
obowiązuje rozporządzenie ministra spraw 
wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwa-
rzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim po-
winny odpowiadać urządzenia i systemy in-
formatyczne służące do przetwarzania da-
nych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024). 
Rozporządzenie określa sposób prowadze-
nia i zakres dokumentacji opisującej sposób 
przetwarzania danych osobowych oraz środ-
ki techniczne i organizacyjne zapewniające 
ochronę przetwarzanych danych osobowych, 
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii da-
nych objętych ochroną, podstawowe warun-
ki techniczne i organizacyjne, jakim powin-
ny odpowiadać urządzenia i systemy infor-
matyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych oraz wymagania w zakresie od-
notowywania udostępniania danych osobo-
wych i bezpieczeństwa przetwarzania da-
nych osobowych.

Dokumentacja jako dowód 
w sprawach sądowych

Dokumentacja lekarsko-weterynaryjna może 
stanowić ewentualny dowód w sprawach 
z powództwa cywilnego, w sprawach kar-
nych lub sprawach dotyczących odpowie-
dzialności zawodowej prowadzonych przed 
sądami lekarsko-weterynaryjnymi. Warto się 
pokusić więc o jej rzetelne i dokładne pro-
wadzenie czy ewentualne uzupełnianie na 
bieżąco jej braków. Warto ponadto pamię-
tać, że nieprowadzenie dokumentacji lekar-
sko-weterynaryjnej bądź jej prowadzenie 
w sposób nieprawidłowy podlega sankcjom 
karnym. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 4 lit b 
ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdro-
wia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaź-
nych zwierząt (Dz.U. nr 69, poz. 625 z późn. 
zm.), kto świadcząc usługi z zakresu medycy-
ny weterynaryjnej nie prowadzi lub prowa-
dzi w sposób nieprawidłowy dokumentację 

lekarsko-weterynaryjną podlega karze aresz-
tu, ograniczenia wolności lub grzywny.
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Zwalczanie niektórych chorób ryb regu-
lują krajowe przepisy prawne o ochro-

nie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt, implementujące 
w tym zakresie wytyczne unijnej dyrekty-
wy regulującej zwalczanie chorób zwierząt 
wodnych (1, 2, 3). Zgodnie z postanowienia-
mi krajowych i unijnych przepisów praw-
nych zakaźna anemia łososia (ISA), zakaź-
na martwica układu krwiotwórczego (IHN), 
wirusowa posocznica krwotoczna (VHS) 
oraz zakażenie herpeswirusem koi (KHV) 
zostały uznane za choroby nieegzotyczne 
ryb, czyli takie, które występują u ryb by-
tujących w wodach na terytoriach państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Z uwa-
gi na zróżnicowaną sytuację epizootycz-
ną w państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej w odniesieniu do nieegzotycznych 
chorób ryb, ich zwalczanie w prawie unij-
nym zostało ukierunkowane przede wszyst-
kim na obowiązkowe zapobieganie rozprze-
strzenianiu takich chorób, w szczególności 
za pośrednictwem przemieszczanych zwie-
rząt wodnych między obszarami o różnym 
statusie epizootycznym.

W rozumieniu prawa pojęcie obszaru 
oznacza terytorium państwa, wyodrębnioną 

geograficznie strefę lub enklawę. Najmniej-
szym obszarem jest enklawa, która może 
obejmować jedno lub kilka gospodarstw 
akwakultury stosujących takie same środ-
ki bezpieczeństwa biologicznego. Terytoria 
państw, strefy lub enklawy są kategoryzowa-
ne w odniesieniu do każdej z nieegzotycznych 
chorób w zależności od sytuacji zdrowotnej 
zwierząt akwakultury, a w określonych przy-
padkach również dzikich zwierząt wodnych. 
Prawo wprowadza pięć kategorii obszarów. 
Do kategorii I kwalifikuje się obszary wolne 
od nieegzotycznej choroby. Do kategorii II 
kwalifikuje się obszary o nieokreślonym sta-
tusie epizootycznym, na których jest realizo-
wany nadzór ukierunkowany, którego wyni-
ki mogą ujawnić występowanie choroby albo 
potwierdzić jej brak i stanowić dowód uzna-
nia takiego obszaru za wolny od danej nieeg-
zotycznej choroby. Obszary o nieokreślonym 
statusie epizootycznym, na których nie jest 
realizowany nadzór ukierunkowany, kwali-
fikuje się jako obszary kategorii III. Do kate-
gorii IV kwalifikuje się obszary skażone, na 
których jest realizowana likwidacja choroby, 
a do kategorii V obszary skażone, na których 
choroba nie jest likwidowana. Wykaz obsza-
rów oficjalnie uznanych za wolne od danej 

nieegzotycznej choroby, obszarów na któ-
rych jest realizowany nadzór ukierunkowa-
ny lub likwidacja choroby jest publikowany 
w decyzji Komisji Europejskiej (4). Obsza-
ry niewymienione w takim wykazie, to ob-
szary skażone albo o nieokreślonym statu-
sie epizootycznym.

Wyodrębnienie obszarów i ustalenie ich 
kategorii w odniesieniu do poszczególnych 
nieegzotycznych chorób ryb porządkuje pod 
względem epizootycznym terytoria państw, 
wyodrębnione strefy lub enklawy i umożliwia 
zapobieganie lub ograniczenie rozprzestrze-
niania chorób, w szczególności za pośred-
nictwem przemieszczanych zwierząt wod-
nych. Określone w prawie środki zapobie-
gające rozprzestrzenianiu nieegzotycznych 
chorób można podzielić na bezwzględnie 
obowiązujące oraz dobrowolnie wprowadza-
ne przez państwa, w tym w ramach krajo-
wych programów zwalczania danej choroby.

Bezwzględnie obowiązujące środki prawne 
zwalczania nieegzotycznych chorób ryb

Bezwzględnie obowiązujące środki prawne 
zwalczania nieegzotycznych chorób ryb za-
pewniają minimalny poziom ochrony ob-
szarom i gospodarstwom akwakultury wol-
nym od danej choroby oraz zapobiegają na 
podobnym poziomie ich rozprzestrzenia-
niu ze skażonych lub podejrzanych o skaże-
nie gospodarstw akwakultury lub z obszarów 
o niższym, na obszary o wyższym statusie 
epizootycznym. Państwa członkowskie Unii 
Europejskiej są zobowiązane do ich wdroże-
nia i bezwzględnego stosowania. Katalog ta-
kich środków obejmuje obowiązek informo-
wania urzędowych organów o podejrzeniu 
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lub stwierdzeniu nieegzotycznej choroby 
ryb, warunki przemieszczania zwierząt wod-
nych między gospodarstwami lub obszarami 
o różnej kategorii epizootycznej oraz urzędo-
wy nadzór nad gospodarstwami akwakultury 
i przemieszczaniem ryb. Środkiem wspoma-
gającym skuteczność nadzoru gospodarstw 
i przemieszczania ryb jest obowiązek urzędo-
wej rejestracji przedsiębiorstw sektora akwa-
kultury i niektórych innych miejsc utrzymy-
wania ryb, w tym łowisk typu „wpuść i złów” 
oraz zakładów przetwarzających ryby po-
chodzące z miejsc występowania choroby.

Warunki przemieszczania zwierząt wod-
nych zostały określone w odniesieniu do 
wszystkich kategorii epizootycznych obsza-
rów oraz skażonych lub podejrzanych o ska-
żenie gospodarstw akwakultury, niezależnie 
od kategorii epizootycznej obszaru, na któ-
rym gospodarstwa są zlokalizowane. Katego-
ria epizootyczna obszaru, na którym jest zlo-
kalizowane skażone lub podejrzane o skażenie 
gospodarstwo akwakultury decyduje o mo-
mencie wdrożenia środków zapobiegających 
rozprzestrzenianiu choroby z takich gospo-
darstw. W gospodarstwach akwakultury zlo-
kalizowanych na obszarach uznanych za wol-
ne od danej choroby lub o nieokreślonym sta-
tusie epizootycznym środki zapobiegające jej 
rozprzestrzenianiu są wprowadzane na eta-
pie podejrzenia, a w gospodarstwach zloka-
lizowanych na obszarach pozostałych kate-
gorii dopiero na etapie stwierdzenia choroby. 
Gospodarstwo akwakultury skażone lub po-
dejrzane o skażenie nieegzotyczną chorobą 
obejmuje się urzędowym nadzorem, a prze-
mieszczanie zwierząt akwakultury z i do go-
spodarstwa jest możliwe wyłączne za zezwo-
leniem organu nadzoru. W gospodarstwie, 
w którym środki zostały wprowadzone na eta-
pie podejrzenia choroby, utrzymuje się je do 
czasu wykluczenia podejrzenia, a w razie po-
twierdzenia choroby odpowiednio uzupełnia.

Wokół gospodarstw akwakultury skażo-
nych nieegzotyczną chorobą, niezależnie od 
kategorii epizootycznej obszaru ich lokalizacji, 
ustanawia się dwustrefowy obszar zapobiega-
nia rozprzestrzenianiu się choroby, na którym 
wprowadza się ograniczenia w przemieszcza-
niu zwierząt akwakultury. Do gospodarstw 
akwakultury zlokalizowanych na takim dwu-
strefowym obszarze mogą być wprowadzane 
ryby pochodzące z miejsc o równoważnym lub 
wyższym statusie epizootycznym. Z gospo-
darstw akwakultury zlokalizowanych na dwu-
strefowym obszarze mogą być przemieszcza-
ne wyłącznie ryby niewykazujące klinicznych 
objawów choroby, z przeznaczeniem do spo-
życia przez ludzi lub do innych miejsc o takim 
samym statusie epizootycznym. Uśmiercanie 
i przetwarzanie ryb pochodzących ze skażo-
nych lub podejrzanych o skażenie nieegzo-
tyczną chorobą gospodarstw akwakultury oraz 
gospodarstw zlokalizowanych na dwustrefo-
wym obszarze zapobiegania rozprzestrze-
nianiu choroby, może odbywać się wyłącznie 

w zakładach zatwierdzonych w takim celu 
i z zachowaniem określonych warunków. Mar-
twe ryby muszą być usuwane i niszczone pod 
urzędowym nadzorem w warunkach określo-
nych rozporządzeniem (WE) 1069/2009 (5).

Ograniczeniami w przemieszczaniu mię-
dzy obszarami o różnej kategorii epizootycz-
nej zostały objęte ryby z gatunków wrażliwych 
na zakażenie oraz z gatunków niewrażliwych 
na zakażenie, ale mogących przenosić czyn-
nik etiologiczny nieegzotycznej choroby. Ryby 
z gatunków wrażliwych na ISA, IHN, VHS, 
KHV przeznaczone do chowu lub hodowli 
na obszarach kategorii I, II i IV mogą pocho-
dzić wyłącznie z obszarów kategorii I. Ryby 
z przeznaczeniem do chowu lub hodowli na 
obszarach kategorii III lub V mogą pocho-
dzić z obszarów kategorii I, II lub III. Na ob-
szarach kategorii V mogą być umieszczane 
ryby pochodzące z obszarów wszystkich ka-
tegorii, włącznie z kategorią V. Z powyższe-
go wynika, że z obszaru kategorii I żywe ryby 
z gatunków wrażliwych na ISA, IHN, VHS lub 
KHV mogą być swobodnie przemieszczane 
na obszary wszystkich kategorii epizootycz-
nych. Ryby pochodzące z obszarów kategorii 
II i III mogą być przemieszczane wyłącznie na 
obszary kategorii III lub V, a z obszarów kate-
gorii IV i V wyłącznie na obszary kategorii V.

Przedstawione wyżej zasady przemiesz-
czania ryb z gatunków wrażliwych na ISA, 
IHN, VHS lub KHV przeznaczonych do cho-
wu lub hodowli w akwakulturze obowiązu-
ją również w odniesieniu do ryb przeznaczo-
nych do łowisk typu „wpuść i złów” oraz do 
odnowy populacji (1, 3, 6).

Ryby z gatunków niewrażliwych na zaka-
żenie, ale mogące być wektorami czynników 
etiologicznych ISA, IHN, VHS lub KHV, prze-
znaczone do chowu, hodowli, odnowy popu-
lacji lub łowisk typu „wpuść i złów”, mogą być 
umieszczane na obszarach kategorii I, II i IV, 
jeżeli pochodzą z obszaru wolnego od danej 
choroby albo po odbyciu kwarantanny (6, 
7). Kwarantanna jest obowiązkowa także dla 
dzikich ryb złowionych na obszarze innym, 
niż uznany za wolny od ISA, IHN, VHS lub 
KHV i przeznaczonych do umieszczenia na 
obszarze kategorii od I do IV.

W określonym prawem unijnym katalo-
gu bezwzględnie obowiązujących środków 
zwalczania nieegzotycznych chorób ryb 
nie został uwzględniony obowiązek likwi-
dacji żadnej z  takich chorób. Prawo unij-
ne w  tej kwestii pozostawia decyzję pań-
stwom członkowskim Unii Europejskiej, 
wskazując jedynie możliwości wykorzysta-
nia, równolegle z bezwzględnie obowiązu-
jącymi środkami, dobrowolnych środków 
zwalczania nieegzotycznych chorób ryb.

Dobrowolne środki prawne zwalczania 
nieegzotycznych chorób ryb

Dobrowolne środki zwalczania nieegzotycz-
nych chorób ryb mogą być wdrożone w celu 
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ustalenia rzeczywistego statusu epizootycz-
nego w odniesieniu do danej choroby lub jej 
likwidacji na terytorium państwa, wyodręb-
nionych strefach lub enklawach. Środkiem 
umożliwiającym ustalenie, czy na danym ob-
szarze występuje lub nie występuje określo-
na nieegzotyczna choroba jest nadzór ukie-
runkowany, obejmujący urzędowe kontrole 
zdrowia ryb w akwakulturze, włącznie z ba-
daniem laboratoryjnym stosownych próbek 
oraz zakaz szczepień przeciwko takiej cho-
robie. Urzędowe kontrole zdrowia ryb po-
winny być przeprowadzane co najmniej dwa 
razy w roku we wszystkich gospodarstwach 
akwakultury zlokalizowanych na obszarze 
nadzoru ukierunkowanego. Liczba i wiel-
kość pobieranych w czasie urzędowych kon-
troli próbek do badań laboratoryjnych zale-
ży od poziomu ryzyka wynikającego z sytu-
acji epizootycznej w danym gospodarstwie 
w latach poprzedzających wdrożenie nadzo-
ru ukierunkowanego (8).

Do likwidacji nieegzotycznych chorób ryb 
mogą być wykorzystane określone w prawie 
obowiązkowe środki likwidacji choroby eg-
zotycznej. W szczególności środkami likwi-
dacji choroby egzotycznej, które mogą być 
wykorzystane do likwidacji ISA, IHN, VHS 
lub KHV, są usuwanie wszystkich ryb ze ska-
żonych lub podejrzanych o skażenie gospo-
darstw akwakultury, oczyszczanie i odkaża-
nie urządzeń wodnych wykorzystywanych 
do chowu lub hodowli ryb oraz odpowied-
nio długie odłogowanie przed ponownym 
wprowadzeniem ryb. Ryby śnięte i wyka-
zujące kliniczne objawy choroby klasyfiko-
wane jako produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego kategorii II, po usunięciu z go-
spodarstwa powinny być unieszkodliwiane 
w warunkach określonych prawem, a ryby 
o rozmiarach handlowych, niewykazują-
ce klinicznych objawów choroby mogą być 
przeznaczone do spożycia przez ludzi (1, 2, 
5). Postępowanie z rybami, które nie osią-
gnęły rozmiarów handlowych i nie wykazu-
ją klinicznych objawów likwidowanej nie-
egzotycznej choroby oraz z rybami dzikimi 
podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi 
określa wyłącznie prawo krajowe. Możliwe 
jest ich usuwanie i unieszkodliwianie, tak jak 
ryb śniętych lub pozostawienie w danym go-
spodarstwie akwakultury do czasu samoist-
nego wyczerpania zasobów, lub przemiesz-
czane do innego skażonego gospodarstwa 
akwakultury na czas niezbędny do osiągnię-
cia przez nie rozmiarów handlowych. Wyko-
rzystanie niektórych gospodarstw akwakul-
tury jako izolatorów umożliwia wielu innym 
gospodarstwom szybkie i jednorazowe usu-
nięcie wszystkich ryb ze skażonego środowi-
ska, a po przeprowadzeniu niezbędnych za-
biegów w takim środowisku równie szybkie 
odtworzenie akwakultury.

Prawo unijne zaleca, a prawo polskie 
umożliwia wdrożenie nadzoru ukierunko-
wanego lub likwidacji danej nieegzotycznej 

choroby ryb w formie krajowych programów 
(1, 3). Wdrożenie programów umożliwia wyż-
szy poziom ochrony obszarom, na których są 
one realizowane. Warunkiem uzyskania na 
poziomie unijnym wyższej ochrony obszarów, 
na których są realizowane programy nadzo-
ru ukierunkowanego lub likwidacji nieegzo-
tycznej choroby ryb jest, aby programy takie 
były opracowane i wdrożone zgodnie z unij-
nymi wytycznymi. W szczególności progra-
my takie przed ich wdrożeniem powinny zo-
stać zatwierdzone przez Komisję Europejską. 
Zatwierdzenia nie wymagają programy nad-
zoru ukierunkowanego opracowane dla ob-
szarów nieprzekraczających 75% powierzch-
ni terytorium państwa i obejmujących zlew-
nie wykorzystywane wyłącznie przez Polskę. 
W takim przypadku wystarczające jest tylko 
przedłożenie oświadczenia o zamiarze wdro-
żenia programu nadzoru ukierunkowanego 
na określonym obszarze. Wdrożenie zatwier-
dzonego lub zgłoszonego programu powo-
duje automatycznie przekwalifikowanie ob-
szaru, na którym program jest realizowany, 
odpowiednio z kategorii III do II albo z ka-
tegorii V do IV.

Programy przedkładane do zatwierdzenia 
przez Komisję Europejską powinny spełniać 
wymagania formalne, w tym być opracowa-
ne według wzoru określonego w prawie unij-
nym (9). W treści programu powinny zostać 
szczegółowo określone granice geograficzne 
i administracyjne obszaru, na którym pro-
gram będzie realizowany, opisana sytuacja 
epizootyczna w odniesieniu do choroby bę-
dącej przedmiotem programu, szacunkowe 
koszty i przewidywany czas realizacji pro-
gramu, przewidywane korzyści i planowane 
cele do osiągnięcia na poszczególnych eta-
pach realizacji programu oraz opis środków 
prawnych do realizacji celu, ze wskazaniem 
źródeł prawa wprowadzających takie środki.

W sytuacji uniemożliwiającej osiągnięcie 
ostatecznego celu wdrożonego programu, 
spowodowanej różnymi okolicznościami, re-
alizacja programu może zostać zakończona 
na każdym etapie lub program może zostać 
zmodyfikowany. Na przykład dalsza realiza-
cja programu może zostać ograniczona do 
niektórych enklaw w strefie lub do stref wy-
odrębnionych na terytorium państwa. Mody-
fikacja może dotyczyć także środków likwida-
cji nieegzotycznej choroby, w szczególności 
mogą one zostać zaostrzone lub złagodzone.

Podstawa prawna umożliwiająca realiza-
cję programów zwalczania, w tym likwidacji 
ISA, IHN i VHS na terytorium Polski istnia-
ła od 2004 r. (1). Przepisy prawne obowiązu-
jące od maja 2004 r. upoważniają głównego 
lekarza weterynarii do opracowania progra-
mów zwalczania wymienionych trzech nie-
egzotycznych chorób ryb. Realizacja pro-
gramu badań kontrolnych na obszarach, na 
których nie była wcześniej stwierdzana nie-
egzotyczna choroba ryb, umożliwiała oficjal-
ne potwierdzenie braku zakażeń i urzędowe 

uznanie obszaru za wolny od danej choroby. 
Obszary uznane za wolne od danej choroby 
mogły stosunkowo wcześnie uzyskać praw-
ną ochronę w formie dodatkowych gwarancji 
zapobiegających wprowadzeniu na nie czyn-
ników wywołujących daną chorobę, w tym za 
pośrednictwem zwierząt wodnych przemiesz-
czanych z państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej oraz państw trzecich. Niestety ówcze-
sne możliwości prawne nie zostały wykorzy-
stane i w Polsce nie był oficjalnie realizowany 
program zwalczania, w tym kontroli zakażeń 
żadnej z trzech wymienionych chorób ryb.

W odniesieniu do KHV możliwość opra-
cowania i wdrożenia programu nadzoru 
ukierunkowanego lub likwidacji została 
ustanowiona w 2008 r. (10). Możliwość ta 
nie została dotychczas wykorzystana, po-
dobnie jak w odniesieniu do występują-
cych w Polsce IHN, VHS. W konsekwen-
cji zwalczanie występujących u ryb bytują-
cych w wodach terytorium Polski KHV, IHN 
i VHS oraz niewystępującej ISA ogranicza 
się aktualnie do stosowania bezwzględnie 
obowiązujących minimalnych środków za-
pobiegających ich rozprzestrzenianiu (1, 2).
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