
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 5 lutego 2015 r. 

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

(druk nr 821) 

 

U S T A W A  z dnia 18 grudnia 2003 r. o KRAJOWYM SYSTEMIE EWIDENCJI 

PRODUCENTÓW, EWIDENCJI GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ EWIDENCJI 

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI (Dz. U. z 2012 r. poz. 86, z 2013 r. poz. 1537 

oraz z 2014 r. poz. 1872) 

Art. 3. 

 Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1)   gospodarstwo rolne - wszystkie nieruchomości rolne będące w posiadaniu tego samego 

podmiotu lub gospodarstwo w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 

73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów 

wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i 

ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia 

(WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), 

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 73/2009"; 

2)   producent - producenta rolnego, organizację producentów, przetwórcę, podmiot 

prowadzący zakład utylizacyjny oraz potencjalnego beneficjenta;] 

<1) gospodarstwo rolne – gospodarstwo w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na 

podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. 

Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr 1307/2013”; 

2) producent – producenta rolnego, organizację producentów, podmiot prowadzący 

zakład utylizacyjny oraz potencjalnego beneficjenta;> 

3)   producent rolny - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, będącą: 

[a)  posiadaczem gospodarstwa rolnego lub] 

[b)  rolnikiem w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia nr 73/2009, lub] 

<b) rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013 lub;> 

c)  posiadaczem zwierzęcia; 

[4)  organizacja producentów - grupę producentów rolnych, związek grup producentów 

rolnych, wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw, uznaną organizację 

producentów owoców i warzyw oraz uznane zrzeszenie organizacji producentów owoców 

i warzyw;] 
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<4) organizacja producentów – grupę producentów rolnych, związek grup producentów 

rolnych, wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw, uznaną organizację 

producentów owoców i warzyw oraz uznane zrzeszenie organizacji producentów 

owoców i warzyw, ponadnarodową organizację producentów owoców i warzyw oraz 

ponadnarodowe zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw;> 

[5)   przetwórca - przetwórcę w rozumieniu przepisów o organizacji rynku przetworów 

owocowych i warzywnych;] 

6)   podmiot prowadzący zakład utylizacyjny - podmiot zajmujący się utylizacją zwłok 

zwierzęcych; 

[6a)  potencjalny beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która może ubiegać się o przyznanie pomocy w 

ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, niebędącą 

producentem rolnym, organizacją producentów, przetwórcą lub podmiotem prowadzącym 

zakład utylizacyjny; 

7)   działka rolna - działkę rolną w rozumieniu art. 2 pkt 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 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.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1122/2009", o 

powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;] 

<6a) potencjalny beneficjent – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może ubiegać się o 

przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów 

wiejskich, niebędącą producentem rolnym, organizacją producentów lub podmiotem 

prowadzącym zakład utylizacyjny; 

7) działka rolna – działkę rolną w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 

oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 

2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

1306/2013”, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;> 

8)   zwierzęta - bydło, owce, kozy i świnie; 

[9)   płatności - pomoc finansową dla producentów rolnych, przetwórców, organizacji 

producentów i potencjalnych beneficjentów, udzielaną w całości lub w części ze środków 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu 

Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, oraz płatność uzupełniającą w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego.] 
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<9) płatności – pomoc finansową dla producentów rolnych, organizacji producentów i 

potencjalnych beneficjentów, udzielaną w całości lub w części ze środków 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu 

Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, oraz płatność niezwiązaną do tytoniu w rozumieniu przepisów 

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.> 

Art. 4. 

System składa się z: 

1)   ewidencji producentów; 

2)   ewidencji gospodarstw rolnych; 

3)   ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

[3a)  systemu identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia nr 

73/2009;] 

<3a) systemu identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. 70 rozporządzenia 

nr 1306/2013;> 

4)   dokumentacji związanej ewidencji i systemu, w pkt 1-3a. 

 

Art. 7. 

1. Ewidencja producentów zawiera: 

1)   imię i nazwisko albo nazwę producenta, określenie jego miejsca zamieszkania i adres 

albo określenie siedziby i adres, a w przypadku osoby fizycznej również numer 

ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z 

zastrzeżeniem ust. 3; 

2)   numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12; 

3)   numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany; 

4)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

5)   imię i nazwisko oraz określenie miejsca zamieszkania i adres pełnomocnika, jeżeli 

został ustanowiony, albo osoby uprawnionej do reprezentacji, wraz z numerem 

identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numerem ewidencyjnym powszechnego 

elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3; 

6)   numer rachunku bankowego producenta lub osoby, o której mowa w pkt 5. 

<1a. W przypadku producenta będącego w związku małżeńskim oraz w przypadku 

producenta będącego współposiadaczem gospodarstwa rolnego ewidencja 

producentów zawiera ponadto: 

1) imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu 

ewidencji ludności (PESEL) małżonka producenta, z zastrzeżeniem ust. 3; 

2) imiona i nazwiska oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego 

systemu ewidencji ludności (PESEL) współposiadaczy gospodarstwa rolnego 

będących osobami fizycznymi, z zastrzeżeniem ust. 3; 
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3) nazwę oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON) współposiadaczy gospodarstwa rolnego 

niebędących osobami fizycznymi, jeżeli numer taki został nadany. 

1b. W przypadku producenta będącego spółką cywilną ewidencja producentów zawiera 

ponadto: 

1) imiona i nazwiska oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego 

systemu ewidencji ludności (PESEL) wspólników będących osobami fizycznymi, z 

zastrzeżeniem ust. 3; 

2) nazwę oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON) wspólników niebędących osobami fizycznymi, 

jeżeli numer taki został nadany.> 

2. W przypadku organizacji producentów ewidencja producentów, oprócz danych, o których 

mowa w ust. 1, zawiera ponadto: 

1)   wskazanie kategorii produktów, ze względu na które organizacja producentów została 

wstępnie uznana lub uznana; 

2)   wykaz członków organizacji producentów, z podaniem imienia i nazwiska albo 

nazwy, numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 12, oraz numeru 

identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany, a w przypadku osoby fizycznej 

również numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji 

ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli producentem, pełnomocnikiem lub członkiem organizacji producentów jest osoba 

fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, ewidencja producentów zamiast numeru 

ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) 

zawiera numer paszportu tej osoby lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość. 

 

Art. 9a. 

1. System identyfikacji działek rolnych zawiera: 

[1)   wektorowe granice oraz powierzchnię maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009;] 

<1) wektorowe granice oraz powierzchnię: 

a) maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a 

i b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 

2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i 

kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar 

administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. 

Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

640/2014”, 

b) obszarów, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 640/2014;> 

<1a) informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 640/2014;> 
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2)   identyfikatory działek ewidencyjnych zawarte w ewidencji gruntów i budynków 

prowadzonej na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

2. Do prowadzenia systemu, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje się w szczególności: 

1)   ortofotomapy cyfrowe sporządzane zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego i 

kartograficznego; 

2)   dane z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Prawa 

geodezyjnego i kartograficznego; 

3)   dane z wniosków o przyznanie płatności; 

[4)   wyniki kontroli na miejscu, o których mowa w rozporządzeniu nr 1122/2009 oraz 

rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającym 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie 

wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do 

środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 

74, z późn. zm.).] 

<4) wyniki kontroli na miejscu, o których mowa w rozporządzeniu nr 640/2014 i 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 

ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i 

kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności 

(Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69).> 

Art. 11. 

1. Wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się , w drodze decyzji 

administracyjnej, na jego wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji 

właściwego miejscowo, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. 

2. (uchylony). 

3. [Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż na 21 dni przed dniem 

złożenia pierwszego wniosku o przyznanie płatności, z tym że:] 

 <Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż w dniu złożenia wniosku o 

przyznanie płatności, z tym że:> 

1)   producenci rolni będący posiadaczami zwierząt składają wniosek nie później niż w 

dniu zgłoszenia pierwszego zwierzęcia do rejestru zwierząt prowadzonego na 

podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt 

rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej; 

2)   podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne składają wniosek nie później niż w dniu 

dokonania pierwszej utylizacji; 

[3)   producenci rolni niewpisani do ewidencji producentów, którzy przejmują posiadanie 

gospodarstwa rolnego, składają wniosek nie później niż w dniu złożenia wniosku o 

przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego; 

4)   przetwórcy składają wniosek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do 

rejestru, o którym mowa w przepisach o organizacji rynku przetworów owocowych i 

warzywnych;] 
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5)   producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów 

rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach 

działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-5, 7 oraz 10-18 ustawy z dnia 7 marca 

2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z 

późn. zm.), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach 

tych działań. 

Art. 12. 

1. W decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, producentowi nadaje się numer identyfikacyjny. 

2. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na 

następcę prawnego. 

3. Wnioskodawcy podlegającemu wpisowi do ewidencji producentów na podstawie kilku 

tytułów nadaje się jeden numer identyfikacyjny. 

4. W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa 

rolnego nadaje się : 

1)   jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego 

współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę; 

2)   odrębny numer identyfikacyjny od numeru, o którym mowa w pkt 1, jeżeli 

wnioskodawca prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące 

zorganizowaną całość gospodarczą. 

4a. Wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wpisuje się do ewidencji producentów i 

nadaje mu się odrębny numer identyfikacyjny. 

[5. W przypadku producentów rolnych, przetwórców, podmiotów prowadzących zakłady 

utylizacyjne lub potencjalnych beneficjentów, działających w formie spółki cywilnej, 

nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się temu 

wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili pisemną zgodę. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, do wniosku o wpis do ewidencji producentów 

dołącza się pisemną zgodę odpowiednio współmałżonka, współposiadacza gospodarstwa 

rolnego albo wspólników.] 

<5. W przypadku producentów rolnych, podmiotów prowadzących zakłady utylizacyjne 

lub potencjalnych beneficjentów, działających w formie spółki cywilnej, nadaje się 

jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się spółce. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, do wniosku o wpis do ewidencji 

producentów dołącza się pisemną zgodę odpowiednio współmałżonka lub 

współposiadaczy gospodarstwa rolnego.> 

Art. 14. 

 1. Producent jest obowiązany do zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego Agencji każdej 

zmiany danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 1, w terminie 14 dni 

od dnia zaistnienia zmiany. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu wniosku o wpis do 

ewidencji producentów. 
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<3. Zmiana danych w ewidencji producentów może być dokonywana również z urzędu 

na podstawie informacji pochodzących z innych ewidencji lub rejestrów publicznych 

prowadzonych przez organy lub podmioty wykonujące zadania publiczne, do 

których Agencja ma dostęp z mocy prawa, i nie wymaga rozstrzygnięcia w drodze 

decyzji administracyjnej.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 19 grudnia 2003 r. o ORGANIZACJI RYNKÓW OWOCÓW I 

WARZYW, RYNKU CHMIELU, RYNKU SUSZU PASZOWEGO ORAZ RYNKÓW LNU 

I KONOPI UPRAWIANYCH NA WŁÓKNO (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z późn. 

zm.) 

[Art. 24. 

 Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, rejony 

uprawy chmielu, z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju, mając na względzie 

czynniki przyrodnicze, tradycyjnie wyodrębnione rejony uprawy chmielu, a także plantacje 

chmielu założone przed dniem 1 września 2001 r.] 

 

 

 

U S T A WA   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 

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 
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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.),] 

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

zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 67 ust. 1 

lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 

2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego 

systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz 

zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69),> 

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; 

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 

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, 
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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 

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. 
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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. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 9 maja 2008 r. o AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I 

MODERNIZACJI ROLNICTWA (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438) 

Art. 29. 

 1. Ustalenie kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych: 

1)   pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 

2)   krajowych, przeznaczonych na: 

a)  współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, 

b)  finansowanie przez Agencję pomocy przyznawanej w drodze decyzji 

administracyjnej 

- następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

1a. Przepis ust. 1 stosuje się również do podmiotów niebędących stronami postępowania w 

sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej, które nienależnie lub nadmiernie 

pobrały środki publiczne, o których mowa w ust. 1. 

2. Właściwym w sprawie ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków 

publicznych w decyzji, o której mowa w ust. 1, jest organ właściwy do rozstrzygnięcia w 

sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których 

mowa w ust. 1. 

3. O ustaleniu kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych organ, o 

którym mowa w ust. 2, może rozstrzygnąć również w decyzji w sprawie przyznania 

płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1. 

4. Jeżeli kwota nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych, która została 

ustalona w decyzji, o której mowa w ust. 3, nie jest wyższa od kwoty stanowiącej 

równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego dla danego 

funduszu Unii Europejskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, kwota przyznanych 

płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1, jest 
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wypłacana w wysokości pomniejszonej o ustaloną kwotę nienależnie lub nadmiernie 

pobraną; przepisu ust. 10 nie stosuje się. 

5. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w [ art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.)] <art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o 

płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. ...)> oraz art. 

28a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 173). 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej 

wykonania. 

7. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z 

późn. zm.), z wyjątkiem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania 

płatności, rozkładania płatności na raty oraz zaokrąglania należności, z tym że termin, o 

którym mowa w art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 

wynosi 60 dni. 

8. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 7, 

przysługują organowi, o którym mowa w ust. 2. 

9. Załatwienie sprawy, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy. 

10. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

 


