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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 16 listopada 2016 r.  

o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników 

 

(druk nr 335) 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 

Art. 20. 

1. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w 

szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego 

wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu 

przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z 

tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z 

indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz 

osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia 

społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, 

dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych 

w art. 12-14 i art. 17. 

1a. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również 

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z działalności wytwórczej w 

rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi 

mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego, o których mowa w art. 17 ust. 

3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi 

wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016). U 

podatników opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży 

uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. 

1b. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się także 

przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł 

nieujawnionych. 
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[1c. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również 

przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów 

roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem 

przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych 

działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem 

akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli: 

1)   sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby 

prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej; 

2)   przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy 

zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz 

innych umów o podobnym charakterze; 

3)   sprzedaż następuje wyłącznie: 

a)  w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone, 

b)  na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do 

prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich 

częściach; 

4)   prowadzona jest ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e; 

5)   podatnik nie uzyskał innych przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 3. 

1d. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę wytworzoną ze 

zboża pochodzącego z własnej uprawy. 

1e. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w ust. 1c, są obowiązani prowadzić 

odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 

zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę 

przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane 

są w dniu sprzedaży.] 

<1c. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się 

również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy 

produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów 

roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych 

produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na 

podstawie odrębnych przepisów, jeżeli: 
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1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby 

prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej; 

2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się 

przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło 

oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt 

rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i 

klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży 

podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w 

ramach rolniczego handlu detalicznego; 

3) sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach: 

a) w których produkty te zostały wytworzone, lub 

b) przeznaczonych do prowadzenia handlu; 

4) jest prowadzona ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e; 

5) ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, 

hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 

50% tego produktu, z wyłączeniem wody. 

1d. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, kaszę, 

płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy. 

1e. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w ust. 1c, są obowiązani prowadzić 

odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i 

zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania 

przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i 

rodzaj przetworzonych produktów. Dzienne przychody są ewidencjonowane w dniu 

sprzedaży.> 

<1ea. W ramach rolniczego handlu detalicznego dopuszcza się sprzedaż na rzecz 

podmiotów, o których mowa w ust. 1c pkt 1, do wysokości ilości żywności 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, z 

późn. zm.).> 

1f. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 1e, należy posiadać w miejscu sprzedaży 

przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. 
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2. Za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się 

kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, 

wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. 

3. - 4. (uchylone). 

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

(pkt 1-68a pominięto) 

69)  (uchylony); 

70)  (uchylony); 

71)  dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej 

uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, 

przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu 

produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i 

obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i 

klasyfikacji mięsa; 

<71a) przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, do kwoty 20 000 zł rocznie, ze 

sprzedaży produktów nieprzekraczającej ilości, która może być zbywana 

w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;> 

(pkt 72-143 pominięto) 

1a. Do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, 

otrzymanych od pracodawcy użytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11-11b, 13 i 16. 

(ust. 2. - 5. uchylone). 

5a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu 

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. 

5b. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do 

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia 

podatkowego. 

5c. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany do 

zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił 

prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w 

rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 44, w 
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którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek 

danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. 

5d. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły 

niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na: 

1)   zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 

2)   wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części 

stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało 

pokryte przez wpłaty rodziców. 

( ust. 8. - 12. uchylone). 

13. Przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone 

do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione: 

1)   w celu osiągnięcia przychodów lub 

2)   w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na 

podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub 

3)   przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz 

jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub 

4)   przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w 

związku z wykonywaniem tych funkcji. 

14. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracowników, których 

miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład 

pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 

ust. 2 pkt 3 i 4. 

15. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia: 

1)   pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2)   pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 

celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw 

sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich 

skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach 
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pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje 

świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a; 

3)   uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej. 

<15a. Uzyskany w roku podatkowym przychód powyżej limitów, o których mowa w 

ust. 1 pkt 71a, podatnik może opodatkować ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku 

dochodowym. 

15b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 71a, ma charakter pomocy de minimis i 

jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 

dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 

24.12.2013, str. 1).> 

( ust. 16. - 18. uchylone). 

19. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce 

zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 125, nie ma zastosowania do świadczeń 

otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów 

będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w 

art. 10 ust. 1 pkt 2. 

21. (uchylony). 

22. (uchylony). 

23. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod 

warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od 

organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne 

są urządzane i prowadzone. 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

24. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 46, nie ma zastosowania do otrzymanych 

dochodów z tytułu realizacji projektu w ramach umowy o współpracy bliźniaczej 

(umowy twinningowej), zawartej na podstawie prawa wspólnotowego, zgodnie z którą 

instytucją wdrażającą jest instytucja polskiej administracji publicznej. 

25. Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się: 

1)   wydatki poniesione na: 

a)  nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu 

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a 

także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania 

wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem 

lub lokalem, 

b)  nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub 

udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni 

mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, 

c)  nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, 

prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w 

tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego 

gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub 

udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt 

ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, 

d)  budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku 

mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, 

e)  rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego 

budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub 

własnego pomieszczenia niemieszkalnego 

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 

Szwajcarskiej; 

2)   wydatki poniesione na: 

a)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego 

przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o 

którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, 
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b)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego 

przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o 

którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o 

którym mowa w lit. a, 

c)  spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu 

(pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę 

kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b 

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem ust. 29 i 30; 

3)   wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego 

się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej: 

a)  budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu 

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, 

lub 

b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub 

c)  gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału 

w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym 

również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania 

gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, 

lub 

d)  gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub 

udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w 

lit. a. 

26. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, 

rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność 

podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich 

prawach. 
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27. W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej 

wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych 

umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez 

organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego 

terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe. 

28. Za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na: 

1)   nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub 

udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub 

2)   budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo 

jego części 

- przeznaczonych na cele rekreacyjne. 

29. W przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi 

część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w 

tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki 

poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na 

spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a-c oraz zapłacone odsetki od tej 

części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o 

których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c. 

30. Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w 

ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu 

Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części 

wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki 

określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg 

podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym. 

31. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 132, stosuje się, jeżeli: 

1)   wysokość nagrody przekazanej na rzecz instytucji realizującej cele, o których mowa 

w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, jest udokumentowana dowodem 

wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji, a w przypadku nagrody innej 
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niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość przekazanej nagrody, oraz 

oświadczeniem obdarowanej instytucji o jej przyjęciu; 

2)   nagroda, o której mowa w pkt 1, została przekazana najpóźniej do dnia upływu 

terminu dla złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1, 

składanego za rok podatkowy, w którym otrzymano nagrodę. 

32. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 136, nie ma zastosowania do przychodów 

określonych w art. 12 ust. 1. 

33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne 

utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów 

emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych 

państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 

Szwajcarskiej. 

34. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 117a, jest obowiązana złożyć świadczeniodawcy 

pisemne oświadczenie o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej lub 

zasiłku rodzinnego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy 

społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych, podając imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer decyzji, na podstawie której osoba ta 

pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. 

35. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod warunkiem złożenia 

urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie później niż w terminie 

określonym w art. 45 ust. 1, zaświadczenia lub zaświadczeń, o których mowa w art. 85 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569). 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 543, 749, 1020, 1250 i 1579) 

 

Art. 22. 

1. Dział rolnictwo obejmuje sprawy: 

1)   produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych; 

2)   nasiennictwa, z wyłączeniem leśnego materiału rozmnożeniowego; 

3)   produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt; 
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4)   ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz ochrony 

zwierząt; 

[5)   nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w 

miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania;] 

<5) nadzoru nad jakością zdrowotną: 

a) środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich 

pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania, a także 

w sprzedaży bezpośredniej, rolniczym handlu detalicznym oraz działalności 

marginalnej, lokalnej i ograniczonej, 

b) żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia 

niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w rolniczym handlu 

detalicznym;> 

5a)  nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami 

medycznymi stosowanymi w weterynarii; 

5b)  nadzoru nad zdrowotną jakością pasz oraz sprawy organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie 

zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych 

właściwymi przepisami; 

(6 - 8   uchylone); 

9)   izb rolniczych, związków zawodowych rolników i organizacji społeczno-zawodowych 

rolników; 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa podlegają Inspekcja Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa Inspekcja Weterynaryjna oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 

Uprawnych. 
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USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU 

DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY 

FIZYCZNE (Dz. U. poz. 930, z późn. zm.) 

 

Art. 9. 

1. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu 

skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 

20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa 

naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, 

nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze 

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok 

podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji 

działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, 

że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie 

spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według 

miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych 

mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 

3. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i 

niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym mowa w ust. 1 lub 

w art. 29 ust. 1, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania 

podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym. 

4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące 

oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie 

takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze 

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok 

podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania 
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podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli 

pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. 

5. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d, przepisy dotyczące 

oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność 

gospodarczą stosuje się odpowiednio. 

<6. W przypadku przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 15a ustawy o podatku 

dochodowym, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa nie później 

niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał te przychody, 

albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód uzyskał w grudniu 

roku podatkowego.> 

 

[Art. 10. 

Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 111, 

114, 122, 125, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do 

podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.] 

 

<Art. 10. 

Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 

71a, 111, 114, 122, 125, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się 

odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.> 

 

Art. 15. 

1. Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody 

zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję 

przychodów, zwaną dalej "ewidencją", z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a. 

1a. Podatnicy będący przedsiębiorcami żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o podatku tonażowym prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem 

tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów 
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ewidencjonowanych są obowiązani w ewidencji wyodrębnić przychody podlegające 

opodatkowaniu podatkiem tonażowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

2. Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie 

opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

3. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1a, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie 

pisemnej, oraz podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d. 

3a. Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia nie dotyczy podatników osiągających 

przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a i 1d. W przypadku gdy podatnicy ci 

równocześnie osiągają przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1, ewidencją 

wyposażenia obejmuje się wyłącznie wyposażenie związane z prowadzoną pozarolniczą 

działalnością gospodarczą. 

4. Ewidencję oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a także 

dowody zakupu, o których mowa w ust. 1, należy przechowywać w miejscu wykonywania 

działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu 

wskazanym przez podatnika lub podatników - jako ich siedziba, albo w biurze 

rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji. Jeżeli na zlecenie 

podatnika prowadzenie ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest 

obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym 

zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w 

zawiadomieniu nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i 

dowodów związanych z jej prowadzeniem. Podatnik może złożyć zawiadomienie na 

podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 

5. Ewidencją wyposażenia obejmuje się rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną 

pozarolniczą działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych, których 

wartość początkowa, w rozumieniu art. 22g ustawy o podatku dochodowym, przekracza 

1.500 zł, zwane dalej "wyposażeniem". 

6. Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny 

wpisu, datę nabycia, numer faktury lub rachunku, nazwę wyposażenia, cenę zakupu 

wyposażenia lub koszt wytworzenia, datę likwidacji, w tym również datę sprzedaży lub 

darowizny, oraz przyczynę likwidacji wyposażenia. 

7. Podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego utracili lub zrzekli się prawa do 

zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo 
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zakładają po raz pierwszy ewidencję wyposażenia, dokonują wyceny wyposażenia według 

cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji. 

[8. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d, są obowiązani 

prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i 

zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, 

kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody 

ewidencjonowane są w dniu sprzedaży.] 

<8. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d, są obowiązani 

prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów 

roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę 

uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz 

ilość i rodzaj przetworzonych produktów. Dzienne przychody są ewidencjonowane w 

dniu sprzedaży.> 

9. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 8, należy posiadać w miejscu sprzedaży 

przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. 

 

Art. 17. 

1. W przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami 

wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, a także w przypadku 

stwierdzenia istnienia związków gospodarczych podatnika, o których mowa w art. 25 

ustawy o podatku dochodowym, organ podatkowy określi wartość 

niezewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej 

kwoty ryczałt zgodnie z ust. 2. 

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, stanowi pięciokrotność stawek, o których mowa w art. 

12, które byłyby zastosowane do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania; ryczałt 

ten nie może być wyższy niż 75% przychodu, o którym mowa w ust. 1. 

[3. W przypadku nieprowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 15 ust. 8, lub 

prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w 

postępowaniu podatkowym, organ podatkowy określi wartość niezewidencjonowanego 

przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt w 

wysokości pięciokrotności stawki, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6.] 

<3. W przypadku prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 15 ust. 8, 

niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu 
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podatkowym, organ podatkowy określi wartość niezewidencjonowanego przychodu, 

w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt w wysokości 

pięciokrotności stawki, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6.> 

 

Art. 22. 

1. W razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła 

utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego 

obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. 

2. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1, podlegających za część roku 

opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do określenia podatku dochodowego 

przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

[3. Za utratę warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o 

której mowa w ust. 1, uważa się również niespełnienie, w trakcie roku podatkowego, 

warunków określonych w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym.] 

<3. Za utratę warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych, o której mowa w ust. 1, uważa się również niespełnienie, w 

trakcie roku podatkowego, warunków określonych w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku 

dochodowym. W przypadku gdy podatnik prowadzi równocześnie pozarolniczą 

działalność gospodarczą samodzielnie, utrata warunków dotyczy również 

przychodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-

SPOŻYWCZYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604) 

 

Art. 2. 

Przepisy ustawy nie dotyczą: 

1)   artykułów rolno-spożywczych wytwarzanych na własny użytek; 
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2)   materiału siewnego roślin rolniczych, ogrodniczych i zielarskich w rozumieniu przepisów 

o nasiennictwie; 

[3)   sprzedaży artykułów rolno-spożywczych dokonywanej przez ich producentów w 

gospodarstwie bezpośrednio konsumentom finalnym z wyłączeniem wyrobów winiarskich 

objętych wspólną organizacją rynku wina oraz fermentowanych napojów winiarskich;] 

4)   wymagań zdrowotnych, sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych dotyczących 

artykułów rolno-spożywczych określonych w odrębnych przepisach; 

5)   jakości handlowej owoców i warzyw w zakresie uregulowanym w przepisach Unii 

Europejskiej. 

Art. 17. 

1. Do zadań Inspekcji należy: 

1)   nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności: 

a)  kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w 

tym wywożonych za granicę, 

b)  kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza 

państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów, 

c)  dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych, 

d)  powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci 

systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (systemu 

RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-

spożywczych, 

e)  kontrola artykułów rolno-spożywczych oznakowanych chronionymi nazwami 

pochodzenia, chronionymi oznaczeniami geograficznymi albo nazwami 

gwarantowanych tradycyjnych specjalności, zarejestrowanymi na podstawie 

przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków 

spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, lub nazwami odwołującymi się do 

zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń 

geograficznych albo gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz współpraca 

z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach, 
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f)  kontrola wyrobów winiarskich oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia 

lub chronionymi oznaczeniami geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie 

przepisów o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i 

organizacji rynku wina, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych 

chronionych nazw pochodzenia lub chronionych oznaczeń geograficznych oraz 

współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach, 

g)  kontrola napojów spirytusowych oznakowanych chronionymi oznaczeniami 

geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o wyrobie napojów 

spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych 

oznaczeń geograficznych oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką 

kontrolę w innych państwach, 

h)  kontrola artykułów rolno-spożywczych oznaczonych określeniem jakościowym 

stosowanym fakultatywnie "produkt górski", o którym mowa w art. 31 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 

listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1)[;] <,> 

<i) kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym w rozumieniu art. 3 ust. 

3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.);> 

2)   kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych; 

3)   (uchylony); 

4)   współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, 

organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę 

rolną państwa; 

4a)  współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcje agencji płatniczych w 

zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz jednostkami organizacyjnymi 

uczestniczącymi w realizacji operacji finansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 

5)   współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową 

artykułów rolno-spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym lub uczestnictwo 

w pracach tych organizacji; 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6)   udzielanie informacji i szkolenie w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości 

handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno-

spożywczych; 

7)   współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie 

kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wymienianie 

informacji lub próbek artykułów rolno-spożywczych; 

8)   wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady organizacji Inspekcji, mając na względzie usprawnienie i 

ujednolicenie funkcjonowania jej organów. 

2a. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji może dotyczyć 

również sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt, jeżeli informacja w tym zakresie 

została zadeklarowana przy wprowadzaniu artykułu rolno-spożywczego do obrotu. 

2b. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może, w drodze rozporządzenia, określić: 

1)   szczegółowy sposób kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub 

2)   wzory dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych, lub 

3)   wzory dokumentów stwierdzających jakość handlową niektórych artykułów rolno-

spożywczych lub ich grup 

- biorąc pod uwagę konieczność dostosowania sposobu dokonywania kontroli do wymagań 

związanych ze swobodnym przepływem towarów oraz mając na względzie obowiązki 

określone w art. 8, 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w 

celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 

dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, 

str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z 

późn. zm.). 

3. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym 

sprawuje Inspekcja Handlowa. 

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, mając na względzie 
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zabezpieczenie wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych spełniających 

wymagania w zakresie jakości handlowej oraz uwzględniając możliwości organizacyjne i 

techniczne Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

 

[Art. 25. 

1. Kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy przeprowadza pracownik Inspekcji po 

okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia 

kontroli. 

2. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. 

a, odbywa się w obecności kierownika kontrolowanej jednostki, a w razie jego 

nieobecności - osoby przez niego upoważnionej. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kontroli działalności podmiotów niebędących 

przedsiębiorcami.] 

 

<Art. 25. 

1. Kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy przeprowadza pracownik 

Inspekcji po okazaniu legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia 

kontroli. 

2. Pracownik Inspekcji może także:  

1) przeprowadzić kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej i państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrolę graniczną tych 

artykułów, 

2) dokonać oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 

3) przeprowadzić kontrolę warunków składowania i transportu artykułów rolno-

spożywczych 

– po okazaniu legitymacji służbowej oraz imiennego okresowego upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli. 

3. Imienne okresowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera: 

1) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli; 

2) oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę; 

3) datę i miejsce wystawienia tego upoważnienia; 
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4) imię i nazwisko pracownika Inspekcji uprawnionego do przeprowadzenia kontroli 

oraz numer jego legitymacji służbowej; 

5) określenie zakresu przedmiotowego przeprowadzanej kontroli; 

6) oznaczenie okresu obowiązywania tego upoważnienia; 

7) podpis osoby udzielającej tego upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska 

lub pełnionej funkcji. 

4. Do imiennego okresowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nie stosuje się 

przepisów art. 79a ust. 6 pkt 5, 7 i 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829). 

5. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 

1 lit. a, odbywa się w obecności kierownika kontrolowanej jednostki, a w razie jego 

nieobecności – osoby przez niego upoważnionej. 

6. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kontroli działalności podmiotów 

niebędących przedsiębiorcami. 

7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

imiennego okresowego upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie 

zapewnienie rzetelnej kontroli artykułów rolno-spożywczych oraz spełnienie przez to 

upoważnienie wymagań dotyczących treści upoważnień do przeprowadzenia kontroli 

wynikających z przepisów dotyczących działalności gospodarczej.> 

 

[Art. 27a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z 

późn. zm.).] 

<Art. 27a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie nieuregulowanym w 

art. 25–27 stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej.> 

Art. 29. 

1. [Wykonując zadania, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. a i e-g, wojewódzki 

inspektor, w drodze decyzji, może:]  <Wykonując zadania, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 1 lit. a i e–i, wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, może:> 
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1)   zakazać wprowadzania do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego 

wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu lub składowania; 

2)   nakazać poddanie artykułu rolno-spożywczego, o którym mowa w pkt 1, określonym 

zabiegom; 

3)   zakazać składowania artykułu rolno-spożywczego w nieodpowiednich warunkach albo 

jego transportowania środkami transportu nienadającymi się do tego celu; 

4)   przeklasyfikować artykuł rolno-spożywczy do niższej klasy, jeżeli artykuł ten nie 

spełnia wymagań jakościowych dla danej klasy jakości handlowej; 

5)   nakazać zniszczenie artykułu rolno-spożywczego, o którym mowa w pkt 1, na koszt 

jego posiadacza. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mogą być wydane przed zakończeniem kontroli. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

4. Właściwość miejscową organu Inspekcji w sprawach, o których mowa w ust. 1, ustala się 

według miejsca przeprowadzenia kontroli. 

5. Informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w ust. 1, dotyczące zafałszowania 

artykułów rolno-spożywczych, podaje się do publicznej wiadomości, z pominięciem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice podlegające 

ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 

 

<Art. 30c. 

Do kontroli jakości handlowej żywności w rolniczym handlu detalicznym stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 23, art. 24, art. 25 ust. 2–6, art. 26–28 i art. 30b.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1077) 

 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

1)   zadania, organizację, tryb działania oraz zasady finansowania Inspekcji Weterynaryjnej, 

zwanej dalej "Inspekcją"; 
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[2)   zasady współpracy organów Inspekcji z organami centralnymi państw członkowskich 

Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za przestrzeganie stosowania prawodawstwa 

weterynaryjnego lub organami, którym takie kompetencje zostały przekazane (właściwą 

władzą), oraz Komisją Europejską w zakresie realizacji zadań Inspekcji;] 

<2) zasady współpracy organów Inspekcji z organami centralnymi państw 

członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za stosowanie prawodawstwa 

weterynaryjnego lub przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, lub organami, którym takie kompetencje zostały 

przekazane (właściwą władzą), oraz Komisją Europejską w zakresie realizacji 

zadań Inspekcji;> 

3)   zasady wystawiania świadectw zdrowia, w tym określone w przepisach zawartych w 

aktach prawnych wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy z dnia 10 grudnia 

2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2015 r. poz. 519). 

 

Art. 3. 

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

produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.] 

<1. Inspekcja realizuje, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, zadania z 

zakresu: 

1) ochrony zdrowia zwierząt; 

2) bezpieczeństwa: 

a) produktów pochodzenia zwierzęcego, 

b) żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia 

niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym 

handlu detalicznym, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, 

z późn. zm.), zwanym dalej „rolniczym handlem detalicznym”.> 

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)

; 
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3)   badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;] 

<2) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 

chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe: 

a) u zwierząt,  

b) w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

c) w żywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, 

d) w paszach; 

3) badanie zwierząt rzeźnych, produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b;> 

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. 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 

2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470), 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, 
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e)  kontroli działalności hodowcy, dostawcy i użytkownika prowadzonej na podstawie 

ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do 

celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266), 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,] 

<a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym przy ich 

produkcji i wprowadzaniu na rynek, w szczególności nad wymaganiami 

weterynaryjnymi w sprzedaży bezpośredniej, rolniczym handlu detalicznym 

oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,> 

<aa) bezpieczeństwem żywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b,> 

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, 

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, 
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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)  (uchylona); 

[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;] 

<6) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości 

chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń 

promieniotwórczych: 

a) u zwierząt, 

b) w wydzielinach i wydalinach zwierząt, 

c) w tkankach lub narządach zwierząt,  

d) w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

e) w żywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, 

f) w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt, 

g) w paszach;> 

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. z 2015 r. poz. 

594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).] 
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<8) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz o 

paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – w zakresie 

kompetencji tych inspekcji, a od organów Inspekcji Handlowej – o 

niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i 

niebezpiecznej żywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, a także 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.> 

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.] 

<4. Na terenach i w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanych oraz jednostek wojsk obcych 

przebywających na tych terenach zadania określone w ust. 1, w zakresie ochrony 

zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu 

zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, 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. 

6a. Kontrole należące do zakresu działania właściwych organów Inspekcji Weterynaryjnej 

wykonuje również Służba Celna w zakresie określonym w przepisach odrębnych. 
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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. 

 

Art. 12. 

1. Koszty działalności Inspekcji i wykonywania zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3, są 

pokrywane z budżetu państwa. 

2. Wojewódzkie, powiatowe i graniczne inspektoraty weterynarii są państwowymi 

jednostkami budżetowymi. 

3. W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki przeznaczone na: 

1)   zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających 

obowiązkowi zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody oraz zadania 

wynikające z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 

2)   badania kontrolne zakażeń zwierząt; 

[3)   monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych 

podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i 

środkach żywienia zwierząt; 

4)   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;] 
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<3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 

chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z 

nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe: 

a) u zwierząt, 

b) w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

c) w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

d) w paszach; 

4) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości 

chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń 

promieniotwórczych: 

a) u zwierząt, 

b) w wydzielinach i wydalinach zwierząt, 

c) w tkankach lub narządach zwierząt, 

d) w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

e) w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

f) w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt, 

g) w paszach;> 

5)   realizację rocznych planów urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt
(5)

 i pasz 

leczniczych. 

4. Lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji, wykonującym 

czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób 

odzwierzęcych, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2. 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą 

być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty 

weterynarii na: 

1)   zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających 

obowiązkowi zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody oraz zadania 

wynikające z planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych 

zwierząt, 

2)   badania kontrolne zakażeń zwierząt, 
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[3)   monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych 

podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach 

żywienia zwierząt
(6)

, 

4)   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,] 

<3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 

chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z 

nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe: 

a) u zwierząt, 

b) w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

c) w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

d) w paszach, 

4) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości 

chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych: 

a) u zwierząt, 

b) w wydzielinach i wydalinach zwierząt, 

c) w tkankach lub narządach zwierząt, 

d) w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

e) w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

f) w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt, 

g) w paszach,> 

5)   realizację rocznych planów urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt
(8)

 i pasz 

leczniczych 

- mając na względzie pełną ewidencję wydatków ponoszonych przez Inspekcję na 

realizację tych zadań oraz potrzebę racjonalnego wydatkowania środków budżetowych. 

 

Art. 13. 

1. Główny Lekarz Weterynarii: 
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1)   ustala ogólne kierunki działania Inspekcji i wydaje instrukcje określające sposób jej 

postępowania, w tym instrukcje dotyczące stosowania przez organy Inspekcji 

przepisów Unii Europejskiej; 

2)   koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań przez wojewódzkich, powiatowych i 

granicznych lekarzy weterynarii; 

3)   może wydawać wojewódzkim, powiatowym i granicznym lekarzom weterynarii 

polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z 

zakresu ich działania; 

4)   współpracuje z Międzynarodowym Urzędem do Spraw Epizootii oraz innymi 

organizacjami międzynarodowymi; 

[5)   dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia 

zwierzęcego i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji;] 

<5) dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów 

pochodzenia zwierzęcego i żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, i 

wymagań weterynaryjnych przy produkcji tych produktów i tej żywności;> 

6)   opracowuje krajowe programy dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 12 

ust. 3; 

7)   (uchylony); 

8)   organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii; 

[9)   utrzymuje rezerwę szczepionek, biopreparatów i produktów biobójczych oraz innych 

środków niezbędnych do diagnozowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w 

tym chorób odzwierzęcych, oraz monitorowania chorób odzwierzęcych i 

odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na 

środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i 

środkach żywienia zwierząt;] 

<9) utrzymuje rezerwę szczepionek, biopreparatów i produktów biobójczych oraz 

innych środków niezbędnych do diagnozowania i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, oraz monitorowania chorób 

odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej 

z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe: 

a) u zwierząt, 

b) w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

c) w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, 
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d) w paszach;> 

10)  zarządza systemem wymiany informacji, o którym mowa w art. 36 ust. 1; 

10a)  sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego, 

o którym mowa w art. 25d ust. 1; 

11)  prowadzi listę osób, o których mowa w art. 26; 

12)  wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych. 

1a. Główny Lekarz Weterynarii: 

1)   tworzy podpunkt krajowego punktu kontaktowego (PKPK) sieci systemu RASFF 

realizującego zadania, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 8, i kieruje pracami tego 

podpunktu; 

[2)   jest odpowiedzialny za zbieranie informacji dotyczących wszystkich stwierdzonych 

przypadków niebezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i pasz - w 

zakresie objętym kompetencjami Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych oraz Inspekcji Handlowej - i za przekazywanie tych informacji do 

krajowego punktu kontaktowego sieci systemu RASFF.] 

<2) jest odpowiedzialny za zbieranie informacji dotyczących wszystkich 

stwierdzonych przypadków niebezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego i 

zwierzęcego oraz żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, i pasz – w 

zakresie objętym kompetencjami Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej 

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Handlowej – i za przekazywanie 

tych informacji do krajowego punktu kontaktowego sieci systemu RASFF.> 

1b. Sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, Główny Lekarz Weterynarii w 

szczególności: 

1)   ma prawo do bezpośredniego dostępu do danych zawartych w centralnej bazie danych, 

o której mowa w art. 25d ust. 1 pkt 1; 

2)   przeprowadza kontrolę w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 25d ust. 1, w tym kontroluje 

wprowadzanie przez upoważnione podmioty danych dotyczących wyników 

przeprowadzonych badań laboratoryjnych, w zakresie określonym w art. 23, do 

centralnej bazy danych, o której mowa w art. 25d ust. 1 pkt 1. 
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[2. Główny Lekarz Weterynarii współpracuje z organami, o których mowa w art. 1 pkt 2, oraz 

Komisją Europejską w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa 

weterynaryjnego. Informację o sposobie i zakresie tej współpracy minister właściwy do 

spraw rolnictwa przekazuje organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej 

odpowiedzialnym za przestrzeganie stosowania prawodawstwa weterynaryjnego oraz 

Komisji Europejskiej.] 

<2. Główny Lekarz Weterynarii współpracuje z organami, o których mowa w art. 1 pkt 

2, oraz Komisją Europejską w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa 

weterynaryjnego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b. Informację o sposobie i zakresie tej współpracy minister 

właściwy do spraw rolnictwa przekazuje organom centralnym państw członkowskich 

Unii Europejskiej odpowiedzialnym za stosowanie prawodawstwa weterynaryjnego 

lub przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 2 lit. b, oraz Komisji Europejskiej.> 

3. Główny Lekarz Weterynarii w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, działa z 

urzędu lub na wniosek organów, o których mowa w art. 1 pkt 2, lub Komisji Europejskiej. 

4. Główny Lekarz Weterynarii, realizując zadanie, o którym mowa w ust. 2, przekazuje 

informacje uzyskane przez organy Inspekcji przy wykonywaniu czynności, o których 

mowa w art. 3 ust. 2. 

5. Główny Lekarz Weterynarii może odmówić przekazania informacji organom, o których 

mowa w art. 1 pkt 2, lub podjęcia działań, jeżeli mogłoby to stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa państwa, podając uzasadnienie tej odmowy. 

6. Do informacji, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy o ochronie informacji 

niejawnych. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 4, dotyczące działań: 

[1)   naruszających lub mogących naruszać prawodawstwo weterynaryjne w stopniu 

zagrażającym zdrowiu publicznemu lub] 

<1) naruszających lub mogących naruszać prawodawstwo weterynaryjne lub 

przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 

lit. b, w stopniu zagrażającym zdrowiu publicznemu lub> 

2)   mających szczególne znaczenie dla Unii Europejskiej lub powodujących konsekwencje 

dla poszczególnych państw członkowskich 
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- Główny Lekarz Weterynarii, po porozumieniu z Komisją Europejską i organami, o 

których mowa w art. 1 pkt 2, zainteresowanych państw członkowskich oraz w 

przypadku braku innych środków zapobiegawczych, podaje do publicznej wiadomości 

w środkach masowego przekazu. 

[8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb 

współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami, o których mowa w art. 1 pkt 2, 

oraz Komisją Europejską, biorąc pod uwagę: 

1)   prawidłowe stosowanie prawodawstwa weterynaryjnego; 

2)   wykrywanie naruszeń tego prawodawstwa i zapobieganie im; 

3)   konieczność informowania o zawieranych z państwami trzecimi umowach lub 

porozumieniach w zakresie weterynarii.] 

<8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i 

tryb współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami, o których mowa w art. 

1 pkt 2, oraz Komisją Europejską, biorąc pod uwagę: 

1) prawidłowe stosowanie prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b; 

2) wykrywanie naruszeń prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz 

zapobieganie tym naruszeniom; 

3) konieczność informowania o zawieranych z państwami trzecimi umowach lub 

porozumieniach w zakresie weterynarii.> 

9. Główny Lekarz Weterynarii składa, do dnia 30 kwietnia, ministrowi właściwemu do spraw 

rolnictwa sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji w roku ubiegłym. 

 

Art. 14. 

1. Wojewódzki lekarz weterynarii: 

1)   ustala kierunki działania, wydaje instrukcje określające sposób postępowania 

powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa oraz kontroluje sposób 

wykonywania przez nich zadań Inspekcji; 

2)   może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia 

określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania; 
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[3)   dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia 

zwierzęcego, środków żywienia zwierząt i wymagań weterynaryjnych przy ich 

produkcji na obszarze województwa;] 

<3) dokonuje, na obszarze województwa, analiz i ocen sytuacji epizootycznej lub 

bezpieczeństwa: 

a) produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, w tym spełniania wymagań 

weterynaryjnych przy ich produkcji i wprowadzaniu na rynek, 

b) żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b;> 

4)   opracowuje wojewódzkie programy dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 

12 ust. 3; 

5)   (uchylony); 

6)   organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii; 

7)   nadzoruje na obszarze województwa działanie systemów informatycznych 

utworzonych i użytkowanych przez Inspekcję. 

2. Wojewódzki lekarz weterynarii oraz graniczny lekarz weterynarii do dnia 30 marca, a na 

żądanie, w każdym czasie, przekazują Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacje o 

realizacji zadań Inspekcji odpowiednio na obszarze województwa albo w terytorialnym 

zakresie działania granicznego lekarza weterynarii. 

3. Powiatowy lekarz weterynarii do dnia 28 lutego, a na żądanie, w każdym czasie, 

przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii informacje o realizacji zadań Inspekcji 

w terytorialnym zakresie działania powiatowego lekarza weterynarii. 

 

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 15 stycznia 2015 r. o 

ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych przez 

pracowników Inspekcji z udziałem eksperta, o którym mowa w art. 55 ust. 1 tej ustawy, 

ekspert ten podejmuje czynności kontrolne po okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia 

kontroli, wystawionego przez organ Inspekcji. 
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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: 

[1)   przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, ośrodków w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 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;] 

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

pomieszczeń lub urządzeń, o których mowa w załączniku II w rozdziale III 

rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 

z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 34, str. 319), ośrodków w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 
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15 stycznia 2015 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, i w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b;> 

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. 55 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 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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Art. 20. 

[1. Uprawnienia, o których mowa w art. 19 ust. 3, przysługują przedstawicielom służb 

weterynaryjnych Unii Europejskiej oraz innych państw członkowskich, 

przeprowadzających kontrole weterynaryjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<1. Uprawnienia, o których mowa w art. 19 ust. 3, przysługują przedstawicielom służb 

Unii Europejskiej oraz innych państw członkowskich, przeprowadzającym kontrole 

weterynaryjne i kontrole bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

2 lit. b, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w obecności właściwego organu 

Inspekcji. 

Art. 23. 

[1. Stwierdzenie albo wykluczenie choroby zakaźnej zwierzęcia, w tym choroby odzwierzęcej, 

wydanie oceny mięsa, oceny zdrowotnej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, 

niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, produktów pochodnych oraz pasz może być poprzedzone przeprowadzeniem 

badań laboratoryjnych.] 

<1. Stwierdzenie albo wykluczenie choroby zakaźnej zwierzęcia, w tym choroby 

odzwierzęcej, wydanie oceny mięsa, oceny zdrowotnej jakości produktów 

pochodzenia zwierzęcego, żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych oraz pasz może być poprzedzone 

przeprowadzeniem badań laboratoryjnych.> 

2. Badaniami laboratoryjnymi, w tym przeprowadzanymi w ramach monitorowania i badań 

kontrolnych, są objęte również szkodliwe dla ludzi i zwierząt czynniki biologiczne, 

chemiczne, fizyczne, odzwierzęce czynniki chorobotwórcze oraz związana z nimi 

oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, określone w prawodawstwie 

weterynaryjnym, a także w przepisach dotyczących pasz oraz bezpieczeństwa żywności i 

żywienia. 

3. Wymagań dotyczących badań laboratoryjnych określonych w ustawie nie stosuje się do 

badania trichinoskopowego na obecność włośni mięsa przeznaczonego na użytek własny. 
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Art. 25. 

1. Aby zapewnić jednolity sposób przeprowadzania badań laboratoryjnych dla celów kontroli 

urzędowych określonych w rozporządzeniu nr 882/2004, związanych z realizacją zadań, o 

których mowa w art. 3 ust. 1, tworzy się system laboratoriów urzędowych, obejmujący 

akredytowane laboratoria. 

2. W ramach systemu, o którym mowa w ust. 1, działają: 

1)   laboratoria urzędowe w rozumieniu art. 12 rozporządzenia nr 882/2004, obejmujące: 

a)  zakłady higieny weterynaryjnej, w tym pracownie badania mięsa na obecność 

włośni, 

b)  laboratoria państwowych instytutów badawczych, 

c)  laboratoria weterynaryjne wchodzące w skład innych niż wymienione w lit. a 

jednostek organizacyjnych Inspekcji, 

d)  inne laboratoria zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii; 

2)   krajowe laboratoria referencyjne w rozumieniu art. 33 rozporządzenia nr 882/2004. 

3. Główny Lekarz Weterynarii wyznacza laboratoria urzędowe, o których mowa w ust. 2 pkt 

1 lit. a-c, do przeprowadzenia badań laboratoryjnych w zakresie określonym w ust. 1. 

4. Główny Lekarz Weterynarii, wyznaczając laboratorium urzędowe, o którym mowa w ust. 2 

pkt 1 lit. a, do przeprowadzenia badań laboratoryjnych mięsa na obecność włośni, 

wskazuje pracownię badania mięsa na obecność włośni, na podstawie informacji 

przekazanych przez powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem wojewódzkiego 

lekarza weterynarii. 

5. Jeżeli brak jest laboratorium urzędowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-c, do 

przeprowadzenia wymaganych badań laboratoryjnych, Główny Lekarz Weterynarii może 

wyznaczyć do przeprowadzenia tych badań krajowe laboratorium referencyjne. 

6. Jeżeli brak jest krajowego laboratorium referencyjnego, które można wyznaczyć do 

przeprowadzenia wymaganych badań laboratoryjnych, Główny Lekarz Weterynarii, po 

zasięgnięciu opinii Rady do spraw Laboratoriów, wyznacza do przeprowadzenia tych 

badań znajdujące się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanego dalej "państwem członkowskim 

EFTA", krajowe albo wspólnotowe laboratorium referencyjne. 

7. Laboratoria urzędowe są poddawane w zakresie stosowanych metod badawczych 

regularnym badaniom porównawczym przeprowadzanym przez krajowe laboratorium 
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referencyjne, a gdy brak jest takiej możliwości - przez krajowe lub wspólnotowe 

laboratorium referencyjne znajdujące się na terytorium innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA. 

8. Główny Lekarz Weterynarii sporządza, w sposób określony przez Komisję Europejską, 

wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych oraz innych laboratoriów, których 

obowiązek publikowania wynika z przepisów Unii Europejskiej, aktualizuje go i 

umieszcza na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii. 

<9. Badania laboratoryjne w zakresie oceny zdrowotnej jakości żywności, o której mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, wykonują laboratoria, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 

i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.> 

 

Art. 25d. 

1. Dane dotyczące wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych w zakresie 

określonym w art. 23 są gromadzone i przetwarzane przy użyciu systemu 

teleinformatycznego obejmującego: 

1)   centralną bazę danych prowadzoną przez krajowe laboratoria referencyjne; 

2)   lokalne bazy danych prowadzone w zakładach higieny weterynaryjnej 

przeprowadzających badania laboratoryjne dla celów kontroli urzędowych. 

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

warunki i tryb gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących 

wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, a także sposób prowadzenia baz 

danych określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie efektywnej kontroli stanu 

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, stanu zdrowia zwierząt oraz 

szybkiego przepływu informacji dotyczących wyników tych badań.] 

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

szczegółowe warunki i tryb gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych 

dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, a także sposób 

prowadzenia baz danych określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie 

efektywnej kontroli stanu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego 

i żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz stanu zdrowia zwierząt, 

a także szybkiego przepływu informacji dotyczących wyników tych badań.> 
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USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. O PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1577, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1605) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

[1)   właściwość organów w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia 

zwierzęcego, określonych w przepisach: 

a)  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.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 853/2004", 

oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, 

b)  rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji 

urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 

206, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 854/2004", oraz w 

przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia,] 

<1) właściwość organów w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia 

zwierzęcego, a także żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze 

pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, znajdującej 

się w rolniczym handlu detalicznym, określonych w przepisach: 

a) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 

139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 34, str. 319), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 852/2004”, oraz 

w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, 

b) 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, 
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rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, oraz w 

przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, 

c) rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące 

organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia 

zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 

30.04.2004, str. 206, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 3, t. 45, str. 75), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 854/2004”, oraz w 

przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia,> 

2)   wymagania, jakie powinny spełniać produkty pochodzenia zwierzęcego 

wprowadzane na rynek, 

3)   wymagania, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego i przez te produkty w zakresie nieuregulowanym w przepisach 

rozporządzenia nr 853/2004 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie 

tego rozporządzenia, w tym wymagania, jakie powinny być spełnione przy produkcji 

mięsa przeznaczonego na użytek własny, 

4)   sposób przeprowadzania urzędowych kontroli w zakresie nieuregulowanym w 

przepisach rozporządzenia nr 854/2004 oraz w przepisach Unii Europejskiej 

wydanych w trybie tego rozporządzenia 

[- z uwzględnieniem zasad, obowiązków i wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) 

nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w 

zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), zwanym dalej 

"rozporządzeniem nr 178/2002", i rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej 

"rozporządzeniem nr 852/2004".] 

<– z uwzględnieniem zasad, obowiązków i wymagań określonych w rozporządzeniu 

(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w 
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zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. 

zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), zwanym 

dalej „rozporządzeniem nr 178/2002”, i rozporządzeniu nr 852/2004.> 

2. Ustawa określa również właściwość organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie: 

[1)   urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego, określonych w przepisach 

rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu 

sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 

dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 

30.04.2004, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 882/2004", oraz w 

przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, 

nieuregulowanym w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia;] 

<1) urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego, a także żywności 

zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego 

i produkty pochodzenia zwierzęcego, znajdującej się w rolniczym handlu 

detalicznym, określonych w przepisach rozporządzenia (WE) nr 882/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 

urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem 

paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i 

dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 882/2004”, oraz w przepisach Unii Europejskiej 

wydanych w trybie tego rozporządzenia, nieuregulowanym w przepisach o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia;> 

2)   nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty przepisów rozporządzenia (WE) nr 

1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego 

system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i 

produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. 

Urz. WE L 204 z 11.08.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne rozdz. 3, t. 30, str. 248), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1760/2000", 

w zakresie obowiązkowego etykietowania wołowiny. 
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Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   produkcja - co najmniej jedną z następujących czynności: pozyskiwanie, chów, 

wytwarzanie, oczyszczanie, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie, 

przechowywanie lub transport; 

1a)  produkcja mięsa przeznaczonego na użytek własny - pozyskiwanie mięsa, 

utrzymywanych w gospodarstwie, cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, 

drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych albo 

pozyskiwanie przez myśliwego, w wyniku odstrzału, mięsa zwierząt łownych, 

przeznaczonego na własne potrzeby; 

2)   produkty pochodzenia zwierzęcego - produkty pochodzenia zwierzęcego określone w 

rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku I w ust. 8.1; 

3)   wprowadzanie na rynek - wprowadzanie na rynek w rozumieniu art. 3 ust. 8 

rozporządzenia nr 178/2002; 

4)   sprzedaż bezpośrednia - działalność, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. c-e rozporządzenia 

nr 853/2004; 

5)   produkty pochodzenia zwierzęcego o tradycyjnym charakterze - produkty rolne i środki 

spożywcze, o których mowa w przepisach krajowych lub przepisach Unii Europejskiej 

dotyczących oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia lub gwarantowanych 

tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, lub produkty 

rolne i środki spożywcze umieszczone na liście produktów tradycyjnych, prowadzonej 

przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych[.] <,> 

<6) rolniczy handel detaliczny – rolniczy handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 3 

pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.).> 

 

Art. 6. 

1. Powiatowy lekarz weterynarii jest właściwym organem w rozumieniu: 

1)   art. 2 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 854/2004, 

[2)   art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 882/2004, w zakresie urzędowych kontroli produktów 

pochodzenia zwierzęcego] 

<2) art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 882/2004, w zakresie urzędowych kontroli: 

a) produktów pochodzenia zwierzęcego, 
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b) żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia 

niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w 

rolniczym handlu detalicznym> 

[- chyba że prawodawstwo weterynaryjne stanowi inaczej.] 

<– chyba że prawodawstwo weterynaryjne lub przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

żywności stanowią inaczej.> 

[2. Powiatowy lekarz weterynarii, w zakresie określonym w ustawie i nieuregulowanym w 

przepisach rozporządzenia nr 852/2004, rozporządzenia nr 853/2004, rozporządzenia nr 

854/2004 i rozporządzenia nr 882/2004 oraz w przepisach wydanych w trybie tych 

rozporządzeń, wykonuje czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad 

bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad spełnianiem wymagań 

określonych przez właściwe organy państw trzecich dla zakładów uprawnionych do 

wysyłki produktów pochodzenia zwierzęcego do tych państw, chyba że prawodawstwo 

weterynaryjne stanowi inaczej.] 

<2. Powiatowy lekarz weterynarii, w zakresie określonym w ustawie i nieuregulowanym 

w przepisach rozporządzenia nr 852/2004, rozporządzenia nr 853/2004, 

rozporządzenia nr 854/2004 i rozporządzenia nr 882/2004 oraz w przepisach 

wydanych w trybie tych rozporządzeń, wykonuje czynności związane ze 

sprawowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem: 

1) produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad spełnianiem wymagań 

określonych przez właściwe organy państw trzecich dla zakładów uprawnionych 

do wysyłki produktów pochodzenia zwierzęcego do tych państw, 

2) żywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b 

– chyba że prawodawstwo weterynaryjne lub przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

żywności stanowią inaczej.> 

3. Powiatowy lekarz weterynarii, sprawuje nadzór nad stosowaniem przez podmioty 

podlegające nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej obowiązkowego systemu znakowania 

wołowiny, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1760/2000. 

 

Art. 7. 

[1. Powiatowy lekarz weterynarii albo urzędowy lekarz weterynarii z upoważnienia 

powiatowego lekarza weterynarii wydają decyzje administracyjne lub wykonują czynności 

w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 853/2004, 
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rozporządzenia nr 854/2004 i rozporządzenia nr 882/2004 lub z przepisów Unii 

Europejskiej wydanych w trybie tych rozporządzeń.] 

<1. Powiatowy lekarz weterynarii albo urzędowy lekarz weterynarii z upoważnienia 

powiatowego lekarza weterynarii wydają decyzje administracyjne lub wykonują 

czynności w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 

852/2004, rozporządzenia nr 853/2004, rozporządzenia nr 854/2004 i rozporządzenia 

nr 882/2004 lub z przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tych 

rozporządzeń.> 

2. Od decyzji w sprawie oceny mięsa przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 

złożony na piśmie przed upływem 24 godzin od wydania tej decyzji, za pośrednictwem 

urzędowego lekarza weterynarii, do powiatowego lekarza weterynarii. Decyzja 

powiatowego lekarza weterynarii jest ostateczna. 

[3. Decyzje administracyjne, o których mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu, chyba że 

prawodawstwo weterynaryjne stanowi inaczej. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sprawy 

rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii 

albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii, 

wskazując, jakie decyzje są wydawane z urzędu, a jakie na wniosek, w tym treść tych 

wniosków, mając na względzie zapewnienie przeprowadzania urzędowych kontroli 

produktów pochodzenia zwierzęcego w jednolity sposób na obszarze całego kraju oraz 

realizację celów określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1.] 

<3. Decyzje administracyjne, o których mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu, chyba że 

prawodawstwo weterynaryjne lub przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności 

stanowią inaczej. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sprawy 

rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza 

weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego 

lekarza weterynarii, wskazując, jakie decyzje są wydawane z urzędu, a jakie na 

wniosek, w tym treść tych wniosków, mając na względzie zapewnienie 

przeprowadzania urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego 

i żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, w jednolity sposób na obszarze 

całego kraju oraz realizację celów określonych w przepisach, o których mowa w ust. 

1.> 
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[Art. 8. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa, w przypadku gdy z przepisów Unii Europejskiej 

wydanych w trybie art. 14 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004, art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 

853/2004, art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 854/2004 lub art. 62 ust. 3 rozporządzenia nr 

882/2004 wynika obowiązek podjęcia lub wykonania przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, właściwy organ, urzędowego lekarza weterynarii lub zatwierdzonego lekarza 

weterynarii określonych zadań lub czynności w zakresie higieny lub kontroli produktów 

pochodzenia zwierzęcego, określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   rodzaje zadań lub czynności określonych w tych przepisach, wykonywanych przez organy 

Inspekcji Weterynaryjnej lub urzędowego lekarza weterynarii, lub sposób ich 

wykonywania, lub 

2)   szczegółowe wymagania dotyczące higieny lub kontroli produktów pochodzenia 

zwierzęcego w zakresie przekazanym do uregulowania przez Rzeczpospolitą Polską lub 

państwa członkowskie Unii Europejskiej 

- mając na względzie realizację celów określonych w przepisach Unii Europejskiej w zakresie 

prawa żywnościowego, w tym zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia 

zwierzęcego oraz skutecznej kontroli tych produktów, a także zapobieganie zagrożeniom dla 

zdrowia publicznego, wynikającym z produkcji lub wprowadzania na rynek produktów 

pochodzenia zwierzęcego oraz ograniczanie lub eliminowanie tych zagrożeń.] 

 

<Art. 8. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa, w przypadku gdy z przepisów Unii Europejskiej 

wydanych w trybie art. 14 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004, art. 12 ust. 2 

rozporządzenia nr 853/2004, art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 854/2004 lub art. 62 ust. 3 

rozporządzenia nr 882/2004 wynika obowiązek podjęcia lub wykonania przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, właściwy organ, urzędowego lekarza weterynarii lub 

zatwierdzonego lekarza weterynarii określonych zadań lub czynności w zakresie higieny 

lub kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności, o której mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 2 lit. b, określa, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje zadań lub czynności określonych w tych przepisach, wykonywanych przez 

organy Inspekcji Weterynaryjnej lub urzędowego lekarza weterynarii, lub sposób 

ich wykonywania, lub 
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2) szczegółowe wymagania dotyczące higieny lub kontroli produktów pochodzenia 

zwierzęcego i żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, w zakresie 

przekazanym do uregulowania przez Rzeczpospolitą Polską lub państwa 

członkowskie Unii Europejskiej 

– mając na względzie realizację celów określonych w przepisach Unii Europejskiej 

w zakresie prawa żywnościowego, w tym zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz 

skutecznej kontroli tej żywności, a także zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia 

publicznego wynikającym z produkcji lub wprowadzania na rynek żywności oraz 

ograniczanie lub eliminowanie tych zagrożeń.> 

 

[Art. 8b. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa, w przypadku gdy z przepisów Unii Europejskiej 

wydanych w trybie art. 14 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004, art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 

853/2004, art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 854/2004 lub art. 62 ust. 3 rozporządzenia nr 

882/2004 wynika możliwość podjęcia lub wykonania przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, właściwy organ, urzędowego lekarza weterynarii lub zatwierdzonego lekarza 

weterynarii określonych zadań lub czynności w zakresie higieny lub kontroli produktów 

pochodzenia zwierzęcego, może określić, w drodze rozporządzenia: 

1)   rodzaje zadań lub czynności wykonywanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej lub 

urzędowego lekarza weterynarii, lub sposób ich wykonywania, lub 

2)   szczegółowe wymagania dotyczące higieny lub kontroli produktów pochodzenia 

zwierzęcego w zakresie, w jakim dopuszcza się możliwość regulacji przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej 

- mając na względzie realizację celów określonych w przepisach Unii Europejskiej w zakresie 

prawa żywnościowego, w tym zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia 

zwierzęcego oraz skutecznej kontroli tych produktów, a także zapobieganie zagrożeniom 

dla zdrowia publicznego, wynikającym z produkcji lub wprowadzania na rynek produktów 

pochodzenia zwierzęcego oraz ograniczanie lub eliminowanie tych zagrożeń.] 

 

<Art. 8b. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa, w przypadku gdy z przepisów Unii Europejskiej 

wydanych w trybie art. 14 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004, art. 12 ust. 2 

rozporządzenia nr 853/2004, art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 854/2004 lub art. 62 ust. 3 



- 49 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

rozporządzenia nr 882/2004 wynika możliwość podjęcia lub wykonania przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, właściwy organ, urzędowego lekarza weterynarii lub 

zatwierdzonego lekarza weterynarii określonych zadań lub czynności w zakresie higieny 

lub kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności, o której mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 2 lit. b, może określić, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje zadań lub czynności wykonywanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej 

lub urzędowego lekarza weterynarii lub sposób ich wykonywania, lub 

2) szczegółowe wymagania dotyczące higieny lub kontroli produktów pochodzenia 

zwierzęcego i żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, w zakresie, w jakim 

dopuszcza się możliwość wprowadzenia regulacji przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej 

– mając na względzie realizację celów określonych w przepisach Unii Europejskiej 

w zakresie prawa żywnościowego, w tym zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz 

skutecznej kontroli tej żywności, a także zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia 

publicznego wynikającym z produkcji lub wprowadzania na rynek żywności oraz 

ograniczanie lub eliminowanie tych zagrożeń.> 

 

Art. 15. 

1. Przepisy rozporządzenia nr 854/2004 i rozporządzenia nr 882/2004 w zakresie urzędowych 

kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przepisy Unii Europejskiej wydane w 

trybie tych rozporządzeń stosuje się odpowiednio do kontroli wymagań, o których mowa w 

art. 11-14. 

[2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w zakresie nieuregulowanym w przepisach, o 

których mowa w ust. 1, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje czynności 

wykonywanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej lub urzędowych lekarzy weterynarii 

w ramach urzędowej kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego i sposób 

przeprowadzania tej kontroli, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z kontrolą, 

mając na względzie zapewnienie właściwego wykonywania czynności urzędowych.] 

<2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w zakresie nieuregulowanym w przepisach, o 

których mowa w ust. 1, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje czynności 

wykonywanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej lub urzędowych lekarzy 

weterynarii w ramach urzędowej kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego lub 

żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, i sposób przeprowadzania tej 
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kontroli, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z kontrolą, mając na względzie 

zapewnienie właściwego wykonywania czynności urzędowych.> 

 

Art. 16. 

1. Niedopuszczalne jest podawanie zwierzętom, z których lub od których pozyskuje się 

produkty pochodzenia zwierzęcego, substancji niedozwolonych oraz pozyskiwanie takich 

produktów od zwierząt lub ze zwierząt, w których tkankach lub narządach stwierdzono 

obecność tych substancji. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zwierząt, którym podawano substancje o 

działaniu beta-agonistycznym, hormonalnym lub tyreostatycznym, w celu leczniczym lub 

zootechnicznym, jeżeli upłynął okres karencji określony dla tych substancji. 

2a. Zakazuje się wprowadzania na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego: 

1)   pozyskanych ze zwierząt lub od zwierząt, którym podawano produkty lecznicze, jeżeli 

produkty te pozyskano przed upływem okresu karencji określonego dla danego 

produktu leczniczego; 

2)   będących zwierzętami, którym podawano produkty lecznicze, jeżeli zwierzęta te są 

wprowadzane na rynek przed upływem okresu karencji określonego dla danego 

produktu leczniczego. 

[3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego prowadzi się 

monitorowanie 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.] 

<3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności, 

o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, prowadzi się monitorowanie substancji 

niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i 

skażeń promieniotwórczych: 

1) u zwierząt; 

2) w wydzielinach i wydalinach zwierząt; 

3) w tkankach lub narządach zwierząt; 

4) w produktach pochodzenia zwierzęcego; 

5) w żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b; 

6) w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt; 
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7) w paszach.> 

4. Za zwierzęta poddane ubojowi w rzeźni, w których tkankach lub narządach stwierdzono 

obecność substancji niedozwolonych lub pozostałości produktów leczniczych w ilościach 

przekraczających dopuszczalne poziomy, określone na podstawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiającego 

wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji 

farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniającego dyrektywę 

2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 152 z 16.06.2009, str. 11), nie 

przysługuje odszkodowanie. 

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

1)   wykaz substancji niedozwolonych objętych monitorowaniem, o którym mowa w ust. 3, 

2)   zakres badań przeprowadzanych w ramach monitorowania, o którym mowa w ust. 3, 

rodzaj, wielkość i sposób pobierania próbek, 

3)   sposób postępowania w przypadku stwierdzenia obecności substancji niedozwolonych 

lub przekroczenia dopuszczalnego poziomu pozostałości, o których mowa w ust. 3, 

4)   sposób dokumentowania wykonywanych czynności, 

5)   sposób postępowania w zakładach lub w gospodarstwach w związku z 

monitorowaniem substancji niedozwolonych lub pozostałości, o których mowa w ust. 3 

[- mając na względzie ochronę zdrowia publicznego, w tym potrzebę zapewnienia 

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, oraz przepisy Unii Europejskiej 

wydane w tym zakresie.] 

<– mając na względzie ochronę zdrowia publicznego, w tym potrzebę zapewnienia 

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności, o której mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz przepisy Unii Europejskiej wydane w tym 

zakresie.> 

 

Art. 19. 

1. Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu są 

obowiązane: 
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1)   sporządzić projekt technologiczny zakładu i przesłać go wraz z wnioskiem o 

zatwierdzenie tego projektu powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze 

względu na planowane miejsce prowadzenia tej działalności; 

2)   powiadomić pisemnie powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt 1, o 

zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, 

które mają być produkowane w tym zakładzie. 

2. Powiatowy lekarz weterynarii zatwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, projekt 

technologiczny zakładu, jeżeli odpowiada on wymaganiom określonym w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 5, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w tej 

sprawie. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmiany sposobu użytkowania zakładu lub 

jego części, w szczególności zakresu i wielkości produkcji lub wyposażenia pomieszczeń 

produkcyjnych. 

[4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do statków rybackich, w tym statków przetwórni i 

statków zamrażalni, gospodarstw, na terenie których dokonuje się uboju zwierząt w celu 

pozyskania mięsa na użytek własny, oraz podmiotów zamierzających prowadzić 

działalność w zakresie transportu lub produkcji podstawowej.] 

<4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do statków rybackich, w tym statków przetwórni i 

statków zamrażalni, gospodarstw, na terenie których dokonuje się uboju zwierząt w 

celu pozyskania mięsa na użytek własny, oraz podmiotów zamierzających prowadzić 

działalność w zakresie transportu lub produkcji podstawowej, lub rolniczego handlu 

detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością, o której mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b.> 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie 

powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, mając na względzie zakres i wielkość 

produkcji oraz ochronę zdrowia publicznego, w tym potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa 

produktów pochodzenia zwierzęcego. 

 

Art. 20. 

1. Powiatowy lekarz weterynarii, na obszarze swojej właściwości: 

1)   prowadzi: 

[a)  rejestr zakładów obejmujący zakłady prowadzące sprzedaż bezpośrednią 

produktów pochodzenia zwierzęcego, zakłady będące gospodarstwami, na terenie 
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których dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu 

pozyskania mięsa na użytek własny, zakłady, które podlegają rejestracji zgodnie z 

art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004, w tym zakłady zatwierdzone zgodnie z art. 

4 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych 

korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 

3 rozporządzenia nr 853/2004 oraz zakłady prowadzące działalność marginalną, 

lokalną i ograniczoną,] 

<a) rejestr zakładów obejmujący zakłady: 

– będące gospodarstwami, na terenie których dokonuje się uboju zwierząt 

pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek 

własny, 

– prowadzące sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, 

– które podlegają rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 

852/2004, w tym prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami 

pochodzenia zwierzęcego lub żywnością, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

2 lit. b, i zakłady prowadzące działalność marginalną, lokalną i 

ograniczoną, oraz zakłady, dla których zatwierdzenie jest wymagane 

zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 852/2004, i zakłady 

zatwierdzone zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, ze 

wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych 

środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 

rozporządzenia nr 853/2004,> 

b)  wykaz podmiotów podlegających rejestracji, z wyłączeniem podmiotów 

prowadzących działalność w zakładach podlegających zatwierdzeniu w trybie i na 

zasadach określonych w art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004, 

c)  wykaz zakładów zatwierdzonych w trybie i na zasadach określonych w art. 31 ust. 2 

rozporządzenia nr 882/2004, ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych 

korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 

ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004; 

2)   wydaje decyzje administracyjne w stosunku do zakładów, o których mowa w pkt 1, w 

sprawach: 

a)  wpisu do rejestru, 

b)  zatwierdzenia, 
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c)  warunkowego zatwierdzenia, 

d)  przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, 

e)  zawieszenia zatwierdzenia, 

f)  cofnięcia zatwierdzenia, 

g)  wykreślenia z rejestru. 

2. Decyzje administracyjne w sprawie zawieszenia i cofnięcia zatwierdzenia zakładów 

podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

3. Decyzje administracyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-d, zatwierdzające zakłady 

korzystające z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 

rozporządzenia nr 853/2004, zawierają wskazanie, że produkty pochodzące z tych 

zakładów mogą być wprowadzane na rynek wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

4. Jeżeli prowadzenie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego ogranicza się do 

produkcji podstawowej podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących 

działalność nadzorowaną, o którym mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, to działalność taka nie podlega wpisowi do 

rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, z wyłączeniem prowadzenia działalności 

polegającej na utrzymywaniu drobiu w celu pozyskiwania jaj konsumpcyjnych 

przeznaczonych do wprowadzenia na rynek. 

 

Art. 21. 

1. Wniosek o wpis do rejestru zakładów oraz wniosek o zatwierdzenie zakładu składa się w 

formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej 

działalności. 

2. Wniosek zawiera: 

1)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

wnioskodawcy; 

1a)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer 

identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw 

rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - w 

przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile 

wnioskodawca takie numery posiada; 
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[2)   określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaju 

produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie;] 

<2) określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w tym 

rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności, o której mowa w art. 

6 ust. 1 pkt 2 lit. b, które mają być produkowane w tym zakładzie;> 

3)   określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność; 

4)   wskazanie, czy zakład zamierza korzystać z krajowych środków dostosowujących, o 

których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004. 

3. Do wniosku dołącza się: 

1)   (uchylony) 

2)   (uchylony) 

3)   kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne 

państwo członkowskie Unii Europejskiej - w przypadku gdy wnioskodawca będący 

cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), zamierza prowadzić 

działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

4)   (uchylony) 

5)   oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli wniosek jest 

składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi: 

a)  wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, 

b)   wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,. 

c)  uzyskania zezwolenia, o którym mowa w pkt 3, albo 

6)   zaświadczenie albo oświadczenie o nabyciu przez koło łowieckie będące dzierżawcą 

obwodu łowieckiego członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz osobowości 

prawnej, zgodnie z przepisami Prawa łowieckiego, albo 

7)   zaświadczenie albo oświadczenie o prowadzeniu ośrodka hodowli zwierzyny przez 

zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw 

środowiska, wydanej na podstawie przepisów Prawa łowieckiego. 

3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5-7, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 
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odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

4. Powiatowy lekarz weterynarii, wydając decyzję administracyjną, o której mowa w art. 20 

ust. 1 pkt 2 lit. a-c, nadaje zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny. 

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

1)   prowadzenia rejestru zakładów, wykazu podmiotów prowadzących działalność 

rejestrowaną oraz wykazu zatwierdzonych zakładów, a także zakres danych i 

informacji objętych rejestrem i tymi wykazami, mając na względzie rodzaj 

działalności objętej rejestracją, możliwość wpisywania istotnych informacji 

dotyczących zakładów oraz sprawną aktualizację tych informacji; 

[2)   ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, mając na względzie możliwość 

identyfikacji zakładu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. 

a, miejsca prowadzenia działalności i rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego.] 

<2) ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, mając na względzie 

możliwość identyfikacji zakładu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 20 

ust. 1 pkt 1 lit. a, miejsca prowadzenia działalności i rodzaju produktów 

pochodzenia zwierzęcego lub żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b.> 

 

Art. 25. 

Kto: 

1)   podaje zwierzętom, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia 

zwierzęcego, substancje niedozwolone, z wyłączeniem substancji o działaniu beta-

agonistycznym, hormonalnym lub tyreostatycznym, podanych w celu leczniczym lub 

zootechnicznym, 

2)   wykorzystuje zwierzęta, którym podawano substancje niedozwolone, do produkcji 

produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem zwierząt, o których mowa w art. 16 

ust. 2, 

2a)  wykorzystuje zwierzęta, którym podawano produkty lecznicze, do produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego przed upływem okresu karencji określonego dla tych 

produktów leczniczych, 

3)   poddaje ubojowi zwierzęta poza rzeźnią, wbrew przepisom art. 17, 
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[4)   wprowadza na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego w sposób niezgodny z rodzajem 

działalności określonej dla danego podmiotu w rejestrze prowadzonym przez 

powiatowego lekarza weterynarii,] 

<4) wprowadza na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność, o której 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, w sposób niezgodny z rodzajem działalności 

określonej dla danego podmiotu w rejestrze prowadzonym przez powiatowego 

lekarza weterynarii,> 

5)   wywozi produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 

państw trzecich środkami transportu, na które nie nałożono plomb w sposób określony w 

art. 9a, 

6)   usuwa lub niszczy plomby, o których mowa w art. 9a, nie będąc do tego uprawnionym 

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

Art. 26. 

1. Kto: 

1)   prowadząc przedsiębiorstwo sektora spożywczego: 

a)  nie wykonuje obowiązków lub narusza wymagania: 

[–  w zakresie dotyczącym produktów pochodzenia zwierzęcego, określone w 

rozporządzeniu nr 852/2004 lub w przepisach Unii Europejskiej wydanych w 

trybie art. 14 ust. 2 tego rozporządzenia, lub] 

<– w zakresie dotyczącym produktów pochodzenia zwierzęcego lub 

żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, określone 

w rozporządzeniu nr 852/2004 lub w przepisach Unii Europejskiej 

wydanych w trybie art. 14 ust. 2 tego rozporządzenia, lub> 

–  określone w rozporządzeniu nr 853/2004 lub w przepisach Unii Europejskiej 

wydanych w trybie art. 12 ust. 2 tego rozporządzenia, lub 

[–  weterynaryjne określone w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie, 

lub] 

<– weterynaryjne lub dotyczące bezpieczeństwa żywności, o której mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, określone w art. 9, art. 9a ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1, 

art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 

16 ust. 2a, art. 19 ust. 1 i 3, art. 21a ust. 6, art. 21b, art. 21c lub w 

przepisach wydanych na podstawie art. 8 pkt 2, art. 8b pkt 2, art. 10 ust. 
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2 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 11a ust. 2, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 

ust. 2 lub art. 16 ust. 5, lub> 

<– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, lub> 

b)  uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie urzędowych kontroli w zakresie 

określonym w rozporządzeniu nr 854/2004 lub przepisach Unii Europejskiej 

wydanych w trybie art. 19 ust. 2 tego rozporządzenia, 

[2)   prowadząc produkcję produktów pochodzenia zwierzęcego, powoduje zagrożenie dla 

zdrowia publicznego, nie zapewniając spełniania: 

a)  przez produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzane na rynek wymagań 

określonych dla tych produktów lub 

b)  wymagań weterynaryjnych określonych w ustawie lub przepisach wydanych na jej 

podstawie, 

c)  wymagań rozporządzenia nr 1760/2000 w zakresie obowiązkowego etykietowania 

wołowiny 

- podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej trzydziestokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok 

poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.] 

<2) prowadząc produkcję produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności, o której 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, powoduje zagrożenie dla zdrowia publicznego, 

nie zapewniając spełniania: 

a) przez produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzane na rynek lub 

żywność, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, wymagań określonych dla 

tych produktów lub tej żywności lub 

b) wymagań weterynaryjnych lub wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, określonych w art. 9, art. 

10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 

lub art. 16 ust. 2a lub w przepisach wydanych na podstawie art. 8 pkt 2, art. 

8b pkt 2, art. 10 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 11a ust. 2, art. 12 ust. 2, art. 13 

ust. 2 pkt 2, art. 14 ust. 2 lub art. 16 ust. 5, lub 

c) wymagań w zakresie obowiązkowego etykietowania mięsa wołowego 

określonych w tytule II rozporządzenia nr 1760/2000, lub 
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d) wymagań higienicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia> 

[2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar 

pieniężnych za naruszenia, o których mowa w ust. 1, różnicując je w zależności od rodzaju 

tych naruszeń, społecznej szkodliwości czynu i stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa 

produktów pochodzenia zwierzęcego.] 

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

kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w ust. 1, różnicując je w zależności 

od rodzaju tych naruszeń, społecznej szkodliwości czynu i stopnia zagrożenia dla 

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności, o której mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 1228, 1579 i 1760) 

 

Art. 3. 

1. Żywnością (środkiem spożywczym) jest każda substancja lub produkt w rozumieniu art. 2 

rozporządzenia nr 178/2002. 

2. Produkty niespełniające wymagań prawa żywnościowego nie mogą być oznakowane i 

wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako żywność. 

3. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

(pkt 1-29a pominięto) 

<29b) rolniczy handel detaliczny – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 

rozporządzenia nr 178/2002, polegający na zbywaniu konsumentowi 

finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, 

żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub 

chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym;> 

(pkt 30-61 pominięto) 
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<Rozdział 10a 

Rolniczy handel detaliczny 

Art. 44a. 

1. Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego: 

1) mogą być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów; 

2) nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać 

niekorzystnie na ochronę zdrowia publicznego; 

3) podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo 

Inspekcji Weterynaryjnej; 

4) są dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności; 

5) nie mogą być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej 

żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu 

promocji żywności, jeżeli pośrednik zbywa żywność: 

a) wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu 

detalicznego, 

b) wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na 

obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w 

ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu sąsiadującego 

z tym powiatem. 

2. W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego umieszcza się 

w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta: 

1) napis „rolniczy handel detaliczny”; 

2) dane obejmujące: 

a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel 

detaliczny, 

b) adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności, 

c) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel 

detaliczny, o ile taki numer został nadany. 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną ilość żywności 

zbywaną w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakres i sposób 

dokumentowania tej ilości, mając na względzie potrzeby konsumentów, rodzaj 
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zbywanej żywności oraz ochronę zdrowia publicznego, w tym zapewnienie 

bezpieczeństwa tej żywności. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób 

oznakowania miejsca zbywania żywności, w ramach rolniczego handlu detalicznego, 

mając na względzie zapewnienie informacji o żywności zbywanej w ramach 

rolniczego handlu detalicznego i podmiotach prowadzących ten handel oraz ochronę 

zdrowia publicznego.> 

 

Art. 61. 

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są 

organami właściwymi w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego 

zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania 

zatwierdzenia zakładów, które: 

1)   produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, 

2)   wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową 

kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, 

[3)   produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki 

spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której 

mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6,] 

<3) produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki 

spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, 

o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z wyłączeniem zakładów 

prowadzących rolniczy handel detaliczny, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6,> 

4)   działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym 

zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem 

- w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 i rozporządzeniu nr 

882/2004. 

 

Art. 63. 

1. Zakłady, o których mowa w art. 61, mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub 

warunkowym zatwierdzeniu, a w przypadkach określonych w ust. 2, po uzyskaniu wpisu 

do rejestru zakładów. 
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1a. Zatwierdzanie jest dokonywane na podstawie wniosku podmiotu działającego na rynku 

spożywczym prowadzącego zakład. 

2. Zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu do: 

1)   działalności w zakresie dostaw bezpośrednich; 

2)   urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności; 

3)   obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w 

innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

4)   gospodarstw agroturystycznych; 

5)   podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych 

uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1 000 

hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o 

wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku 

wina; 

6)   aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami 

prawa farmaceutycznego; 

7)   sklepów zielarskich; 

8)   przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze 

produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe 

mikrobiologicznie; 

9)   producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku 

spożywczym; 

10)  zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w 

sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez 

Internet; 

11)  zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się 

recyklingiem; 

12)  podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną[.] 

<;> 

<13) podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia 

niezwierzęcego.> 
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, podmiot działający na rynku spożywczym lub na 

rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest obowiązany 

złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów. 

4. Urządzenia dystrybucyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, muszą być oznakowane w 

sposób umożliwiający identyfikację zakładu, w tym w szczególności informacjami 

obejmującymi imię, nazwisko, adres i numer telefonu albo nazwę, siedzibę, adres zakładu i 

numer telefonu. 

Art. 69. 

1. [Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania higieniczne w:] <Minister 

właściwy do spraw zdrowia i minister właściwy do spraw rolnictwa, każdy w zakresie 

swojego działania, działając w porozumieniu, mogą określić, w drodze 

rozporządzenia, wymagania higieniczne w:> 

1)   zakładach stosujących tradycyjne metody produkcji lub obrotu żywnością, w celu 

umożliwienia stosowania tych metod, 

2)   zakładach zlokalizowanych w regionach szczególnych ze względu na położenie 

geograficzne, w celu uwzględnienia potrzeb tych zakładów, 

3)   innych zakładach - wyłącznie w zakresie ich konstrukcji, organizacji i wyposażenia 

- dostosowując te wymagania do wymogów określonych w załączniku II do 

rozporządzenia nr 852/2004 oraz mając na względzie wielkość zakładu, a także 

zapewnienie bezpieczeństwa żywności i realizację celów rozporządzenia nr 852/2004. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić tryb i warunki 

określone w art. 13 ust. 5-7 rozporządzenia nr 852/2004. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw rolnictwa, każdy w 

zakresie swojego działania, działając w porozumieniu, mogą określić, w drodze 

rozporządzenia, ogólne odstępstwa od wymagań higienicznych określonych w rozdziale II 

pkt 1 i rozdziale V pkt 1 załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004 w zakładach 

produkujących żywność tradycyjną w zakresie określonym w art. 7 ust. 2 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze 

w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do 

organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 

882/2004, ustanawiającego odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. WE L 
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338 z 22.12.2005, str. 27), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2074/2005", mając na 

względzie umożliwienie zakładom stosowania tradycyjnych metod produkcji oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa żywności. 

4. Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny oraz właściwy powiatowy lekarz 

weterynarii, zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 73, są organami właściwymi do 

wydawania decyzji przyznających indywidualne odstępstwa od wymagań higienicznych 

określonych w rozdziale II pkt 1 i rozdziale V pkt 1 załącznika II do rozporządzenia nr 

852/2004 zakładom produkującym żywność tradycyjną, jeżeli są spełniane przez zakład 

wymagania określone na podstawie ust. 3. 

5. O przyznanych indywidualnych odstępstwach są powiadamiani, odpowiednio, Główny 

Inspektor Sanitarny albo Główny Lekarz Weterynarii. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw rolnictwa, każdy w 

zakresie swoich kompetencji, powiadamiają Komisję Europejską oraz pozostałe państwa 

członkowskie Unii Europejskiej o przyznanych odstępstwach określonych na podstawie 

ust. 3, na zasadach określonych w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 2074/2005. 

7. Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Lekarz Weterynarii, każdy w zakresie swoich 

kompetencji, powiadamiają Komisję Europejską oraz pozostałe państwa członkowskie 

Unii Europejskiej o przyznanych odstępstwach określonych na podstawie ust. 4, na 

zasadach określonych w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 2074/2005. 

 

Art. 73. 

1. Organami urzędowej kontroli żywności, o których mowa w art. 4 rozporządzenia nr 

882/2004, w zakresie bezpieczeństwa żywności, są: 

1)   organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z właściwością określoną przepisami 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w odniesieniu do: 

a)  żywności pochodzenia niezwierzęcego produkowanej i wprowadzanej do obrotu, 

przywożonej z państw trzecich oraz wywożonej i powrotnie wywożonej do tych 

państw, 

[b)  produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w handlu detalicznym, 

c)  żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego 

i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 

nr 853/2004, produkowanej i wprowadzanej do obrotu lub wywożonej do państw 

trzecich, przywożonej z tych państw w zakresie nieobjętym decyzją Komisji 
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2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotyczącą wykazu zwierząt i produktów 

mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw 

Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (Dz. Urz. UE L 116 z 04.05.2007, str. 9) oraz 

powrotnie wywożonej do tych państw,] 

<b) produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w handlu detalicznym 

w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia nr 178/2002, z wyłączeniem 

produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w rolniczym handlu 

detalicznym, 

c)  żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia 

niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 

ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, produkowanej i wprowadzanej do obrotu 

lub wywożonej do państw trzecich, przywożonej z tych państw w zakresie 

nieobjętym decyzją Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. 

dotyczącą wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w 

punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 

97/78/WE (Dz. Urz. UE L 116 z 04.05.2007, str. 9, z późn. zm.) oraz 

powrotnie wywożonej do tych państw, z wyłączeniem żywności znajdującej 

się w rolniczym handlu detalicznym,> 

d)  prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP w zakładach objętych nadzorem 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

2)   organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z właściwością określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 20a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

3)   organy Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z właściwością określoną przepisami ustawy 

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

744, z późn. zm.); 

4)   organy Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z właściwością określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o 

Inspekcji Weterynaryjnej; 

5)   inne organy w zakresie posiadanych kompetencji. 

2. W sprawach przeprowadzania urzędowych kontroli żywności w odniesieniu do żywności 

produkowanej lub wprowadzonej do obrotu z obiektów lub urządzeń ruchomych lub 
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tymczasowych właściwość organów jest określana każdorazowo według siedziby zakładu 

lub miejsca prowadzenia tej działalności. 

3. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organy, o których mowa w ust. 1 pkt 5, są 

właściwe w sprawach przeprowadzania urzędowych kontroli materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 

1935/2004 oraz w rozporządzeniu nr 282/2008. 

4. Urzędowe kontrole, o których mowa w ust. 1, obejmują: 

1)   żywność genetycznie zmodyfikowaną oraz organizmy genetycznie zmodyfikowane 

przeznaczone do wykorzystania jako żywność w zakresie uregulowanym w 

rozporządzeniu nr 1829/2003, rozporządzeniu nr 1830/2003 oraz rozporządzeniu 

(WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w 

sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003, str. 1), zwanym dalej 

"rozporządzeniem nr 1946/2003"; 

2)   wszystkie istotne dane i informacje potwierdzające zapewnianie zgodności z 

rozporządzeniem nr 1924/2006 w zakresie stosowanych przez podmiot działający na 

rynku spożywczym oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw rolnictwa oraz Minister 

Obrony Narodowej określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób 

współdziałania w zakresie sprawowania nadzoru organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej 

Inspekcji Weterynaryjnej, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego nadzoru 

nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym zapewnienie organom 

Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej możliwości 

przeprowadzania audytów w zakładach zaopatrujących w żywność lub ubiegających się o 

takie zaopatrywanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych 

przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Jeżeli środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego są produkowane lub przechowywane w 

zakładzie produkującym lub przechowującym inne środki spożywcze lub właściwe władze 

państwa przeznaczenia wywożonej żywności zawierającej jednocześnie produkty 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 

853/2004, wymagają świadectwa zdrowia wystawionego przez urzędowego lekarza 

weterynarii, szczegółowe warunki i sposób współdziałania w zakresie sprawowania 
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nadzoru oraz przeprowadzania urzędowych kontroli żywności, określa porozumienie 

zawarte między Głównym Inspektorem Sanitarnym a Głównym Lekarzem Weterynarii. 

 

Art. 88. 

1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa żywnościowego oraz nad wykonywaniem 

urzędowych kontroli żywności w zakresie określonym w ustawie sprawuje minister 

właściwy do spraw zdrowia, który działa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw rynków rolnych. 

[2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa żywnościowego oraz nad wykonywaniem 

urzędowych kontroli żywności w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego w 

zakresie określonym w art. 73 ust. 1 pkt 3 sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa 

oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych, działając w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia.] 

<2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa żywnościowego oraz nad 

wykonywaniem urzędowych kontroli żywności, w zakresie określonym w art. 73 ust. 1 

pkt 3, sprawują minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do 

spraw rynków rolnych, działając w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zdrowia.> 

3. Zadania ministrów właściwych do spraw zdrowia, rolnictwa oraz rynków rolnych, o 

których mowa w ust. 1 i 2, obejmują zarządzanie ryzykiem i informowanie o ryzyku w 

zakresie dotyczącym bezpieczeństwa żywności, przy udziale organów urzędowej kontroli 

żywności. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw rolnictwa, każdy w 

zakresie swoich kompetencji, opracowują plany awaryjne, o których mowa w art. 13 

rozporządzenia nr 882/2004. 

 

Art. 100. 

1. Kto: 

1)   używa do produkcji lub wprowadza do obrotu środek spożywczy po upływie terminu 

przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, 

2)   dokonuje napromieniania żywności bez uzyskania zgody, o której mowa w art. 20 

ust. 1, lub niezgodnie z warunkami w niej określonymi, 
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3)   wprowadza po raz pierwszy do obrotu środek, o którym mowa w art. 29 ust. 1, bez 

powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego, 

4)   reklamuje lub prowadzi działalność promocyjną preparatów do początkowego 

żywienia niemowląt wbrew zakazowi określonemu w art. 25 ust. 2, 

5)   prowadzi działalność promocyjną przedmiotów służących do karmienia niemowląt 

wbrew zakazowi określonemu w art. 25 ust. 2, 

6)   oferuje lub dostarcza preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz 

przedmioty służące do karmienia niemowląt, ich próbki lub inne przedmioty tego 

typu o charakterze promocyjnym, konsumentom wbrew zakazowi określonemu w 

art. 25 ust. 2, 

7)   nie wykonuje czynności w zakresie identyfikacji dostawców lub odbiorców żywności 

wbrew obowiązkowi określonemu w art. 18 rozporządzenia nr 178/2002, 

8)   nie wdraża w zakładzie procedur opartych na zasadach systemu HACCP wbrew 

obowiązkowi określonemu w art. 5 rozporządzenia nr 852/2004 lub nie przestrzega 

wymagań higienicznych, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 59 ust. 1, 

9)   wprowadza do obrotu jako naturalną wodę mineralną wodę, która nie została uznana 

w trybie określonym w art. 35 ust. 1, 

10)  wykonuje czynności klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy bez posiadania 

uprawnień określonych w art. 43, 

11)  zatrudnia osoby, co do których stwierdzone zostały przeciwwskazania do 

wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia 

zakażenia na inne osoby wbrew zakazowi, o którym mowa w załączniku II rozdziale 

VIII ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004 lub osoby nieposiadające orzeczeń lekarskich 

do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania 

prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne 

osoby, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 59 ust. 2, 

12)  (uchylony) 

13)  wprowadza do obrotu materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością 

niespełniający wymagań określonych w art. 3 rozporządzenia nr 1935/2004 albo taki 

materiał lub wyrób zawierający w swoim składzie substancje inne niż określone w 

trybie art. 54, albo taki materiał lub wyrób nieprawidłowo oznakowany, 
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14)  nie przestrzega w zakładzie działającym na rynku materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością zasad dobrej praktyki produkcyjnej wbrew 

obowiązkowi określonemu w art. 4 rozporządzenia nr 2023/2006, 

15)  prowadzi proces recyklingu materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, bez 

zezwolenia Komisji wydanego na zasadach określonych w art. 4-8 rozporządzenia nr 

282/2008 lub w sposób niezgodny z warunkami określonymi w tym zezwoleniu, 

16)  prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami 

przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, w tym materiałami i wyrobami z tworzyw 

sztucznych pochodzącymi z recyklingu, bez złożenia wniosku o wpis do rejestru 

zakładów w trybie i na zasadach określonych w art. 63, 

<17) nie umieszcza w miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu 

detalicznego oznaczenia, o którym mowa w art. 44a ust. 2, lub podaje w tym 

oznaczeniu informacje niepełne lub nieprawdziwe,> 

podlega karze grzywny. 

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w stosunku do środków 

spożywczych po upływie ich terminu przydatności do spożycia, o znacznej wartości, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

 

 


