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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. 

o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
 

(druk nr 805) 

 

U S T A W A   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o OCHRONIE ZWIERZĄT (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 856 oraz z 2014 r. poz. 1794) 

Art. 2. 

[1. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi.] 

<1. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi, w tym zwierzętami 

kręgowymi wykorzystywanymi w celach naukowych lub edukacyjnych w zakresie 

nieuregulowanym w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. …).> 

[2. Ustawy nie stosuje się do procedur stanowiących doświadczenie w rozumieniu art. 2 pkt 6 

ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 

289, z późn. zm.).] 

Art. 4. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   (uchylony); 

2)   "humanitarnym traktowaniu zwierząt" - rozumie się przez to traktowanie uwzględniające 

potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę; 

3)   "konieczności bezzwłocznego uśmiercenia" - rozumie się przez to obiektywny stan rzeczy 

stwierdzony, w miarę możliwości, przez lekarza weterynarii, polegający na tym, że 

zwierzę może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem 

człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia; 

4)   "menażerii objazdowej" - rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność 

w zakresie organizowania obwoźnych wystaw zwierząt; 

5)   (uchylony); 

6)   "ogłuszaniu zwierzęcia" - rozumie się przez to metodę profesjonalnego całkowitego 

wyłączenia świadomości zwierzęcia, trwającego aż do jego śmierci; 

7)   "okrutnych metodach w chowie lub hodowli zwierząt" - rozumie się przez to działania lub 

zaniechania człowieka prowadzące w sposób oczywisty do zmian patologicznych w 
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organizmie zwierzęcia (somatycznych lub psychicznych), zwłaszcza w postaci skutków 

znoszenia dotkliwego bólu, przymuszania do określonego zachowania się (uległości) 

głodem, pragnieniem, działaniem prądu elektrycznego (z wyjątkiem używania pastuchów 

elektrycznych, treserów oraz urządzeń elektrycznych służących do przepędu zwierząt) 

bądź innymi zabiegami tego rodzaju, w szczególności karmienie i pojenie zwierząt 

przemocą; 

8)   "okrutnym traktowaniu" - rozumie się przez to wymienione w ustawie przypadki znęcania 

się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź innej osoby, prowadzące do 

skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się; 

9)   "pielęgnacji" - rozumie się przez to wszystkie aspekty relacji pomiędzy człowiekiem a 

zwierzęciem, w szczególności uruchamiane przez człowieka zasoby materialne i 

niematerialne, aby uzyskać i utrzymać u zwierzęcia stan fizyczny i psychiczny, w którym 

najlepiej ono znosi warunki bytowania narzucone przez człowieka; 

10)  "przeciążaniu zwierząt" - rozumie się przez to zmuszanie do nadmiernego wysiłku 

energetycznego, nieodpowiadającego możliwościom kondycyjnym zwierzęcia ze względu 

na jego stan fizyczny i zdrowotny; 

11)  "rażącym zaniedbaniu" - rozumie się przez to drastyczne odstępstwo od określonych w 

ustawie norm postępowania ze zwierzęciem, a w szczególności w zakresie utrzymywania 

zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu, nieleczonej choroby, w niewłaściwym 

pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie; 

12)  "szczególnym okrucieństwie" - rozumie się przez to przedsiębranie przez sprawcę działań 

charakteryzujących się drastycznością form i metod, a zwłaszcza działanie w sposób 

wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i 

czasu ich trwania; 

13)  "ubojni" - rozumie się przez to każdy zakład pozostający pod państwową kontrolą 

sanitarną i weterynaryjną, przeznaczony do wykonywania uboju zwierząt; 

14)  "uwięzi" - rozumie się przez to wszelkie urządzenia mechaniczne krępujące swobodę 

ruchów zwierzęcia, w zakresie możliwości przemieszczania się ponad ustalony zakres, jak 

też niektóre urządzenia do kierowania ruchami zwierzęcia w sposób zamierzony przez 

człowieka; 

15)  "właściwych warunkach bytowania" - rozumie się przez to zapewnienie zwierzęciu 

możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku; 
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16)  "zwierzętach bezdomnych" - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, 

które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 

17)  "zwierzętach domowych" - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 

człowieka w charakterze jego towarzysza; 

18)  "zwierzętach gospodarskich" - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu 

przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

[19)  "zwierzętach laboratoryjnych" - rozumie się przez to zwierzęta laboratoryjne w 

rozumieniu ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach;] 

<19) „zwierzętach laboratoryjnych” – rozumie się przez to zwierzęta laboratoryjne 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;> 

20)  "zwierzętach wykorzystywanych do celów specjalnych" - rozumie się przez to zwierzęta, 

których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych 

przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej i innych formacji 

podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, służb kontroli celnej, 

ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników 

osób ociemniałych; 

21)  "zwierzętach wolno żyjących (dzikich)" - rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione 

żyjące w warunkach niezależnych od człowieka; 

22)  (uchylony); 

23)  (uchylony); 

24)  "kurczętach brojlerach" - rozumie się przez to ptaki z gatunku Gallus gallus 

utrzymywane w celu pozyskania mięsa; 

25)  "schronisku dla zwierząt" - rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad 

zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.). 

Art. 6. 

1. Zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem: 
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1)   uboju i uśmiercania zwierząt gospodarskich oraz uśmiercania dzikich ptaków i ssaków 

utrzymywanych przez człowieka w celu pozyskania mięsa i skór, 

2)   połowu ryb zgodnie z przepisami o rybołówstwie i rybactwie śródlądowym, 

3)   konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, 

4)   działań niezbędnych do usunięcia poważnego zagrożenia sanitarnego ludzi lub 

zwierząt, 

5)   usuwania osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, 

jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia, 

6)   polowań, odstrzałów i ograniczania populacji zwierząt łownych, 

7)   usypiania ślepych miotów, 

8)   czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków chronionych, określonym 

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 

628 i 842) wykonywanych na podstawie właściwych zezwoleń, 

9)   uśmiercania zwierząt gatunków obcych zagrażających gatunkom rodzimym lub 

siedliskom przyrodniczym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody 

- prowadzonych zgodnie z art. 33 oraz przepisami odrębnymi. 

1a. Zabrania się znęcania nad zwierzętami. 

2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome 

dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: 

[1)   umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem 

zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych 

przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę 

wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, 

a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie);] 

<1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego 

prawem zabiegu lub procedury w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 

grudnia 2014 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub 

edukacyjnych, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub 

wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i 

wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w 

szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie);> 

1a)  znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie; 
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2)   (uchylony); 

3)   używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a 

także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których 

wykonywanie może spowodować ból; 

4)   bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia 

obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, 

dolnych częściach kończyn; 

5)   przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób 

nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich 

zwierząt do zbyt szybkiego biegu; 

6)   transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na 

targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne 

cierpienie i stres; 

7)   używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do 

przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała 

albo śmierć; 

8)   dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby 

nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-

weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób 

sprawiający ból, któremu można było zapobiec; 

9)   złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt; 

10)  utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym 

utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w 

pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji; 

11)  porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez 

inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje; 

12)  stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt; 

13)  (uchylony); 

14)  (uchylony); 

15)  organizowanie walk zwierząt; 

16)  obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia); 

17)  wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków 

atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu; 
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18)  transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej 

ilości wody uniemożliwiającej oddychanie; 

19)  utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres 

wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku. 

Art. 34. 

1. Zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu 

świadomości przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

2. W ubojni wyodrębnia się pomieszczenie do przetrzymywania zwierząt oraz pomieszczenie 

do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt. 

3. W uboju domowym zwierzęta kopytne mogą być uśmiercane tylko po uprzednim ich 

pozbawieniu świadomości przez przyuczonego ubojowca. 

4. Zabrania się: 

1)   uśmiercania zwierząt w okresie stanowiącym 10% czasu trwania ciąży dla danego 

gatunku, bezpośrednio poprzedzającym planowany termin porodu, oraz 48 godzin po 

porodzie, z wyjątkiem: 

[a)  uśmiercenia zwierząt w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 stycznia 

2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach,] 

<a) uśmiercania zwierząt w przypadkach określonych w ustawie z dnia 19 

grudnia 2014 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 

lub edukacyjnych,> 

b)  konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, 

c)  wydania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji nakazującej zabicie lub 

ubój zwierząt na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 

2)   uboju lub uśmiercania zwierząt kręgowych przy udziale dzieci lub w ich obecności; 

3)   wytrzewiania (patroszenia), oparzania, zdejmowania skóry, wędzenia i oddzielania 

części zwierząt stałocieplnych, przed ustaniem odruchów oddechowych i 

mięśniowych. 

5. (uchylony). 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju, 

2)   warunki wyładunku, przemieszczania, przetrzymywania, unieruchamiania w celu 

dokonania uboju lub uśmiercenia zwierząt, 
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3)   warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku 

- mając na względzie zapewnienie humanitarnego traktowania zwierząt podczas ich uboju 

lub uśmiercania. 

Art. 38. 

1. Sąd przekazuje zawiadomienie o wydanym prawomocnym orzeczeniu o przepadku 

zwierzęcia organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, biorącej udział w postępowaniu lub innej organizacji o takim samym 

statutowym celu działania. 

2. Organizacja społeczna, o której mowa w ust. 1, po otrzymaniu zawiadomienia jest 

obowiązana powiadomić niezwłocznie powiatowego lekarza weterynarii o wejściu w 

posiadanie zwierzęcia. 

3. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, powiatowy lekarz weterynarii 

niezwłocznie przeprowadza badanie zwierzęcia. 

[4. Organizacja społeczna, o której mowa w ust. 2, przekazuje zwierzę nieodpłatnie: 

1)   schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub 

2)   gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub 

3)   ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę 

wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub 

utrzymywane w ogrodach zoologicznych.] 

<4. Organizacja społeczna, o której mowa w ust. 2, przekazuje zwierzę nieodpłatnie: 

1) schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe, lub 

2) gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta), jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub 

3) ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę 

laboratoryjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. 

o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych 

lub zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, 

filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.> 

5. Przekazanie zwierzęcia, o którym mowa w ust. 4, następuje za zgodą podmiotu, któremu 

zwierzę ma być przekazane. 

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, lub wystąpienia innych okoliczności 

uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia podmiotom, o których mowa w ust. 4, 
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zwierzę może zostać nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osobie fizycznej, która zapewni 

mu właściwą opiekę. 

7. Z przekazania zwierzęcia sporządza się protokół, który zawiera: 

1)   datę przekazania zwierzęcia; 

2)   nazwę, siedzibę i adres organizacji społecznej przekazującej zwierzę; 

3)   nazwę i siedzibę osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej albo imię, 

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby fizycznej, której zwierzę jest 

przekazywane; 

4)   określenie gatunku, wieku i płci zwierzęcia; 

5)   informację o stanie zdrowia zwierzęcia. 

8. Koszty wykonania orzeczenia o przepadku zwierzęcia ponosi skazany. 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 stycznia 2004 r. o INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2014 r. poz. 29) 

Art. 3. 

 1. Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa 

produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. 

2. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez: 

1)   zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych; 

1a)  badania kontrolne zakażeń zwierząt; 

2)   monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych 

oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w 

produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt
(1)

; 

3)   badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego; 

4)   przeprowadzanie: 

a)  weterynaryjnej kontroli granicznej, 

b)  kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w 

rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu, 

c)  kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów, w 

zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia 
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bezpośredniego, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 1 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 

73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego 

systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla 

rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej 

zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. 

UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.), 

d)  kontroli wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie 

weterynaryjnej, w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 

2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, 

poz. 513), zwanych dalej "wyrobami do diagnostyki in vitro stosowanymi w 

medycynie weterynaryjnej", mającej na celu ustalenie, czy wprowadzone do 

obrotu lub używania wyroby znajdują się w wykazie wyrobów do diagnostyki in 

vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, o którym mowa w art. 76a ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt; 

<e) kontroli działalności hodowcy, dostawcy i użytkownika prowadzonej na 

podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. …), 

w tym w zakresie: 

– utrzymywania zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub 

wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, 

– prowadzenia ewidencji zwierząt, 

– przeprowadzania doświadczeń;> 

5)   sprawowanie nadzoru nad: 

a)  bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami 

weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży 

bezpośredniej, 

b)  wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 

r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) i 

produktów pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 2 tego rozporządzenia, 

c)  wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu 

zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku 

paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym 

przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do 

użytku paszowego, 

d)  zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału 

biologicznego i jaj wylęgowych drobiu, 

e)  obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych, 

f)  wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych, 

g)  przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, 

h)  przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem 

zwierząt, 

i)  przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących 

zwierzęta gospodarskie, 

[j)  utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w 

jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;] 

6)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 

biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich 

wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach 

pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach 

żywienia zwierząt
(4)

; 

7)   prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których 

mowa w przepisach Unii Europejskiej; 

8)   przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od 

organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz 

od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych 



- 11 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego 

niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych 

informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z 

późn. zm.). 

3. Inspekcja wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, na podstawie przepisów 

odrębnych. 

4. Na terenach i w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez 

Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek wojsk obcych przebywających na tych 

terenach zadania określone w ust. 1 wykonuje Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor 

Weterynaryjny Wojska Polskiego. 

5. Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego wykonuje swoje 

zadania przy pomocy Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej. 

6. Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego lub osoba przez 

niego upoważniona może uczestniczyć w prowadzonej przez organy Inspekcji: 

1)   weterynaryjnej kontroli granicznej środków transportu, w tym okrętów i statków 

powietrznych wykorzystywanych do przewozu zwierząt lub produktów pochodzenia 

zwierzęcego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych; 

2)   kontroli zakładów zaopatrujących lub ubiegających się o zaopatrywanie Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w produkty pochodzenia zwierzęcego. 

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz 

szczegółowe warunki i tryb wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję 

Weterynaryjną, uwzględniając rodzaj i charakter zadań, kompetencje i wymagania 

niezbędne do sprawowania nadzoru oraz możliwość skutecznego wykonywania tych 

zadań. 

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, w 

drodze rozporządzenia, określi formy współpracy organów Inspekcji z Wojskową 

Inspekcją Weterynaryjną, uwzględniając: 

1)   sposób i tryb wzajemnego przekazywania informacji z zakresu, o którym mowa w ust. 

2 pkt 1-4; 

2)   zakres tej współpracy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 

3)   warunki i sposób organizacji, uczestnictwa i prowadzenia wspólnych szkoleń 

Inspekcji i Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej. 
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Art. 19. 

1. Pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18 są obowiązani przy 

wykonywaniu czynności kontrolnych nosić na widocznym miejscu odznakę 

identyfikacyjną. 

1a. Czynności kontrolne podejmowane są po okazaniu legitymacji służbowej oraz 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 

<1aa. W ramach kontroli przeprowadzanej na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2014 

r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych 

przez pracowników Inspekcji z udziałem eksperta, o którym mowa w art. 54 ust. 1 

tej ustawy, ekspert ten podejmuje czynności kontrolne po okazaniu upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez organ Inspekcji.> 

1b. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać: 

1)   oznaczenie organu wystawiającego upoważnienie; 

2)   imię i nazwisko osoby upoważnionej; 

3)   numer odznaki identyfikacyjnej; 

4)   stanowisko i numer legitymacji służbowej pracownika Inspekcji Weterynaryjnej; 

5)   numer dowodu osobistego osoby wyznaczonej w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej; 

6)   okres ważności upoważnienia; 

7)   miejsce lub obszar wykonywania czynności; 

8)   podpis osoby wystawiającej upoważnienie. 

1c. Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, osoba upoważniona do wykonania 

kontroli ma obowiązek poinformować kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach w 

trakcie kontroli. 

1d. Do kontroli spraw, przy których zachodzi konieczność zapoznania się z informacjami 

niejawnymi, kontrolujący powinni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa 

upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzyskane na podstawie przepisów o 

ochronie informacji niejawnych 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

upoważnienia i odznaki identyfikacyjnej, mając na względzie potrzebę zapewnienia 

identyfikacji osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli w imieniu Inspekcji. 

3. Pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18, w zakresie 

wykonywania czynności, mają prawo w każdym czasie do: 
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[1)   przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, instalacji, 

urządzeń lub środków transportu;] 

<1) przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, 

ośrodków w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o 

ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, 

instalacji, urządzeń lub środków transportu;> 

2)   kontrolowania przestrzegania wymagań określonych w prawodawstwie 

weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania i identyfikacji zwierząt; 

3)   pobierania nieodpłatnie próbek do badań: 

a)  od zwierząt utrzymywanych w celu umieszczenia na rynku lub transportowanych, 

b)  produktów przeznaczonych do przechowywania, umieszczania na rynku lub 

transportowanych; 

4)   żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie objętym przedmiotem kontroli; 

5)   żądania okazywania i udostępniania dokumentów lub danych informatycznych w 

zakresie, o którym mowa w pkt 4. 

4. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3, podmioty kontrolowane są 

obowiązane zapewnić pracownikom Inspekcji oraz osobom wyznaczonym na podstawie 

art. 16 i 18 pomoc niezbędną do wykonywania ich obowiązków. 

5. Uzyskane w wyniku kontroli informacje, dokumenty i inne dane, dotyczące w 

szczególności stosowanej przez kontrolowanego technologii, nie mogą być przekazywane 

oraz ujawniane innym organom, chyba że stanowią dowód popełnienia czynu 

zabronionego przez ustawę. 

<5a. Do eksperta, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o 

ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, 

wykonującego czynności kontrolne w ramach kontroli przeprowadzanej na 

podstawie tej ustawy, stosuje się przepisy ust. 3 pkt 4 i 5 oraz ust. 4 i 5.> 

6. Powiatowy albo wojewódzki lekarz weterynarii może wystąpić do właściwego miejscowo 

komendanta Policji z wnioskiem o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia 

kontroli przez Inspekcję. Na wniosek powiatowego albo wojewódzkiego lekarza 

weterynarii właściwy miejscowo komendant Policji zapewnia pomoc przy 

przeprowadzaniu kontroli. 

7. (uchylony). 
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U S T A W A   z dnia 11 marca 2004 r. o OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ 

ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539) 

 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

1)   wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie: 

a)  zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z 

prowadzeniem innej działalności gospodarczej, 

b)  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, 

c)  obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności 

rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w 

tym obrocie lub skupu zwierząt, 

d)   prowadzenia miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku 

zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury, 

e)  prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, 

f)  zarobkowego wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, 

prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego, 

g)  prowadzenia punktu kopulacyjnego,  

h)  prowadzenia zakładu drobiu, 

i)  prowadzenia: 

–  przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury, 

–  zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi zwierzęta 

akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt, 

j)  prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

k)  chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta 

gospodarskie, 

[l)  utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i 

zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań 

naukowych lub hodowli zwierząt używanych do prowadzenia takich badań,] 

<l) utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, ochrony 

i zachowania gatunków zwierząt,> 

[m)  hodowli zwierząt laboratoryjnych lub dostarczania zwierząt doświadczalnych,] 
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n)  utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt 

lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, 

o)  określonym w art. 23 ust. 1 lit. a lub art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), 

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1069/2009", nieuregulowane w przepisach 

rozporządzenia nr 1069/2009 lub przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie 

tego rozporządzenia, 

p)  prowadzenia: 

–  miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których 

zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku, 

–  łowisk typu "wpuść i złów", 

–  przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które umieszczają na rynku 

zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi, w zakresie określonym 

w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące 

higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 

30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 

45, str. 14), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 853/2004" 

- zwanej dalej "działalnością nadzorowaną"; 

2)   
(3)

 wymagania weterynaryjne dla: 

a)  przywozu zwierząt i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz tranzytu 

zwierząt, 

b)  umieszczania na rynku, w tym handlu, zwierząt i niejadalnych produktów pochodzenia 

zwierzęcego oraz przemieszczania koniowatych, 

c)  przywozu, tranzytu oraz umieszczania na rynku, w tym handlu, produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 

rozporządzenia nr 1069/2009, zwanych dalej "produktami ubocznymi pochodzenia 

zwierzęcego", i produktów pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia nr 

1069/2009, zwanych dalej "produktami pochodnymi" - w zakresie nieuregulowanym 
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w przepisach rozporządzenia nr 1069/2009 oraz w przepisach Unii Europejskiej 

wydanych w trybie tego rozporządzenia; 

2a)  wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt 

domowych towarzyszących podróżnym oraz zasady identyfikacji tych zwierząt; 

2b)  wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt 

cyrkowych; 

3)   zasady: 

a)  zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, 

b)  stosowania substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-

agonistycznym, 

c)  monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 

chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i 

środkach żywienia zwierząt
(4)

, 

d)  
(5)

 wprowadzania do obrotu i używania wyrobów do diagnostyki in vitro 

stosowanych w medycynie weterynaryjnej. 

 

 

U S T A W A   z dnia 2 lipca 2004 r. o SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) 

Art. 75. 

1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

określonym w przepisach: 

1)   ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356); 

2)   ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z 

późn. zm.); 

3)   ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97); 

4)   ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.); 

5)   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 

124); 
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6)   (uchylony); 

7)   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.); 

7a)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.); 

8)   ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.); 

9)   ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 

1529); 

9a)  ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613); 

10)  (uchylony); 

11)  ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

48, poz. 284, z późn. zm.); 

12)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(11)

 (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, 

z późn. zm.); 

13)  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, 

z późn. zm.); 

14)  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.); 

15)  ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) w zakresie prowadzenia 

laboratorium referencyjnego; 

16)  (uchylony); 

17)  ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, 

poz. 271, z późn. zm.); 

18)  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1265, z późn. zm.); 

19)  ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.); 

20)  ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. 

zm.); 

21)  (uchylony); 
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22)  ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 

11, poz. 66, z późn. zm.); 

23)  ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, 

poz. 1154, z późn. zm.); 

24)  (uchylony); 

25)  ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 

626, z późn. zm.); 

26)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 

1546, z późn. zm.); 

[27)  ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, 

poz. 289, z późn. zm.);] 

28)  (uchylony); 

29)  (uchylony); 

30)  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 i 

Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1166). 

2. Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalności 

związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, określonej w ustawie 

z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. Nr 264 i 908). 

2a. Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie warsztatu w zakresie określonym w 

przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 

180, poz. 1494, z późn. zm.). 

3. Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

określonym w przepisach: 

1)   ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 

2)   ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 

94, z późn. zm.). 

4. Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku 

papierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku 

papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2013 poz. 

246). 

5. Organy zezwalające, udzielające licencji i udzielające zgody oraz wszelkie warunki 

wykonywania działalności objętej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a także zasady 
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i tryb wydawania decyzji w sprawie zezwoleń, licencji i zgód określają przepisy ustaw, o 

których mowa w ust. 1-4. 

Art. 84a. 

Przepisów art. 79, 79a, 80, 80a, art. 81 ust. 2, art. 81a, 82 i 83 nie stosuje się wobec 

działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym: 

1)   szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 z późn. zm.); 

[2)   nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 

r. - Prawo farmaceutyczne, ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli 

granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o 

kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145, z późn. zm.), ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 

oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, 

z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o 

paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.);] 

<2) nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 oraz z 2014 r. poz. 1794), ustawy z dnia 

26 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. 

zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1424 i 1662), ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej 

w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z 2011 r. Nr 54, 

poz. 278 oraz z 2014 r. poz. 29), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539), 

ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1577), ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398) 

oraz ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do 

celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. …);> 

3)   kontrolą administracji rybołówstwa, na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o 

rybołówstwie; 
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4)   kontrolą związaną z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego dokonywaną w 

urzędzie celnym albo w miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, na 

podstawie przepisów celnych albo graniczną kontrolą fitosanitarną dokonywaną na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 133, poz. 849, z późn. zm.); 

5)   kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających oraz 

towarów nimi przewożonych, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 

Celnej, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

6)   zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi, na podstawie ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. 

zm.); 

7)   sprzedażą dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na 

targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.). 

 


