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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 14 września 2012 r.  

 

o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej  
oraz ustawy – Prawo pocztowe 

 
(druk nr 184) 

 
 
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2003 r. O WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ 

(Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z późn. zm.) 

 
[Art. 1. 

Ustawa określa zasady przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt i 
produktów wprowadzanych z państw trzecich na jedno z terytoriów wymienionych w 
załączniku do ustawy, zwanych dalej "terytorium Unii Europejskiej". 

Art. 1a. 
Produkty, o których mowa w art. 1, poddaje się dodatkowo urzędowej kontroli, o której mowa 
w rozporządzeniu (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), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 
882/2004", na zasadach w nim określonych.] 

<Art. 1. 
Ustawa określa: 

1) zasady przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt i 
produktów wprowadzanych z państw trzecich na jedno z terytoriów 
wymienionych w załączniku do ustawy, zwanych dalej „terytorium Unii 
Europejskiej”; 

2) właściwość organów do realizacji zadań określonych w art. 3 oraz art. 5–7 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia 
zwierzęcego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L 
77 z 24.03.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 206/2009”. 

Art. 1a. 
Produkty, o których mowa w art. 1 pkt 1, poddaje się dodatkowo urzędowej kontroli, o 
której mowa w rozporządzeniu (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, 
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str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), 
zwanym dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”, na zasadach w nim określonych.> 

 
Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) przywóz - wprowadzanie do wolnego obrotu zwierząt lub produktów, a także zamiar 

wprowadzania do wolnego obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego; 
2) przewóz - tranzyt w rozumieniu przepisów prawa celnego; 
3) weterynaryjna kontrola graniczna - kontrolę przeprowadzaną przez urzędowego 

lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli, polegającą w szczególności 
na kontroli dokumentów, kontroli tożsamości i kontroli fizycznej; 

4) graniczny posterunek kontroli - wyznaczony i zatwierdzony posterunek, w którym 
jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt lub produktów 
wprowadzanych z państw trzecich, umieszczony na obszarze celnym, w pobliżu 
granicy państwa; 

5) kontrola dokumentów - sprawdzanie świadectw weterynaryjnych lub innych 
dokumentów towarzyszących przesyłce zwierząt lub przesyłce produktów; 

6) kontrola tożsamości - sprawdzanie wzrokowe i potwierdzanie zgodności świadectw 
weterynaryjnych lub dokumentów towarzyszących przesyłce z tą przesyłką lub 
sprawdzanie i potwierdzanie umieszczenia i zgodności oznaczeń znajdujących się na 
zwierzętach lub produktach z treścią świadectw weterynaryjnych lub dokumentów 
towarzyszących przesyłce; 

7) kontrola fizyczna zwierząt - sprawdzanie zwierząt obejmujące pobieranie próbek od 
zwierząt i przeprowadzanie badań laboratoryjnych tych próbek, a jeżeli jest to 
wymagane - dokonywanie dodatkowych czynności kontrolnych podczas 
kwarantanny; 

8) kontrola fizyczna produktów - sprawdzanie produktów obejmujące w szczególności 
kontrolę opakowania i temperatury, a także pobieranie próbek i przeprowadzanie 
badań laboratoryjnych; 

9) produkty - produkty: 
a) w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu, 
b) określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92), 

c) pozyskane od zwierząt lub ze zwierząt oraz produkty pozyskane z takich 
produktów, przeznaczone do spożycia przez ludzi, a także żywe zwierzęta 
przeznaczone bezpośrednio do spożycia przez ludzi, 

d) określone w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym 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) 
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- oraz słomę i siano; 
10) przesyłka zwierząt - określoną liczbę zwierząt tego samego gatunku, objętych tym 

samym świadectwem weterynaryjnym lub innym dokumentem, transportowanych 
jednym środkiem transportu oraz pochodzących z jednego państwa trzeciego lub 
jego części; 

11) przesyłka produktów - określoną liczbę lub ilość produktów tego samego rodzaju, 
objętych tym samym świadectwem weterynaryjnym lub innym dokumentem, 
transportowanych jednym środkiem transportu oraz pochodzących z jednego 
państwa trzeciego lub jego części; 

<11a) osobista przesyłka produktów pochodzenia zwierzęcego – przesyłkę, o której 
mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 206/2009;> 

12) wymagania przywozowe - wymagania weterynaryjne dotyczące zwierząt lub 
produktów przywożonych z państw trzecich określone w przepisach o wymaganiach 
przywozowych Unii Europejskiej; 

13) osoba odpowiedzialna za przesyłkę - osobę fizyczną, osobę prawną albo inną 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z 
przepisami prawa celnego odpowiada za przesyłkę, we wszystkich przypadkach 
przewidzianych w tych przepisach, a także przedstawiciela takich osób w rozumieniu 
przepisów prawa celnego, jeżeli nałożono na niego taką odpowiedzialność, w 
zakresie czynności kontrolnych przewidzianych niniejszą ustawą; 

14) właściwa władza - organ centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa trzeciego uprawniony do przeprowadzania weterynaryjnej kontroli lub 
organ, któremu takie kompetencje zostały powierzone; 

15) urzędowy lekarz weterynarii - lekarz weterynarii wyznaczony przez właściwą 
władzę; 

16) przeznaczenie celne - przeznaczenie celne przesyłki zwierząt lub przesyłki 
produktów w rozumieniu przepisów odrębnych; 

17) państwo trzecie - terytorium niewymienione w załączniku do ustawy. 
2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwą władzą są minister właściwy do spraw 

rolnictwa i Główny Lekarz Weterynarii. 
3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urzędowymi lekarzami weterynarii są: 

1) powiatowy lekarz weterynarii; 
2) graniczny lekarz weterynarii - w przypadku urzędowego lekarza weterynarii w 

granicznym posterunku kontroli. 
[4. Urzędowy lekarz weterynarii wykonuje zadania właściwego organu w zakresie 

przeprowadzania urzędowej kontroli produktów, o których mowa w art. 1, w sposób 
określony w rozporządzeniu nr 882/2004 lub w przepisach Unii Europejskiej wydanych w 
trybie tego rozporządzenia.] 

<4. Urzędowy lekarz weterynarii wykonuje zadania właściwego organu w zakresie 
przeprowadzania urzędowej kontroli produktów, o których mowa w art. 1 pkt 1, w 
sposób określony w rozporządzeniu nr 882/2004 lub w przepisach Unii Europejskiej 
wydanych w trybie tego rozporządzenia.> 

<5. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo wojewoda jest 
organem właściwym do informowania podróżnych na przejściach granicznych o 
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wymaganiach dotyczących wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej 
osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego. 

6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ celny albo organ administracji 
rządowej upoważniony do wykonywania niektórych zadań organów celnych zgodnie 
z przepisami prawa celnego jest właściwym organem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 
oraz art. 6 rozporządzenia nr 206/2009.> 

 
Art. 33. 

1. Weterynaryjnej kontroli granicznej nie podlegają produkty: 
[1) stanowiące część osobistego bagażu podróżnych i przeznaczone do bezpośredniego 

spożycia, jeżeli pochodzą z państwa trzeciego lub jego części, z którego przywóz nie 
jest zabroniony, w ilościach określonych na podstawie przepisów odrębnych; 

2) wysyłane jako małe paczki przeznaczone dla osób fizycznych i niesprowadzane w 
celach handlowych oraz pochodzą z państwa trzeciego lub jego części, z których 
przywóz nie jest zakazany;] 

3) przeznaczone do spożycia przez załogę i pasażerów, w środkach transportu w 
komunikacji międzynarodowej, pod warunkiem że produkty te nie zostaną 
wprowadzone na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej[.]<;> 

<4) stanowiące osobiste przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego.> 
2. Jeżeli produkty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lub ich pozostałości są wyładowane, to 

podlegają zniszczeniu na koszt przewoźnika lub osoby odpowiedzialnej. Zniszczenie tych 
produktów nie jest konieczne, gdy są one przenoszone bezpośrednio z jednego 
międzynarodowego środka transportu na inny środek transportu w tym samym porcie i 
pod dozorem celnym. 

<2a. Osobiste przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, niespełniające wymagań 
określonych w art. 2 rozporządzenia nr 206/2009, przekazane przez podróżnych lub 
operatora świadczącego usługi pocztowe organom, o których mowa w art. 2 ust. 6, 
do unieszkodliwienia są przechowywane, transportowane i niszczone zgodnie z 
przepisami 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.).> 

3. Weterynaryjnej kontroli granicznej nie podlegają również produkty: 
[1) które nie przekraczają ilości określonej na podstawie przepisów odrębnych Unii 

Europejskiej oraz zostały poddane obróbce cieplnej w hermetycznie zamkniętym 
pojemniku o wskaźniku sterylizacji F0 w wysokości co najmniej 3,00 oraz: 

a) stanowią część bagażu podróżnych i są przeznaczone do osobistego spożycia, 
b) są wysyłane jako małe paczki przeznaczone dla osób fizycznych, pod warunkiem 
że nie są sprowadzane w celach handlowych;] 

2) które są wysłane jako próbki handlowe lub są przeznaczone na wystawę, pod 
warunkiem że nie są przeznaczone do sprzedaży oraz mają wcześniej wydane 
pozwolenie urzędowego lekarza weterynarii; 
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3) które są przeznaczane do określonych badań lub analiz, jeżeli zapewniono, że takie 
produkty nie zostaną dostarczane do spożycia przez ludzi. 

4. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wydaje powiatowy lekarz weterynarii, w 
drodze decyzji, na wniosek zainteresowanego, w terminie 7 dni od dnia złożenia tego 
wniosku. 

5. Po zakończeniu wystawy, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub przeprowadzeniu badań lub 
analiz, o których mowa w ust. 3 pkt 3, produkty, z wyjątkiem ich ilości użytych do badań 
lub analiz, zostają zniszczone lub odesłane na warunkach określonych przez urzędowego 
lekarza weterynarii. 

6. Przy wprowadzaniu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia 
przez załogę i pasażerów w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej oraz 
produktów pochodzenia zwierzęcego zamawianych za pośrednictwem poczty, telefonu i 
Internetu stosuje się wymagania weterynaryjne określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 25 rozporządzenia nr 882/2004. 

 
Art. 42. 

1. Główny Lekarz Weterynarii sporządza program wymiany przedstawicieli upoważnionych 
do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej na terytoriach państw Unii 
Europejskiej. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 
plan i zakres programu wymiany przedstawicieli, o których mowa w ust. 1, biorąc pod 
uwagę bieżące zadania i potrzeby w zakresie weterynaryjnej kontroli granicznej. 

3. Główny Lekarz Weterynarii przedstawia corocznie, Stałemu Komitetowi 
Weterynaryjnemu sprawozdanie z wykonania programu, o którym mowa w ust. 1. 

 
<Art. 42a. 

1. Główny Lekarz Weterynarii: 
1) umieszcza i aktualizuje na stronie internetowej administrowanej przez urząd 

obsługujący Głównego Lekarza Weterynarii informacje o wymaganiach 
dotyczących wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej osobistych 
przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego; 

2) sporządza i corocznie przedstawia Komisji Europejskiej sprawozdanie 
zawierające informacje dotyczące środków podejmowanych w celu wykonania 
przepisów rozporządzenia nr 206/2009. 

2. Główny Lekarz Weterynarii przy sporządzaniu sprawozdania, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 2, współpracuje z innymi organami Inspekcji Weterynaryjnej oraz z 
organami, o których mowa w art. 2 ust. 5 i 6. 

3. Organy administracji rządowej, o których mowa w art. 2 ust. 5 i 6, przekazują 
organom Inspekcji Weterynaryjnej, w terminie do dnia 31 marca, informacje 
konieczne do sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.> 

 
Art. 44. 

1. Koszty związane z: 
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1) odesłaniem przesyłki zwierząt do państwa trzeciego, 
2) zabezpieczeniem, nieszkodliwym usunięciem lub przetworzeniem produktów 

stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub niespełniających 
wymagań przywozowych, 

3) ubojem lub uśmiercaniem zwierząt, 
4) nieszkodliwym usunięciem zwłok zwierząt lub ich części, 
5) przetrzymywaniem, kwarantanną lub izolacją zwierząt, 
6) przeprowadzeniem dodatkowych, wymaganych badań i analiz laboratoryjnych, 
7) (uchylony), 
8) czyszczeniem i odkażaniem miejsc przebywania zwierząt, środków transportu oraz 

miejsc załadunku i miejsc przeprowadzania zwierząt, 
9) dojazdem do miejsc dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2-5 

- ponosi osoba odpowiedzialna za przesyłkę. 
2. Koszty związane z czynnościami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, pomniejsza się o 

dochód uzyskany ze sprzedaży surowców po uboju zwierząt lub produktów po ich 
przetworzeniu. 

3. Do należności pieniężnych z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, stosuje się 
przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

<4. Koszty, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 206/2009, ponosi organ 
celny albo organ administracji rządowej upoważniony do wykonywania niektórych 
zadań organów celnych zgodnie z przepisami prawa celnego.> 

 
Art. 47. 

[Kto, będąc osobą odpowiedzialną za przesyłkę:] 
<Kto, będąc osobą odpowiedzialną za przesyłkę, z wyłączeniem osobistych przesyłek 
produktów pochodzenia zwierzęcego:> 

1) nie informuje o zamiarze przywozu lub przewozu zwierząt lub produktów przez 
graniczny posterunek kontroli, 

2) nie udostępnia dokumentów i nie składa wyjaśnień związanych z przeprowadzaniem 
weterynaryjnej kontroli granicznej lub kontroli weterynaryjnej w składach celnych, 
składach wolnocłowych lub magazynach znajdujących się w wolnych obszarach 
celnych, 

3) nie wprowadza przesyłki do zadeklarowanego i zatwierdzonego zakładu lub innego 
miejsca przeznaczenia 

- podlega grzywnie. 
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USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. – PRAWO POCZTOWE (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 

1159, z późn. zm.) 

Art. 24. 
1. Operator, z zastrzeżeniem art. 49, określa w regulaminie świadczenia usług pocztowych 

lub w umowach o świadczenie usług pocztowych warunki wykonywania i korzystania z 
usług pocztowych, a w szczególności okoliczności uzasadniające uznanie usługi 
pocztowej za niewykonaną, sposób postępowania w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania usługi pocztowej oraz terminy, po upływie których uważa się 
niedoręczoną przesyłkę za utraconą, a także szczegółowe zasady składania i 
rozpatrywania reklamacji. 

<1a. Operator, który przyjmuje do przemieszczenia przesyłki zawierające produkty 
pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 
206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych 
przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie 
(WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L 77 z 24.03.2009, str. 1), zwanym dalej 
„rozporządzeniem nr 206/2009”, określa w regulaminie, o którym mowa w ust. 1, 
sposób informowania o zasadach wprowadzania tych przesyłek na terytorium Unii 
Europejskiej.> 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, podawany jest do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty lub stanowi nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi 
pocztowej, gdy wynika to z właściwości zawieranej umowy. 

 
Art. 49. 

1. Operator określa w regulaminie świadczenia powszechnych usług pocztowych zasady ich 
świadczenia oraz ogólne warunki dostępu do tych usług. Ponadto operator publiczny 
uwzględnia w regulaminie specyfikę wynikającą z ciążącego na nim obowiązku, o 
którym mowa w art. 46 ust. 1. 

<1a. W regulaminie, o którym mowa w ust. 1, określa się również sposób informowania 
o zasadach wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej przesyłek zawierających 
produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu nr 
206/2009.> 

2. Operator przedkłada Prezesowi UKE projekt regulaminu świadczenia powszechnych 
usług pocztowych, o którym mowa w ust. 1, oraz projekt zmian do obowiązującego 
regulaminu, co najmniej na 60 dni przed wprowadzeniem. 

3. Prezes UKE może, w drodze decyzji, w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia projektu 
regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych albo projektu zmian do 
obowiązującego regulaminu, wnieść sprzeciw wobec ich postanowień, jeżeli są sprzeczne 
z przepisami prawa lub naruszają prawa podmiotów korzystających z powszechnych 
usług pocztowych. 

4. Regulamin świadczenia powszechnych usług pocztowych lub jego zmiany w części 
objętej sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie. 
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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 63. 
1. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz 

postanowień z zakresu działalności pocztowej. 
2. Prezes UKE sprawuje kontrolę: 

1) działalności pocztowej wykonywanej na podstawie ustawy: 
a) w zakresie naruszania przez innych przedsiębiorców uprawnień zastrzeżonych 

dla operatora publicznego, 
b) w zakresie świadczenia usług pocztowych, 
c) w zakresie stosowania przez operatora świadczącego powszechne usługi 

pocztowe minimalnych wymagań dotyczących jakości powszechnych usług 
pocztowych, o których mowa w art. 46 ust. 3 pkt 1 lit. b, 

d) w zakresie obowiązków dotyczących zapewnienia przez operatora świadczącego 
powszechne usługi pocztowe osobom niepełnosprawnym dostępu do 
świadczonych powszechnych usług pocztowych, 

e) w sposób niezgodny z warunkami określonymi w zezwoleniu lub wymaganymi 
dla wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru[;]<,> 

<f) w zakresie wywiązywania się operatorów świadczących usługi pocztowe z 
obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1a i art. 49 ust. 1a;> 

2) w celu wykrywania działalności wykonywanej bez wymaganego zezwolenia lub 
wpisu do rejestru. 

3. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli planów działań, o których mowa w art. 42 ust. 1 
i 2. 

 


