
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33,
poz. 287 i Nr 91, poz. 877) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór upowa˝nienia, jakie sà obo-
wiàzani posiadaç, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
przy wykonywaniu czynnoÊci pracownicy Inspekcji We-
terynaryjnej oraz osoby nieb´dàce pracownikami In-
spekcji Weterynaryjnej wyznaczone do wykonywania
niektórych czynnoÊci, zwane dalej „osobami wyznaczo-
nymi”, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. OkreÊla si´ wzór odznaki identyfikacyjnej,
jakà sà obowiàzani nosiç na widocznym miejscu przy
wykonywaniu czynnoÊci pracownicy Inspekcji Wetery-
naryjnej i osoby wyznaczone, stanowiàcy za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Odznaka identyfikacyjna, o której mowa
w ust. 1, jest wykonana z t∏oczonej p∏ytki metalowej
koloru srebrnego, o gruboÊci 1 mm i Êrednicy d∏u˝nej
70 mm, na której obwodzie umieszczony jest napis ko-
loru czarnego „INSPEKCJA WETERYNARYJNA”.
W górnej cz´Êci odznaki znajduje si´ wizerunek or∏a
ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej, a poni˝ej
numer odznaki identyfikacyjnej z szeÊcioma cyframi
w kolorze czarnym, przy czym dwie pierwsze cyfry sà
oddzielone od pozosta∏ych czterech cyfr myÊlnikiem.
W dolnej cz´Êci odznaki znajduje si´ stylizowany rysu-
nek litery „V”, której prawe rami´ otacza wà˝ Eskula-
pa. Odznaka jest ∏àczona z podk∏adem wykonanym ze
skóry t∏oczonej w kolorze czarnym, w którym jest za-
montowana zapinka.

3. Cyfry, z których sk∏ada si´ numer odznaki iden-
tyfikacyjnej, o którym mowa w ust. 2, oznaczajà:

1) dwie pierwsze — symbol województwa nadany
województwom, u∏o˝onym w kolejnoÊci alfabe-
tycznej, z liczb parzystych w przedziale liczb 02—
98, stosownie do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad prowadzenia, stosowania i udost´p-
niania krajowego rejestru urz´dowego podzia∏u
terytorialnego kraju oraz zwiàzanych z tym obo-
wiàzków organów administracji rzàdowej i jedno-
stek samorzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 157,
poz. 1031), z póên. zm.2);

2) cztery kolejne — symbol nadany pracownikom In-
spekcji Weterynaryjnej oraz osobom wyznaczo-
nym na obszarze województwa przez wojewódz-
kiego lekarza weterynarii, w przedziale liczb
0001—9999.

4. Symbol, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nadawa-
ny jest pracownikom G∏ównego Inspektoratu Wetery-
narii oraz granicznych inspektoratów weterynarii na
wniosek G∏ównego Lekarza Weterynarii.

§ 3. Upowa˝nienia i odznaki identyfikacyjne wyda-
ne pracownikom inspektoratów weterynarii oraz leka-
rzom weterynarii i innym osobom wyznaczonym do
wykonywania niektórych czynnoÊci w imieniu Inspek-
cji Weterynaryjnej na podstawie przepisów dotychcza-
sowych zachowujà wa˝noÊç do dnia 31 grudnia
2005 r.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

———————
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100
i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz
z 2003 r. Nr 208, poz. 2022.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia  27 kwietnia 2004 r.

w sprawie wzoru upowa˝nienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynnoÊci

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 1014)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2


