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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 28 kwietnia 2022 r. 

 

o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 698) 

 

U S T A W A   z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

306) 

USTAWA 

z dnia 29 stycznia 2004 r. 

o Inspekcji Weterynaryjnej
1) 

_____________________________________ 

<1)
 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych 

czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa 

żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, 

zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) 

nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 

98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego 

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

882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 

96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w 

sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 

137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 

09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 

08.10.2021, str. 27).> 

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 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 2019 r. poz. 475 oraz z 2021 r. poz. 36)][.] 

<;> 

<4) zasady wykonywania zadań przez Inspekcję, w szczególności przeprowadzania 

kontroli, w tym kontroli urzędowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie 

kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu 

zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących 

zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, 

zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, 

(WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) 

nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i 

(WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 

2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 

89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 

97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli 

urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej 

„kontrolami urzędowymi”, oraz wykonywania innych czynności w rozumieniu art. 2 

ust. 2 tego rozporządzenia, zwanych dalej „innymi czynnościami urzędowymi”.> 

 

[Art.  2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o prawodawstwie weterynaryjnym - rozumie się przez to przepisy 

Unii Europejskiej dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w zakresie 

weterynarii, a także przepisy wdrażające lub wykonujące te przepisy, w szczególności 

przepisy o weterynaryjnej kontroli granicznej, kontroli weterynaryjnej w handlu, 
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produktach pochodzenia zwierzęcego, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt, a także o ochronie zwierząt.] 

 

<Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) prawodawstwo weterynaryjne – przepisy Unii Europejskiej dotyczące zdrowia 

zwierząt i zdrowia publicznego w zakresie weterynarii, w tym przepisy o 

kontrolach urzędowych w zakresie weterynarii, a także przepisy wdrażające 

lub wykonujące te przepisy, w tym zwłaszcza przepisy o produktach 

pochodzenia zwierzęcego, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt, a także o ochronie zwierząt; 

2) przesyłka – przesyłkę w rozumieniu art. 3 pkt 37 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie 

kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w 

celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad 

dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony 

roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) 

nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy 

Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz 

uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 

90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję 

Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych), zwanego 

dalej „rozporządzeniem 2017/625”; 

3) przywóz – wprowadzenie na terytorium Unii lub wprowadzenie do Unii 

w rozumieniu art. 3 pkt 40 rozporządzenia 2017/625; 

4) tranzyt – tranzyt w rozumieniu art. 3 pkt 44 rozporządzenia 2017/625.> 

 

Art.  3. 

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

1) ochrony zdrowia zwierząt; 
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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 2020 r. poz. 2021), zwanym dalej "rolniczym handlem 

detalicznym"[.] <,> 

<c) przywożonych produktów złożonych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 47 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2017/625.> 

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: 

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,] 

<a) kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych,> 

[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), 
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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 2020 r. poz. 1421), zwanych dalej 

"wyrobami do diagnostyki in vitro stosowanymi w medycynie weterynaryjnej", mającej 

na celu ustalenie, czy wprowadzone do obrotu lub używania wyroby znajdują się w 

wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, o 

którym mowa w art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 

e) kontroli działalności hodowcy, dostawcy i użytkownika prowadzonej na podstawie ustawy 

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

lub edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1392 oraz z 2021 r. poz. 36), 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 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, 
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d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału 

biologicznego i jaj wylęgowych drobiu, 

e) obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych, 

f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych, 

g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, 

h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt, 

i) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta 

gospodarskie; 

j) (uchylona); 

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 o paszach od 

organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - w zakresie kompetencji tych inspekcji, 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 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 
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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.] 

<1) kontroli urzędowej, o której mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, 

dotyczącej środków transportu, w tym okrętów i statków powietrznych, 

wykorzystywanych do przewozu zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego lub 

produktów złożonych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 

2 lit. a rozporządzenia 2017/625, na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz wojsk obcych; 

2) kontroli urzędowej 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 

wykonują również organy Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie określonym w 

przepisach odrębnych. 

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

Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej. 

Art.  4. 

[1. Organy Inspekcji, przy wykonywaniu swoich zadań, współpracują z właściwymi organami 

administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu 

lekarsko-weterynaryjnego.] 

<1. Organy Inspekcji, przy wykonywaniu swoich zadań, współpracują z właściwymi 

organami prokuratury i administracji rządowej, jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego.> 

2. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia Inspekcji 

Weterynaryjnej dane zawarte w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o którym mowa w 

przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 lit. c. 

 

[Art.  4a. 

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

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób współpracy 

organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi, w tym przy kontroli 

przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących 

podróżnym, mając na względzie zapewnienie sprawnej kontroli przeprowadzanej przez te 

organy oraz ochronę zdrowia publicznego.] 

 

Art.  5. 

1. Organami Inspekcji są: 

1) Główny Lekarz Weterynarii; 

2) wojewódzki lekarz weterynarii, jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej 

wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie; 

3) powiatowy lekarz weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej 

wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej; 

4) graniczny lekarz weterynarii. 

[2. Zadania organów Inspekcji wykonują: 
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1) lekarze weterynarii i inne osoby zatrudnione w Inspekcji oraz lekarze weterynarii 

wyznaczeni do wykonywania określonych czynności; 

2) osoby niebędące lekarzami weterynarii wyznaczone do wykonywania określonych 

czynności o charakterze pomocniczym. 

3) (uchylony). 

3. Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności oraz osoby, o 

których mowa w ust. 2 pkt 2, wykonują powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu 

organów Inspekcji.] 

<2. Zadania organów Inspekcji wykonują: 

1) pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone do wykonywania określonych 

czynności będący: 

a) urzędowymi lekarzami weterynarii w rozumieniu art. 3 pkt 32 rozporządzenia 

2017/625, 

b) urzędowymi pracownikami pomocniczymi w rozumieniu art. 3 pkt 49 

rozporządzenia 2017/625, 

c) pracownikami wyznaczonymi przez właściwe organy w rozumieniu art. 2 pkt 5 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. 

dotyczącego szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli 

urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów 

przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, 

str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/624”; 

2) pracownicy Inspekcji niebędący osobami, o których mowa w pkt 1; 

3) osoby wyznaczone do wykonywania czynności o charakterze pomocniczym, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 1. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wyznaczone do wykonywania określonych 

czynności wykonują powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu organów 

Inspekcji.> 

[4. Lekarze weterynarii, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są urzędowymi lekarzami weterynarii. 

5. Zadania i czynności zatwierdzonego lekarza weterynarii określone w przepisach Unii 

Europejskiej wykonuje urzędowy lekarz weterynarii.] 
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<Art. 5a. 

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej oraz udostępnia na 

stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ten organ informacje 

określone w art. 4 ust. 4 lit. a i b rozporządzenia 2017/625 w odniesieniu do organów 

wykonujących zadania określone w ustawie.> 

 

Art.  7a. 

[1. Organem doradczo-opiniodawczym Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie 

funkcjonowania laboratoriów dla celów kontroli urzędowych określonych 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, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 

882/2004", jest Rada do spraw Laboratoriów.] 

<1. Organem doradczo-opiniodawczym Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie 

funkcjonowania laboratoriów do celów kontroli urzędowych i innych czynności 

urzędowych określonych w rozporządzeniu 2017/625 jest Rada do spraw 

Laboratoriów.> 

2. Rada do spraw Laboratoriów liczy 7 członków. 

3. Kadencja Rady do spraw Laboratoriów trwa 4 lata. 

4. Członków Rady do spraw Laboratoriów powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

rolnictwa, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii, spośród osób wyróżniających się 

wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. 

5. Członkowie Rady do spraw Laboratoriów wybierają z jej składu przewodniczącego i 

sekretarza. 

6. Przewodniczący Rady do spraw Laboratoriów może zapraszać na jej posiedzenia osoby 

niebędące członkami tej Rady, posiadające wiedzę lub doświadczenie zawodowe w 

dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. 

7. Rada do spraw Laboratoriów działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

Regulamin Rady do spraw Laboratoriów zatwierdza Główny Lekarz Weterynarii. 

8. Członkom Rady do spraw Laboratoriów przysługuje zwrot kosztów przejazdu i 

zakwaterowania oraz diety na warunkach stosowanych przy podróżach służbowych 
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pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 

i określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu pracy. 

9. Koszty obsługi administracyjno-biurowej Rady do spraw Laboratoriów oraz zwrot kosztów 

i diet, o których mowa w ust. 8, są pokrywane z budżetu państwa ze środków będących w 

dyspozycji ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

 

[Art.  8a. 

Do postępowania w sprawach: 

1) o których mowa w art. 25a ust. 3, 

2) dotyczących uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej na podstawie 

art. 25a ust. 3 oraz w sprawach wznowienia postępowania zakończonego wydaniem takiej 

decyzji 

- nie stosuje się przepisów art. 29 i art. 32 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz 

działu III ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2296 i 2320). ] 

<Art. 8a. 

Do postępowań w sprawach: 

1) o których mowa w art. 15f ust. 1, art. 15i ust. 3 i art. 25a ust. 3, 

2) dotyczących uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji w sprawach, o 

których mowa w art. 15f ust. 1, art. 15i ust. 3 i art. 25a ust. 3, oraz w sprawach 

wznowienia postępowania zakończonego wydaniem takich decyzji 

– nie stosuje się przepisów art. 29 i art. 32 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24).> 

 

Art.  11. 

1. Wojewódzki lekarz weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego 

inspektoratu weterynarii, którego jest kierownikiem. 

2. Powiatowy lekarz weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego 

inspektoratu weterynarii, którego jest kierownikiem. 

3. Graniczny lekarz weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy granicznego 

inspektoratu weterynarii, którego jest kierownikiem. [W ramach granicznego inspektoratu 
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weterynarii funkcjonują graniczne posterunki kontroli zatwierdzane na podstawie 

odrębnych przepisów.] <W ramach granicznego inspektoratu weterynarii funkcjonują 

punkty kontroli granicznej w rozumieniu art. 15a ust. 1.> 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze zarządzenia, organizację 

wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii, mając na 

względzie prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2. 

 

Art.  13. 

1. Główny Lekarz Weterynarii: 

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 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: 

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;] 

<11a) opracowuje projekt planu awaryjnego, o którym mowa w art. 115 ust. 1 

rozporządzenia 2017/625, w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego, żywności, o 

której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz pasz i przedkłada go do zatwierdzenia 

ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa; 

11b) jest instytucją łącznikową, o której mowa w art. 103 ust. 1 rozporządzenia 

2017/625, w zakresie zadań organów Inspekcji oraz wykonuje w tym zakresie 

obowiązki państwa członkowskiego, o których mowa w art. 103 ust. 3 

rozporządzenia 2017/625;> 

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 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 oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - 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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<1c. Główny Lekarz Weterynarii wykonuje zadania pojedynczego organu określone w 

art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/625 w obszarze określonym w art. 1 ust. 2: 

1) lit. a rozporządzenia 2017/625 – w zakresie dotyczącym żywności, o której mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem przepisów mających na celu zapewnienie uczciwych 

praktyk handlowych, ochrony interesów konsumentów i zapewnienia im prawa do 

informacji oraz przepisów dotyczących wytwarzania materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością; 

2) lit. c–f rozporządzenia 2017/625.> 

[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 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 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.] 

<9. Główny Lekarz Weterynarii składa, do dnia 30 czerwca, 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; 

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; 
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5) (uchylony); 

6) organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii; 

7) nadzoruje na obszarze województwa działanie systemów informatycznych utworzonych i 

użytkowanych przez Inspekcję; 

8) tworzy co najmniej dwa zespoły do spraw dochodzeń epizootycznych. 

1a. Członkami zespołów, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są wyznaczeni pracownicy 

Inspekcji. 

1b. Wyznaczenie pracownika Inspekcji do zespołów, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest 

możliwe po uzyskaniu jego pisemnej zgody. 

1c. Osoby będące członkami zespołów, o których mowa w ust. 1 pkt 8, mogą być kierowane 

do wykonywania czynności na obszarze właściwości wojewódzkiego lekarza weterynarii, 

a także za zgodą Głównego Lekarza Weterynarii, w innym województwie, na okres nie 

dłuższy niż 2 miesiące. 

1d. Do osób będących członkami zespołów, o których mowa w ust. 1 pkt 8, przepisy art. 19 

ust. 1, 1a, 1b, 1c, 3, 4 i 6 stosuje się odpowiednio. 

1e. Koszty działań zespołów, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są pokrywane ze środków 

budżetu państwa przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt będących w 

dyspozycji wojewody, na obszarze właściwości którego są prowadzone działania 

zespołów. 

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. 14a. 

1. W zakresie zadań Inspekcji powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na 

miejsce przeprowadzania kontroli urzędowych i wykonywania innych czynności 

urzędowych wykonuje zadania właściwego organu określone w rozporządzeniu 

2017/625 oraz w przepisach wydanych w trybie rozporządzenia 2017/625 w zakresie 
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kontroli urzędowych oraz innych czynności urzędowych, chyba że przepisy odrębne 

stanowią inaczej. 

2. Główny Lekarz Weterynarii oraz wojewódzki, powiatowy i graniczny 

lekarz weterynarii wykonują zadania właściwego organu określone w art. 5 ust. 4 

akapit drugi rozporządzenia 2017/625 w odniesieniu do osób, o których mowa w 

art. 5 ust. 2. 

Art. 14b. 

Powiatowy lekarz weterynarii wydaje zaświadczenia o spełnianiu: 

1) minimalnych standardów co do higieny i warunków utrzymania zwierząt w 

gospodarstwie w zakresie niezbędnym do ubiegania się lub otrzymania 

pomocy finansowej albo dofinansowania ze środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR); 

2) warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich w zakresie niezbędnym do 

ubiegania się lub otrzymania pomocy finansowej ze środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW). 

Art. 14c. 

Powiatowy lekarz weterynarii jest właściwym organem, o którym mowa w art. 93–95, 

art. 97–101, art. 173 oraz art. 181–185 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt 

oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt 

(„Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.) 

oraz przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia.> 

 

<Art. 15a. 

1. Główny Lekarz Weterynarii jest organem właściwym w zakresie wyznaczenia 

punktów kontroli granicznej, o których mowa w art. 59 rozporządzenia 2017/625, w 

których przeprowadza się kontrolę zwierząt i towarów, zwanych dalej „punktami 

kontroli granicznej”, oraz wycofania, zawieszenia lub ponownego wyznaczenia 

punktów kontroli granicznej. 

2. Główny Lekarz Weterynarii informuje Komisję Europejską o każdej zmianie 

dokonanej w infrastrukturze lub funkcjonowaniu punktu kontroli granicznej. 
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3. Główny Lekarz Weterynarii prowadzi i udostępnia na stronie internetowej 

administrowanej przez urząd obsługujący ten organ aktualny wykaz wyznaczonych 

punktów kontroli granicznej. 

Art. 15b. 

1. Graniczny lekarz weterynarii jest właściwym organem do przeprowadzania kontroli 

urzędowych oraz wykonywania innych czynności urzędowych dotyczących: 

1) zwierząt i towarów w punkcie kontroli granicznej niezależnie od tego, czy te 

zwierzęta i towary podlegają kontroli, o której mowa w art. 47 ust. 1 lit. a, b oraz d–f 

rozporządzenia 2017/625; 

2) środków transportu, o których mowa w art. 44 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/625. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia 2017/625, kontrolę 

urzędową zwierząt i towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a, b oraz d–f 

rozporządzenia 2017/625, a także inne czynności urzędowe w odniesieniu do takich 

zwierząt i towarów wykonuje: 

1) graniczny lekarz weterynarii – w przypadku gdy zwierzęta lub towary znajdują się 

w miejscu objętym terytorialnym zakresem działania tego granicznego lekarza 

weterynarii; 

2) powiatowy lekarz weterynarii – w przypadku gdy zwierzęta lub towary znajdują się 

w miejscu położonym poza terytorialnym zakresem działania granicznego lekarza 

weterynarii. 

3. Graniczny lekarz weterynarii przeprowadzający kontrole urzędowe i wykonujący 

inne czynności urzędowe w portach morskich współpracuje z organami celnymi w 

zakresie tych kontroli i czynności, w szczególności informuje naczelnika urzędu 

celno-skarbowego właściwego dla portu morskiego o terminie, w tym o godzinie i 

miejscu planowanej kontroli. Graniczny lekarz weterynarii przeprowadza takie 

kontrole i wykonuje takie czynności w portach morskich w sposób pozwalający na 

zachowanie terminów, o których mowa w art. 60 ust. 2–5 ustawy z dnia 16 listopada 

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813 i 835). 

 

Art. 15c. 

Zarządzający przejściami granicznymi są obowiązani do nieodpłatnego udostępnienia 

pomieszczeń biurowych, laboratoryjnych, socjalnych oraz powierzchni 

magazynowych dla zatrzymanych przesyłek, które spełniają wymagania określone w 
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przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

lub o ochronie zdrowia publicznego. 

Art. 15d. 

Przesyłkę zwierząt, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 1, transportuje się pod 

dozorem celnym do punktu kontroli granicznej lub stacji kwarantanny, jeżeli 

przepisy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

lub o ochronie zdrowia publicznego obowiązujące w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej tak stanowią. 

Art. 15e. 

1. Jeżeli przepisy obowiązujące na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej 

albo przepisy państwa miejsca przeznaczenia przewidują poddanie przesyłki 

zwierząt kwarantannie lub izolacji, to kwarantanna lub izolacja odbywa się w: 

1) zatwierdzonej stacji kwarantanny znajdującej się: 

a) w państwie pochodzenia przesyłki zwierząt, 

b) na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

2) gospodarstwie miejsca przeznaczenia przesyłki zwierząt. 

2. Jeżeli graniczny lekarz weterynarii nakaże, w drodze decyzji administracyjnej, 

kwarantannę lub izolację przesyłki zwierząt, to w zależności od stwierdzonego 

ryzyka odbywają się one w jednym z następujących miejsc w: 

1) punkcie kontroli granicznej lub w jego pobliżu; 

2) gospodarstwie miejsca przeznaczenia przesyłki zwierząt; 

3) stacji kwarantanny znajdującej się w pobliżu gospodarstwa miejsca przeznaczenia 

przesyłki zwierząt. 

3. Nadzór nad stacją kwarantanny sprawuje graniczny lekarz weterynarii, a jeżeli stacja 

kwarantanny znajduje się poza obszarem właściwości tego lekarza – właściwy 

powiatowy lekarz weterynarii. 

Art. 15f. 

1. Właściwym organem do uznania składu, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2019/2124 z dnia 10 października 2019 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w 

odniesieniu do przepisów dotyczących kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i 

towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium 

Unii oraz zmieniającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, (WE) nr 
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1251/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010, (UE) nr 142/2011, 

(UE) nr 28/2012, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 i decyzję 

Komisji 2007/777/WE (Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 73, z późn. zm.), zwanego 

dalej „rozporządzeniem 2019/2124”, wycofania tego uznania lub tymczasowego 

zawieszenia tego uznania jest graniczny lekarz weterynarii albo powiatowy lekarz 

weterynarii, właściwi ze względu na miejsce położenia tego składu. 

2. Uznania, wycofania uznania lub tymczasowego zawieszenia uznania, o których mowa 

w ust. 1, dokonuje się w drodze decyzji administracyjnej. Uznania składu dokonuje 

się na wniosek podmiotu prowadzącego ten skład. 

3. Główny Lekarz Weterynarii: 

1) jest organem właściwym w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 25 

rozporządzenia 2019/2124; 

2) może wyznaczyć system informacyjny inny niż system, o którym mowa w art. 131 

rozporządzenia 2017/625, w celu powiadamiania o przesyłkach, o których mowa w 

art. 16 rozporządzenia 2019/2124, oraz innych przesyłkach – w przypadku gdy 

przepisy Unii Europejskiej tak stanowią. 

 

Art. 15g. 

Koszty związane z dojazdem do miejsc dokonywania czynności wynikających z 

zastosowania środków, o których mowa w art. 66–69 i art. 71 rozporządzenia 

2017/625, ponosi osoba odpowiedzialna za przesyłkę. 

 

Art. 15h. 

Kontrole urzędowe mrożonego tuńczyka, który nie został odgłowiony lub wypatroszony 

i który został wyładowany bezpośrednio w portach Unii Europejskiej ze statku 

rybackiego pływającego pod banderą państwa trzeciego, przeprowadza w zakładzie 

przetwórczym powiatowy lekarz weterynarii zgodnie z przepisami rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2019/2126 z dnia 10 października 2019 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w 

odniesieniu do przepisów dotyczących określonych kontroli urzędowych 

odnoszących się do niektórych kategorii zwierząt i towarów, środków stosowanych 

po przeprowadzeniu tych kontroli oraz niektórych kategorii zwierząt i towarów 



- 21 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej (Dz. Urz. UE L 

321 z 12.12.2019, str. 104, z późn. zm.). 

 

Art. 15i. 

1. W zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych i produktów 

uzyskanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w 

art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2122 z dnia 10 października 

2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z 

kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych 

kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do 

osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniającego 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 (Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 45, z 

późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/2122”, oraz zwierząt domowych, o 

których mowa w art. 11 rozporządzenia 2019/2122, zadania właściwego organu 

określone w art. 8 i art. 12 rozporządzenia 2019/2122 wykonuje wojewoda. 

2. 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. 9 i art. 10 rozporządzenia 2019/2122. 

3. Zgody, o której mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia 2019/2122, udziela powiatowy 

lekarz weterynarii. 

4. Produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone i produkty uzyskane z 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 7 

rozporządzenia 2019/2122, oraz małe przesyłki tych produktów, o których mowa w 

art. 10 rozporządzenia 2019/2122, niespełniające wymagań określonych w 

rozporządzeniu 2019/2122, przekazane przez podróżnych lub operatora 

świadczącego usługi pocztowe organom, o których mowa w ust. 2, 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 i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych 

do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 
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(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 

300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.). 

5. Koszty zniszczenia produktów i przesyłek określonych w ust. 4 ponosi organ celny 

albo organ administracji rządowej upoważniony do wykonywania niektórych zadań 

organów celnych zgodnie z przepisami prawa celnego. 

 

Art. 15j. 

Organy celne obejmują procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłkę objętą 

monitorowaniem z punktu kontroli granicznej przybycia do Unii Europejskiej do 

zakładu w miejscu przeznaczenia wyłącznie po przedstawieniu ostatecznie 

wypełnionego wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia potwierdzającego, że 

przesyłka dotarła do miejsca przeznaczenia i została objęta nadzorem właściwego 

powiatowego lekarza weterynarii.> 

Art.  16. 

1. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest 

w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może: 

1) [wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji 

do:] 

 <wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami 

Inspekcji, w tym lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach 

zakładu leczniczego dla zwierząt, do:> 

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, 

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, 

targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, 

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania 

świadectw zdrowia, 

[d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i 

poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt 

w trakcie uboju,] 

<d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, 

zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których 

mowa w ust. 1.2–1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego 
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szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 

zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm. – Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr 853/2004”, w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, 

badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad 

przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt,> 

e) badania mięsa zwierząt łownych, 

f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i 

wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, 

[g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz 

przechowywaniem produktów mleczarskich, 

h)  sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni 

produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych 

produktów oraz ślimaków i żab, 

i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i 

produktów jajecznych, 

j) pobierania próbek do badań,] 

<g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz 

przechowywaniem produktów mleczarskich i wystawiania wymaganych świadectw 

zdrowia, 

h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich, w tym statków 

chłodni, statków zamrażalni i statków przetwórni, produktów rybołówstwa, nad 

obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab, a 

także wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, 

i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych 

i produktów jajecznych oraz wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, 

j) pobierania próbek do badań w zakresie: 

– bezpieczeństwa żywności, 

– innym niż określony w tiret pierwsze,> 

k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią, 

l) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, 

m) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt[;]  

<,> 
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<n) kontroli pasz, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów 

pochodnych, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania wymaganych świadectw 

zdrowia;> 

[1a) wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, 

świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, do: 

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, 

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, 

targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, 

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania 

świadectw zdrowia, 

d) pobierania próbek do badań;] 

[2) wyznaczać osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie 

kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych.] 

<2) wyznaczać osoby niebędące pracownikami Inspekcji, spełniające wymagania w 

zakresie kwalifikacji, do wykonywania: 

a) czynności określonych w art. 18 ust. 2 i 4 rozporządzenia 2017/625 jako urzędowi 

pracownicy pomocniczy w rozumieniu art. 3 pkt 49 rozporządzenia 2017/625, 

b) kontroli urzędowych, o których mowa w art. 18 ust. 7 lit. i rozporządzenia 2017/625, 

jako pracownicy wyznaczeni przez właściwe organy w rozumieniu art. 2 pkt 5 

rozporządzenia 2019/624, 

c) czynności o charakterze pomocniczym określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 16 ust. 6 pkt 1.> 

3) (uchylony). 

1a. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest 

w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może wyznaczyć na czas określony do 

wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lekarzy weterynarii niebędących 

pracownikami kierowanego przez niego powiatowego inspektoratu weterynarii, jeżeli: 

1) uzyska zgodę kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji, w którym wyznaczana osoba 

jest zatrudniona; 

2) uzyska zgodę właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, w przypadku powiatowego 

lekarza weterynarii i jego zastępcy; 

3) czynności te nie będą wykonywane w czasie pracy w Inspekcji i nie będą przekraczać 60 

godzin w miesiącu. 
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1b. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do wojewódzkiego lekarza weterynarii, jego zastępcy oraz 

lekarzy weterynarii będących pracownikami Głównego Inspektoratu Weterynarii. 

[1c. Przepisy ust. 2, 3 i 4-5a stosuje się odpowiednio.] 

<1c. Do lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 1a, przepisy ust. 2, 3 i 4–5a stosuje 

się odpowiednio.> 

2. Wyznaczenie do wykonania czynności, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze 

decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres 

czynności przekazanych do wykonania. 

[2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje 

po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz 

ten świadczy usługi weterynaryjne.] 

<2a. W przypadku wyznaczenia lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne 

w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt do wykonywania czynności określonych 

w ust. 1, wyznaczenie tego lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody 

kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy 

usługi weterynaryjne.> 

<2b. Po wyznaczeniu do wykonywania czynności, o którym mowa w ust. 1, wyznaczony 

lekarz weterynarii składa powiatowemu lekarzowi weterynarii oświadczenie, że nie 

zachodzą okoliczności powodujące wątpliwości co do bezstronnego wykonywania 

czynności objętych wyznaczeniem oraz że nie pozostaje w konflikcie interesów w 

związku z wykonywaniem tych czynności, a także o: 

1) niewykonywaniu zajęć zarobkowych albo 

2) wykonywaniu zajęć zarobkowych, podając informacje dotyczące: 

a) czynności wykonywanych w ramach tych zajęć, 

b) podmiotu, na rzecz którego te zajęcia wykonuje, oraz odpowiednio miejsca lub 

obszaru ich wykonywania, 

c) okresu wykonywania tych zajęć. 

2c. W przypadku zmiany informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 

2b, wyznaczony lekarz weterynarii składa powiatowemu lekarzowi weterynarii 

oświadczenie o zmianie tych informacji. Oświadczenie to zawiera aktualne 

informacje i jest składane w terminie 7 dni od dnia zmiany tych informacji.> 

[3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez 

powiatowego lekarza weterynarii umowy z: 
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1) osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

2) podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1a 

- określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość 

wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego 

usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.] 

<3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez 

powiatowego lekarza weterynarii umowy z: 

1) osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w ramach prowadzonej przez te osoby 

pozarolniczej działalności gospodarczej, lub 

2) osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, poza prowadzoną przez te osoby 

pozarolniczą działalnością gospodarczą, lub 

3) osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku w którym nie prowadzą 

one działalności gospodarczej, lub 

4) podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt – w przypadku wyznaczenia 

lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu 

leczniczego dla zwierząt 

– określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość 

wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności.> 

3a. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje kierownikowi zakładu higieny weterynaryjnej 

wchodzącego w skład wojewódzkiego inspektoratu weterynarii, zwanego dalej "zakładem 

higieny weterynaryjnej", kopię decyzji administracyjnej w sprawie wyznaczenia do 

wykonywania czynności określonej w ust. 1 pkt 1 lit. l oraz kopię umowy, o której mowa 

w ust. 3 pkt 1, o wykonywanie tej czynności. 

<3b. Lekarzom weterynarii, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 1a, wyznaczonym przez 

powiatowego lekarza weterynarii, a także podmiotom prowadzącym zakład leczniczy 

dla zwierząt, z którymi zawarto umowę, o której mowa w ust. 3, powiatowy lekarz 

weterynarii zwraca koszty dojazdów na obszarze objętym terytorialnym zakresem 

działania tego organu, zrealizowanych samochodem osobowym, motocyklem lub 

motorowerem, do miejsc wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1: 

1) lit. a–c, 
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2) lit. d – z wyłączeniem nadzoru nad przeprowadzeniem uboju zwierząt w rzeźni, w 

której ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego 

przesuwu taśmy, 

3) lit. e, j, k oraz m 

– na warunkach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych 

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej i określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. 

3c. Zwrot kosztów dojazdów, o którym mowa w ust. 3b, nie przysługuje w przypadku, 

gdy powiatowy lekarz weterynarii zapewnił środek transportu umożliwiający dojazd 

związany z wykonywaniem czynności.> 

4. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi listę osób wyznaczonych do wykonywania 

czynności, o których mowa w ust. 1. 

5. Uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 2, i rozwiązanie umowy ze skutkiem 

natychmiastowym może nastąpić w przypadku: 

1) gdy wykonywanie czynności przez osobę wyznaczoną może spowodować zagrożenie dla 

zdrowia publicznego lub zwierząt; 

2) niewywiązywania się osoby wyznaczonej z powierzonych jej do wykonania czynności, w 

szczególności przez niewykonywanie ich terminowo; 

3) stwierdzenia zaniedbań w dokumentowaniu wykonywanych czynności; 

4) zawieszenia lub utraty prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii; 

<4a) gdy zachodzą okoliczności powodujące wątpliwości co do bezstronnego 

wykonywania czynności objętych wyznaczeniem lub osoba wyznaczona pozostaje w 

konflikcie interesów w związku z wykonywaniem tych czynności, lub nie złożyła 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 2c;> 

5) złożenia wniosku przez osobę wyznaczoną, a także po złożeniu wniosku przez: 

a) kierownika zakładu higieny weterynaryjnej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 

lit. l, 

[b) kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1a.] 

<b) kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt – w przypadku, o którym mowa w ust. 

3 pkt 4.> 
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5a. O dokonaniu zmian w zakresie wyznaczenia do wykonywania czynności, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1 lit. l, powiatowy lekarz weterynarii powiadamia kierownika zakładu higieny 

weterynaryjnej. 

<5b. Podmiot jest obowiązany do złożenia powiatowemu lekarzowi weterynarii, na 

wniosek tego organu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku, 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 2b, zawierającego informacje o zajęciach 

zarobkowych wykonywanych na rzecz tego podmiotu przez lekarza weterynarii, 

który złożył powiatowemu lekarzowi weterynarii oświadczenie, w przypadku, o 

którym mowa w ust. 2c, lub jest wyznaczony przez ten organ do wykonywania 

czynności, o których mowa w ust. 1. 

5c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, 2c i 5b, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

5d. Kwalifikacje lekarzy weterynarii i innych osób wyznaczonych do wykonywania 

czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d–f, lit. j tiret pierwsze i lit. l oraz pkt 2 

lit. a i b, są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 7 lit. j 

rozporządzenia 2017/625.> 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza 

Weterynarii oraz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

[1) zakres czynności wykonywanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz 

kwalifikacje osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1,] 

<1) zakres czynności wykonywanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, 

oraz kwalifikacje tych osób,> 

2) warunki i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 

- mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości wykonywanych 

czynności. 

7. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy. 
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Art.  17. 

Do wydatków związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1, 

zalicza się wydatki na: 

1) wynagrodzenia osób niebędących pracownikami Inspekcji; 

2) obsługę finansową; 

3) sprzęt i materiały związane z wykonywaniem tych czynności, w tym: 

a) do prowadzenia dokumentacji oraz gromadzenia i przesyłania danych, 

b) odczynniki do badań na włośnie, 

c) odzież ochronną do badania przedubojowego i poubojowego zwierząt rzeźnych i mięsa; 

4) konserwację i naprawy sprzętu, o którym mowa w pkt 3; 

5) tusz i pieczęcie do znakowania mięsa; 

6) badania laboratoryjne niezbędne do wydania oceny mięsa; 

7) szkolenia lekarzy weterynarii oraz innych osób wykonujących te czynności; 

[8) ponoszone przez wyznaczone osoby koszty, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz 

w ust. 3 pkt 2;] 

<8) pokrycie kosztów dojazdów, o których mowa w art. 16 ust. 3b, oraz zapewnienie 

środka transportu, o którym mowa w art. 16 ust. 3c;> 

<8a) produkty lecznicze weterynaryjne i wyroby medyczne w rozumieniu art. 2 pkt 38 

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) 

użyte w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1;> 

9) dojazdy pracowników Inspekcji w celu kontroli wykonywania powierzonych zadań. 

 

<Art. 18b. 

1. Urzędowe zatrzymanie, o którym mowa w art. 137 ust. 3 lit. b rozporządzenia 

2017/625, następuje w drodze decyzji administracyjnej określającej sposób 

postępowania z zatrzymanymi zwierzętami lub towarami oraz termin, do którego te 

zwierzęta lub towary zostały zatrzymane. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. Stroną postępowania, o którym mowa w ust. 1, jest posiadacz zwierząt lub towarów 

podlegających urzędowemu zatrzymaniu.> 
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Art.  19. 

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

wykonywaniu czynności kontrolnych nosić na widocznym miejscu odznakę 

identyfikacyjną. 

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

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 

1aa. W ramach kontroli przeprowadzanej na podstawie ustawy z dnia 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. 

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. 

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

legitymacji służbowej pracownika Inspekcji oraz rodzaje zabezpieczeń tej 

legitymacji przed przerobieniem lub podrobieniem, mając na względzie potrzebę 
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zapewnienia identyfikacji pracowników Inspekcji uprawnionych do 

przeprowadzania kontroli w imieniu Inspekcji, a także zastosowanie takich 

zabezpieczeń tej legitymacji, które uniemożliwią jej przerobienie lub podrobienie.> 

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, 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 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.] 

<5. Pracownicy Inspekcji, osoby, o których mowa w art. 16, art. 18 lub art. 20, a także 

osoby wykonujące pracę w krajowych laboratoriach referencyjnych w rozumieniu 

art. 100 rozporządzenia 2017/625 oraz laboratoriach urzędowych w rozumieniu art. 
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37 rozporządzenia 2017/625 chronią poufność informacji uzyskanych podczas 

przeprowadzania kontroli urzędowych i wykonywania innych czynności 

urzędowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2017/625.> 

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). 

<8. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 3, może odbywać się także w 

obecności pracowników wojewódzkiego inspektoratu weterynarii lub Głównego 

Inspektoratu Weterynarii.> 

Art.  19b. 

1. Kontrolujący przeprowadzają kontrole: 

[1) okresowe - na podstawie planów kontroli sporządzanych przez powiatowego lub 

wojewódzkiego lekarza weterynarii;] 

<1) okresowe – na podstawie planów kontroli sporządzanych przez powiatowego lekarza 

weterynarii, wojewódzkiego lekarza weterynarii lub Głównego Lekarza 

Weterynarii;> 

2) doraźne - podjęte poza planem kontroli, w tym związane z rozpatrzeniem skarg i 

wniosków. 

[2. Powiatowy i wojewódzki lekarz weterynarii przeprowadzają kontrolę, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2, na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii, w zakresie przez niego 

określonym. 

3. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

również na polecenie wojewódzkiego lekarza weterynarii, w zakresie przez niego 

określonym.] 
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Art.  19c. 

[1. Kontrolę przeprowadza się w obecności kierownika podmiotu kontrolowanego albo osoby 

przez niego upoważnionej.] 

<1. Kontrolę przeprowadza się w obecności podmiotu kontrolowanego albo osoby przez 

niego upoważnionej, a w razie ich nieobecności – w obecności innego pracownika 

podmiotu kontrolowanego.> 

2. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli 

dowodów. 

3. Dowodami są w szczególności dokumenty, oględziny, zeznania świadków, opinie biegłych 

oraz wyjaśnienia i oświadczenia. 

Art.  19d. 

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli zawierający: 

1) oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego siedzibę i adres, imię i nazwisko kierownika 

podmiotu kontrolowanego, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym 

kontrolą; 

2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer i datę wystawienia 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, ze wskazaniem dni przerw w kontroli; 

4) określenie przedmiotu kontroli; 

5) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych 

nieprawidłowości oraz ich zakresu [i skutków]; 

6) pouczenie o prawie, sposobie i terminie wniesienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w 

protokole kontroli i złożenia wyjaśnień oraz o prawie odmowy podpisania protokołu 

kontroli; 

7) wzmiankę o wniesieniu zastrzeżeń; 

8) omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień; 

9) wzmiankę o doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu protokołu kontroli; 

10) podpisy kontrolującego i kierownika podmiotu kontrolowanego albo osoby przez niego 

upoważnionej oraz miejsce i datę podpisania protokołu kontroli; 

11) wzmiankę o odmowie podpisania protokołu kontroli; 

12) oznaczenie odpowiednią klauzulą tajności protokołu kontroli lub jego fragmentu w 

przypadku, gdy protokół zawiera informacje niejawne. 

2. Do akt kontroli włącza się: 
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1) notatki służbowe z czynności mających znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządzone przez 

kontrolującego, oraz inne dowody, oceny, wnioski lub zalecenia; 

2) informacje i dokumenty oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie decyzji i 

powiadomień; 

3) kopie dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem, lub dokumenty sporządzone 

przez kontrolującego, poświadczone za zgodność z dokumentacją źródłową. 

3. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

4. Jeden egzemplarz protokołu kontroli przekazuje się podmiotowi kontrolowanemu za 

pokwitowaniem, drugi włącza się do akt kontroli. 

 

[Art.  20. 

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. 20. 

1. Uprawnienia, o których mowa w art. 19 ust. 3, przysługują: 

1) ekspertom Komisji Europejskiej oraz innych państw członkowskich 

przeprowadzającym kontrole, o których mowa w art. 116 rozporządzenia 2017/625; 

2) pracownikom Inspekcji upoważnionym przez Głównego Lekarza Weterynarii, 

wojewódzkiego lekarza weterynarii, powiatowego lekarza weterynarii lub 

granicznego lekarza weterynarii przeprowadzającym audyty, o których mowa w art. 

6 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, lub dokonującym ustaleń, o których mowa w art. 

27 ust. 2, art. 31 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w 

administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224). 

2. Kontrole, o których mowa w art. 116 rozporządzenia 2017/625, przeprowadza się w 

obecności pracowników Inspekcji upoważnionych przez Głównego Lekarza 

Weterynarii, wojewódzkiego lekarza weterynarii, powiatowego lekarza weterynarii 

lub granicznego lekarza weterynarii. 

3. Audyty, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, i dokonywanie 

ustaleń, o których mowa w art. 27 ust. 2, art. 31 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 
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2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przeprowadza się w obecności 

pracowników upoważnionych przez podmiot kontrolowany.> 

 

Art.  21. 

1. Podmioty prowadzące działalność w obiektach nadzorowanych przez Inspekcję, w 

przypadku konieczności stałego wykonywania czynności przez pracowników Inspekcji 

lub osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18, są obowiązane do nieodpłatnego: 

1) udostępniania pomieszczeń biurowych, laboratoryjnych, socjalnych i magazynowych; 

2) odpowiedniego zabezpieczenia i wyposażenia stanowisk pracy dla przeprowadzających 

kontrolę. 

<1a. W rzeźniach korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których 

mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych lub w art. 

10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004, za pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, uznaje się także wydzielone i odpowiednio wyposażone miejsce lub miejsca.> 

2. Podmioty prowadzące działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. o ustawy 

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

zwierząt, nieodpłatnie udostępniają organom Inspekcji Weterynaryjnej pomieszczenia w 

przypadku, o którym mowa w załączniku IV w rozdziale I w sekcji 1 w ust. 6 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego 

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 

97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli 

weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 

1, z późn. zm.). 

<Art. 21a. 

1. Wojewódzki lekarz weterynarii podaje do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ten organ informacje 

określone w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, w tym przekazuje w terminie do 

ostatniego dnia lutego informacje dotyczące kontroli urzędowych przeprowadzonych 

na obszarze województwa w poprzednim roku kalendarzowym. 
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2. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii w 

terminie do dnia 31 stycznia dane niezbędne do przygotowania informacji 

dotyczących kontroli urzędowych przeprowadzonych na obszarze województwa w 

poprzednim roku kalendarzowym, o których mowa w ust. 1.> 

 

Art.  24. 

1. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni jest przeprowadzane w: 

[1) pomieszczeniu, o którym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 9 

rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności 

pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), udostępnianym pracownikom 

Inspekcji lub osobom wyznaczonym na podstawie art. 16 i 18 przez podmioty prowadzące 

działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego lub] 

<1) pomieszczeniu, o którym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 9 

rozporządzenia nr 853/2004, udostępnianym pracownikom Inspekcji lub osobom 

wyznaczonym na podstawie art. 16 i art. 18 przez podmioty prowadzące działalność 

w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego lub> 

2) innym przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, którym dysponuje Inspekcja. 

[2. Pomieszczenie określone w ust. 1, w którym jest przeprowadzane badanie laboratoryjne 

mięsa na obecność włośni, zwane dalej "pracownią badania mięsa na obecność włośni", 

powiatowy inspektorat weterynarii wyposaża w odczynniki i sprzęt niezbędny do 

prawidłowego przeprowadzenia tego badania, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 

nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące 

urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 338 z 

22.12.2005, str. 60, z późn. zm.). 

3. Kierownik zakładu higieny weterynaryjnej lub osoba przez niego upoważniona kontroluje, 

czy w pracowni badania mięsa na obecność włośni są spełniane wymagania w zakresie 

systemu zarządzania wskazanym w art. 12 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 882/2004. 

4. Kierownik zakładu higieny weterynaryjnej o stwierdzeniu naruszenia wymagań 

określonych w ust. 3 w pracowni badania mięsa na obecność włośni przez: 

1) osobę wyznaczoną na podstawie art. 16 lub 18 - informuje powiatowego lekarza 

weterynarii; 
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2) pracownika Inspekcji - informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii.] 

<2. Pomieszczenie określone w ust. 1, w którym jest przeprowadzane badanie 

laboratoryjne mięsa na obecność włośni, zwane dalej „pracownią badania mięsa na 

obecność włośni”, powiatowy inspektorat weterynarii wyposaża w odczynniki i 

sprzęt niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia tego badania, zapewniając ich 

stałą dostępność i przydatność zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 

(UE) 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiającym szczególne przepisy 

dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. 

Urz. UE L 212 z 11.08.2015, str. 7, z późn. zm.). 

3. Kierownik zakładu higieny weterynaryjnej lub osoba przez niego upoważniona 

kontroluje, czy w pracowni badania mięsa na obecność włośni są spełniane 

wymagania w zakresie systemu zarządzania wskazanego w art. 37 ust. 4 lit. e 

rozporządzenia 2017/625. 

4. Kierownik zakładu higieny weterynaryjnej o stwierdzeniu naruszenia wymagań w 

zakresie systemu zarządzania wskazanego w art. 37 ust. 4 lit. e rozporządzenia 

2017/625 w pracowni badania mięsa na obecność włośni przez: 

1) osobę wyznaczoną na podstawie art. 16 lub art. 18, 

2) pracownika Inspekcji 

– informuje powiatowego lekarza weterynarii i wojewódzkiego lekarza weterynarii.> 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, powiatowy lekarz weterynarii nakazuje, w 

drodze decyzji administracyjnej, osobom wyznaczonym na podstawie art. 16 lub 18 do 

przeprowadzenia badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, usunięcie 

stwierdzonych naruszeń, określając sposób i termin ich usunięcia. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, pracownik Inspekcji ponosi 

odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. 

Art.  25. 

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

urzędowych określonych w [rozporządzeniu nr 882/2004,] <rozporządzeniu 2017/625,> 

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:] 
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 <laboratoria urzędowe w rozumieniu art. 37 rozporządzenia 2017/625, 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.] 

<2) krajowe laboratoria referencyjne w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 2017/625.> 

[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.] 

<3. Główny Lekarz Weterynarii jest właściwym organem w sprawach: 

1) wyznaczenia laboratorium urzędowego w rozumieniu art. 37 rozporządzenia 

2017/625 w odniesieniu do laboratoriów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, i cofnięcia 

takiego wyznaczenia; 

2) czasowego wyznaczenia laboratorium urzędowego w rozumieniu art. 42 

rozporządzenia 2017/625 i cofnięcia takiego wyznaczenia; 

3) wyznaczenia laboratorium urzędowego zgodnie z art. 37 ust. 2 rozporządzenia 

2017/625; 

4) o których mowa w art. 38 ust. 3 i 4 rozporządzenia 2017/625.> 

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 
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członkowskim EFTA", [krajowe albo wspólnotowe laboratorium referencyjne] <krajowe 

laboratorium referencyjne lub laboratorium referencyjne Unii Europejskiej>. 

<6a. Jeżeli brak jest krajowego laboratorium referencyjnego i laboratorium 

referencyjnego Unii Europejskiej, które można wyznaczyć do przeprowadzenia 

wymaganych badań laboratoryjnych na podstawie ust. 6, Główny Lekarz 

Weterynarii, po zasięgnięciu opinii Rady do spraw Laboratoriów, wyznacza do 

przeprowadzenia tych badań inne laboratorium urzędowe w rozumieniu art. 37 

rozporządzenia 2017/625 znajdujące się na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA.> 

[7. Laboratoria urzędowe są poddawane w zakresie stosowanych metod badawczych 

regularnym badaniom porównawczym przeprowadzanym przez krajowe laboratorium 

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.] 

<7. Laboratoria urzędowe są poddawane w zakresie stosowanych metod badawczych 

regularnym badaniom biegłości lub międzylaboratoryjnym badaniom 

porównawczym przeprowadzanym przez krajowe laboratorium referencyjne, a gdy 

brak jest takiej możliwości – przez krajowe laboratorium referencyjne lub 

laboratorium referencyjne Unii Europejskiej 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.  25a. 

[1. Kierownik laboratorium, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. d, ubiegającego się o 

status laboratorium urzędowego zatwierdzonego do przeprowadzania badań 
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laboratoryjnych w danym kierunku dla celów kontroli urzędowych, składa na piśmie 

wniosek w tym zakresie do Głównego Lekarza Weterynarii.] 

<1. Kierownik laboratorium, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. d, ubiegającego 

się o status laboratorium urzędowego zatwierdzonego do przeprowadzania badań 

laboratoryjnych w zakresie określonych kierunków i metod dla celów kontroli 

urzędowych składa do Głównego Lekarza Weterynarii wniosek w tym zakresie, na 

piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej.> 

2. Do wniosku dołącza się: 

1) kopię: 

a) certyfikatu akredytacji, 

b) zakresu akredytacji, zgodnego z kierunkiem badań określonym we wniosku; 

[2) opinię, do której dołącza się raport krajowego laboratorium referencyjnego właściwego 

dla kierunku badań, a w przypadku gdy nie ma takiego krajowego laboratorium 

referencyjnego - krajowego lub wspólnotowego laboratorium referencyjnego 

znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego EFTA, wydaną nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok 

złożenia wniosku, o: 

a) kwalifikacjach osób przeprowadzających badania, 

b) spełnianiu warunków niezbędnych do przeprowadzania badań, 

c) stosowanych metodach badawczych; 

3) kopię raportu z badań biegłości przeprowadzonych nie wcześniej niż w roku 

poprzedzającym rok złożenia wniosku przez właściwe dla danego kierunku badań krajowe 

laboratorium referencyjne, a w przypadku gdy nie ma takiego krajowego laboratorium 

referencyjnego - przez krajowe laboratorium referencyjne znajdujące się na terytorium 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA lub 

wspólnotowe laboratorium referencyjne.] 

<2) opinię w sprawie spełniania przez laboratorium wymagań określonych w art. 37 ust. 

4 rozporządzenia 2017/625, wydaną nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok 

złożenia tego wniosku, do której dołącza się raport krajowego laboratorium 

referencyjnego właściwego dla danego kierunku badań, a w przypadku gdy nie ma 

takiego krajowego laboratorium referencyjnego – laboratorium referencyjnego Unii 

Europejskiej znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA; 
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3) kopię raportu z badań biegłości lub międzylaboratoryjnych badań porównawczych 

przeprowadzonych w roku poprzedzającym rok złożenia tego wniosku przez 

właściwe dla danego kierunku badań krajowe laboratorium referencyjne, a w 

przypadku gdy nie ma takiego krajowego laboratorium referencyjnego – przez 

krajowe laboratorium referencyjne znajdujące się na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA lub 

laboratorium referencyjne Unii Europejskiej.> 

[3. Główny Lekarz Weterynarii zatwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, laboratorium 

ubiegające się o status laboratorium urzędowego zatwierdzonego do przeprowadzania 

badań laboratoryjnych. 

4. Laboratorium, które uzyskało status laboratorium, o którym mowa w ust. 1: 

1) bierze udział w badaniach biegłości przeprowadzanych przez właściwe dla danego 

kierunku badań krajowe laboratorium referencyjne, w terminach określonych w 

harmonogramie opracowanym przez to krajowe laboratorium referencyjne, a w 

przypadku gdy nie ma takiego laboratorium referencyjnego - nie rzadziej niż raz na 4 lata 

w badaniach biegłości przeprowadzanych przez właściwe dla danego kierunku badań 

krajowe laboratorium referencyjne znajdujące się na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA lub wspólnotowe 

laboratorium referencyjne; 

2) poddaje się kontroli właściwego dla danego kierunku badań krajowego laboratorium 

referencyjnego. 

5. Laboratorium, które uzyskało status laboratorium, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 

miesięcy od dnia uzyskania w badaniach biegłości, o których mowa w ust. 4 pkt 1, wyniku 

niezgodnego z kryteriami określonymi przez krajowe lub wspólnotowe laboratorium 

referencyjne, które przeprowadziło te badania, lub wyniku wątpliwego podlega 

ponownemu badaniu biegłości przeprowadzanemu przez właściwe dla danego kierunku 

badań krajowe laboratorium referencyjne, a w przypadku gdy nie ma takiego krajowego 

laboratorium referencyjnego - przez krajowe laboratorium referencyjne znajdujące się na 

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

EFTA lub wspólnotowe laboratorium referencyjne. 

6. Główny Lekarz Weterynarii, w drodze decyzji administracyjnej, cofa laboratorium 

zatwierdzenie, jeżeli: 
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1) jednostka akredytująca cofnęła lub zawiesiła posiadaną przez laboratorium akredytację 

lub 

2) laboratorium: 

a) dwukrotnie w kolejnych badaniach biegłości nie uzyskało wyników zgodnych z kryteriami 

określonymi przez krajowe lub wspólnotowe laboratorium referencyjne, które 

przeprowadziło te badania, lub nie poddało się badaniu biegłości, o którym mowa w ust. 4 

pkt 1, lub ponownemu badaniu biegłości, o którym mowa w ust. 5, lub 

b) uchyla się od poddania się kontroli, o której mowa w ust. 4 pkt 2, albo w wyniku takiej 

kontroli stwierdzono, że laboratorium nie spełnia warunków niezbędnych do 

przeprowadzania badań, lub 

c) używa do diagnostyki in vitro wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej, które nie 

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, lub 

d) nie przekazało niezwłocznie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych do 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 25d ust. 1, lub 

e) nie przekazało powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce 

lokalizacji laboratorium informacji, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.] 

<3. Główny Lekarz Weterynarii zatwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, 

laboratorium ubiegające się o status laboratorium zatwierdzonego do 

przeprowadzania badań laboratoryjnych w zakresie określonych kierunków i metod 

wskazanych we wniosku. 

4. Laboratorium, które uzyskało status laboratorium, o którym mowa w ust. 1: 

1) bierze udział w badaniach biegłości lub międzylaboratoryjnych badaniach 

porównawczych, o których mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia 2017/625, 

przeprowadzanych przez właściwe dla danego kierunku badań krajowe 

laboratorium referencyjne, w terminach określonych w harmonogramie 

opracowanym przez krajowe laboratorium referencyjne, a w przypadku gdy nie ma 

takiego laboratorium referencyjnego – nie rzadziej niż raz na 4 lata w badaniach 

biegłości lub międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych przeprowadzanych 

przez właściwe dla danego kierunku badań krajowe laboratorium referencyjne 
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znajdujące się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego EFTA lub laboratorium referencyjne Unii Europejskiej; 

2) poddaje się kontroli właściwego dla danego kierunku badań krajowego laboratorium 

referencyjnego, w tym kontroli niezapowiedzianej. 

5. Laboratorium, które uzyskało status laboratorium, o którym mowa w ust. 1, w 

terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania w badaniach biegłości lub 

międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 

wyniku niezgodnego z kryteriami określonymi przez krajowe laboratorium 

referencyjne lub laboratorium referencyjne Unii Europejskiej, które przeprowadziło 

te badania, lub wyniku wątpliwego podlega ponownemu badaniu, będącemu 

badaniem biegłości lub międzylaboratoryjnym badaniem porównawczym, 

przeprowadzanemu przez właściwe dla danego kierunku badań krajowe 

laboratorium referencyjne, a w przypadku gdy nie ma takiego krajowego 

laboratorium referencyjnego – przez krajowe laboratorium referencyjne znajdujące 

się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego EFTA lub laboratorium referencyjne Unii Europejskiej. 

6. Główny Lekarz Weterynarii, w drodze decyzji administracyjnej, cofa laboratorium 

zatwierdzenie do przeprowadzania badań laboratoryjnych w zakresie określonych 

kierunków i metod, jeżeli: 

1) krajowa jednostka akredytująca, o której mowa w art. 37 ust. 4 lit. e rozporządzenia 

2017/625, cofnęła lub zawiesiła posiadaną przez laboratorium akredytację lub 

2) laboratorium: 

a) dwukrotnie w kolejnych badaniach biegłości lub międzylaboratoryjnych badaniach 

porównawczych nie uzyskało wyników zgodnych z kryteriami określonymi przez 

krajowe laboratorium referencyjne lub laboratorium referencyjne Unii 

Europejskiej, które przeprowadziło te badania, lub nie poddało się badaniu biegłości 

lub międzylaboratoryjnemu badaniu porównawczemu, o których mowa w ust. 4 pkt 

1, lub ponownemu badaniu, o którym mowa w ust. 5, lub 

b) uchyla się od poddania się kontroli, o której mowa w ust. 4 pkt 2, albo w wyniku 

takiej kontroli stwierdzono, że laboratorium nie spełnia warunków niezbędnych do 

przeprowadzania badań, lub 

c) używa do diagnostyki in vitro wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej, 

które nie znajdują się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w 
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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, lub 

d) nie przekazało niezwłocznie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych do 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 25d ust. 1, lub 

e) nie przekazało powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na 

lokalizację laboratorium oraz powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze 

względu na miejsce pobrania próbki informacji, o których mowa w art. 51 ust. 2 

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

zakaźnych zwierząt, lub 

3) nie zostały podjęte działania naprawcze, o których mowa w art. 39 ust. 2 

rozporządzenia 2017/625.> 

7. Krajowe laboratorium referencyjne, jednostka akredytująca i powiatowy lekarz weterynarii 

niezwłocznie informują Głównego Lekarza Weterynarii o zaistnieniu przyczyn mogących 

stanowić podstawę do cofnięcia laboratorium zatwierdzenia. 

8. Jeżeli laboratorium urzędowe, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. a-c, z przyczyn 

finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie przeprowadzić badań laboratoryjnych 

w zakresie określonym w art. 25 ust. 1, Główny Lekarz Weterynarii może wyznaczyć, na 

czas określony, do przeprowadzania tych badań laboratorium urzędowe, o którym mowa 

w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. d. 

9. Główny Lekarz Weterynarii, dokonując wyznaczenia, o którym mowa w ust. 8, określa: 

1) zakres badań laboratoryjnych przeprowadzanych przez wyznaczone laboratorium; 

2) sposób pozyskiwania przez wyznaczone laboratorium materiału do badań laboratoryjnych; 

3) zasady gromadzenia i przekazywania danych o wynikach przeprowadzanych badań 

laboratoryjnych; 

4) wysokość opłat za badania laboratoryjne przeprowadzane przez wyznaczone laboratorium. 

<10. Wniosek o ponowne zatwierdzenie laboratorium do przeprowadzania badań 

laboratoryjnych w zakresie określonych kierunków i metod, w stosunku do którego 

została wydana decyzja, o której mowa w ust. 6, składa się zgodnie z ust. 1 i 2 nie 

wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym ta decyzja stała się 

ostateczna. 

11. Do wniosku o zmianę w zakresie metody badań określonej w decyzji, o której mowa 

w ust. 3, stosuje się przepisy ust. 2.> 
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Art.  25b. 

1. Krajowe laboratoria referencyjne: 

1) wykonują zadania: 

a) Inspekcji, o których mowa w art. 3, w zakresie referencyjności, 

[b) określone w art. 33 rozporządzenia nr 882/2004;] 

<b) określone w art. 101 ust. 1 rozporządzenia 2017/625 oraz w przepisach wydanych w 

trybie art. 101 ust. 2 rozporządzenia 2017/625;> 

2) prowadzą centralną bazę danych, o której mowa w art. 25d ust. 1 pkt 1, oraz gromadzą i 

przetwarzają dane dotyczące wyników badań laboratoryjnych przeprowadzanych w 

ramach systemu, o którym mowa w art. 25 ust. 1. 

[2. Krajowe laboratorium referencyjne właściwe dla danego kierunku badań sprawuje nadzór 

nad laboratoriami urzędowymi, w zakresie prawidłowości wykonywania przez nie badań, 

przeprowadzając kontrolę, w szczególności sprzętu i odczynników stosowanych do tych 

badań, a także badań porównawczych oraz wyboru metod do akredytacji.] 

<2. Krajowe laboratorium referencyjne właściwe dla danego kierunku badań sprawuje 

nadzór nad laboratoriami urzędowymi w zakresie prawidłowości wykonywania 

przez nie badań, przeprowadzając kontrolę, w szczególności sprzętu i odczynników 

stosowanych do tych badań, udziału w badaniach porównawczych oraz wyboru 

metod do akredytacji. Kontrolę przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata, 

również na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii.> 

<2a. Audyt laboratorium urzędowego, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia 

2017/625, przeprowadza: 

1) Główny Lekarz Weterynarii we współpracy z krajowym laboratorium 

referencyjnym właściwym dla danego kierunku badań; 

2) krajowe laboratorium referencyjne właściwe dla danego kierunku badań, na 

wniosek Głównego Lekarza Weterynarii.> 

3. Krajowe laboratoria referencyjne corocznie, do dnia 15 stycznia, przekazują Głównemu 

Lekarzowi Weterynarii informacje o przeprowadzonych kontrolach. 

4. Zadania krajowych laboratoriów referencyjnych są finansowane z budżetu państwa z 

części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa. 

5. Wydatki inwestycyjne związane z prowadzeniem centralnej bazy danych, o której mowa w 

art. 25d ust. 1 pkt 1, mogą być finansowane z budżetu państwa z części, której 
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dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa, w wysokości do 100% 

planowanej wartości kosztorysowej inwestycji. 

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

[1) określi, jakie krajowe laboratoria referencyjne są krajowymi laboratoriami 

referencyjnymi, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 882/2004, a w 

przypadku gdy dla każdego ze wspólnotowych laboratoriów referencyjnych zostanie 

określone więcej niż jedno krajowe laboratorium referencyjne - także sposób współpracy 

tych laboratoriów, mając na względzie wykonywane przez te laboratoria zadania, a także 

zapewnienie efektywnej współpracy tych laboratoriów oraz koordynację ich zadań i 

współpracy z innymi krajowymi laboratoriami referencyjnymi i wspólnotowymi 

laboratoriami referencyjnymi;] 

<1) określi, które laboratoria są krajowymi laboratoriami referencyjnymi, o których 

mowa w art. 100 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, a w przypadku gdy dla każdego z 

laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej zostanie określone więcej niż jedno 

krajowe laboratorium referencyjne – także sposób współpracy tych laboratoriów, 

mając na względzie wykonywane przez te laboratoria zadania, a także zapewnienie 

efektywnej współpracy tych laboratoriów oraz koordynację ich zadań i współpracy z 

innymi krajowymi laboratoriami referencyjnymi i laboratoriami referencyjnymi 

Unii Europejskiej;> 

2) może określić dodatkowe wymagania, jakie powinny spełniać krajowe laboratoria 

referencyjne, uwzględniając ich specyfikę wynikającą z rodzaju przeprowadzanych przez 

nie badań. 

 

użyte: 

– w ust. 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 wyrazy „wspólnotowe laboratorium referencyjne” 

zastępuje się wyrazami <laboratorium referencyjne Unii Europejskiej> 

– w ust. 5 i 7 wyrazy „krajowe lub wspólnotowe laboratorium referencyjne” 

zastępuje się wyrazami <krajowe laboratorium referencyjne lub 

laboratorium referencyjne Unii Europejskiej> 

 

Art.  25f. 

1. Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 25e ust. 1, dokonuje Główny Lekarz Weterynarii 

na wniosek złożony na piśmie przez kierownika laboratorium. 
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2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

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

2) określenie rodzaju i kierunku przeprowadzanych badań laboratoryjnych oraz metod ich 

przeprowadzania; 

3) określenie lokalizacji laboratorium, w którym mają być przeprowadzane badania 

laboratoryjne. 

3. Do wniosku dołącza się kopię raportu z badań biegłości przeprowadzonych nie wcześniej 

niż w roku poprzedzającym rok złożenia tego wniosku przez krajowe laboratorium 

referencyjne właściwe dla danego kierunku badań laboratoryjnych. 

4. W przypadku gdy nie ma krajowego laboratorium referencyjnego właściwego dla 

określonego kierunku badań laboratoryjnych, kierownik laboratorium do wniosku dołącza 

kopię: 

1) certyfikatu akredytacji wraz z zakresem akredytacji, zgodnego z kierunkiem badań 

laboratoryjnych określonym we wniosku albo 

2) raportu z badań biegłości przeprowadzonych nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok 

złożenia tego wniosku przez krajowe laboratorium referencyjne właściwe dla danego 

kierunku badań laboratoryjnych znajdujące się na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA lub wspólnotowe 

laboratorium referencyjne. 

5. Główny Lekarz Weterynarii odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wpisu 

laboratorium do rejestru, jeżeli nie uzyskało ono w badaniach, o których mowa w ust. 3 

lub ust. 4 pkt 2, wyniku zgodnego z kryteriami określonymi przez krajowe lub 

wspólnotowe laboratorium referencyjne, które przeprowadziło te badania. 

6. Laboratorium wpisane do rejestru bierze udział w badaniach biegłości przeprowadzanych 

przez krajowe laboratorium referencyjne właściwe dla danego kierunku badań 

laboratoryjnych, w terminach określonych w harmonogramie opracowanym przez to 

krajowe laboratorium referencyjne, a w przypadku gdy nie ma takiego laboratorium 

referencyjnego - nie rzadziej niż raz na 4 lata w badaniach biegłości przeprowadzanych 

przez właściwe dla danego kierunku badań laboratoryjnych krajowe laboratorium 

referencyjne znajdujące się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA lub wspólnotowe laboratorium 

referencyjne. 
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7. Laboratorium wpisane do rejestru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia 

uzyskania w badaniach biegłości, o których mowa w ust. 6, wyniku niezgodnego z 

kryteriami określonymi przez krajowe lub wspólnotowe laboratorium referencyjne, które 

przeprowadziło te badania, lub wyniku wątpliwego podlega ponownemu badaniu 

biegłości przeprowadzanemu przez krajowe laboratorium referencyjne właściwe dla 

danego kierunku badań laboratoryjnych, a w przypadku gdy nie ma takiego krajowego 

laboratorium referencyjnego - przez krajowe laboratorium referencyjne znajdujące się na 

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego EFTA lub wspólnotowe laboratorium referencyjne. 

<7a. Laboratorium wpisane do rejestru poddaje się kontroli właściwego dla danego 

kierunku badań krajowego laboratorium referencyjnego, w tym kontroli 

niezapowiedzianej przeprowadzanej również na wniosek Głównego Lekarza 

Weterynarii, w zakresie prawidłowości wykonywania badań, obejmującej w 

szczególności kontrolę stosowanego sprzętu i odczynników oraz udziału w badaniach 

porównawczych.> 

8. Główny Lekarz Weterynarii skreśla, w drodze decyzji administracyjnej, laboratorium z 

rejestru, jeżeli: 

1) jednostka akredytująca cofnęła lub zawiesiła posiadaną przez laboratorium akredytację w 

przypadku, o którym mowa w ust. 4, lub 

2) laboratorium: 

[a) dwukrotnie w kolejnych badaniach biegłości nie uzyskało wyników zgodnych z kryteriami 

określonymi przez krajowe lub wspólnotowe laboratorium referencyjne, które 

przeprowadziło te badania, lub nie poddało się badaniom, o których mowa w ust. 6 lub 7, 

lub 

b) nie przekazało powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce 

lokalizacji laboratorium informacji, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.] 

<a) nie poddało się badaniom, o których mowa w ust. 6 lub 7, lub dwukrotnie w 

kolejnych badaniach biegłości nie uzyskało wyników zgodnych z kryteriami 

określonymi przez krajowe laboratorium referencyjne lub laboratorium 

referencyjne Unii Europejskiej, które przeprowadziło te badania, lub 

b) nie przekazało powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na 

lokalizację laboratorium oraz powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze 
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względu na miejsce pobrania próbki informacji, o których mowa w art. 51 ust. 2 

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

zakaźnych zwierząt, lub> 

<c) nie poddało się kontroli, o której mowa w ust. 7a, albo w wyniku takiej kontroli 

stwierdzono, że laboratorium nie spełnia warunków niezbędnych do 

przeprowadzenia badań.> 

9. Krajowe laboratorium referencyjne, jednostka akredytująca i powiatowy lekarz weterynarii 

niezwłocznie informują Głównego Lekarza Weterynarii o zaistnieniu przyczyn, o których 

mowa w ust. 8, mogących stanowić podstawę do wykreślenia laboratorium z rejestru. 

10. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz badań 

laboratoryjnych określonych w art. 25e ust. 1, mając na względzie znaczenie wyników 

tych badań zarówno dla ochrony zdrowia zwierząt, zapewnienia efektywnej kontroli stanu 

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, jak i przy wystawianiu przez 

organy Inspekcji Weterynaryjnej świadectw zdrowia dla przesyłek zwierząt i takich 

produktów oraz pasz. 

Art.  25g. 

[1. Koszty udziału laboratorium w badaniach biegłości i koszty kontroli laboratorium 

przeprowadzanych przez krajowe laboratorium referencyjne właściwe dla danego 

kierunku badań laboratoryjnych ponosi podmiot prowadzący laboratorium.] 

<1. Koszty udziału laboratorium w badaniach biegłości i międzylaboratoryjnych 

badaniach porównawczych oraz koszty audytów laboratorium, o których mowa w 

art. 39 rozporządzenia 2017/625, i kontroli przeprowadzanych przez krajowe 

laboratorium referencyjne właściwe dla danego kierunku badań ponosi podmiot 

prowadzący laboratorium.> 

2. Kosztów, o których mowa w ust. 1, nie ponoszą podmioty prowadzące laboratoria 

wymienione w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. a-c. 

[3. Wpływy z tytułu organizowania badań biegłości i przeprowadzania kontroli przez krajowe 

laboratoria referencyjne stanowią dochód budżetu państwa.] 

<3. Wpływy z tytułu organizowania badań biegłości, międzylaboratoryjnych badań 

porównawczych, audytów i kontroli przeprowadzanych przez krajowe laboratoria 

referencyjne stanowią dochód budżetu państwa.> 
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[Rozdział  3 

Świadectwa zdrowia oraz zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów co do higieny 

i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie 

 

Art.  26. 

1. Świadectwa zdrowia wystawia organ Inspekcji lub upoważniony przez ten organ urzędowy 

lekarz weterynarii, zwani dalej "wystawiającym świadectwo". 

2. Wystawiający świadectwo powinien: 

1) posiadać wiedzę w zakresie przepisów zawartych w aktach prawnych, o których mowa w 

art. 1 pkt 3; 

2) znać zasady przeprowadzania kontroli weterynaryjnej oraz sposób wystawiania świadectw 

zdrowia. 

3. Wystawiający świadectwo: 

1) poświadcza dane, co do których posiada wiedzę i które mogą być przez niego ustalone; 

2) podpisuje świadectwa zdrowia: 

a) prawidłowo wypełnione, 

b) zwierząt lub produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu, które 

zostały przez niego skontrolowane. 

4. Jeżeli wystawienie świadectwa zdrowia następuje na podstawie innych dokumentów, to 

wystawiający świadectwo jest obowiązany posiadać te dokumenty przed jego 

wystawieniem. 

5. Wystawiający świadectwo może wystawić świadectwo zdrowia na podstawie danych, które 

zostały: 

1) ustalone przez osoby, o których mowa w art. 16 ust. 1, jeżeli wystawiający świadectwo 

może potwierdzić prawdziwość tych danych, lub 

2) uzyskane w wyniku realizacji programów monitorowania, planów badań kontrolnych, 

planów urzędowych kontroli, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 6 i art. 14 ust. 1 pkt 4, 

oraz zatwierdzonych programów zapewnienia jakości, określonych w przepisach 

odrębnych; 

3) uzyskane podczas innych urzędowych kontroli przeprowadzanych przez uprawnione 

organy; 

4) uzyskane z badań laboratoryjnych określonych w art. 25e ust. 1.] 
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[Art.  30. 

1. Inspekcja pobiera opłaty za: 

1) kontrolę: 

a) zwierząt, 

b) produktów, połączoną z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych 

- przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo 

umieszczenia na rynku krajowym, jeżeli przepisy odrębne wymagają zaopatrzenia ich w 

dokument wystawiony przez urzędowego lekarza weterynarii; 

2) przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej; 

3) nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocenę 

mięsa i nadzór nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt; 

4) badania mięsa zwierząt łownych; 

5) nadzór nad: 

a) rozbiorem mięsa, 

b) przechowywaniem mięsa i produktów mięsnych, 

c) przetwórstwem mięsa, 

d) punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów 

mlecznych, 

e) przetwórstwem lub przechowywaniem jaj konsumpcyjnych lub produktów jajecznych, 

f) pozyskiwaniem, obróbką lub przechowywaniem materiału biologicznego, jaj wylęgowych 

drobiu lub jaj i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, 

g) pozyskiwaniem, składowaniem lub przetwarzaniem produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego lub produktów pochodnych, 

h) miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, a także wystawami, 

pokazami lub konkursami zwierząt, 

i) kwarantanną zwierząt, z wyjątkiem kwarantanny przeprowadzonej w granicznym 

posterunku kontroli, 

j) wyładowywaniem albo pierwszą sprzedażą produktów rybołówstwa ze statków rybackich, 

k) obróbką, przetwórstwem, przechowywaniem ryb, skorupiaków, mięczaków, żab lub ich 

produktów oraz wyładowywaniem ze statku przetwórni produktów rybołówstwa, 

l) działalnością związaną ze sprzedażą bezpośrednią, 

m) wytwarzaniem pasz i pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu oraz warunkami ich 

przechowywania lub sprzedaży, 
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n) wytwarzaniem pasz nieprzeznaczonych do obrotu, zawierających dodatki paszowe z grup: 

antybiotyków, kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych i stymulatorów wzrostu 

oraz warunkami ich przechowywania; 

6) kontrolę statków rybackich i statków przetwórni; 

7) 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 paszach; 

8) badania laboratoryjne próbek: 

a) pobranych w trakcie postępowania związanego z wykryciem substancji niedozwolonych, 

b) pobranych w czasie sprawowania nadzoru, jeżeli wyniki tych badań wykażą naruszenie 

przepisów lub są niezbędne do wydania świadectwa zdrowia albo wynikają ze 

szczególnych wymagań państwa, dla którego jest przeznaczony produkt; 

9) wydawanie pozwoleń weterynaryjnych na przywóz przesyłek zwierząt lub produktów, jeżeli 

przepisy odrębne tak stanowią; 

10) badania kontrolne zakażeń zwierząt w kierunku bonamiozy i marteiliozy; 

11) badanie mięsa w przypadku złożenia przez posiadacza mięsa odwołania od decyzji w 

sprawie oceny tego mięsa, jeżeli wynik powtórnego badania potwierdzi pierwotną ocenę. 

2. Do opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 5 lit. h oraz i, dolicza się koszty: 

1) dojazdu związanego z wykonywaniem czynności; 

2) użytych produktów leczniczych weterynaryjnych lub wyrobów medycznych w rozumieniu 

art. 2 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

186 i 1493); 

3) szczegółowych badań i zabiegów specjalistycznych, w tym badań w kierunku reakcji 

alergicznych, badań serologicznych, pobrania próbek płynów ustrojowych, wydzielin i 

wydalin, wymazów, wypłuczyn oraz badań laboratoryjnych. 

3. Do opłat: 

1) o których mowa w ust. 1 pkt 2, dolicza się koszty badań laboratoryjnych związane z 

pobieraniem i badaniem próbek; 

2) o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, związanych z badaniem na terenie gospodarstwa lub 

fermy albo rzeźni o małej zdolności produkcyjnej dolicza się koszty dojazdu do miejsca 

wykonania czynności; 
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3) o których mowa w ust. 1 pkt 6, związanych z kontrolą statków rybackich i statków 

przetwórni za granicą dolicza się koszty przemieszczenia na ten statek. 

 

Art.  31. 

1. W przypadku gdy ubój zwierząt i badanie poubojowe odbywa się na terenie gospodarstwa 

lub fermy, opłaty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4, powiększa się o 100% w celu 

pokrycia kosztów badania. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. W przypadku wyładowywania produktów rybołówstwa ze statku rybackiego lub statku 

przetwórni, pływających pod banderą państwa trzeciego, do opłaty za badanie dolicza się 

koszty czynności związanych z kontrolą tych statków. 

 

Art.  31a. 

1. Niezależnie od opłat, o których mowa w art. 30-31, wojewódzkie inspektoraty weterynarii 

mogą pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług zleconych, w szczególności w 

zakresie: 

1) badań laboratoryjnych i innych czynności dotyczących oceny jakości zdrowotnej i 

bezpieczeństwa zdrowotnego; 

2) prowadzenia szkoleń i egzaminów. 

2. Środki pochodzące z wykonywanych przez wojewódzkie inspektoraty weterynarii usług, o 

których mowa w ust. 1, stanowią dochody budżetu państwa. 

 

Art.  32. 

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące 

pobieranych opłat. 

Art.  33. 

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

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy sposób ustalania i wysokość opłat za wykonanie czynności, o których mowa w 

art. 30 ust. 1, 

2) sposób i miejsce pobierania opłat, 
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3) sposób przekazywania Komisji Europejskiej informacji w zakresie określonym w pkt 1 i 2 

- mając na względzie przepisy Unii Europejskiej w zakresie zasad pobierania i wysokości 

opłat za czynności weterynaryjne. 

Art.  34. 

Do należności pieniężnych z tytułu opłat określonych na podstawie ustawy stosuje się przepisy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.] 

 

<Art. 30. 

1. Inspekcja pobiera opłaty za przeprowadzanie kontroli urzędowych w przypadkach, o 

których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a, b oraz d–f i art. 65 ust. 2 rozporządzenia 

2017/625, dotyczących przesyłek: 

1) bydła (Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus i Bubalus bubalis), świń, 

owiec, kóz, królików i dzików, wolno żyjących (dzikich) przeżuwaczy, koniowatych w 

rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, drobiu w rozumieniu art. 4 pkt 9 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 

2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego 

niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”), a także 

zajęczaków i ptaków niebędących ptakami bezgrzebieniowymi, zaliczanych do 

zwierząt łownych lub zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych w 

rozumieniu ust. 1.5 lub 1.6 załącznika I do rozporządzenia nr 853/2004 – w 

wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwot przewidzianych w 

rozporządzeniu 2017/625 w załączniku IV w rozdziale I w części I w lit. a; 

2) zwierząt innych niż określone w pkt 1 – w wysokości stanowiącej równowartość w 

złotych kwot przewidzianych w rozporządzeniu 2017/625 w załączniku IV w 

rozdziale I w części I w lit. b; 

3) mięsa, z wyłączeniem mięsa, o którym mowa w pkt 5 – w wysokości stanowiącej 

równowartość w złotych kwot przewidzianych w rozporządzeniu 2017/625 w 

załączniku IV w rozdziale I w części II; 

4) produktów rybołówstwa w rozumieniu ust. 3.1 załącznika I do rozporządzenia nr 

853/2004 – w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwot przewidzianych w 

rozporządzeniu 2017/625 w załączniku IV w rozdziale I w części III; 
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5) produktów mięsnych w rozumieniu ust. 7.1 załącznika I do rozporządzenia 

nr 853/2004, mięsa pozyskanego z drobiu w rozumieniu ust. 1.3 załącznika I do 

rozporządzenia nr 853/2004, mięsa króliczego, mięsa pozyskanego ze zwierząt 

łownych w rozumieniu ust. 1.5 załącznika I do rozporządzenia nr 853/2004 i mięsa 

pozyskanego ze zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych w 

rozumieniu ust. 1.6 załącznika I do rozporządzenia nr 853/2004 – w wysokości 

stanowiącej równowartość w złotych kwot przewidzianych w rozporządzeniu 

2017/625 w załączniku IV w rozdziale I w części IV; 

6) produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż określone w pkt 3–5 – w wysokości 

stanowiącej równowartość w złotych kwot przewidzianych w rozporządzeniu 

2017/625 w załączniku IV w rozdziale I w części V; 

7) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i pasz – w wysokości stanowiącej 

równowartość w złotych kwot przewidzianych w rozporządzeniu 2017/625 

w załączniku IV w rozdziale I w części VI; 

8) zwierząt i produktów z państw trzecich w tranzycie lub przeładunku – w wysokości 

stanowiącej równowartość w złotych kwot przewidzianych w rozporządzeniu 

2017/625 w załączniku IV w rozdziale I w części VII. 

2. Przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według średniego kursu euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest pobierana. 

 

Art. 31. 

1. Inspekcja pobiera opłaty w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 34 ust. 1, z tym że w przypadkach, w których mają zastosowanie 

podwyżki albo obniżki opłat przewidziane odpowiednio w ust. 5 i art. 32 ust. 1–5 – po 

zastosowaniu takich podwyżek albo obniżek – za: 

1) kontrolę zwierząt i produktów przeznaczonych do wywozu, handlu lub 

przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym, 

jeżeli przepisy odrębne wymagają zaopatrzenia ich w dokument wystawiony przez 

urzędowego lekarza weterynarii; 

2) przeprowadzanie kontroli urzędowych i wykonywanie innych czynności urzędowych 

w przypadkach, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a, b oraz d–f i art. 65 ust. 2 

rozporządzenia 2017/625, dotyczących przesyłek innych niż określone w art. 30 ust. 1 



- 56 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

oraz w przypadku zwierząt określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

48 lit. b rozporządzenia 2017/625; 

3) nadzór nad przeprowadzeniem uboju zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, 

zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których 

mowa w ust. 1.2–1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia nr 853/2004; 

4) oględziny tusz zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1.5 załącznika I do 

rozporządzenia nr 853/2004, wraz z ewentualnym badaniem narządów 

wewnętrznych i badaniem na obecność włośni; 

5) badanie mięsa zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1.5 załącznika I do 

rozporządzenia nr 853/2004; 

6) nadzór nad: 

a) rozbiorem mięsa, 

b) produkcją mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego 

mechanicznie oraz produktów mięsnych, 

c) porcjowaniem, pakowaniem i przepakowywaniem mięsa, mięsa mielonego, surowych 

wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie i produktów mięsnych, 

d) punktami odbioru mleka oraz przetwórstwem mleka, 

e) przetwórstwem, pakowaniem i przepakowywaniem jaj konsumpcyjnych oraz 

przetwórstwem, pakowaniem lub przepakowywaniem produktów jajecznych, 

f) pozyskiwaniem, obróbką lub przechowywaniem materiału biologicznego, jaj 

wylęgowych drobiu lub jaj i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, 

g) pozyskiwaniem, składowaniem lub przetwarzaniem produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, 

h) obrotem zwierzętami, pośrednictwem w tym obrocie i przewozem zwierząt, 

miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, punktami kontroli, 

targowiskami, a także wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, 

i) wyładowywaniem albo pierwszą sprzedażą produktów rybołówstwa ze statków 

rybackich, 

j) obróbką, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków, żab lub produktów 

pochodzących z ryb, skorupiaków, mięczaków i żab oraz wyładowywaniem 

produktów rybołówstwa ze statków przetwórni, 

k) przechowywaniem mięsa, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa 

oddzielonego mechanicznie, produktów mięsnych, produktów mlecznych, jaj 
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konsumpcyjnych, produktów jajecznych, ryb, skorupiaków, mięczaków, żab oraz 

produktów pochodzących z ryb, skorupiaków, mięczaków i żab, 

l) działalnością związaną ze sprzedażą bezpośrednią, 

m) wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i transportem pasz i pasz leczniczych 

przeznaczonych do obrotu oraz warunkami przechowywania lub sprzedaży tych 

pasz, 

n) prowadzeniem działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, 

o) porcjowaniem, pakowaniem i przepakowywaniem miodu, 

p) produkcją żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym, 

q) obrotem hurtowym produktami leczniczymi weterynaryjnymi prowadzonym 

w hurtowniach farmaceutycznych tych produktów, 

r) obrotem detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi prowadzonym w 

zakładach leczniczych dla zwierząt i ilością produktów leczniczych weterynaryjnych 

stosowanych w tych zakładach, 

s) obrotem detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez 

przepisu lekarza sprawowanym u przedsiębiorców prowadzących działalność w tym 

zakresie po zgłoszeniu wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii, 

t) produkcją wysoko rafinowanego siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego, 

innych produktów z hydrolizowanych cząstek, chitozanu, glukozaminy, podpuszczki, 

karuku i aminokwasów, 

u) produkcją żelatyny i kolagenu; 

7) kontrolę statków rybackich, w tym statków chłodni, statków zamrażalni i statków 

przetwórni; 

8) złożenie wniosku o: 

a) wydanie decyzji, o której mowa w art. 25a ust. 3, 

b) wydanie zatwierdzenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572), 

c) którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach 

pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 oraz z 2022 r. poz. …), 

d) zatwierdzenie zakładu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 

2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, 

e) nadanie zakładowi uprawnienia, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 16 

grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, 
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f) którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2021 

r. poz. 278 oraz z 2022 r. poz. …), 

g) wydanie pozwolenia weterynaryjnego na przywóz przesyłki zwierząt lub produktów, 

jeżeli przepisy odrębne przewidują obowiązek uzyskania takiego pozwolenia, 

h) wydanie świadectwa zatwierdzenia środka transportu przeznaczonego do 

długotrwałego transportu zwierząt; 

9) wydanie decyzji, o której mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 

przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 1); 

10) kontrolę urzędową, o której mowa w art. 79 ust. 2: 

a) lit. b rozporządzenia 2017/625, 

b) lit. c rozporządzenia 2017/625; 

11) kontrolę oczyszczania lub odkażania środków transportu używanych do przewozu 

zwierząt gospodarskich powracających na terytorium Unii Europejskiej z państw 

trzecich, nakazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z 

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

zakaźnych zwierząt; 

12) kontrolę środków transportu, o których mowa w art. 44 ust. 4 lit. a rozporządzenia 

2017/625; 

13) badania próbek pobranych w: 

a) trakcie postępowania związanego z wykryciem substancji niedozwolonych, 

b) ramach nadzoru, jeżeli wyniki badań tych próbek wykażą naruszenie przepisów lub 

są niezbędne do wydania świadectwa zdrowia albo wynikają ze szczególnych 

wymagań państwa, dla którego jest przeznaczony dany produkt, 

c) związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i pkt 6 lit. i, 

d) trakcie kontroli urzędowej, o której mowa w art. 79 ust. 2 lit. c rozporządzenia 

2017/625. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3–5 i pkt 6 lit. a–k oraz m, obejmują także 

wystawianie wymaganych dokumentów. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5, obejmują także nadzór nad warunkami 

przechowywania tusz i mięsa. 
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4. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ponosi podmiot prowadzący rzeźnię – w 

przypadku gdy w tej rzeźni dokonano uśmiercenia zwierząt albo przeprowadzono 

badanie poubojowe. 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 7, związane z kontrolą statków rybackich, w tym 

statków chłodni, statków zamrażalni i statków przetwórni, przeprowadzaną za 

granicą podwyższa się o koszty przemieszczenia się na dany statek i powrotu z tego 

statku. 

Art. 32. 

1. Opłaty, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, za kontrolę świń przeprowadzaną w 

gospodarstwie, w którym jest utrzymywane nie więcej niż 50 świń, pobiera się w 

wysokości obniżonej o 75%, jednak nie niższej niż 40 zł. 

2. Opłaty za czynności, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 i 5, w przypadku gdy mięso 

pochodzące z uboju albo badane zostało pozyskane na użytek własny, pobiera się w 

wysokości obniżonej o 75%, jednak nie niższej niż 40 zł. 

3. Opłaty za czynności, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3–5, wykonywane w rzeźni 

oraz opłaty ponoszone przez podmiot prowadzący rzeźnię zgodnie z art. 31 ust. 4, 

jeżeli w tej rzeźni w poprzednim roku kalendarzowym poddano ubojowi nie więcej 

niż: 

1) 1000 jednostek przeliczeniowych zwierząt gospodarskich kopytnych lub kopytnych 

zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, 

2) 150 000 sztuk drobiu, 

3) 100 sztuk ptaków bezgrzebieniowych 

– pobiera się w wysokości obniżonej o 75%, jednak nie niższej niż 40 zł. 

4. Opłaty za nadzór, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 6 lit. a–c, sprawowany w 

zakładzie, w którym jest prowadzona wyłącznie działalność w zakresie produkcji 

mięsa bez kości, mięsa z kością, mięsa mielonego lub surowych wyrobów mięsnych, 

jeżeli w tym zakładzie w poprzednim roku kalendarzowym w tygodniu średnio 

wyprodukowano nie więcej niż 5 ton mięsa bez kości lub równoważną ilość mięsa z 

kością lub nie więcej niż 7,5 tony łącznie mięsa mielonego i surowych wyrobów 

mięsnych, pobiera się w wysokości obniżonej o 75%, jednak nie niższej niż 40 zł. 

5. Opłaty za nadzór, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 6 lit. a–e oraz j, sprawowany w 

zakładzie, w którym jest prowadzona produkcja wyłącznie gwarantowanych 

tradycyjnych specjalności wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 22 
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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, z późn. zm.), lub produktów 

tradycyjnych wpisanych na listę, o której mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 17 

grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i 

środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 224), 

pobiera się w wysokości obniżonej o 75%, jednak nie niższej niż 40 zł. 

6. Jednostka przeliczeniowa, o której mowa w ust. 3 pkt 1, oznacza: 

1) sztukę bydła powyżej 3. miesiąca życia albo konia – stanowiącą 1 jednostkę 

przeliczeniową; 

2) sztukę bydła do 3. miesiąca życia albo kopytnego zwierzęcia dzikiego 

utrzymywanego w warunkach fermowych – stanowiącą 0,5 jednostki 

przeliczeniowej; 

3) świnię: 

a) powyżej 100 kilogramów żywej wagi – stanowiącą 0,20 jednostki przeliczeniowej, 

b) od 15 do 100 kilogramów żywej wagi – stanowiącą 0,15 jednostki przeliczeniowej, 

c) poniżej 15 kilogramów żywej wagi – stanowiącą 0,05 jednostki przeliczeniowej; 

4) owcę albo kozę powyżej 15 kilogramów żywej wagi – stanowiącą 0,10 jednostki 

przeliczeniowej; 

5) owcę albo kozę do 15 kilogramów żywej wagi – stanowiącą 0,05 jednostki 

przeliczeniowej. 

Art. 33. 

Opłaty, o których mowa w art. 30 ust. 1 i art. 31 ust. 1, są uiszczane: 

1) gotówką w miejscu i czasie wykonywania czynności będących przedmiotem opłaty, z 

wyłączeniem opłat określonych w art. 31 ust. 1 pkt 3 i pkt 6 lit. a, albo 

2) przelewem na rachunek bankowy inspektoratu kierowanego przez organ Inspekcji, 

w imieniu którego czynności będące przedmiotem opłaty zostały wykonane, w 

terminie 14 dni od dnia wykonania tych czynności, a opłaty, o których mowa w art. 

31 ust. 1 pkt 3 i pkt 6 lit. a, za czynności wykonane w danym miesiącu 

kalendarzowym – w terminie 14 dni od ostatniego dnia tego miesiąca. 
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Art. 34. 

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

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat, o 

których mowa w art. 31 ust. 1, nie wyższe jednak niż 10 000 zł, mając na względzie 

zapewnienie, aby kwota pobieranej opłaty odpowiadała średnim kosztom 

ponoszonym przez Inspekcję na wykonanie czynności, za które jest pobierana dana 

opłata, a w przypadku opłat określonych w art. 31 ust. 1 pkt 6 lit. l, n oraz p – aby 

kwota pobieranej opłaty odpowiadała 25% średnich kosztów czynności 

wymienionych w tych przepisach, a także aby wysokość tych kwot nie była niższa niż 

40 zł. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

rolnictwa: 

1) uwzględnia jako koszty ponoszone przez Inspekcję koszty określone w art. 81 

rozporządzenia 2017/625, a w odniesieniu do czynności innych niż kontrole urzędowe 

określone w tym przepisie – koszty wykonywania takich czynności odpowiadające 

kategoriom kosztów określonym w art. 81 rozporządzenia 2017/625; 

2) może zróżnicować wysokość stawek opłat w ramach poszczególnych rodzajów 

czynności określonych w art. 31 ust. 1, mając na względzie zapewnienie, aby kwota 

opłaty odpowiadała średnim kosztom ponoszonym przez Inspekcję na wykonanie 

czynności, za które jest pobierana dana opłata; 

3) uwzględnia wpływ, jaki na koszty ponoszone przez Inspekcję mają rodzaj i rozmiar 

działalności oraz czynniki ryzyka, o których mowa w art. 82 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia 2017/625.> 

<Art. 34a. 

Główny Lekarz Weterynarii: 

1) udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ten 

organ w terminie do dnia 30 czerwca za poprzedni rok informacje, o których mowa 

w art. 85 ust. 2 rozporządzenia 2017/625, dotyczące organów, o których mowa w art. 

5 ust. 1; 

2) przeprowadza konsultacje, o których mowa w art. 85 ust. 3 rozporządzenia 2017/625. 
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Art. 34b. 

Wojewódzkie inspektoraty weterynarii mogą pozyskiwać środki finansowe z tytułu 

sprzedaży usług zleconych, zwłaszcza w zakresie badań laboratoryjnych 

przeprowadzanych w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. 

 

Art. 34c. 

Opłaty, o których mowa w art. 30 ust. 1 i art. 31 ust. 1, oraz świadczenia pieniężne z 

tytułu sprzedaży usług zleconych, o których mowa w art. 34b, stanowią dochód 

budżetu państwa. 

Art. 34d. 

Do należności pieniężnych z tytułu opłat, o których mowa w art. 30 ust. 1 i art. 31 ust. 1, 

stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.> 

 

Art.  36. 

1. Główny Lekarz Weterynarii: 

1) utworzy systemy wymiany informacji służące kontroli przemieszczania zwierząt i 

produktów w handlu, przewozie i przywozie oraz wywozie, a także zapewni udział 

organów Inspekcji w elektronicznym systemie wymiany informacji zgodnie z przepisami 

Unii Europejskiej; 

2) zapewni komputeryzację procedur [weterynaryjnej kontroli granicznej] <kontroli 

urzędowych oraz innych czynności urzędowych wykonywanych w punkcie kontroli 

granicznej> zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. 

2. Koszty związane z: 

1) administrowaniem i utrzymywaniem serwerów krajowych, 

2) korzystaniem z centralnego serwera Unii Europejskiej, 

3) przygotowywaniem i aktualizowaniem oprogramowania komputerowego oraz materiałów 

pomocniczych, związanych z korzystaniem z tego oprogramowania 

- są pokrywane z budżetu państwa. 

3. Koszty związane z bieżącą eksploatacją systemów informatycznych są pokrywane z 

budżetów właściwych inspektoratów. 

4. Główny Lekarz Weterynarii, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa, 

może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy, wykonywanie niektórych 

czynności związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1. 
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[Art.  37. 

1. Kto udaremnia lub utrudnia działalność organów Inspekcji lub osób, o których mowa w 

art. 5 ust. 2, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

1a. Kto, będąc obowiązanym do wykonania nakazu określonego w art. 18 ust. 1, nie wykonuje 

tego nakazu, podlega karze grzywny. 

2. Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 i 1a następuje w trybie przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.] 

 

<Art. 37. 

1. Kto: 

1) udaremnia lub utrudnia działalność organów Inspekcji lub osób, o których mowa w 

art. 5 ust. 2, 

2) będąc obowiązanym do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 2c lub 

5b, nie składa takiego oświadczenia 

– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

2. Kto: 

1) będąc obowiązanym do wykonania nakazu określonego w art. 18 ust. 1, nie wykonuje 

tego nakazu, 

2) będąc podmiotem odpowiedzialnym za przesyłkę zwierząt albo towarów, z 

wyłączeniem produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych i 

produktów uzyskanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których 

mowa w art. 7 rozporządzenia 2019/2122, oraz małych przesyłek tych produktów, o 

których mowa w art. 10 rozporządzenia 2019/2122: 

a) nie informuje o zamiarze przywozu lub tranzytu zwierząt albo towarów przez punkt 

kontroli granicznej zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 56 ust. 4 

rozporządzenia 2017/625, 

b) nie udostępnia dokumentów i nie składa wyjaśnień związanych z przeprowadzaniem 

kontroli urzędowej lub wykonywaniem innych czynności urzędowych w punkcie 

kontroli granicznej zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia 2017/625 lub w uznanych 

składach zgodnie z przepisami sekcji 2 rozdziału IV rozporządzenia 2019/2124, 

c) nie wprowadza przesyłki zwierząt albo towarów do zadeklarowanego miejsca 

przeznaczenia wskazanego w dokumentach, o których mowa w art. 50 

rozporządzenia 2017/625 
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– podlega karze grzywny. 

3. Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 i 2 następuje w trybie przepisów 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

(Dz. U z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 655).> 

 

<Art. 37a. 

Kto, przywożąc lub dokonując tranzytu przesyłki zwierząt albo towarów, nie 

przedstawia takiej przesyłki do kontroli urzędowej lub w celu wykonania innych 

czynności urzędowych w punkcie kontroli granicznej zgodnie z art. 47 ust. 5 

rozporządzenia 2017/625 lub w uznanych składach zgodnie z art. 27 ust. 1 

rozporządzenia 2019/2124, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140) 

 

Art.  2d. 

1. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarz weterynarii składa okręgowej radzie 

lekarsko-weterynaryjnej, na terenie której zamierza wykonywać zawód, wniosek o 

przyznanie prawa wykonywania zawodu oraz przedstawia odpowiednie dokumenty 

stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 1, lekarz weterynarii składa okręgowej radzie 

lekarsko-weterynaryjnej oświadczenia, odnoszące się do okoliczności, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 3 i 6, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2. 

3. Na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, 

okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii i wydaje zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii. 

<3a. Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii zawiera co 

najmniej: imię i nazwisko lekarza weterynarii, datę urodzenia, niepowtarzalny 

numer zaświadczenia, podstawę prawną przyznania prawa wykonywania zawodu 
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lekarza weterynarii, numer i datę wydania dyplomu lekarza weterynarii oraz organ 

wydający dyplom lekarza weterynarii.> 

[4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w 

ust. 3, uwzględniając w szczególności niezbędne dane osobowe lekarza weterynarii, 

numer dyplomu lekarza weterynarii, datę wydania i przez kogo został wydany, numer 

prawa wykonywania zawodu oraz podstawę prawną przyznania prawa wykonywania 

zawodu lekarza weterynarii.] 

<4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia o 

prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz rodzaje zabezpieczeń tego 

zaświadczenia przed przerobieniem lub podrobieniem, mając na względzie 

zapewnienie identyfikacji lekarzy weterynarii uprawnionych do wykonywania 

zawodu i ochrony danych osobowych tych lekarzy weterynarii, a także zastosowanie 

zabezpieczeń tego zaświadczenia, które uniemożliwią jego przerobienie lub 

podrobienie.> 

Art.  3. 

1. Lekarzowi weterynarii przysługuje prawo uzyskania tytułu specjalisty. 

[2. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
1
  w porozumieniu z Ministrem Edukacji 

Narodowej 
2
  i po uzgodnieniu z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną określa, w 

drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe zasady uzyskania tytułu specjalisty przez 

lekarza weterynarii.] 

<Art. 3a. 

1. Tytuł specjalisty w danym obszarze weterynarii nadaje się lekarzowi weterynarii, 

który: 

1) wykonywał przez co najmniej cztery lata zawód lekarza weterynarii; 

2) ukończył szkolenie specjalizacyjne według programu ustalonego dla danego obszaru 

weterynarii; 

3) zdał egzamin specjalizacyjny. 

2. Lekarz weterynarii ubiegający się o uzyskanie tytułu specjalisty w danym obszarze 

weterynarii występuje z wnioskiem do Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy 

Weterynarii, zwanej dalej „Komisją”, o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne. 
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3. Warunkiem przyjęcia lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne jest wykazanie 

się co najmniej 2-letnim stażem pracy zawodowej. O kolejności przyjęcia decyduje 

staż pracy zawodowej i uprzednio ukończone kursy specjalistyczne. 

4. Wniosek o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne zawiera: 

1) imię i nazwisko; 

2) określenie miejsca zamieszkania; 

3) określenie podmiotu, o którym mowa w ust. 6, w którym lekarz weterynarii planuje 

odbyć szkolenie specjalizacyjne w danym obszarze weterynarii; 

4) informację o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem zajmowanych stanowisk; 

5) określenie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska; 

6) informację o ukończonych kursach specjalistycznych. 

5. Do wniosku o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne dołącza się: 

1) odpis dyplomu lekarza weterynarii; 

2) odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa 

wykonywania zawodu; 

3) deklarację pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub jednostkę 

organizacyjną kierującą lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne. 

6. Szkolenie specjalizacyjne jest prowadzone przez uczelnie publiczne prowadzące 

studia magisterskie na kierunku weterynaria oraz Państwowy Instytut 

Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy. 

7. Nabór na szkolenie specjalizacyjne prowadzone przez podmiot, o którym mowa w ust. 

6, ogłasza ten podmiot w porozumieniu z Komisją. 

 

Art. 3b. 

1. Do zadań Komisji należy sprawowanie nadzoru nad uzyskiwaniem przez lekarza 

weterynarii tytułu specjalisty w danym obszarze weterynarii, a w szczególności: 

1) ustalanie programów szkolenia specjalizacyjnego dla poszczególnych obszarów 

weterynarii; 

2) powoływanie zespołów, o których mowa w art. 3c ust. 2; 

3) powoływanie zespołów egzaminacyjnych dla poszczególnych obszarów weterynarii i 

ustalanie terminów egzaminów; 

4) udzielanie zgody na przeprowadzenie egzaminu specjalizacyjnego w miejscu, o 

którym mowa w art. 3e ust. 3;  
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5) podejmowanie uchwał o nadaniu tytułu specjalisty; 

6) wydawanie dyplomów, o których mowa w art. 3f ust. 1; 

7)  ustalanie kosztów specjalizacji w danym obszarze weterynarii. 

2. Kadencja Komisji trwa 4 lata. 

3. Członków Komisji powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek 

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 

4. W skład Komisji wchodzi 26 lekarzy weterynarii wyróżniających się wiedzą lub 

umiejętnościami w obszarach weterynarii, posiadających tytuł specjalisty w co 

najmniej jednym z tych obszarów weterynarii lub co najmniej stopień naukowy 

doktora. 

Art. 3c. 

1. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i 

sekretarza oraz krajowych kierowników specjalizacji. 

2. Komisja powołuje spośród swoich członków, na okres kadencji Komisji, po jednym 

zespole dla każdego obszaru weterynarii, którego zadaniem jest rekomendowanie 

Komisji kandydatów na szkolenie specjalizacyjne w danym obszarze weterynarii.  

3. Komisja obraduje na posiedzeniach. Posiedzenie może odbyć się za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

4. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

2/3 członków. 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji nowej 

kadencji oraz mu przewodniczy. 

6. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Państwowego Instytutu 

Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, z wyłączeniem posiedzeń 

odbywanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

7. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję. 

8. Obsługę administracyjną Komisji oraz przeprowadzenia egzaminów 

specjalizacyjnych zapewnia Państwowy Instytutu Weterynaryjny – Państwowy 

Instytut Badawczy.  

Art. 3d. 

1. Członkostwo w Komisji wygasa w przypadku: 
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1) śmierci; 

2) złożenia rezygnacji. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa 

powołuje, na wniosek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, członka Komisji na 

zwolnione miejsce. 

3. Kadencja członka Komisji powołanego zgodnie z ust. 2 upływa z końcem kadencji 

Komisji. 

Art. 3e. 

1. W skład zespołów egzaminacyjnych dla poszczególnych obszarów weterynarii 

wchodzą: 

1) krajowy kierownik specjalizacji jako przewodniczący; 

2) dwie osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, specjalizujące się w 

danym obszarze weterynarii, wybrane spośród osób zgłoszonych przez uczelnie 

publiczne, które prowadzą szkolenie specjalizacyjne; 

3) przedstawiciel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej; 

4) przedstawiciel Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu 

Badawczego; 

5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

2. Egzamin specjalizacyjny przeprowadza zespół egzaminacyjny w składzie co najmniej 

4 osób. 

3. Egzaminy specjalizacyjne przeprowadza się w siedzibie Państwowego Instytutu 

Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego lub, za zgodą Komisji, w 

miejscu wskazanym przez uczelnie publiczne, które przeprowadziły szkolenie 

specjalizacyjne.  

4. W razie negatywnego wyniku egzaminu specjalizacyjnego, przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego wyznacza ponowny termin egzaminu specjalizacyjnego. Zespół 

egzaminacyjny może uzależnić dopuszczenie do ponownego egzaminu 

specjalizacyjnego od odbycia szkolenia uzupełniającego. 

 

Art. 3f. 

1. Lekarz weterynarii, który uzyskał tytuł specjalisty, otrzymuje dyplom specjalisty. 

Dyplom specjalisty zawiera co najmniej: imię i nazwisko lekarza weterynarii, datę 

urodzenia, niepowtarzalny numer tego dyplomu, podstawę prawną nadania tytułu 
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specjalisty oraz obszar weterynarii, w którym lekarz weterynarii uzyskał tytuł 

specjalisty.  

2. Dokumentacja dotycząca przebiegu szkolenia specjalizacyjnego lekarza weterynarii 

przechowywana jest przez podmiot, który przeprowadził to szkolenie, co najmniej 

przez 5 lat od dnia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego. 

 

Art. 3g. 

Koszty uzyskania tytułu specjalisty pokrywają zainteresowani lekarze weterynarii lub 

jednostki organizacyjne kierujące lekarzy weterynarii na szkolenie specjalizacyjne. 

 

Art. 3h. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Lekarsko-Weterynaryjnej określi, w drodze rozporządzenia, obszary weterynarii, w 

których lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty, mając na względzie 

specyfikę zawodu lekarza weterynarii oraz potrzebę zapewnienia dostępności 

lekarzy weterynarii posiadających tytuł specjalisty w określonym zakresie. 

 

Art. 3i. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa po zasięgnięciu opinii Komisji określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór dyplomu specjalisty oraz rodzaje zabezpieczeń tego dyplomu 

przed przerobieniem lub podrobieniem, mając na względzie potrzebę zapewnienia 

identyfikacji lekarzy weterynarii posiadających tytuł specjalisty i ochrony danych 

osobowych tych lekarzy, a także zastosowanie takich zabezpieczeń tego dyplomu, 

które uniemożliwią jego przerobienie lub podrobienie.> 

 

Art.  48. 

 1. W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania w drodze [rewizji 

nadzwyczajnej]  <kasacji> lub w wyniku wznowienia postępowania, lekarzowi 

weterynarii przysługuje roszczenie o odszkodowanie w stosunku do izby lekarsko-

weterynaryjnej, której sąd wydał uchylone orzeczenie. 

2. Roszczenie wygasa w razie niezłożenia wniosku w terminie rocznym od daty 

uprawomocnienia się orzeczenia. 



- 70 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzeka sąd powszechny. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) 

 

__________________________________________________________ 

1)
 Przepisy niniejszej ustawy: 

1) wdrażają postanowienia: 

a) dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych 

zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz. Urz. WE 

L 121 z 29.07.1964, str. 1977, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, 

str. 13, z późn. zm.), 

b) dyrektywy Rady 78/52/EWG z dnia 13 grudnia 1977 r. ustanawiającej wspólnotowe kryteria w 

odniesieniu do krajowych planów przyspieszonego zwalczania brucelozy, gruźlicy i enzootycznej 

białaczki bydła (Dz. Urz. WE L 15 z 19.01.1978, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 3, t. 3, str. 181), 

c) dyrektywy Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we 

Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 378 z 31.12.1982, str. 58, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 191, z późn. zm.), 

d) dyrektywy Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającej warunki zdrowotne 

zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie zamrożonego nasienia 

bydła domowego (Dz. Urz. WE L 194 z 22.07.1988, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 8, str. 106, z późn. zm.), 

e) dyrektywy Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych 

zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków 

bydła domowego (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1989, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 178, z późn. zm.), 

f) (uchylona), 

g) dyrektywy Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającej warunki sanitarne odnośnie 

do zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem bydła i trzody 

chlewnej oraz w przywozie (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 62, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 172, z późn. zm.), 
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h) (uchylona),i) (uchylona),j) dyrektywy Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie 

warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami 

(Dz. Urz. WE L 46 z 19.02.1991, str. 19, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 3, t. 11, str. 146, z późn. zm.), 

k) dyrektywy Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiającej zasady kontroli i środki 

zwalczania afrykańskiego pomoru koni (Dz. Urz. WE L 157 z 10.06.1992, str. 19; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 12, str. 294), 

l) dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia 

zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i 

zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w 

szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG 

(Dz. Urz. WE L 268 z 14.09.1992, str. 54, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 3, t. 13, str. 154, z późn. zm.), 

m) dyrektywy Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzającej wspólnotowe środki 

zwalczania rzekomego pomoru drobiu (Dz. Urz. WE L 260 z 05.09.1992, str. 1; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 83), 

n) dyrektywy Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne wspólnotowe 

środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby 

pęcherzykowej świń (Dz. Urz. WE L 62 z 15.03.1993, str. 69, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 71, z późn. zm.), 

o) (uchylona), 

p) (uchylona), 

q) dyrektywy Rady 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotyczącej zakazu stosowania w 

gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i 

β-agonistycznym i uchylającej dyrektywy 81/602/EWG, 88/146/EWG oraz 88/299/EWG (Dz. 

Urz. WE L 125 z 25.03.1996, str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, 

t. 19, str. 64, z późn. zm.), 

r) dyrektywy Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającej przepisy szczególne 

dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, 

str. 74; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 87), 

s) dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 

wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz. Urz. 

WE L 311 z 28.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 

27, str. 3, z późn. zm.), 
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t) dyrektywy Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków 

zwalczania klasycznego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 316 z 01.12.2001, str. 5; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 34, str. 234), 

u) dyrektywy Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej przepisy szczególne w celu 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającej dyrektywę 92/119/EWG w zakresie 

choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002, str. 27; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 252), 

v) dyrektywy Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków 

zwalczania pryszczycy, uchylającej dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 

91/665/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 92/46/EWG (Dz. Urz. UE L 306 z 22.11.2003, str. 1; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 5), 

w) dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie 

monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, 

zmieniającej decyzję Rady 90/424/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 92/117/EWG (Dz. Urz. 

UE L 325 z 12.12.2003, str. 31; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 344), 

x) dyrektywy Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt 

regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych zwierząt 

kopytnych, zmieniającej dyrektywy 90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylającej dyrektywę 

72/462/EWG (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 320; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 3, t. 45, str. 120), 

y) dyrektywy Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków 

zwalczania grypy ptaków i uchylającej dyrektywę 92/40/EWG (Dz. Urz. UE L 10 z 14.01.2006, 

str. 16), 

z) dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie 

zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom 

zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz. Urz. UE L 328 z 24.11.2006, str. 14, z późn. 

zm.), 

za) dyrektywy Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczającej procedury dotyczące 

podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniającej 

dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 

90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 

91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, 

decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (Dz. Urz. UE L 

219 z 14.08.2008, str. 40), 
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zb) dyrektywy Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych 

zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw 

trzecich (Dz. Urz. UE L 192 z 23.07.2010, str. 1), 

zc) dyrektywy Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych 

zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj 

wylęgowych (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 74); 

2) wykonują postanowienia: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. 

ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych 

gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), 

b) (uchylona), 

[c) rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w 

sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt 

domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. 

UE L 146 z 13.06.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, 

str. 75, z późn. zm.),] 

d) rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w 

sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych 

przenoszonych przez żywność (Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 328), 

e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiającego 

wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych 

między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. UE L 279 z 22.10.2005, str. 47), 

f) 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.), 

g) rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy 

sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do 

niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej 

dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.)[.]  <,> 
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<h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 

r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 1), 

i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w 

sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu 

zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia 

i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, 

(WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 

i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy 

Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, 

dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 

96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli 

urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, 

Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 

321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27).> 

2
 Obecnie pasze, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U.2019.269), 

która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 

3
 Obecnie pasze, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U.2019.269), 

która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 

4
 Obecnie pasze, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U.2019.269), 

która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 

5
 Obecnie pasze, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U.2019.269), 

która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 

6
 Obecnie pasze, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U.2019.269), 

która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 

7
 Obecnie pasze, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U.2019.269), 

która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 

8
 Obecnie pasze, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U.2019.269), 

która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 

9
 Obecnie pasze, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U.2019.269), 

która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 

10
 Obecnie pasze, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach 

(Dz.U.2019.269), która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 
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11
 Obecnie pasze, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach 

(Dz.U.2019.269), która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 

12
 Obecnie pasze, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach 

(Dz.U.2019.269), która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 

13
 Obecnie pasze, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach 

(Dz.U.2019.269), która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 

14
 Obecnie pasze, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach 

(Dz.U.2019.269), która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 

15
 Obecnie pasze, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach 

(Dz.U.2019.269), która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 

16
 Rzeczpospolita Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. 

 

 

użyte:  

w art. 1 pkt 3 lit. c, art. 42 ust. 1 pkt 4 i ust. 6 pkt 1a, art. 44 ust. 1 pkt 5, 8, 9 i 12 oraz 

ust. 1a pkt 3 i 5, art. 45 ust. 1 pkt 7, art. 46 ust. 3 pkt 7, art. 52 ust. 2, art. 52c ust. 1 

pkt 1 oraz art. 85 ust. 1 pkt 5, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy [środki 

żywienia zwierząt] zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 

przypadku wyrazem <pasze> 

 

Art.  1. 

Ustawa określa: 

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

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

prowadzeniem innej działalności gospodarczej, 

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

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

rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub 

skupu zwierząt, 

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

albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury, 

e) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, 

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

prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego, 
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g) prowadzenia punktu kopulacyjnego, 

h) prowadzenia zakładu drobiu, 

i) prowadzenia: 

– przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury, 

– zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi zwierzęta akwakultury 

w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt, 

j) prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

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

gospodarskie, 

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

gatunków zwierząt, 

m) (uchylona), 

n) utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub 

produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, 

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

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

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. 

UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

1069/2009", nieuregulowane w przepisach rozporządzenia nr 1069/2009 lub przepisach 

Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, 

p) prowadzenia: 

– miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta 

wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku, 

– łowisk typu "wpuść i złów", 

– przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które umieszczają na rynku zwierzęta 

akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi, w zakresie określonym w art. 1 ust. 3 

lit. c rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do 

żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 853/2004" 
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- zwanej dalej "działalnością nadzorowaną"; 

2) wymagania weterynaryjne dla: 

a) przywozu zwierząt i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz tranzytu 

zwierząt, 

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

zwierzęcego oraz przemieszczania koniowatych, 

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

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

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

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

1069/2009, zwanych dalej "produktami pochodnymi" - w zakresie nieuregulowanym w 

przepisach rozporządzenia nr 1069/2009 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych 

w trybie tego rozporządzenia; 

2a) wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt 

domowych towarzyszących podróżnym oraz zasady identyfikacji tych zwierząt; 

2b) wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt 

cyrkowych; 

3) zasady: 

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

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

c) monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz 

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

pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt 
2
 , 

d) wprowadzania do obrotu i używania wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w 

medycynie weterynaryjnej. 

Art.  2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) drób - kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki, perlice, strusie oraz inne bezgrzebieniowce, 

gołębie, bażanty i kuropatwy, utrzymywane w celach rozpłodowych, produkcji mięsa lub 

jaj spożywczych lub odtworzenia zasobów ptactwa łownego; 

1a) akwakultura - chów lub hodowlę zwierząt akwakultury przy użyciu technik stosowanych 

w celu zwiększenia produkcji tych zwierząt powyżej parametrów możliwych do 

osiągnięcia w naturalnym środowisku, przy czym zwierzęta te na etapie chowu lub 
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hodowli wraz z odłowem lub zbiorem stanowią przedmiot własności osób fizycznych, 

osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 

2) zwierzęta akwakultury - zwierzęta wodne będące w jakimkolwiek stadium rozwoju, w tym 

jaja, oraz nasienie lub gamety, hodowane w danym gospodarstwie lub na obszarach 

hodowli mięczaków, a także dzikie zwierzęta wodne przeznaczone do hodowli w danym 

gospodarstwie lub na obszarze hodowli mięczaków; 

3) (uchylony); 

3a) zwierzęta wodne - ryby należące do nadgromady bezżuchwowców (Agnatha) oraz do 

gromad ryb chrzęstnych (Chondrichthytes) i ryb kostnych (Osteichthyes), a także 

mięczaki należące do typu Mollusca oraz skorupiaki należące do podtypu Crustacea; 

3b) ozdobne zwierzęta wodne - zwierzęta wodne hodowane, utrzymywane lub umieszczane 

na rynku w celach ozdobnych; 

3c) dzikie zwierzęta wodne - zwierzęta wodne inne niż zwierzęta akwakultury; 

4) koniowate - wolno żyjące lub udomowione zwierzęta z gatunków: konie, zebry lub osły 

oraz potomstwo pochodzące z krzyżowania tych gatunków; 

5) zarejestrowane koniowate - koniowate, które zgodnie z odrębnymi przepisami zostały 

wpisane do ksiąg zwierząt hodowlanych lub w nich zarejestrowane i kandydują do wpisu, 

identyfikowane na podstawie dokumentu identyfikacyjnego wydanego przez: 

a) podmiot prowadzący księgę zwierząt hodowlanych lub rejestr w kraju pochodzenia 

zwierzęcia albo 

b) międzynarodowy związek lub organizację, które utrzymują konie do zawodów sportowych 

lub wyścigów konnych; 

6) zwierzęta gospodarskie - zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, a w przypadku działalności w zakresie 

określonym w art. 23 ust. 1 lit. a lub art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1069/2009 - 

zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 3 pkt 6 rozporządzenia nr 1069/2009; 

6a) chów lub hodowla zwierząt akwakultury - hodowanie zwierząt akwakultury w danym 

gospodarstwie lub na obszarze hodowli mięczaków; 

6b) łowisko typu "wpuść i złów" - stawy lub inne urządzenia, w których populację zwierząt 

akwakultury utrzymuje się wyłącznie w celach wędkarstwa rekreacyjnego przez odnowę 

tej populacji; 
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7) stado - zwierzę albo zwierzęta tego samego gatunku przebywające na terenie tego samego 

gospodarstwa i mające ten sam status epizootyczny, przy czym w przypadku drobiu są to 

zwierzęta przebywające w tym samym pomieszczeniu lub ogrodzonym miejscu; 

8) gospodarstwo - obiekty budowlane, przestrzenie wolne lub inne miejsca, gdzie przebywają 

zwierzęta gospodarskie, a w przypadku zwierząt akwakultury - jakiekolwiek miejsca, w 

tym miejsca zamknięte, lub obiekty budowlane wykorzystywane przez przedsiębiorstwo 

produkcyjne sektora akwakultury, gdzie zwierzęta te są hodowane z zamiarem 

umieszczenia na rynku, z wyłączeniem miejsc, w których dzikie zwierzęta wodne 

złowione lub zebrane w celu spożycia przez ludzi są tymczasowo, bez karmienia, 

przetrzymywane przed poddaniem ich ubojowi; 

<8a) kontrola – kontrolę urzędową w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie 

kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu 

zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących 

zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, 

zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, 

(WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) 

nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i 

(WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 

2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 

89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 

97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli 

urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2017/625”; 

8b) inne czynności urzędowe – inne czynności urzędowe w rozumieniu art. 2 ust. 2 

rozporządzenia 2017/625;> 

9) niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego - materiał biologiczny i jaja wylęgowe 

drobiu; 

10) materiał biologiczny - nasienie, komórki jajowe, zarodki oraz tkanki użyte do ich 

produkcji, pochodzące od zwierząt, przeznaczone do wykorzystania w rozrodzie, z 

wyłączeniem jaj wylęgowych drobiu i zwierząt akwakultury; 

<10a) przesyłka – przesyłkę w rozumieniu art. 3 pkt 37 rozporządzenia 2017/625;> 
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[11) przywóz - dokonywany z państw trzecich przywóz w rozumieniu przepisów o 

weterynaryjnej kontroli granicznej;] 

<11) przywóz – wprowadzanie na terytorium Unii lub wprowadzenie do Unii w 

rozumieniu art. 3 pkt 40 rozporządzenia 2017/625;> 

11a) (uchylony); 

12) handel - swobodny obrót między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w 

rozumieniu art. 28 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

<12a) tranzyt – tranzyt w rozumieniu art. 3 pkt 44 rozporządzenia 2017/625;> 

13) umieszczanie na rynku - przetrzymywanie lub prezentację w celu sprzedaży, oferowanie 

do sprzedaży, sprzedaż, dostarczanie lub każdy inny sposób wprowadzania na rynek, a w 

przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych oraz 

nawozów organicznych i polepszaczy gleby w rozumieniu art. 3 pkt 22 rozporządzenia nr 

1069/2009 - wprowadzanie do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 14 rozporządzenia nr 

1069/2009; 

14) obrót - przywóz, umieszczanie na rynku oraz wywóz do państw trzecich; 

15) produkty - niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego, produkty pochodne i produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu 

przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego; 

[16) państwo trzecie - państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej;] 

<16) państwo trzecie – terytorium niewymienione w załączniku I do rozporządzenia 

2017/625;> 

17) urzędowy lekarz weterynarii - urzędowego lekarza weterynarii, o którym mowa w 

przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej, albo lekarza weterynarii wyznaczonego przez 

organ centralny lub inny organ upoważniony przez organ centralny innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa 

trzeciego; 

18) środek transportu - część ładunkową pojazdów silnikowych, pojazdów szynowych, 

samolotów, ładownie statków lub kontenery przeznaczone do transportowania drogą 

lądową, morską lub powietrzną; 

[19) świadectwo zdrowia - świadectwo weterynaryjne w rozumieniu przepisów o 

weterynaryjnej kontroli granicznej oraz dokument wydany przez urzędowego lekarza 

weterynarii poświadczający stan zdrowia zwierzęcia lub zwierząt, stan zdrowotny stada, z 
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którego zwierzęta pochodzą, albo jakość zdrowotną niejadalnego produktu pochodzenia 

zwierzęcego;] 

<19) świadectwo zdrowia – świadectwo urzędowe w rozumieniu art. 3 pkt 27 

rozporządzenia 2017/625 poświadczające stan zdrowia zwierzęcia lub zwierząt, stan 

zdrowotny stada, z którego zwierzęta pochodzą, albo jakość zdrowotną niejadalnego 

produktu pochodzenia zwierzęcego;> 

20) zakład drobiu - obiekt budowlany lub jego część, w którym wykonuje się jedną z 

następujących czynności: 

a) produkcję jaj wylęgowych przeznaczonych do wylęgu piskląt reprodukcyjnych, 

prarodzicielskich lub rodzicielskich (zakład hodowli zarodowej), 

b) produkcję jaj wylęgowych przeznaczonych do wylęgu piskląt użytkowych (zakład 

reprodukcyjny), 

c) odchów drobiu hodowlanego do fazy osiągnięcia dojrzałości płciowej lub rozpoczęcia 

nieśności (zakład odchowu drobiu), 

d) inkubację jaj wylęgowych, wyląg oraz dostarczanie piskląt jednodniowych, za które uważa 

się pisklęta drobiu mające mniej niż 72 godziny życia, jeszcze niekarmione, a w 

przypadku piskląt kaczki piżmowej (Cairina moschata) lub jej krzyżówki, które mogły 

być karmione (zakład wylęgu drobiu); 

20a) przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury - zorganizowany zespół składników 

niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia dowolnej działalności w 

zakresie chowu, hodowli, utrzymania lub pielęgnacji zwierząt akwakultury; 

20b) zakład przetwórczy - zakład, w którym jest prowadzona działalność w zakresie 

przetwarzania zwierząt akwakultury przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

zatwierdzony zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 853/2004; 

21) choroby zakaźne zwierząt - wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze 

choroby zwierząt, które ze względu na sposób powstawania lub szerzenia się stanowią 

zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi, a w przypadku zwierząt wodnych - 

bezobjawowe lub objawowe zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym; 

21a) choroby odzwierzęce - choroby zakaźne zwierząt lub zakażenia, które w sposób 

naturalny mogą być pośrednio lub bezpośrednio przenoszone między zwierzętami a 

ludźmi; 

21b) odzwierzęce czynniki chorobotwórcze - bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby lub inne 

czynniki biologiczne mogące wywoływać choroby odzwierzęce; 
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21c) oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe - zdolność niektórych gatunków 

drobnoustrojów do przeżycia, a nawet do wzrostu przy takiej koncentracji czynnika 

przeciwdrobnoustrojowego, która jest wystarczająca do powstrzymania wzrostu lub 

zabicia drobnoustrojów tego samego gatunku; 

21d) podwyższona śmiertelność - niewyjaśnione przypadki śmiertelności u zwierząt 

akwakultury znacznie przekraczające poziom ustalony między podmiotem prowadzącym 

działalność w danym gospodarstwie lub na danym obszarze hodowli mięczaków a 

powiatowym lekarzem weterynarii dla tego gospodarstwa lub obszaru w danych 

warunkach; 

22) zwierzę podejrzane o zakażenie - zwierzę z gatunku wrażliwego, które mogło mieć 

pośredni lub bezpośredni kontakt z czynnikiem zakaźnym wywołującym chorobę zakaźną 

zwierząt; 

23) zwierzę podejrzane o chorobę - zwierzę z gatunku wrażliwego, u którego występują 

objawy kliniczne lub zmiany pośmiertne wskazujące na wystąpienie choroby zakaźnej 

zwierząt; zwierzę uznaje się za podejrzane o chorobę także w przypadku, gdy wyniki 

badań diagnostycznych są niejednoznaczne; 

24) zwierzę chore lub zakażone - zwierzę, u którego za życia lub po śmierci urzędowy lekarz 

weterynarii stwierdził chorobę zakaźną zwierząt; 

25) zwierzę z gatunku wrażliwego - zwierzę z danego gatunku, które może zostać zakażone 

lub może skażać, lub zakażać, a w przypadku zwierząt akwakultury zwierzę, dla którego 

w warunkach naturalnych lub w warunkach doświadczalnych zbliżonych do warunków 

naturalnych potwierdzono zakażenie czynnikiem chorobotwórczym; 

26) zwłoki zwierzęce - zwierzęta padłe lub zabite w celu innym niż spożycie przez ludzi; 

27) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - zgłaszanie, zapobieganie dalszemu szerzeniu się, 

wykrywanie, kontrola i likwidowanie chorób zakaźnych zwierząt, czyszczenie i odkażanie 

oraz postępowanie przy ponownym umieszczaniu zwierząt w gospodarstwie; 

28) ognisko choroby - gospodarstwo lub inne miejsce, w którym przebywają zwierzęta, gdzie 

urzędowy lekarz weterynarii stwierdził jeden lub więcej przypadków choroby zakaźnej 

zwierząt; 

29) obszar zapowietrzony - obszar bezpośrednio wokół ogniska choroby, podlegający 

ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli, 

podejmowanym przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 
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30) obszar zagrożony - obszar wokół obszaru zapowietrzonego, podlegający ograniczeniom, 

w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli, podejmowanym przy 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 

31) obszar buforowy - obszar wokół obszaru zagrożonego, podlegający ograniczeniom, w 

szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania zwierząt; 

32) wektor - zwierzę z gatunku niewrażliwego na chorobę, za pośrednictwem którego może 

być przenoszony czynnik chorobotwórczy z jednego zwierzęcia z gatunku wrażliwego na 

drugie zwierzę; 

33) posiadacz zwierzęcia - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej władającą zwierzęciem, również tymczasowo; 

34) kwarantanna - odosobnienie zwierząt w celu ich obserwacji lub badania, które ma na celu 

wykluczenie możliwości przeniesienia lub rozprzestrzenienia choroby zakaźnej zwierząt; 

35) stacja kwarantanny - odrębny obiekt budowlany czasowego pobytu zwierząt, w którym 

prowadzi się kwarantannę; 

36) region - część terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o powierzchni co 

najmniej 2000 km
2
, która znajduje się pod nadzorem właściwych organów, obejmującą co 

najmniej jedną z jednostek administracyjnych wymienionych w załączniku nr 1; 

36a) enklawa - gospodarstwo lub gospodarstwa, w których utrzymuje się populacje zwierząt 

wodnych o ustalonym statusie zdrowotnym w odniesieniu do określonej choroby 

zakaźnej, z tym że w przypadku kilku gospodarstw za enklawę uważa się gospodarstwa 

objęte wspólnym systemem bezpieczeństwa biologicznego, na który składają się takie 

same środki nadzoru stanu zdrowia zwierząt wodnych, zapobiegania chorobom zakaźnym 

tych zwierząt oraz zwalczania tych chorób; 

36b) strefa - obszar geograficzny z jednolitym systemem hydrologicznym obejmujący: 

a) część obszaru zlewni od źródła lub źródeł cieków wodnych do miejsca zlokalizowania 

naturalnych lub sztucznych barier, zapobiegających wędrówce zwierząt wodnych z niżej 

położonej części zlewni, lub 

b) całkowity obszar zlewni od źródła lub źródeł cieków wodnych do ujścia rzeki, lub 

c) co najmniej 2 obszary zlewni wraz z ujściami rzek, które są przez te ujścia ze sobą 

powiązane epizootycznie; 

37) miejsce gromadzenia zwierząt - punkt zbiorczy i punkt skupu lub pomieszczenie, w 

przypadku owiec i kóz, w których bydło, świnie, owce, kozy i koniowate pochodzące z 

różnych gospodarstw są grupowane w celu sformowania przesyłek zwierząt 
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przeznaczonych do handlu, przy czym w przypadku bydła i świń może to być również 

gospodarstwo pochodzenia tych zwierząt; 

38) czynności lecznicze - podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza 

weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-

agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a 

substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, 

choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u 

krów lub koniowatych; 

39) czynności zootechniczne - podawanie: 

a) zwierzęciu gospodarskiemu lub zwierzęciu dzikiemu utrzymywanemu przez człowieka jak 

zwierzę gospodarskie - każdej substancji dozwolonej w celu synchronizowania rui oraz 

przygotowywania dawców i biorców zarodków do implantacji, po zbadaniu zwierzęcia 

przez lekarza weterynarii i na jego odpowiedzialność, 

b) zwierzętom akwakultury - każdej substancji dozwolonej w celu zmiany płci, na podstawie 

recepty lekarza weterynarii i na jego odpowiedzialność; 

40) wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej - wyrób 

przeznaczony do badań wykonywanych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej, będący: 

a) testem do diagnostyki in vitro stosowanym w zakresie diagnostyki chorób zakaźnych 

zwierząt, w tym zoonoz, oraz pozostałości substancji niedozwolonych, a także 

zanieczyszczeń biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia 

zwierzęcego, 

b) pojemnikiem na próbki typu próżniowego lub innym przeznaczonym przez wytwórcę do 

bezpośredniego przechowywania oraz konserwacji próbek pochodzących od zwierząt do 

badania diagnostycznego in vitro, 

c) sprzętem laboratoryjnym ogólnego stosowania, jeżeli ze względu na jego właściwości jest 

on specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do badań diagnostycznych in vitro; 

41) wprowadzenie do obrotu wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie 

weterynaryjnej - przekazanie, nieodpłatnie albo za opłatą, po raz pierwszy wyrobu do 

diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej w celu używania lub 

dystrybucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

42) wprowadzenie do używania wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie 

weterynaryjnej - pierwsze udostępnienie użytkownikowi, nieodpłatnie albo za opłatą, 

wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej w celu 
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używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

43) dystrybutor - osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

albo osobę prawną, z miejscem zamieszkania albo siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzającą w celu używania lub dystrybucji na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie 

weterynaryjnej; 

44) wytwórca - osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

albo osobę prawną odpowiedzialną za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i 

oznakowanie wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej 

przed wprowadzeniem go do obrotu niezależnie od tego, czy powyższe czynności 

wykonuje ona sama czy w jej imieniu osoba trzecia. 

 

<Art. 3b. 

Powiatowy lekarz weterynarii wykonuje zadania właściwego organu określone w 

rozporządzeniu 2017/625 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie 

rozporządzenia 2017/625 w zakresie kontroli oraz innych czynności urzędowych, 

chyba że ustawa stanowi inaczej.> 

Art.  13. 

1. [Dopuszcza się przywóz zwierząt kopytnych, ptaków, zwierząt akwakultury, małp (Simiae i 

Prosimiae), pszczół (Apis mellifera), trzmieli, zającowatych, norek, lisów oraz psów, 

kotów i fretek wyłącznie z tych państw trzecich lub ich części, które znajdują się na listach 

ogłaszanych przez Komisję Europejską, jeżeli:] 

 <Dopuszcza się przywóz zwierząt kopytnych, ptaków, zwierząt akwakultury, małp 

(Simiae i Prosimiae), pszczół (Apis mellifera), trzmieli, zającowatych, norek, lisów, 

psów, kotów, fretek i salamander wyłącznie z tych państw trzecich lub ich części, 

które znajdują się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską, jeżeli:> 

1) są spełnione wymagania zdrowotne, sanitarne, higieniczne i organizacyjne zabezpieczające 

przed zagrożeniem epizootycznym lub epidemicznym lub zapewniające właściwą jakość 

produktów, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące: 

a) stanu zdrowia przywożonych zwierząt, w tym odnoszące się do badań potwierdzających 

ten stan oraz określonych szczepień ochronnych, lub 
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b) gospodarstw, innych miejsc przetrzymywania zwierząt oraz stad lub obszarów, z których 

pochodzą zwierzęta, lub 

c) okresów przebywania zwierząt lub ich stad w danym państwie lub na określonym obszarze 

tego państwa, z którego są sprowadzane zwierzęta, lub 

d) sposobu ustalania pochodzenia zwierząt, w tym zakresu i sposobu prowadzenia ich 

rejestrów w miejscu pochodzenia, lub 

e) przeprowadzenia kwarantanny, lub 

f) sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji oraz okresu jej przechowywania, lub 

g) środków transportu i warunków transportowania zwierząt 

- zwane dalej "wymaganiami zdrowotnymi dla zwierząt", określone przy przywozie danego 

gatunku zwierząt, uwzględniające ich przeznaczenie; 

[2) przesyłka zwierząt w rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej jest 

zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia;] 

<2) przesyłka zwierząt jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia;> 

3) zwierzęta są zidentyfikowane zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku 

koniowatych. 

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do zwierząt przeznaczonych wyłącznie na tymczasowe 

wypasanie lub na cele pociągowe, w pobliżu granicy Rzeczypospolitej Polskiej z 

państwami trzecimi. 

3. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno: 

1) być wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są 

przywożone zwierzęta; 

[2) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna, oraz 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia zwierząt;] 

<2) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest przeprowadzana kontrola w 

punkcie kontroli granicznej lub miejscu innym niż punkt kontroli granicznej;> 

3) potwierdzać, że zostały spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt, w tym wymagania 

określone w przepisach Unii Europejskiej. 

[4. Zwierzęta inne niż określone w ust. 1 mogą być przywożone na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa końcowego przeznaczenia, jeżeli na ten przywóz 

zostało wydane pozwolenie Głównego Lekarza Weterynarii, a przesyłka zwierząt w 
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rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej jest zaopatrzona w oryginał 

świadectwa zdrowia wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa 

trzeciego, z którego są wysyłane zwierzęta.] 

<4. Zwierzęta inne niż określone w ust. 1 mogą być przywożone na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa końcowego przeznaczenia, jeżeli na ten 

przywóz zostało wydane pozwolenie Głównego Lekarza Weterynarii, a przesyłka 

zwierząt jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia wystawionego przez 

urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są wysyłane 

zwierzęta.> 

5. Pozwolenie wydaje się, w drodze decyzji, jeżeli zwierzę: 

1) pochodzi z gospodarstwa lub obszaru wolnego od chorób zakaźnych zwierząt, właściwych 

dla danego gatunku; 

2) nie stanowi zagrożenia epizootycznego i epidemicznego. 

6. Wniosek o wydanie pozwolenia składa się nie później niż na 14 dni przed dniem 

zamierzonego wwozu przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera: 

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

przywożącego zwierzęta; 

[2) określenie gatunku, rodzaju i liczby przywożonych zwierząt;] 

<2) określenie gatunku, rodzaju i liczby przywożonych zwierząt, przy czym w 

przypadku zwierząt określonych w przepisach wydanych w trybie art. 48 lit. b 

rozporządzenia 2017/625 liczbę przywożonych zwierząt określa się, jeżeli jest to 

możliwe;> 

3) nazwę państwa nabycia zwierząt; 

[4) określenie przejścia granicznego i zamierzonego terminu wwozu zwierząt.] 

<4) określenie przejścia granicznego, z wyłączeniem zwierząt określonych w przepisach 

wydanych w trybie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625;> 

<5) określenie zamierzonego terminu wwozu zwierząt; 

6) określenie zamierzonego sposobu wykorzystania zwierząt określonych w przepisach 

wydanych w trybie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625; 

7) podanie miejsca przeznaczenia zwierząt określonych w przepisach wydanych w 

trybie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625; 
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8) wskazanie terminu przeprowadzenia działań związanych z celami naukowymi – w 

przypadku zwierząt określonych w przepisach wydanych w trybie art. 48 lit. b 

rozporządzenia 2017/625.> 

8. Do wniosku o wydanie pozwolenia dołącza się dowód opłaty za rozpatrzenie tego wniosku, 

w wysokości określonej w przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej. 

[9. W pozwoleniu określa się szczegółowe wymagania zdrowotne dla zwierząt będących 

przedmiotem przesyłki.] 

<9. W pozwoleniu określa się szczegółowe wymagania zdrowotne dla zwierząt będących 

przedmiotem przesyłki, a w przypadku zwierząt określonych w przepisach 

wydanych w trybie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625 dodatkowo określa się: 

1) sposób postępowania z tymi zwierzętami, w szczególności ze zwierzętami 

wykorzystywanymi do celów naukowych i zwierzętami, które nie zostały 

wykorzystane do tych celów; 

2) termin przeprowadzenia działań związanych z celami naukowymi.> 

10. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 4, powinno: 

1) być sporządzone co najmniej w języku polskim oraz języku urzędowym państwa trzeciego, 

z którego są przywożone zwierzęta; 

2) potwierdzać, że zostały spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt określone w 

pozwoleniu wydanym przez Głównego Lekarza Weterynarii, oraz zawierać numer i datę 

wydania tego pozwolenia. 

<Art. 13a. 

1. Podmiot przywożący zwierzęta określone w przepisach wydanych w trybie art. 48 lit. 

b rozporządzenia 2017/625, który uzyskał pozwolenie, o którym mowa w art. 13 ust. 

4: 

1) zgłasza powiatowemu lekarzowi weterynarii przywóz przesyłki w terminie do dnia 

następującego po dniu dostarczenia zwierząt objętych tą przesyłką; 

2) informuje powiatowego lekarza weterynarii o przeprowadzeniu działań związanych 

z celami naukowymi. 

2. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 

2, lub po upływie terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 9 pkt 2, przeprowadza 

kontrolę w celu sprawdzenia, czy sposób postępowania ze zwierzętami jest zgodny ze 

sposobem określonym w pozwoleniu, o którym mowa w art. 13 ust. 4.> 
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Art.  15. 

1. [Dopuszcza się przywóz niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli są 

spełnione wymagania określone w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej, a 

ponadto gdy:] 

 <Dopuszcza się przywóz niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli:> 

1) są spełnione wymagania zdrowotne, sanitarne, higieniczne, techniczne, technologiczne i 

organizacyjne zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym lub epidemicznym lub 

zapewniające właściwą jakość tych produktów, obejmujące w szczególności: 

a) wymagania zdrowotne dla zwierząt, z których lub od których są pozyskiwane produkty, lub 

b) wymagania sanitarne dla poszczególnych etapów pozyskiwania, wytwarzania lub 

przetwarzania tych produktów, lub 

c) wymagania zdrowotne dla tych produktów, lub 

d) wymagania dla osób wykonujących określone czynności w ramach pozyskiwania, 

wytwarzania lub przetwarzania tych produktów, lub 

e) sposób i zakres przeprowadzania urzędowej kontroli pozyskiwania, wytwarzania lub 

przetwarzania tych produktów w państwie, z którego są sprowadzane, oraz po ich 

wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

f) warunki i sposób pakowania, przepakowywania, przechowywania lub magazynowania tych 

produktów, w tym wymagania dotyczące opakowań, lub 

g) wymagania dla znakowania tych produktów, lub 

h) wymagania dla sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji oraz okresu jej 

przechowywania, lub 

i) wymagania dla środków transportu i warunków transportowania tych produktów 

- zwane dalej "wymaganiami zdrowotnymi dla niejadalnych produktów", określone dla 

przywozu danego rodzaju niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego; 

[2) przesyłka produktów w rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej jest 

zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia.] 

<2) przesyłka produktów jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia.> 

2. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno: 

1) być wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są 

przywożone niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego; 

2) potwierdzać, że zostały spełnione wymagania zdrowotne dla niejadalnych produktów, w 

tym wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej; 
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[3) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna, oraz 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia niejadalnych 

produktów pochodzenia zwierzęcego.] 

<3) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest przeprowadzana kontrola w 

punkcie kontroli granicznej lub miejscu innym niż punkt kontroli granicznej.> 

3. (uchylony). 

Art.  16. 

Dopuszcza się wysyłanie przywiezionego materiału biologicznego z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli: 

1) są spełnione wymagania weterynaryjne niezbędne do prowadzenia handlu tym materiałem; 

[2) przesyłka tego materiału jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia wystawionego 

przez urzędowego lekarza weterynarii państwa, z którego przywieziono ten materiał, albo 

potwierdzoną kopię tego świadectwa, a także w weterynaryjne świadectwo przekroczenia 

granicy wystawione przez granicznego lekarza weterynarii.] 

<2) przesyłka tego materiału jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia 

wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii państwa, z którego 

przywieziono ten materiał, albo kopię tego świadectwa poświadczoną zgodnie z art. 

50 ust. 2 rozporządzenia 2017/625, a także we wspólny zdrowotny dokument wejścia 

wystawiony przez granicznego lekarza weterynarii.> 

 

[Art.  18a. 

Dopuszcza się tranzyt, o którym mowa w przepisach prawa celnego, zwierząt przez terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie z państw trzecich lub ich części, które znajdują się na 

listach ogłaszanych przez Komisję Europejską, jeżeli: 

1) są spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt, określone przy tranzycie danego gatunku; 

2) przesyłka zwierząt w rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej jest 

zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia.] 
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<Art. 18a. 

Dopuszcza się tranzyt zwierząt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie z 

państw trzecich lub ich części, które znajdują się na listach ogłaszanych przez 

Komisję Europejską, jeżeli: 

1) są spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt określone przy tranzycie danego 

gatunku zwierząt; 

2) przesyłka zwierząt jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia.> 

 

Art.  19. 

1. [Dopuszcza się handel zwierzętami, do których stosuje się przepisy o kontroli 

weterynaryjnej w handlu, z wyłączeniem koniowatych i zwierząt akwakultury, jeżeli są 

spełnione wymagania określone w tych przepisach i wymagania zdrowotne dla zwierząt 

określone dla handlu danym gatunkiem zwierząt lub ze względu na ich przeznaczenie, w 

tym:] 

<Dopuszcza się handel zwierzętami, z wyłączeniem koniowatych i zwierząt akwakultury, 

jeżeli są spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt określone dla handlu danym 

gatunkiem zwierząt lub ze względu na przeznaczenie tych zwierząt, w tym:> 

1) w przypadku bydła: 

a) zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii nie później niż na 24 

godziny przed wysyłką i podczas tego badania nie wykazywały klinicznych objawów 

chorób, 

b) pochodzą z gospodarstw lub obszarów nieobjętych ze względów zdrowotnych 

ograniczeniami, 

c) nie są zwierzętami, które powinny być zabite lub poddane ubojowi zgodnie z programami 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, realizowanymi w regionie lub państwie 

pochodzenia zwierząt, 

d) urzędowy lekarz weterynarii po zidentyfikowaniu zwierząt i sprawdzeniu dokumentów ich 

dotyczących stwierdził, że pochodzą one z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

zostały przywiezione z państwa trzeciego zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi 

określonymi w przepisach Unii Europejskiej, 

e) pochodzą ze stada urzędowo wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki 

bydła; 

2) w przypadku świń - spełniają wymagania określone w pkt 1 lit. a-d; 
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3) w przypadku owiec i kóz: 

a) zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii nie później niż na 24 

godziny przed wysyłką i podczas tego badania nie wykazywały klinicznych objawów 

chorób, 

b) pochodzą z gospodarstw, które ze względów zdrowotnych nie są objęte ograniczeniami i 

nie miały kontaktu ze zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw objętych takimi 

ograniczeniami, 

c) nie były objęte środkami związanymi ze zwalczaniem pryszczycy, w tym nie były 

szczepione przeciwko pryszczycy, 

d) nie są zwierzętami, które powinny być zabite lub poddane ubojowi zgodnie z programami 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, realizowanymi w regionie lub państwie 

pochodzenia zwierząt, 

e) pochodzą z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub zostały przywiezione z państwa 

trzeciego zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi określonymi w przepisach Unii 

Europejskiej, 

f) pochodzą z gospodarstwa urzędowo wolnego od brucelozy lub wolnego od brucelozy, z 

wyłączeniem owiec i kóz przeznaczonych do uboju; 

4) w przypadku drobiu: 

a) pochodzą z zakładów drobiu zatwierdzonych przez urzędowego lekarza weterynarii, 

położonych w gospodarstwach lub na obszarach, które ze względów zdrowotnych nie są 

objęte ograniczeniami, 

b) zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii przed wysłaniem i 

podczas tego badania nie wykazywały klinicznych objawów chorób, 

c) nie są zwierzętami, które powinny być zabite lub poddane ubojowi zgodnie z programami 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, realizowanymi w regionie lub państwie 

pochodzenia zwierząt, 

d) przeznaczonego do uboju, pochodzą z gospodarstw, które ze względów zdrowotnych nie są 

objęte ograniczeniami oraz nie znajdują się w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym 

wysokiej zjadliwości grypą ptaków lub rzekomym pomorem drobiu. 

2. Jeżeli ograniczenia zostały wprowadzone w związku z brucelozą, wścieklizną lub 

wąglikiem, zwierzęta pochodzące z takiego gospodarstwa mogą być przedmiotem handlu 

po upływie co najmniej: 
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1) 42 dni od dnia zabicia ostatniego zwierzęcia chorego lub zakażonego, podejrzanego o 

zakażenie lub o chorobę lub z gatunku wrażliwego na brucelozę z tego gospodarstwa; 

2) 30 dni od dnia zabicia ostatniego zwierzęcia chorego lub zakażonego, podejrzanego o 

zakażenie lub o chorobę lub z gatunku wrażliwego na wściekliznę z tego gospodarstwa; 

3) 15 dni od dnia zabicia ostatniego zwierzęcia chorego lub zakażonego, podejrzanego o 

zakażenie lub o chorobę lub z gatunku wrażliwego na wąglika z tego gospodarstwa. 

3. Przepisów ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do drobiu przeznaczonego na wystawy, pokazy i 

konkursy. 

Art.  20. 

1. Spełnienie wymagań weterynaryjnych, o których mowa w art. 19, jest potwierdzane w 

świadectwie zdrowia wystawionym przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, z którego są wysyłane zwierzęta. 

[2. Świadectwo zdrowia, w które zaopatruje się zwierzęta w czasie transportowania do 

miejsca przeznaczenia, powinno być: 

1) (uchylony); 

2) sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa wysyłającego zwierzęta 

i państwa ich przeznaczenia.] 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Badanie kliniczne, o którym mowa w art. 19 ust. 1, przeprowadza się w gospodarstwie 

pochodzenia zwierząt, w miejscu gromadzenia zwierząt lub w pomieszczeniu podmiotu 

prowadzącego działalność określoną w art. 1 pkt 1 lit. c. 

 

Art.  22. 

1. [Dopuszcza się handel niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego, jeżeli zostały 

spełnione wymagania określone w przepisach o kontroli weterynaryjnej w handlu oraz 

gdy:] 

 <Dopuszcza się handel niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego, jeżeli:> 

1) przy ich wytworzeniu zostały spełnione wymagania weterynaryjne określone dla danego 

rodzaju działalności nadzorowanej, której przedmiotem są te produkty; 

2) zostały spełnione wymagania zdrowotne dla produktów niejadalnych określone w handlu 

danym rodzajem niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego. 
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2. Spełnienie wymagań weterynaryjnych, o których mowa w ust. 1, jest potwierdzane w 

świadectwie zdrowia wystawionym przez urzędowego lekarza weterynarii państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej wysyłającego niejadalne produkty pochodzenia 

zwierzęcego. 

[3. Świadectwo, w które zaopatruje się niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego w 

czasie transportowania do miejsca przeznaczenia, powinno być sporządzone co najmniej 

w jednym z języków urzędowych państwa wysyłającego i państwa przeznaczenia 

produktów.] 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

Art.  23. 

[1. Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla handlu czynnikami chorobotwórczymi, z 

wyjątkiem immunologicznych produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do 

obrotu na podstawie przepisów Prawa farmaceutycznego, określają przepisy o kontroli 

weterynaryjnej w handlu.] 

<1. Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla handlu czynnikami chorobotwórczymi, z 

wyłączeniem immunologicznych produktów leczniczych weterynaryjnych 

dopuszczonych do obrotu na podstawie przepisów prawa farmaceutycznego, określa 

prawodawstwo weterynaryjne.> 

2. Za czynnik chorobotwórczy, o którym mowa w ust. 1, uważa się zbiór lub kulturę 

organizmów mogących wywołać u zwierząt choroby zakaźne, a także wszelkie pochodne 

tego zbioru lub kultury, w tym zmodyfikowane, poprzez które lub za pomocą których 

mogą być one przenoszone lub przekazywane. 

 

<Art. 23a. 

Podmiot, któremu zostały dostarczone zwierzęta, produkty lub czynniki 

chorobotwórcze, zgłasza niezwłocznie dostarczenie tych zwierząt, produktów lub 

czynników chorobotwórczych powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze 

względu na miejsce ich dostarczenia.> 

[Art.  24a. 

1. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

kontrolę spełniania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach 
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niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, które są określone w 

rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 

r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania 

zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 

92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 146 z 13.06.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, str. 75, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem 

998/2003". 

2. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań 

określonych w rozporządzeniu 998/2003 wydaje decyzję o zastosowaniu środków 

przewidzianych w tym rozporządzeniu oraz nadzoruje jej wykonanie.] 

 

<Art. 24a. 

1. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

kontrolę spełniania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach 

niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, które są określone 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 

czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt 

domowych oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 

28.06.2013, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 576/2013”. 

2. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań 

określonych w rozporządzeniu nr 576/2013 wydaje decyzję o zastosowaniu środków 

przewidzianych w rozporządzeniu nr 576/2013 oraz nadzoruje jej wykonanie.> 

 

<Art. 24aa. 

1. Wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych z państwa trzeciego lub jego 

terytorium zwierząt domowych towarzyszących podróżnym z gatunków, o których 

mowa w załączniku I w części B rozporządzenia nr 576/2013, są określone w art. 14 

rozporządzenia nr 576/2013. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych z państwa trzeciego 

lub jego terytorium zwierząt z gatunków, o których mowa w załączniku I w części B 

rozporządzenia nr 576/2013, w tym maksymalną liczbę tych zwierząt, jaka może 

towarzyszyć właścicielowi w rozumieniu art. 3 lit. c rozporządzenia nr 576/2013 lub 
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osobie upoważnionej w rozumieniu art. 3 lit. d rozporządzenia nr 576/2013 podczas 

pojedynczego przemieszczenia o charakterze niehandlowym, oraz wzory świadectw 

zdrowia dla tych zwierząt, mając na względzie zapewnienie ochrony zdrowia 

zwierząt oraz zdrowia publicznego.> 

 

Art.  24b. 

[1. Organy celne przeprowadzają kontrolę, o której mowa w art. 12 lit. a rozporządzenia 

998/2003, w wyznaczonych przejściach granicznych. 

2. Do przemieszczania w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących 

podróżnym, o których mowa w art. 12 lit. b rozporządzenia 998/2003, stosuje się przepisy 

o wymaganiach weterynaryjnych przy przywozie zwierząt i przepisy o weterynaryjnej 

kontroli granicznej.] 

<1. Organy celne przeprowadzają kontrolę, o której mowa w art. 34 ust. 1 

rozporządzenia nr 576/2013, w punktach wjazdu podróżnych w rozumieniu art. 3 lit. 

k rozporządzenia nr 576/2013, zwanych dalej „punktami wjazdu podróżnych”. 

2. Do przemieszczania w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących 

podróżnym, o których mowa w art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 576/2013, stosuje się 

przepisy o wymaganiach weterynaryjnych przy przywozie zwierząt, a to 

przemieszczanie podlega kontrolom przewidzianym w przepisach rozporządzenia 

2017/625.> 

[3. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje innym państwom członkowskim Unii Europejskiej 

oraz Komisji Europejskiej wykaz przejść granicznych, o których mowa w ust. 1, oraz 

informacje o organach przeprowadzających kontrole określone w art. 12 rozporządzenia 

998/2003.] 

[4. Organ celny w przypadku stwierdzenia niespełniania wymagań przy przemieszczaniu z 

państw trzecich w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym 

niezwłocznie powiadamia o tym powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu 

na miejsce położenia przejścia granicznego.] 

<4. Organ celny w przypadku stwierdzenia niespełniania wymagań przy 

przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących 

podróżnym z państwa trzeciego lub jego terytorium niezwłocznie powiadamia o tym 

powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia 

punktu wjazdu podróżnych.> 
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<4a. Organ celny, w przypadku gdy kontrola: 

1) dokumentacji, o której mowa w art. 34 rozporządzenia nr 576/2013, wykaże braki 

formalne lub 

2) tożsamości wykaże niezgodności w zakresie oznakowania zwierzęcia 

– po konsultacji z powiatowym lekarzem weterynarii właściwym ze względu na miejsce 

położenia punktu wjazdu podróżnych, a jeżeli to konieczne – po wysłuchaniu 

właściciela lub osoby upoważnionej, wydaje decyzję o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 576/2013, i nadzoruje 

wykonanie tej decyzji. 

4b. Do konsultacji, o której mowa w ust. 4a, nie stosuje się przepisów art. 106 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

4c. Konsultacja, o której mowa w ust. 4a, może odbywać się ustnie, telefonicznie, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 

344) lub innych środków łączności. 

4d. Szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji, o której mowa w ust. 4a, określa 

porozumienie zawarte między wojewódzkim lekarzem weterynarii a dyrektorem 

izby administracji skarbowej, właściwymi terytorialnie dla danego punktu wjazdu 

podróżnych. 

4e. Decyzji, o której mowa w ust. 4a, nie wydaje się, jeżeli właściciel albo osoba 

upoważniona odstąpi od przemieszczenia zwierzęcia na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.> 

[5. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku, o którym mowa w ust. 4: 

1) niezwłocznie udaje się na przejście graniczne; 

2) wydaje decyzję o zastosowaniu środków przewidzianych w rozporządzeniu 998/2003 oraz 

nadzoruje jej wykonanie.] 

<5. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku, o którym mowa w ust. 4, z wyjątkiem 

ust. 4a i 4e: 

1) niezwłocznie udaje się do punktu wjazdu podróżnych; 

2) wydaje decyzję o zastosowaniu środków przewidzianych w rozporządzeniu nr 

576/2013 oraz nadzoruje wykonanie tej decyzji.> 
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<5a. Powiatowy lekarz weterynarii nie wydaje decyzji o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 576/2013, jeżeli organ celny już 

zastosował ten środek.> 

[6. Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym w przypadku niespełniania wymagań, o 

których mowa w ust. 4, do czasu zastosowania środków przewidzianych w rozporządzeniu 

998/2003, przetrzymuje się pod dozorem organów celnych. 

7. Zarządzający przejściem granicznym, o którym mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia 

niespełnienia wymagań przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt 

domowych towarzyszących podróżnym, udostępnia nieodpłatnie pomieszczenie 

przystosowane do przetrzymywania tych zwierząt.] 

<6. Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym w przypadku niespełniania wymagań, 

o których mowa w ust. 4, do czasu zastosowania środków, o których mowa w art. 35 

ust. 1 rozporządzenia nr 576/2013, przetrzymuje się pod dozorem organów celnych. 

7. Zarządzający punktem wjazdu podróżnych w przypadku stwierdzenia niespełnienia 

wymagań przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych 

towarzyszących podróżnym udostępnia nieodpłatnie pomieszczenie przystosowane 

do przetrzymywania tych zwierząt.> 

8. W czasie przebywania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym w pomieszczeniu, 

o którym mowa w ust. 7, opiekę nad tymi zwierzętami zapewnia właściciel lub osoba 

odpowiedzialna za zwierzę. 

[9. Główny Lekarz Weterynarii podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące 

wymagań przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych 

towarzyszących podróżnym na terytorium Unii Europejskiej oraz przy wprowadzaniu tych 

zwierząt na jej terytorium. 

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

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, o 

których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie sprawnej kontroli zwierząt 

domowych towarzyszących podróżnym, przemieszczanych w celach niehandlowych.] 

<9. Główny Lekarz Weterynarii: 

1) umieszcza na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat 

Weterynarii informacje, o których mowa w art. 37 rozporządzenia nr 576/2013, oraz 

przekazuje Komisji Europejskiej adres tej strony; 

2) powiadamia Komisję Europejską zgodnie z art. 42 rozporządzenia nr 576/2013. 
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10. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz punktów 

wjazdu podróżnych oraz warunki i sposób współpracy organów Inspekcji 

Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach 

niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, mając na względzie 

zapewnienie sprawnego przeprowadzania kontroli przez te organy oraz ochronę 

zdrowia zwierząt.> 

<Art. 24ba. 

1. Główny Lekarz Weterynarii może wydać zezwolenie na przemieszczenie zwierząt, o 

którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 576/2013. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 576/2013, wydaje się w 

drodze decyzji. 

3. W zezwoleniu, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 576/2013, określa się 

punkt wjazdu inny niż punkt wjazdu podróżnych, przez który zwierzęta mogą być 

przemieszczone. 

4. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 

576/2013, składa się nie później niż na 2 dni przed dniem zamierzonego 

przemieszczenia zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

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

podmiotu przemieszczającego zwierzęta; 

2) określenie liczby przemieszczanych zwierząt; 

3) nazwę państwa pochodzenia przemieszczanych zwierząt; 

4) określenie punktu wjazdu, o którym mowa w ust. 3, i zamierzonego terminu 

przemieszczenia zwierząt. 

Art. 24bb. 

1. Główny Lekarz Weterynarii może wydać zezwolenie na przemieszczenie zwierząt 

domowych towarzyszących podróżnym, o którym mowa w art. 32 ust. 1 

rozporządzenia nr 576/2013. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 576/2013, wydaje się w 

drodze decyzji po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii właściwym dla 

miejsca przeznaczenia zwierząt miejsca oraz warunków kwarantanny zwierząt. 
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3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, może odbywać się ustnie, telefonicznie, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub innych środków 

łączności. 

4. Do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 106 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

5. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 

576/2013, składa się nie później niż na 14 dni przed dniem zamierzonego 

przemieszczenia zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres właściciela przemieszczanych zwierząt; 

2) określenie gatunku i liczby przemieszczanych zwierząt; 

3) nazwę państwa pochodzenia przemieszczanych zwierząt; 

4) nazwy państw, przez które zwierzęta będą przemieszczane; 

5) określenie punktu wjazdu podróżnych i zamierzonego terminu przemieszczenia 

zwierząt; 

6) miejsce przeznaczenia przemieszczanych zwierząt. 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się kopie dokumentów pozwalających 

na ustalenie statusu epizootycznego zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, 

które mają zostać przemieszczone, w tym zaświadczeń o wykonanych szczepieniach, 

wyników badań diagnostycznych w kierunku chorób zakaźnych zwierząt, książeczki 

zdrowia i zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza weterynarii w 

państwie trzecim. 

8. Koszty działań określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 

rozporządzenia nr 576/2013, ponosi właściciel lub osoba upoważniona. 

9. O przybyciu zwierzęcia na miejsce przeznaczenia właściciel lub osoba upoważniona 

niezwłocznie powiadamia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu 

na miejsce przeznaczenia zwierzęcia.> 

 

[Art.  24c. 

1. Koszty działań podjętych w wyniku wydania decyzji, o których mowa w art. 24a ust. 2 oraz 

art. 24b ust. 5 pkt 2, w tym koszty przetrzymywania zwierząt i opieki nad tymi zwierzętami, 

ponosi właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę. 
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2. Powiatowy lekarz weterynarii, który wydał decyzje wymienione w art. 24a ust. 2 oraz art. 

24b ust. 5 pkt 2, ustala, w drodze decyzji, wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1. 

3. Decyzjom, o których mowa w art. 24a ust. 2 i art. 24b ust. 5 pkt 2, oraz decyzji w sprawie 

wysokości kosztów nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.] 

 

<Art. 24c. 

1. Koszty działań podjętych w wyniku wydania decyzji, o których mowa w art. 24a ust. 2 

oraz art. 24b ust. 4a i ust. 5 pkt 2, w tym koszty przetrzymywania zwierząt i opieki 

nad tymi zwierzętami, ponosi właściciel lub osoba upoważniona. 

2. Organ, który wydał decyzje wymienione w art. 24a ust. 2 oraz art. 24b ust. 4a i ust. 5 

pkt 2, ustala, w drodze decyzji, wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1. 

3. Decyzjom, o których mowa w art. 24a ust. 2 oraz art. 24b ust. 4a i ust. 5 pkt 2, oraz 

decyzji w sprawie wysokości kosztów, o której mowa w ust. 2, nadaje się rygor 

natychmiastowej wykonalności.> 

Art.  24d. 

1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna prowadzi rejestr lekarzy weterynarii 

upoważnionych do wydawania paszportu oraz pobierania próbek w celu określenia miana 

przeciwciał w rozumieniu przepisów [rozporządzenia 998/2003] <rozporządzenia nr 

576/2013>. 

2. Lekarz weterynarii wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest upoważniony do 

wydawania paszportu oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w 

rozumieniu przepisów [rozporządzenia 998/2003] <rozporządzenia nr 576/2013>. 

3. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna określi, w drodze uchwały, sposób prowadzenia 

tego rejestru. 

4. Do rejestru wpisuje się wyłącznie lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne 

w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. 

5. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek lekarza weterynarii. Podstawą wpisu jest 

uchwała okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej. 

6. Odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze uchwały okręgowej rady lekarsko-

weterynaryjnej. 

7. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna skreśla, w drodze uchwały, lekarza weterynarii z 

rejestru, o którym mowa w ust. 1, w przypadku: 
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1) skreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej 

lub 

2) skreślenia zakładu leczniczego dla zwierząt z ewidencji takich zakładów prowadzonej 

przez tę radę, lub 

3) stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów dotyczących: 

a) wydawania paszportów lub 

b) pobrania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów 

[rozporządzenia 998/2003] <rozporządzenia nr 576/2013>. 

 

Art.  24e. 

1. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, za pośrednictwem okręgowych izb lekarsko-

weterynaryjnych, zaopatruje lekarzy weterynarii, o których mowa w art. 24d ust. 1, w 

druki paszportów. Każdy z druków paszportu posiada niepowtarzalny numer. 

2. Lekarz weterynarii, o którym mowa w art. 24d ust. 1, wydaje paszport, jeżeli zwierzę 

zostało oznakowane zgodnie z przepisami [rozporządzenia 998/2003] <rozporządzenia 

nr 576/2013>. 

3. Lekarz weterynarii, o którym mowa w art. 24d ust. 1, wydaje decyzję o odmowie wydania 

paszportu w przypadku niespełnienia wymagań określonych w przepisach 

[rozporządzenia 998/2003]  <rozporządzenia nr 576/2013>. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do okręgowej rady lekarsko-

weterynaryjnej właściwej dla lekarza weterynarii wydającego paszport. 

5. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna rozpatruje odwołanie od decyzji, o której mowa w 

ust. 3, oraz wydaje uchwałę w tej sprawie. 

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą w sprawach wpisu, odmowy wpisu do rejestru i 

skreślenia z rejestru oraz wydawania paszportów stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art.  24f. 

1. [Oznakowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 998/2003, przeprowadza:] 

 <Oznakowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia nr 576/2013, 

dokonuje:> 

1) lekarz weterynarii; 
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2) osoba, która posiada tytuł technika weterynarii, w ramach działalności zakładu leczniczego 

dla zwierząt. 

[2. Oznakowania dokonuje się w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia 998/2003, przez wytatuowanie numeru.] 

 

[Art.  24h. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównego 

Lekarza Weterynarii, może wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem, o którym mowa w 

art. 18 rozporządzenia 998/2003.] 

<Art. 24h. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównego 

Lekarza Weterynarii, może wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem, o którym 

mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 576/2013.> 

 

Art.  26a. 

1. Wymagania weterynaryjne dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i 

produktów pochodnych są określone w rozporządzeniu nr 1069/2009, w przepisach 

wydanych w trybie tego rozporządzenia oraz w ustawie. 

2. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 

1) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na obszarze swojej właściwości 

wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu oraz 

właściwej władzy określone w rozporządzeniu nr 1069/2009 i przepisach wydanych w 

trybie tego rozporządzenia, w tym przeprowadza kontrole spełniania wymagań 

określonych w tych przepisach; 

2) Główny Lekarz Weterynarii: 

a) wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu oraz właściwej 

władzy w zakresie udostępniania oraz przekazywania Komisji Europejskiej i państwom 

członkowskim Unii Europejskiej informacji, dokumentów i danych oraz dokonywania 

zgłoszeń i składania wniosków określonych w rozporządzeniu nr 1069/2009 oraz w 

przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia, 

b) wykonuje zadania i czynności właściwego organu i krajowego punktu kontaktowego w 

sprawach, o których mowa w art. 20, art. 30 i art. 49 rozporządzenia nr 1069/2009 oraz 

art. 16 ust. 2 i art. 27 ust. 1 akapit drugi lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z 
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dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w 

sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i 

przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy 

(Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

142/2011". 

3. Graniczny lekarz weterynarii wykonuje zadania i czynności: 

1) właściwego organu odpowiedzialnego za punkt kontroli granicznej, właściwego organu 

punktu kontroli granicznej oraz zadania i czynności właściwego organu i urzędowego 

lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej określone w rozporządzeniu nr 

142/2011; 

2) właściwego organu określone w art. 27 ust. 1 akapit pierwszy, art. 28 ust. 1 i 3, w 

załączniku XII w ust. 1 w lit. c i w załączniku XIV w rozdziale I w sekcji 2 ust. 4 lit. b 

rozporządzenia nr 142/2011. 

4. Jeżeli wykonanie zadań lub czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3, wymaga 

indywidualnego rozstrzygnięcia o prawach lub obowiązkach adresatów przepisów 

wymienionych w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii albo graniczny lekarz weterynarii 

dokonuje rozstrzygnięcia w drodze decyzji. 

5. Decyzjom wydanym w sprawach, o których mowa w rozporządzeniu nr 142/2011 w 

załączniku VI w rozdziale II: 

1) w sekcji 2 w ust. 1 w lit. e pkt iii, 

2) w sekcji 3 w ust. 2 lit. c, 

3) w sekcji 4 w lit. b 

- nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w przypadku gdy z rozporządzenia nr 1069/2009 

lub z przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia wynika: 

1) obowiązek podjęcia lub wykonania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

właściwy organ, właściwą władzę[, urzędowego lekarza weterynarii lub zatwierdzonego 

lekarza weterynarii] <lub urzędowego lekarza weterynarii> określonych zadań lub 

czynności, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje zadań lub czynności wykonywanych 

przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, a także sposób ich wykonania, 
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2) możliwość podjęcia lub wykonania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

właściwy organ, właściwą władzę[, urzędowego lekarza weterynarii lub zatwierdzonego 

lekarza weterynarii] <lub urzędowego lekarza weterynarii> określonych zadań lub 

czynności, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje zadań lub czynności 

wykonywanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, a także sposób ich wykonania 

- mając na względzie zapobieżenie zagrożeniu stwarzanemu przez produkty uboczne 

pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne dla zdrowia ludzi lub zwierząt oraz 

ograniczenie lub zlikwidowanie tego zagrożenia. 

 

<Art. 26ga. 

Do podmiotu będącego odbiorcą przesyłki produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego lub produktów pochodnych, który został wskazany w świadectwie 

zdrowia lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce jako odbiorca tych 

produktów, stosuje się przepis art. 23a.> 

 

Art.  27. 

1. Koniowate mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli: 

1) są zidentyfikowane zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii nie później niż na 48 

godzin przed załadunkiem i podczas tego badania nie wykazywały klinicznych objawów 

chorób; 

3) nie miały kontaktu z koniowatymi chorymi na chorobę zakaźną zwierząt w okresie 15 dni 

poprzedzających dzień badania, o którym mowa w pkt 2; 

4) pochodzą z gospodarstw, które ze względów zdrowotnych nie są objęte ograniczeniami, o 

których mowa w ust. 3 i 4; 

5) nie są zwierzętami, które powinny być zabite lub poddane ubojowi zgodnie z programami 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, realizowanymi w regionie lub państwie 

pochodzenia zwierząt; 

6) zostały spełnione inne wymagania zdrowotne dla zwierząt określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 30 pkt 1, przy przemieszczaniu na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej koniowatych z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej. 

2. W przypadku zarejestrowanych koniowatych wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

stosuje się wyłącznie do koniowatych przeznaczonych do handlu. 

3. Jeżeli nie wszystkie znajdujące się w gospodarstwie zwierzęta z gatunków wrażliwych na 

daną chorobę zakaźną były zabite lub poddane ubojowi w związku z zastosowaniem 

środków, o których mowa w ust. 1 pkt 5, koniowate nie mogą opuścić tego gospodarstwa 

w celu ich przemieszczenia: 

1) przez co najmniej: 

a) 6 miesięcy od dnia kontaktu ze zwierzęciem chorym na zarazę stadniczą lub zakażonym tą 

chorobą - w przypadku koniowatych podejrzanych o zakażenie tą chorobą lub 

podejrzanych o tę chorobę, z tym że dla ogiera okres ten liczy się do czasu jego 

wykastrowania, 

b) 6 miesięcy od dnia, w którym koniowate chore na nosaciznę lub wirusowe zapalenie 

mózgu i rdzenia kręgowego koni lub zakażone tymi chorobami zostały zabite lub poddane 

ubojowi, 

c) 6 miesięcy w przypadku pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, 

d) 1 miesiąc w przypadku wścieklizny, 

e) 15 dni w przypadku wąglika; 

2) do dnia, w którym, po zabiciu lub poddaniu ubojowi zwierząt chorych na niedokrwistość 

zakaźną koni lub zakażonych tą chorobą, pozostałe koniowate wykazały ujemną reakcję 

na dwa testy Cogginsa wykonane w trzymiesięcznych odstępach. 

4. Jeżeli znajdujące się w gospodarstwie zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę 

zakaźną zostały zabite lub poddane ubojowi w związku z zastosowaniem środków, o 

których mowa w ust. 1 pkt 5, koniowate nie powinny opuszczać tego gospodarstwa w celu 

ich przemieszczenia przed upływem 30 dni od dnia, w którym zwierzęta zostały zabite lub 

poddane ubojowi, a obiekty znajdujące się w gospodarstwie poddane odkażaniu, z tym że 

w przypadku wąglika okres ten wynosi 15 dni. 

5. Główny Lekarz Weterynarii może, w drodze decyzji, pozwolić na przemieszczenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

koniowatych, o których mowa w ust. 3 i 4, na zawody sportowe lub wyścigi konne, mimo 

niezachowania terminów określonych w tych przepisach, powiadamiając niezwłocznie 
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Komisję Europejską o wydaniu takiego pozwolenia. Do wniosków o wydanie pozwolenia 

przepisy art. 13 ust. 6-8 stosuje się odpowiednio. 

6. Spełnianie wymagań weterynaryjnych, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, jest potwierdzane w 

świadectwie zdrowia wystawionym przez urzędowego lekarza weterynarii państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej wysyłającego zwierzęta. [Do świadectwa zdrowia 

przepisy art. 20 ust. 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio.] 

7. W przypadku zarejestrowanych koniowatych potwierdza się wyłącznie wymagania 

weterynaryjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 oraz ust. 3 i 4, w informacji o stanie 

zdrowia wystawionej przez urzędowego lekarza weterynarii państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej wysyłającego te zwierzęta, dołączonej do dokumentów 

identyfikacyjnych tych zwierząt. Informacja o stanie zdrowia powinna być sporządzona 

co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa wysyłającego zwierzęta i państwa 

ich przeznaczenia oraz jest ważna przez 10 dni od dnia przeprowadzenia badania 

klinicznego zwierząt dokonanego w celu jej wystawienia. 

8. Spełnienie wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, potwierdza się w szczególności na 

podstawie oświadczenia posiadacza zwierzęcia. 

9. Koniowate przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej powinny być przemieszczane z gospodarstwa 

pochodzenia bezpośrednio lub za pośrednictwem miejsca gromadzenia, tak szybko, jak to 

możliwe. 

<Art. 28a. 

Do podmiotu będącego odbiorcą koniowatych przemieszczanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, który 

został wskazany w świadectwie zdrowia towarzyszącym przesyłce koniowatych jako 

odbiorca tych koniowatych, stosuje się przepis art. 23a.> 

 

<Art. 40b. 

Do podmiotu będącego odbiorcą zwierząt akwakultury przemieszczanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, który 

został wskazany w świadectwie zdrowia lub innym dokumencie towarzyszącym 

przesyłce zwierząt akwakultury jako odbiorca tych zwierząt, stosuje się przepis art. 

23a.> 
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Art.  42. 

1. W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności 

poronienia u bydła, świń, owiec i kóz, objawów neurologicznych u zwierząt, znacznej 

liczby nagłych padnięć, zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na 

skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych oraz podwyższonej śmiertelności 

zwierząt akwakultury, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do: 

1) niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego 

podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta); 

2) pozostawienia zwierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych 

zwierząt; 

3) uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których 

znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę, lub zwłoki zwierzęce; 

4) wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów, w szczególności 

mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt 
3
 , wody, ściółki, nawozów 

naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu i innych przedmiotów 

znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba; 

5) udostępnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierząt i zwłok zwierzęcych do badań i 

zabiegów weterynaryjnych, a także udzielania pomocy przy ich wykonywaniu; 

6) udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych 

organów wyjaśnień i podawania informacji, które mogą mieć znaczenie dla wykrycia 

choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu. 

1a. Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza 

weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz. 

2. W przypadku powzięcia informacji wskazujących na możliwość wystąpienia choroby 

zakaźnej zwierząt przez podmioty prowadzące działalność w zakresie: 

1) pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania lub obrotu niejadalnymi produktami 

pochodzenia zwierzęcego oraz działalność nadzorowaną w zakresie określonym w art. 4 

ust. 3, 

2) produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o wymaganiach 

weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego 

- przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
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3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, realizują również osoby mające kontakt ze 

zwierzętami, w szczególności przy wykonywaniu obowiązków służbowych lub 

zawodowych, z tym że lekarz weterynarii wezwany do zwierzęcia w przypadku 

podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania 

informuje posiadacza zwierzęcia o obowiązkach określonych w ust. 1 i nadzoruje ich 

wykonanie do czasu przybycia powiatowego lekarza weterynarii lub osoby przez niego 

upoważnionej. 

3a. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 6, w odniesieniu do zwierząt wolno 

żyjących (dzikich), realizują również myśliwi oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodu 

łowieckiego. 

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie informuje organ Inspekcji Weterynaryjnej 

o otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

5. Podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej niezwłocznie informuje 

organ Inspekcji Weterynaryjnej, jeżeli na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1, podejrzewa wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt podlegającej 

obowiązkowi zwalczania. 

6. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1 lub ust. 2-5, podejmuje niezwłocznie czynności w celu wykrycia lub wykluczenia 

choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, a w szczególności: 

1) nakazuje posiadaczowi zwierząt sporządzenie i aktualizację spisu wszystkich zwierząt lub 

zwłok zwierzęcych; 

1a) ustala stan ilościowy produktów, w szczególności mięsa, mleka oraz środków żywienia 

zwierząt 
4
 , ściółki i nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i 

nawożeniu i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła 

choroba, w zależności od choroby zakaźnej zwierząt; 

2) przeprowadza dochodzenie epizootyczne; 

3) przeprowadza badanie kliniczne zwierząt; 

4) pobiera i wysyła próbki do badań laboratoryjnych. 

7. Dochodzenie epizootyczne, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, obejmuje co najmniej ustalenie: 

1) okresu, w którym choroba zakaźna zwierząt mogła rozwijać się w gospodarstwie przed 

podejrzeniem lub stwierdzeniem jej wystąpienia u zwierząt z gatunku wrażliwego; 

2) miejsca pochodzenia źródła choroby zakaźnej zwierząt wraz z ustaleniem innych 

gospodarstw, w których zwierzęta z gatunku wrażliwego mogły zostać zakażone; 
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3) dróg przemieszczania się ludzi, zwierząt i przedmiotów, które mogły być przyczyną 

szerzenia się choroby zakaźnej zwierząt, do lub z gospodarstwa - w okresie, o którym 

mowa w pkt 1. 

8. Powiatowy lekarz weterynarii natychmiast informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii, 

w tym w formie elektronicznej, o podejrzeniu lub wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt 

wymienionej w pkt 1-15 załącznika nr 2 oraz o czynnościach podjętych w celu wykrycia 

lub wykluczenia tej choroby. 

9. Wojewódzki lekarz weterynarii przekazuje natychmiast Głównemu Lekarzowi Weterynarii, 

w tym w formie elektronicznej, informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu choroby 

zakaźnej zwierząt wymienionej w pkt 1-15 załącznika nr 2 oraz o czynnościach podjętych 

w celu wykrycia lub wykluczenia tej choroby. 

10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt lub jej stwierdzenia 

powiatowy lekarz weterynarii stosuje środki przewidziane dla zwalczania danej choroby. 

11. Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze rozporządzenia - aktu prawa miejscowego, może 

na czas określony wyznaczyć, wokół gospodarstwa, w którym przebywają zwierzęta i co 

do którego istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia jednego lub więcej przypadków 

choroby zakaźnej zwierząt, obszar, na którym przez ten czas może stosować środki 

przewidziane dla zwalczania danej choroby. 

 

Art.  43a. 

1. Badania i inne czynności z żywym czynnikiem zakaźnym, jego materiałem genetycznym, 

antygenami lub szczepionkami wytwarzanymi z takich antygenów przeprowadzane lub 

wykonywane w celach badawczym, diagnostycznym lub wytwórczym mogą być 

przeprowadzane lub wykonywane wyłącznie w zatwierdzonych pomieszczeniach, 

obiektach lub laboratoriach, jeżeli przepisy Unii Europejskiej dotyczące zwalczania 

chorób zakaźnych zwierząt przewidują obowiązek zatwierdzenia takich pomieszczeń, 

obiektów lub laboratoriów. 

2. Zatwierdzenia pomieszczenia, obiektu lub laboratorium dokonuje Główny Lekarz 

Weterynarii, na wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić badania i inne czynności 

określone w ust. 1, jeżeli pomieszczenie, obiekt lub laboratorium, osoby 

przeprowadzające takie badania i wykonujące takie czynności oraz metody 

przeprowadzania takich badań lub wykonywania takich czynności spełniają wymagania 

bezpieczeństwa biologicznego określone w przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w 
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przepisach Unii Europejskiej, w tym wprowadzających podręczniki badań 

diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt 

(OIE), dotyczących prac z żywymi czynnikami zakaźnymi w laboratoriach oraz 

pomieszczeniach ze zwierzętami laboratoryjnymi. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

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

wnioskodawcy; 

2) określenie rodzaju i zakresu przeprowadzanych badań lub wykonywanych czynności; 

3) określenie lokalizacji pomieszczenia, obiektu lub laboratorium, w których mają być 

przeprowadzane badania lub wykonywane czynności. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się opinię o spełnianiu wymagań 

niezbędnych do zatwierdzenia określonych w ust. 2, wydaną przez krajowe laboratorium 

referencyjne właściwe dla danego kierunku badań laboratoryjnych, a w przypadku gdy nie 

ma takiego krajowego laboratorium referencyjnego lub wniosek dotyczy zatwierdzenia 

takiego krajowego laboratorium referencyjnego lub jego pomieszczenia lub obiektu - 

wydaną przez krajowe laboratorium referencyjne znajdujące się na terytorium innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA lub 

[wspólnotowe laboratorium referencyjne] <laboratorium referencyjne Unii 

Europejskiej>. 

5. Główny Lekarz Weterynarii w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku i opinii, o 

których mowa w ust. 2 i 4, przeprowadza kontrolę w pomieszczeniu, obiekcie lub 

laboratorium. 

6. Główny Lekarz Weterynarii po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 5, w 

drodze decyzji: 

1) zatwierdza pomieszczenie, obiekt lub laboratorium po stwierdzeniu spełnienia wymagań 

niezbędnych do zatwierdzenia określonych w ust. 2; 

2) odmawia zatwierdzenia pomieszczenia, obiektu lub laboratorium po stwierdzeniu, że nie są 

spełnione wymagania niezbędne do zatwierdzenia określone w ust. 2. 

7. Główny Lekarz Weterynarii ogłasza, na stronie internetowej administrowanej przez 

Główny Inspektorat Weterynarii, wykaz podręczników badań diagnostycznych i 

szczepionek dla zwierząt Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) dotyczących 

prac z żywymi czynnikami zakaźnymi w laboratoriach oraz pomieszczeniach ze 

zwierzętami laboratoryjnymi. 
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Art.  44. 

1. W celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania 

powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, może: 

1) nakazać odosobnienie, strzeżenie lub obserwację zwierząt chorych lub zakażonych albo 

podejrzanych o zakażenie lub o chorobę; 

2) wyznaczyć określone miejsce jako ognisko choroby; 

3) zakazać wydawania świadectw zdrowia, dokumentów handlowych lub przewozowych; 

4) nakazać zabicie lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych, podejrzanych o zakażenie lub o 

chorobę albo zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt; 

5) nakazać oczyszczenie i odkażenie miejsc oraz środków transportu, a także odkażenie, 

zniszczenie lub usunięcie w sposób wykluczający niebezpieczeństwo szerzenia się 

choroby zakaźnej zwierząt środków żywienia zwierząt 
5
 , ściółki, nawozów naturalnych w 

rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu, oraz przedmiotów, z którymi miały 

kontakt zwierzęta chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub o chorobę; 

6) zakazać osobom, które były lub mogły być w kontakcie ze zwierzętami chorymi, 

zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę, czasowego opuszczania ogniska 

choroby; 

7) nakazać odkażanie rzeczy osób, które miały lub mogły mieć kontakt ze zwierzętami 

chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę; 

8) zakazać karmienia zwierząt określonymi środkami żywienia zwierząt 
6
  lub pojenia z 

określonych zbiorników i ujęć wody; 

9) zakazać w ognisku choroby wprowadzania, przeprowadzania i wyprowadzania zwierząt 

lub sprowadzania i wywożenia produktów, zwłok zwierzęcych i środków żywienia 

zwierząt 
7
 ; 

10) nakazać: 

a) badanie kliniczne zwierząt z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych, 

b) przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych, 

c) wykonywanie określonych zabiegów na zwierzętach, w tym przeprowadzanie szczepień; 

11) zakazać używania zwierząt w celu rozmnażania; 

12) określać sposób postępowania ze zwierzętami chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o 

zakażenie lub o chorobę, zwłokami zwierzęcymi, produktami oraz środkami żywienia 

zwierząt 
8
  zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie; 
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12a) nakazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania oraz 

wykorzystywania ubocznych produktów zwierzęcych unieszkodliwienie zwłok 

zwierzęcych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych, produktów pozyskanych od 

tych zwierząt oraz przedmiotów, z którymi miały kontakt zabite zwierzęta; 

12b) nakazać posiadaczowi gospodarstwa podjęcie określonych działań w celu 

zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego; 

12c) nakazać posiadaczowi gospodarstwa podjęcie określonych działań w celu umożliwienia 

wykonania odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących (dzikich) lub zakazać działań 

uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie tego odstrzału; 

13) nakazać podmiotom zajmującym się ubojem zwierząt przeprowadzenie uboju z 

określeniem jego warunków; 

14) nakazać podmiotom zajmującym się transportem zwierząt lub zwłok zwierzęcych ich 

transport do wskazanych miejsc; 

15) nakazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji produktów ich 

przetworzenie oraz, jeżeli jest to konieczne, zastosowanie do tego przetworzenia 

określonej technologii; 

16) nakazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa 

produkcyjnego sektora akwakultury podjęcie czynności prowadzących do ograniczenia 

lub wyeliminowania czynnika chorobotwórczego; 

17) określić stosowanie środków innych niż wymienione w pkt 1-16, wynikających ze 

stosowanych bezpośrednio w systemie prawa polskiego przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zapewniających bezpieczeństwo 

epizootyczne, w szczególności zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń dla 

zdrowia publicznego. 

1a. W przypadku zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt powiatowy lekarz 

weterynarii może, w drodze decyzji: 

1) nakazać odosobnienie, strzeżenie lub obserwację zwierząt chorych lub zakażonych albo 

podejrzanych o zakażenie lub o chorobę; 

2) zakazać wydawania świadectw zdrowia, dokumentów handlowych lub przewozowych; 

3) nakazać oczyszczenie i odkażenie miejsc oraz środków transportu, a także odkażenie, 

zniszczenie lub usunięcie w sposób wykluczający niebezpieczeństwo szerzenia się 

choroby zakaźnej zwierząt środków żywienia zwierząt 
9
 , ściółki, nawozów naturalnych w 
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rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu, oraz przedmiotów, z którymi miały 

kontakt zwierzęta chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub o chorobę; 

4) nakazać odkażanie rzeczy osób, które miały lub mogły mieć kontakt ze zwierzętami 

chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę; 

5) zakazać karmienia zwierząt określonymi środkami żywienia zwierząt 
10

  lub pojenia z 

określonych zbiorników i ujęć wody; 

6) nakazać: 

a) badanie kliniczne zwierząt z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych, 

b) przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych, 

c) wykonywanie określonych zabiegów na zwierzętach, w tym przeprowadzanie szczepień; 

7) nakazać posiadaczowi gospodarstwa podjęcie określonych działań w celu zabezpieczenia 

gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego. 

1b. Jeżeli na obszarze innego powiatu istnieje konieczność zastosowania środków, o których 

mowa w ust. 1 pkt 12a oraz 13-15 i 17, powiatowy lekarz weterynarii wnioskuje o 

zastosowanie tych środków do właściwego powiatowego lekarza weterynarii, który 

wydaje decyzję w sprawie zastosowania tych środków. 

2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1-1b, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

3. Przepisów ust. 1 pkt 3 i ust. 1a pkt 2 nie stosuje się do wydawania świadectw zdrowia dla 

zwierząt akwakultury. 

Art.  45. 

1. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania powiatowy lekarz weterynarii, w drodze 

rozporządzenia - aktu prawa miejscowego, może: 

1) określić obszar, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie wystąpienia 

tej choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony, oraz sposób 

oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego; 

2) wprowadzić czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów; 

3) czasowo zakazać organizowania: 

a) widowisk, zgromadzeń, pochodów lub nakazać czasowe zawieszenie określonej 

działalności, 

b) targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, polowań i odłowów zwierząt łownych; 

3a) zakazać utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych; 

3b) czasowo zakazać dokarmiania zwierząt łownych; 
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4) ograniczyć przemieszczanie lub obrót albo zakazać przemieszczania lub obrotu 

zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i 

produktami rolnymi lub paszami oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować 

szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt; 

5) nakazać zaopatrywanie zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia wystawiane przez 

urzędowego lekarza weterynarii; 

5a) nakazać posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z 

gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, powiatowemu lekarzowi 

weterynarii; 

6) nakazać przeprowadzenie zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień; 

7) nakazać oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania zwierząt 

lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów, środków 

żywienia zwierząt 
11

 , a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu; 

8) nakazać odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazać dzierżawcom 

lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących 

(dzikich); 

8a) nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków 

padnięć lub dostarczanie odstrzelonych zwierząt łownych do określonych miejsc; 

8b) nakazać zagospodarowanie w określony sposób tusz odstrzelonych lub upolowanych 

zwierząt łownych, zwłok tych zwierząt lub ubocznych produktów pochodzących od tych 

zwierząt; 

8c) nakazać zarządcom dróg publicznych: 

a) zamykanie znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt lub 

b) wykonywanie przeszkód technicznych, w szczególności budowę ogrodzeń lub 

zabezpieczeń technicznych, lub 

c) wykładanie mat dezynfekcyjnych, a także ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie 

zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego; 

8d) nakazać zarządcom przejść granicznych wykonanie określonych działań lub zastosowanie 

określonego sprzętu, urządzeń i materiałów na przejściach granicznych; 

8e) nakazać podjęcie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed 

przenikaniem czynnika zakaźnego; 

8f) nakazać pobieranie próbek do badań laboratoryjnych i określić sposób ich pobierania; 
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8g) nakazać odłów zwierząt łownych wraz z określeniem sposobu jego przeprowadzenia oraz 

postępowania z odłowionymi zwierzętami, w tym ich uśmiercenie; 

8h) nakazać podmiotom prowadzącym odłów zwierząt łownych lub wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt określony sposób postępowania z odłowionymi lub wyłapanymi 

zwierzętami; 

8i) nakazać poszukiwanie padłych zwierząt; 

8j) nakazać podmiotom zajmującym się transportem zwierząt lub zwłok zwierzęcych ich 

transport do wskazanych miejsc; 

9) nakazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub 

dystrybucji produktów lub pasz zastosowanie określonej technologii; 

10) nakazać utrzymywanie zwierząt, w tym ich karmienie lub pojenie, w określony sposób; 

11) określić stosowanie środków innych niż wymienione w pkt 1-10, wynikających ze 

stosowanych bezpośrednio w systemie prawa polskiego przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zapewniających bezpieczeństwo 

epizootyczne, w szczególności zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń dla 

zdrowia publicznego. 

1a. Podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazów, o których mowa w ust. 

1 pkt 8a, 8b, 8c lit. c, pkt 8d i 9, przysługuje ze środków budżetu państwa zwrot kosztów 

faktycznie poniesionych w związku z realizacją tych nakazów. 

1b. W przypadku wydania nakazów, o których mowa w ust. 1 pkt 8, 8g, 8i i 8j, właściciele 

lub posiadacze gruntów, których dotyczą te nakazy, oraz osoby trzecie są obowiązani do 

powstrzymania się od podejmowania czynności utrudniających lub uniemożliwiających 

realizację tych nakazów. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć obszaru tylko jednego powiatu. 

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem podania do 

wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. 

4. Powiatowy lekarz weterynarii uchyla wydane rozporządzenie niezwłocznie po ustaniu 

zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania 

lub jej likwidacji. 

Art.  46. 

1. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania i potrzeby zarządzenia środków, o których mowa w 

art. 45 ust. 1, na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu właściwy powiatowy 
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lekarz weterynarii informuje o tym natychmiast właściwego wojewódzkiego lekarza 

weterynarii. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) określenie choroby zakaźnej zwierząt; 

2) określenie obszaru zagrożonego wystąpieniem lub obszaru występowania choroby 

zakaźnej zwierząt; 

3) uzasadnienie podjęcia środków. 

3. Wojewoda w przypadku, o którym mowa w ust. 1, na wniosek wojewódzkiego lekarza 

weterynarii, w drodze rozporządzenia: 

1) określa obszar, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie wystąpienia 

tej choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony, oraz sposób 

oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego lub 

2) wprowadza czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów, lub 

3) czasowo zakazuje organizowania: 

a) widowisk, zgromadzeń, pochodów lub nakazuje czasowe zawieszenie określonej 

działalności, lub 

b) targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, polowań i odłowów zwierząt łownych, 

lub 

3a) zakazuje utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych, lub 

3b) czasowo zakazuje dokarmiania zwierząt łownych, lub 

4) ogranicza przemieszczanie lub obrót albo zakazuje przemieszczania lub obrotu 

zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i 

produktami rolnymi lub paszami oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować 

szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt, lub 

5) nakazuje zaopatrywanie zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia wystawiane przez 

urzędowego lekarza weterynarii, lub 

5a) nakazuje posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z 

gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, powiatowemu lekarzowi 

weterynarii, lub 

6) nakazuje przeprowadzenie zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień, lub 

7) nakazuje oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania zwierząt 

lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów, środków 

żywienia zwierząt 
12

 , a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu, lub 
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8) nakazuje odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazuje 

dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolno 

żyjących (dzikich), lub 

8a) nakazuje utrzymywanie zwierząt, w tym ich karmienie lub pojenie, w określony sposób, 

lub 

8b) nakazuje dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków 

padnięć lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u określonych gatunków zwierząt 

lub dostarczanie odstrzelonych zwierząt do określonych miejsc, lub 

8c) nakazuje zagospodarowanie w określony sposób tusz odstrzelonych lub upolowanych 

zwierząt łownych, zwłok tych zwierząt lub ubocznych produktów pochodzących od tych 

zwierząt, lub, 

8d) nakazuje zarządcom dróg publicznych: 

a) zamykanie znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt lub 

b) wykonywanie przeszkód technicznych, w szczególności budowę ogrodzeń lub 

zabezpieczeń technicznych, lub 

c) wykładanie mat dezynfekcyjnych, a także ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie 

zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego; 

8e) nakazuje zarządcom przejść granicznych wykonanie określonych działań lub 

zastosowanie określonego sprzętu, urządzeń i materiałów na przejściach granicznych, lub  

8f) nakazuje podjęcie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed 

przenikaniem czynnika zakaźnego, lub 

8g) nakazuje pobieranie próbek do badań laboratoryjnych i określić sposób ich pobierania, lub 

8h) nakazuje odłów zwierząt łownych wraz z określeniem sposobu jego przeprowadzenia oraz 

postępowania z odłowionymi zwierzętami, w tym ich uśmiercenie, lub 

8i) nakazuje podmiotom prowadzącym odłów zwierząt łownych lub wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt określony sposób postępowania z odłowionymi lub wyłapanymi 

zwierzętami, lub 

8j) nakazuje poszukiwanie padłych zwierząt, lub 

8k) nakazuje podmiotom zajmującym się transportem zwierząt lub zwłok zwierzęcych ich 

transport do wskazanych miejsc, lub 

8l) nakazuje właściwemu nadleśniczemu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe wykonywanie na określonym obszarze ogrodzeń ograniczających lub 

zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych; 
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9) nakazuje podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwarzania, 

dystrybucji produktów lub pasz zastosowanie określonej technologii, lub 

10) określa stosowanie środków innych niż wymienione w pkt 1-9, wynikających ze 

stosowanych bezpośrednio w systemie prawa polskiego przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zapewniających bezpieczeństwo 

epizootyczne, w szczególności zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń dla 

zdrowia publicznego. 

[3a. Podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazów, o których mowa w ust. 

3 pkt 8b, 8d lit. c, pkt 8e i 9, przysługuje ze środków budżetu państwa zwrot kosztów 

faktycznie poniesionych w związku z realizacją tych nakazów. 

3b. W przypadku wydania nakazów, o których mowa w ust. 1 pkt 8, 8h, 8j, 8k i 8l, właściciele 

lub posiadacze gruntów, których dotyczą te nakazy, oraz osoby trzecie są obowiązani do 

powstrzymania się od podejmowania czynności utrudniających lub uniemożliwiających 

realizację tych nakazów.] 

<3a. Podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazów, o których mowa 

w ust. 3 pkt 8b, 8c, pkt 8d lit. c, pkt 8e i 9, przysługuje ze środków budżetu państwa 

zwrot kosztów faktycznie poniesionych w związku z realizacją tych nakazów. 

3b. W przypadku wydania nakazów, o których mowa w ust. 3 pkt 8, 8h i 8j–8l, 

właściciele lub posiadacze gruntów, których dotyczą te nakazy, oraz osoby trzecie są 

obowiązani do powstrzymania się od podejmowania czynności utrudniających lub 

uniemożliwiających realizację tych nakazów.> 

3c. Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe w przypadku, gdy poniesione przez niego koszty związane z 

realizacją nakazów, o których mowa w ust. 3 pkt 81, nie zostały pokryte ze środków 

funduszu leśnego zgodnie z art. 58 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 

lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 i 148) ze względu na wyczerpanie się tych środków. 

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, wchodzi w życie z dniem podania do 

wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. 

5. Wojewoda uchyla wydane rozporządzenie na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii. 

 

Art.  47b. 

1. W przypadku gdy odstrzał sanitarny zwierząt został nakazany w przepisach wydanych na 

podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, art. 46 ust. 3 pkt 8 albo art. 47 ust. 1, Polski Związek 
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Łowiecki, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, wyznacza poszczególnym 

dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich do wykonania odstrzału sanitarnego 

osoby posiadające uprawnienia do wykonywania polowania. 

2. W przypadku niewykonywania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego nakazu, o którym 

mowa w art. 45 ust. 1 pkt 8-8b lub art. 46 ust. 3 pkt 8-8c, z przyczyn leżących po jego 

stronie, dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe lub starosta, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, 

powiatowego lekarza weterynarii lub Polskiego Związku Łowieckiego, wypowiada 

umowę dzierżawy obwodu łowieckiego. 

3. Na wniosek organu Inspekcji Weterynaryjnej Polski Związek Łowiecki, dzierżawca lub 

zarządca obwodu łowieckiego przekazują temu organowi niezbędne do zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt informacje dotyczące: 

1) zwierząt łownych, w szczególności o liczbie zwierząt łownych występujących na danym 

obszarze oraz szacowanej zmianie stanu liczebnego tych zwierząt w danym okresie, 

2) planów łowieckich i wykonania tych planów 

- w formie i terminie określonych w tym wniosku. 

<4. Minister właściwy do spraw rolnictwa może zlecić instytutowi badawczemu 

prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w celu umożliwienia 

pozyskania informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub wykonanie działań 

polegających na pozyskiwaniu tych informacji. 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa zapewnia instytutowi badawczemu środki 

finansowe na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wykonanie 

działań, o których mowa w ust. 4.> 

 

Art.  52. 

1. Obowiązkowi monitorowania podlegają choroby odzwierzęce oraz odzwierzęce czynniki 

chorobotwórcze, których wykaz jest określony w załączniku nr 5. 

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

zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż wymienione w załączniku nr 5 

choroby odzwierzęce i odzwierzęce czynniki chorobotwórcze podlegające obowiązkowi 

monitorowania, mając na uwadze tendencje epizootyczne i epidemiczne wśród zwierząt i 

ludzi, obecność odzwierzęcych czynników chorobotwórczych w środkach żywienia 

zwierząt 
13

  lub żywności oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej. 
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3. Obowiązek monitorowania obejmuje zbieranie, przechowywanie, analizowanie i 

rozpowszechnianie danych dotyczących chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych 

czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe. 

4. W zakresie realizacji obowiązku monitorowania: 

1) Główny Lekarz Weterynarii i Główny Inspektor Sanitarny zapewniają: 

a) że wyniki monitorowania są zbierane, przechowywane, analizowane oraz niezwłocznie 

udostępniane do publicznej wiadomości, 

b) że monitorowanie obejmuje wszystkie etapy produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego, 

c) stałą współpracę polegającą na wymianie informacji i szczegółowych danych dotyczących 

występowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz 

związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe; 

2) Główny Inspektor Sanitarny prowadzi badania epidemiologiczne ognisk chorób 

odzwierzęcych przenoszonych przez żywność; 

3) Główny Lekarz Weterynarii współpracuje z Komisją Europejską. 

5. Za ognisko, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, uważa się wystąpienie: 

1) w określonych warunkach co najmniej 2 przypadków zachorowań ludzi na chorobę 

odzwierzęcą przenoszoną przez żywność lub zakażeń ludzi czynnikiem chorobotwórczym 

wywołującym tę chorobę lub 

2) sytuacji, w której obserwowana liczba przypadków zachorowań na tę chorobę przekracza 

liczbę spodziewaną i zachorowania te są powiązane z jednym źródłem pokarmu lub 

istnieje prawdopodobieństwo takiego powiązania. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa informuje Komisję Europejską o organie właściwym 

do współpracy z Komisją Europejską w zakresie obowiązku monitorowania. 

 

Art.  52c. 

1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji: 

1) produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o wymaganiach 

weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz w rozumieniu 

przepisów o środkach żywienia zwierząt 
14

  przekazują próbki do badań laboratoryjnych w 

kierunku chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych 
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podlegających obowiązkowi monitorowania oraz przechowują wyniki tych badań przez 2 

lata; 

2) produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o wymaganiach 

weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego przechowują, w celu 

udostępnienia do badań laboratoryjnych, produkty pochodzenia zwierzęcego lub próbki 

tych produktów, które mogły wywołać lub które podejrzewa się, że wywołały choroby 

odzwierzęce przenoszone przez żywność. 

2. Laboratoria przeprowadzające badania w kierunku chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych 

czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania przechowują 

izolaty odzwierzęcych czynników chorobotwórczych i przekazują je właściwym 

krajowym laboratoriom referencyjnym. 

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

zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje próbek i częstotliwość ich 

przekazywania do badań, o których mowa w ust. 1, oraz terminy przekazywania izolatów 

odzwierzęcych czynników chorobotwórczych krajowym laboratoriom referencyjnym, o 

których mowa w ust. 2, mając na względzie zapewnienie reprezentatywności wyników 

przeprowadzanych badań oraz prawidłową realizację monitorowania chorób 

odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych. 

 

[Art.  53. 

1. Posiadacz zwierząt gospodarskich jest obowiązany do prowadzenia ewidencji leczenia 

zwierząt. 

2. Lekarze weterynarii są obowiązani do prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej 

z wykonywanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz stosowanych produktów 

leczniczych i pasz leczniczych. 

3. Lekarz weterynarii leczący zwierzęta dokonuje wpisów w ewidencji leczenia zwierząt. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób prowadzenia ewidencji 

leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz wzory tej ewidencji i 

dokumentacji, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii 

Europejskiej, a także możliwość ustalenia przebiegu leczenia zwierzęcia i zastosowanych 

u zwierzęcia produktów leczniczych.] 
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<Art. 53. 

1. Posiadacze zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność, prowadzą w 

systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Głównego Lekarza Weterynarii 

dokumentację określoną w: 

1) art. 108 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 

11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającego 

dyrektywę 2001/82/WE (Dz. Urz. UE L 4 z 07.01.2019, str. 43), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2019/6”, która oprócz danych wymienionych w art. 108 ust. 2 lit. 

a–d oraz f–i rozporządzenia 2019/6 zawiera: 

a) numer serii podanego zwierzętom produktu leczniczego, 

b) nazwy substancji czynnych podanego zwierzętom produktu leczniczego, 

c) w odniesieniu do podanych zwierzętom weterynaryjnych produktów leczniczych 

zaliczonych zgodnie z art. 34 rozporządzenia 2019/6 do produktów wydawanych na 

receptę weterynaryjną – dodatkowo: 

– postać farmaceutyczną i moc tego produktu, 

– liczbę i wielkość opakowań tego produktu, 

– zastosowany schemat dawek tego produktu, 

– ostrzeżenia niezbędne do zapewnienia właściwego stosowania tego produktu, w tym – 

jeżeli to konieczne – niezbędne do prawidłowego stosowania środków 

przeciwdrobnoustrojowych, 

– informację o zastosowaniu tego produktu zgodnie z art. 107 ust. 3 albo 4, art. 113 

albo art. 114 rozporządzenia 2019/6 – w przypadku takiego zastosowania tego 

produktu, 

– potwierdzenie przez posiadacza zwierząt, że przepisane lub nabyte weterynaryjne 

produkty lecznicze zostaną zastosowane zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii; 

2) art. 102 ust. 1 lit. e oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz 

zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o 

zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.), która 

zawiera: 

a) datę i godzinę wykonania czynności lekarsko-weterynaryjnych, 

b) rozpoznanie albo wstępne rozpoznanie choroby zwierząt, 

c) zabiegi lecznicze lub zalecenia lekarskie, 
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d) zabiegi profilaktyczne, 

e) wyniki badań. 

2. Wpisu w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, danych 

wymienionych w: 

1) art. 108 ust. 2 lit. a–d oraz f–i rozporządzenia 2019/6 i w ust. 1 pkt 1 – dokonuje: 

a) lekarz weterynarii w dniu podania zwierzętom produktu leczniczego, a posiadacz 

zwierząt zatwierdza ten wpis – w przypadku gdy weterynaryjny produkt leczniczy 

został podany przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w 

ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, 

b) posiadacz zwierząt w dniu podania zwierzętom produktu leczniczego – w przypadku 

innym niż określony w lit. a; 

2) ust. 1 pkt 2: 

a) lit. a–c – dokonuje lekarz weterynarii w dniu wykonania dokumentowanej czynności, 

a posiadacz zwierząt zatwierdza ten wpis, 

b) lit. d oraz e – dokonuje: 

–  lekarz weterynarii w terminie 5 dni od dnia wykonania zabiegu profilaktycznego 

albo uzyskania przez niego wyniku badania, a posiadacz zwierząt zatwierdza ten 

wpis – w przypadku zabiegów profilaktycznych, które zostały wykonane przez 

lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach działalności 

zakładu leczniczego dla zwierząt, oraz badań, które zostały zlecone przez takiego 

lekarza weterynarii, 

–  posiadacz zwierząt w terminie 5 dni od dnia wykonania zabiegu profilaktycznego 

albo uzyskania przez niego wyniku badania – w przypadku innym niż określony w 

tiret pierwsze. 

3. Główny Lekarz Weterynarii udostępnia nieodpłatnie system teleinformatyczny, o 

którym mowa w ust. 1: 

1) posiadaczom zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność; 

2) lekarzom weterynarii posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronie umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

3) podmiotom prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt. 
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4. Podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt wskazuje w systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, jacy lekarze weterynarii świadczą 

usługi w ramach tego zakładu leczniczego dla zwierząt. 

5. Podmioty, o których mowa w ust. 3, uzyskują dostęp do systemu teleinformatycznego, 

o którym mowa w ust. 1, po potwierdzeniu przez nich swojej tożsamości przy użyciu 

indywidualnych loginu i hasła. 

6. Główny Lekarz Weterynarii nadaje każdemu z podmiotów, o których mowa w ust. 3, 

indywidualne login i hasło, o których mowa w ust. 5. 

7. Główny Lekarz Weterynarii: 

1) obsługuje system teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, pod względem 

technicznym i organizacyjnym oraz zapewnia funkcjonowanie tego systemu; 

2) jest administratorem danych zgromadzonych w systemie teleinformatycznym, o 

którym mowa w ust. 1, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).> 

 

Art.  57. 

1. Główny Lekarz Weterynarii opracowuje: 

1) programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, 

2) programy mające na celu wykrycie występowania zakażeń czynnikami wywołującymi 

choroby zakaźne zwierząt lub poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia takich chorób, 

3) programy nadzoru nad chorobami zakaźnymi zwierząt akwakultury mającego na celu 

osiągnięcie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, strefę lub enklawę statusu 

wolnego od danej choroby zakaźnej, 

4) krajowe programy zwalczania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 

chorobotwórczych wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i 

innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez 

żywność (Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 328), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 

2160/2003", w załączniku I 
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- kierując się sytuacją epizootyczną i epidemiczną kraju oraz obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami Unii Europejskiej. 

2. Programy, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności: 

1) opis sytuacji epizootycznej w zakresie danej choroby; 

2) analizę szacunkowych kosztów oraz przewidywanych korzyści wynikających z 

wprowadzenia programu; 

3) prawdopodobny czas trwania programu oraz określenie celu, który ma zostać osiągnięty do 

dnia jego zakończenia; 

4) określenie obszaru, na którym będzie obowiązywał program; 

5) określenie statusu epizootycznego gospodarstw oraz obszarów objętych programem, a 

także celów, które mają zostać osiągnięte z uwagi na każdy status, warunki obowiązujące 

w odniesieniu do przemieszczania zwierząt pomiędzy gospodarstwami oraz obszarami o 

różnym statusie epizootycznym, oraz określenie skutków utraty statusu epizootycznego; 

6) opis działań, które będą stosowane w przypadku wystąpienia podejrzenia lub stwierdzenia 

choroby zakaźnej zwierząt. 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, 

program, o którym mowa w ust. 2, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego 

części, mając na względzie wymagania weterynaryjne dla handlu zwierzętami i 

produktami pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o wymaganiach 

weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego. 

4. Realizacja programu, o którym mowa w ust. 3, jest finansowana ze środków budżetu 

państwa. 

5. W przypadku programu, o którym mowa w ust. 1, współfinansowanego ze środków 

pochodzących z Unii Europejskiej oprócz wymagań, o których mowa w ust. 2, program 

powinien spełniać wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej. 

6. Główny Lekarz Weterynarii uzgadnia program, o którym mowa w ust. 5, z ministrem 

właściwym do spraw: 

1) finansów publicznych - pod względem finansowym; 

2) rolnictwa - pod względem merytorycznym. 

6a. Główny Lekarz Weterynarii po dokonaniu uzgodnień, o których mowa w ust. 6, występuje 

do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zatwierdzenie tak uzgodnionego programu, a w 

przypadku programu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, realizowanego na obszarze strefy lub 

enklawy stanowiących mniej niż 75% terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie 
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obejmują obszaru zlewni wykorzystywanych wspólnie z innymi państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej lub państwami trzecimi, składa Komisji Europejskiej 

oświadczenie o zamiarze realizacji takiego programu. 

6b. Główny Lekarz Weterynarii w wyniku uzgodnień z Komisją Europejską, a w przypadku 

programu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, realizowanego na obszarze strefy lub enklawy 

stanowiących mniej niż 75% terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie obejmują 

obszaru zlewni wykorzystywanych wspólnie z innymi państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej lub państwami trzecimi, w wyniku uzgodnień z Komisją Europejską oraz 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej dokonuje zmian w programie, o którym 

mowa w ust. 5. 

6c. Program, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, realizowany na obszarze strefy lub enklawy 

stanowiących mniej niż 75% terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie obejmują 

obszaru zlewni wykorzystywanych wspólnie z innymi państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej lub państwami trzecimi, uznaje się za zatwierdzony, gdy Komisja 

Europejska lub państwa członkowskie Unii Europejskiej nie zgłoszą zastrzeżeń do 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 6a. 

[7. Minister właściwy do spraw rolnictwa wprowadza program, o którym mowa w ust. 5, po 

jego zatwierdzeniu pod względem technicznym i zaproponowaniu do współfinansowania 

przez Komisję Europejską - zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego przepisy 

w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia 

zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału 

przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniającego dyrektywy Rady 98/56/WE, 

2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1107/2009 oraz uchylającego decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE 

(Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 1, z późn. zm.) - w drodze rozporządzenia, na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, mając na względzie ochronę zdrowia 

publicznego, poprawę sytuacji epizootycznej państwa oraz obowiązujące w tym zakresie 

przepisy Unii Europejskiej. 

8. Główny Lekarz Weterynarii nadzoruje realizację programów, o których mowa w ust. 1, a w 

przypadku programu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 
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informuje Komisję Europejską o postępach w jego realizacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Unii Europejskiej.] 

<7. Minister właściwy do spraw rolnictwa wprowadza program, o którym mowa w ust. 

5, po jego zatwierdzeniu pod względem technicznym i zaproponowaniu do 

współfinansowania przez Komisję Europejską – zgodnie z ust. 2.1 akapit czwarty lit. 

a załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/690 z 

dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiającego program na rzecz rynku wewnętrznego, 

konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, 

dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Program na 

rzecz jednolitego rynku) oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014 i (UE) 

nr 652/2014 (Dz. Urz. UE L 153 z 03.05.2021, str. 1) – w drodze rozporządzenia, na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, mając na względzie ochronę 

zdrowia publicznego, poprawę sytuacji epizootycznej państwa oraz obowiązujące w 

tym zakresie przepisy Unii Europejskiej. 

8. Główny Lekarz Weterynarii nadzoruje realizację programów, o których mowa w ust. 

1, a w odniesieniu do programu współfinansowanego ze środków pochodzących z 

Unii Europejskiej: 

1) zawiera z Komisją Europejską umowę o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 2.1 

akapit piąty załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/690 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiającego program na rzecz rynku 

wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich 

przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk 

europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku) oraz uchylającego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 

1287/2013, (UE) nr 254/2014 i (UE) nr 652/2014; 

2) informuje Komisję Europejską o postępach w realizacji tego programu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.> 

8a. Do zmian programu wprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego 

części: 

1) zgodnie z ust. 3 przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio; 

2) zgodnie z ust. 7 przepisy ust. 1, 2, 5-6c stosuje się odpowiednio. 

9. (uchylony). 
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Art.  85. 

1. Kto: 

1) prowadząc działalność nadzorowaną, nie spełnia wymagań weterynaryjnych określonych 

dla danego rodzaju i zakresu tej działalności albo prowadzi taką działalność bez 

zawiadomienia w wymaganym terminie o zamiarze jej rozpoczęcia, 

1a) (uchylony), 

2) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwych organów lub innych podmiotów o 

podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt albo nie przekazuje informacji 

wskazujących na możliwość wystąpienia takiej choroby, albo nie stosuje się do innych 

obowiązków w razie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, 

2a) (uchylony), 

2b) uchyla się od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym 

przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, 

3) nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń, wydanych w celu zwalczania choroby 

zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie, wymienionych w art. 44 ust. 1 pkt 10 

lit. a i b oraz ust. 1a pkt 6 lit. a i b, 

[4) świadcząc usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej: 

a) (uchylona), 

b) nie prowadzi lub prowadzi w sposób nieprawidłowy dokumentację lekarsko-

weterynaryjną,] 

<4) będąc lekarzem weterynarii świadczącym usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej 

wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie wpisu w dokumentacji określonej w 

art. 53 ust. 1 lub dokonuje wpisu w tej dokumentacji w sposób nieprawidłowy,> 

4a) świadcząc usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo prowadząc zakład higieny 

weterynaryjnej lub inne laboratorium w rozumieniu przepisów o Inspekcji 

Weterynaryjnej, nie przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii informacji o: 

a) podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej notyfikacji w Unii 

Europejskiej lub 

b) chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji, lub 

c) chorobach odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych podlegających 

obowiązkowi monitorowania, lub 

d) wynikach monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, 
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5) prowadząc działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w 

rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia 

zwierzęcego lub pasz w rozumieniu przepisów o środkach żywienia zwierząt 
15

 , nie 

przekazuje próbek do badań laboratoryjnych w kierunku chorób odzwierzęcych lub 

odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania 

lub nie przechowuje wyników tych badań, 

5a) prowadząc działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w 

rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia 

zwierzęcego, nie przechowuje tych produktów lub ich próbek, 

6) prowadząc laboratorium wykonujące badania w kierunku chorób odzwierzęcych i 

odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi 

monitorowania, nie przechowuje izolatów odzwierzęcych czynników chorobotwórczych 

lub nie przekazuje tych izolatów krajowym laboratoriom referencyjnym, o których mowa 

w art. 52c ust. 2, 

[7) będąc posiadaczem zwierząt gospodarskich, nie prowadzi lub prowadzi w sposób 

nieprawidłowy ewidencję leczenia zwierząt,] 

<7) będąc posiadaczem zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność, nie 

prowadzi dokumentacji określonej w art. 53 ust. 1 lub prowadzi tę dokumentację w 

sposób nieprawidłowy, lub wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie wpisu w tej 

dokumentacji lub dokonuje wpisu w tej dokumentacji w sposób nieprawidłowy> 

8) (uchylony), 

9) (uchylony) 

- podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny. 

[1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w 

przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko 

wściekliźnie - od tego obowiązku 

- podlega karze grzywny.] 

<1a. Kto: 

1) uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w 

przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko 

wściekliźnie – od tego obowiązku, 
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2) dokonuje przemieszczenia w celach niehandlowych zwierząt domowych 

towarzyszących podróżnym bez spełnienia warunków określonych w art. 6 lub art. 

10 rozporządzenia nr 576/2013 

– podlega karze grzywny.> 

1b. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do działalności w zakresie produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych. 

2. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 1a, stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

Art.  85aa. 

1. Kto, wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania 

takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w: 

1) art. 44 ust. 1 pkt 1 i art. 44 ust. 1a pkt 1: 

a) nie odosabnia lub nie strzeże zwierząt chorych lub zakażonych albo podejrzanych o 

zakażenie lub o chorobę, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3, 

b) nie obserwuje zwierząt chorych lub zakażonych albo podejrzanych o zakażenie lub o 

chorobę, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8, 

1a) art. 45 ust. 1 pkt 3a i art. 46 ust. 3 pkt 3a, utrzymuje lub prowadzi chów lub hodowlę 

zwierząt z gatunków wrażliwych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 

trzykrotności, 

2) art. 44 ust. 1 pkt 4, nie zabija lub nie poddaje ubojowi zwierząt chorych lub zakażonych lub 

podejrzanych o zakażenie lub o chorobę albo zwierząt z gatunków wrażliwych na daną 

chorobę zakaźną zwierząt, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do 2,6, 

3) art. 44 ust. 1 pkt 5 i art. 44 ust. 1a pkt 3, nie oczyszcza lub nie odkaża miejsc lub środków 

transportu, a także nie odkaża, nie niszczy lub nie usuwa w sposób wykluczający 

niebezpieczeństwo szerzenia się choroby zakaźnej zwierząt, pasz, ściółki, nawozów 

naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu, lub przedmiotów, z 

którymi miały kontakt zwierzęta chore, zakażone, lub podejrzane o zakażenie lub o 

chorobę, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3, 

4) art. 44 ust. 1 pkt 7 i art. 44 ust. 1a pkt 4, nie odkaża rzeczy osób, które miały lub mogły 

mieć kontakt ze zwierzętami chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie lub o 

chorobę, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8, 
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5) art. 44 ust. 1 pkt 8 i art. 44 ust. 1a pkt 5, karmi zwierzęta określonymi paszami lub poi je z 

określonych zbiorników i ujęć wody, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8, 

6) art. 44 ust. 1 pkt 10 lit. c, art. 45 ust. 1 pkt 6 i art. 46 ust. 3 pkt 6, nie wykonuje określonych 

zabiegów na zwierzętach, w tym nie przeprowadza szczepień, podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 0,2 do 0,8, 

7) art. 44 ust. 1 pkt 11, używa zwierząt w celu rozmnażania, podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 0,5 do dwukrotności, 

8) art. 44 ust. 1 pkt 12a, będąc podmiotem prowadzącym działalność w zakresie 

przetwarzania oraz wykorzystywania ubocznych produktów zwierzęcych, nie 

unieszkodliwia zwłok zwierzęcych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych, 

produktów pozyskanych od tych zwierząt lub przedmiotów, z którymi miały kontakt 

zabite zwierzęta, podlega karze pieniężnej w wysokości od dwukrotności do 

pięciokrotności, 

9) art. 44 ust. 1 pkt 12b i art. 44 ust. 1a pkt 7, będąc posiadaczem gospodarstwa, nie 

podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem 

czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,1 do dwukrotności, 

9a) art. 44 ust. 1 pkt 12c, będąc posiadaczem gospodarstwa, nie podejmuje określonych 

działań w celu umożliwienia wykonania odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących 

(dzikich), podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,1 do dwukrotności, 

10) art. 44 ust. 1 pkt 13, będąc podmiotem zajmującym się ubojem zwierząt, nie 

przeprowadza uboju tych zwierząt albo przeprowadza ten ubój z naruszeniem określonych 

warunków, podlega karze pieniężnej w wysokości od dwukrotności do pięciokrotności, 

11) art. 44 ust. 1 pkt 14, art. 45 ust. 1 pkt 8j i art. 46 ust. 3 pkt 8k, będąc podmiotem 

zajmującym się transportem zwierząt lub zwłok zwierzęcych, nie transportuje ich do 

wskazanych miejsc, podlega karze pieniężnej w wysokości od dwukrotności do 

czterokrotności, 

12) art. 44 ust. 1 pkt 15, będąc podmiotem prowadzącym działalność w zakresie produkcji 

produktów, nie przetwarza tych produktów albo nie stosuje do tego przetworzenia 

określonej technologii, podlega karze pieniężnej w wysokości od dwukrotności do 

pięciokrotności, 

13) art. 44 ust. 1 pkt 16, będąc podmiotem prowadzącym działalność w zakresie prowadzenia 

przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury, nie podejmuje czynności 
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prowadzących do ograniczenia lub wyeliminowania czynnika chorobotwórczego, podlega 

karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do 2,6, 

13a) art. 45 ust. 1 pkt 3b i art. 46 ust. 3 pkt 3b, dokarmia zwierzęta łowne, podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 0,1 do dwukrotności, 

14) art. 45 ust. 1 pkt 5 i art. 46 ust. 3 pkt 5, nie zaopatruje zwierząt lub produktów w 

świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności, 

15) art. 45 ust. 1 pkt 5a i art. 46 ust. 3 pkt 5a, będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, 

w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną 

zwierząt, powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 

0,5 do dwukrotności, 

16) art. 45 ust. 1 pkt 7 i art. 46 ust. 3 pkt 7: 

a) nie oczyszcza, nie odkaża, nie przeprowadza deratyzacji lub dezynsekcji miejsc 

przebywania zwierząt, a także nie oczyszcza lub nie odkaża środków transportu, podlega 

karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3, 

b) nie oczyszcza, nie odkaża, nie przeprowadza deratyzacji lub dezynsekcji miejsc 

przechowywania lub przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów lub pasz, podlega 

karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności, 

17) art. 45 ust. 1 pkt 8 i art. 46 ust. 3 pkt 8, nie prowadzi odstrzału sanitarnego zwierząt na 

określonym obszarze, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3, 

18) art. 45 ust. 1 pkt 8 i art. 46 ust. 3 pkt 8, będąc dzierżawcą lub zarządcą obwodu 

łowieckiego, nie prowadzi odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących (dzikich) na 

określonym obszarze, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3, 

19) art. 45 ust. 1 pkt 8a i art. 46 ust. 3 pkt 8b, będąc dzierżawcą lub zarządcą obwodu 

łowieckiego, nie zgłasza przypadków padnięć lub nie dostarcza odstrzelonych zwierząt 

łownych do określonych miejsc, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3, 

20) art. 45 ust. 1 pkt 8b i art. 46 ust. 3 pkt 8c, nie zagospodarowuje w określony sposób tusz 

odstrzelonych zwierząt łownych lub upolowanych, zwłok tych zwierząt lub ubocznych 

produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od tych zwierząt, podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8, 

21) art. 45 ust. 1pkt 8c i art. 46 ust. 3 pkt 8d, będąc zarządcą dróg publicznych, nie zamyka 

znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt, nie wykonuje przeszkód 

technicznych, w szczególności budowy ogrodzeń lub zabezpieczeń technicznych lub nie 
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wykłada mat dezynfekcyjnych, podlega karze pieniężnej w wysokości od dwukrotności do 

czterokrotności,. 

22) art. 45 ust. 1 pkt 8e i art. 46 ust. 3 pkt 8f, nie podejmuje określonych działań w celu 

zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 0,1 do dwukrotności, 

22a) art. 45 ust. 1 pkt 8f i art. 46 ust. 3 pkt 8g, nie pobiera próbek do badań laboratoryjnych w 

określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,1 do dwukrotności, 

22b) art. 45 ust. 1 pkt 8g i art. 46 ust. 3 pkt 8h, nie odławia zwierząt łownych albo 

przeprowadza odłów zwierząt łownych niezgodnie z określonym sposobem jego 

przeprowadzania lub postępuje z odłowionymi zwierzętami w sposób inny niż określony 

w tych nakazach, podlega karze pieniężnej w wysokości od jednokrotności do 

trzykrotności, 

22c) art. 45 ust. 1 pkt 8h i art. 46 ust. 3 pkt 8i, będąc podmiotem prowadzącym odłów 

zwierząt łownych lub wyłapywanie bezdomnych zwierząt, nie postępuje w określony 

sposób z odłowionymi lub wyłapanymi zwierzętami, podlega karze pieniężnej w 

wysokości od jednokrotności do trzykrotności, 

22d) art. 45 ust. 1 pkt 8i i art. 46 ust. 3 pkt 8j, nie poszukuje padłych zwierząt, podlega karze 

pieniężnej w wysokości od jednokrotności do trzykrotności, 

23) art. 45 ust. 1 pkt 9 i art. 46 ust. 3 pkt 9, będąc podmiotem prowadzącym działalność w 

zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji produktów lub pasz, nie stosuje 

określonej technologii, podlega karze pieniężnej w wysokości od dwukrotności do 

pięciokrotności, 

24) art. 45 ust. 1 pkt 10 i art. 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi ich i 

nie poi, w określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8, 

25) art. 57e ust. 4: 

a) nie zabija utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt z gatunków wrażliwych lub nie 

poddaje tych zwierząt ubojowi, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do 

dwukrotności, 

b) wprowadza do gospodarstwa lub utrzymuje w nim zwierzęta z gatunków wrażliwych przez 

okres wskazany w programie bioasekuracji, podlega karze pieniężnej w wysokości od 2,5 

do 4,5 

- kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok 

poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
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2. Kto uchyla się od wprowadzonych na podstawie przepisów ustawy obowiązków 

określonych w programie: 

1) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 

2) mającym na celu wykrycie występowania zakażeń czynnikami wywołującymi choroby 

zakaźne zwierząt lub poszerzenie wiedzy o ryzyku występowania takich chorób, 

3) nadzoru nad chorobami zakaźnymi zwierząt akwakultury mającego na celu osiągnięcie 

przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, strefę lub enklawę statusu wolnych od danej 

choroby zakaźnej, 

4) zwalczania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych 

wymienionych w rozporządzeniu nr 2160/2003, w załączniku I, 

5) bioasekuracji mającym na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych zwierząt 

podlegających obowiązkowi zwalczania 

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 kwoty przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. 

2a. Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 47b ust. 3, nie przekazuje organom 

Inspekcji Weterynaryjnej informacji niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt dotyczących zwierząt łownych, w szczególności o liczbie zwierząt łownych 

występujących na danym obszarze oraz szacowanej zmianie stanu liczebnego tych 

zwierząt w danym okresie lub informacji dotyczących planów łowieckich lub wykonania 

tych planów, w formie lub terminie określonym we wniosku, o którym mowa w art. 47b 

ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,1 do dwukrotności kwoty przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

<2b. Kto, wbrew nakazowi określonemu w art. 13a ust. 1, nie zgłasza w terminie 

powiatowemu lekarzowi weterynarii przywozu przesyłki lub nie informuje 

powiatowego lekarza weterynarii o przeprowadzeniu działań związanych z celami 

naukowymi, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok 

poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.> 

3. Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. [1-2a]  <1-2b>, powiatowy 

lekarz weterynarii bierze pod uwagę stopień spowodowanego zagrożenia dla 

bezpieczeństwa zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt oraz zakres stwierdzonych 
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naruszeń lub ich stopień, a także, odpowiednio, wielkość gospodarstwa, liczbę zwierząt, 

powierzchnię gospodarstwa lub wielkość produkcji w zakładzie, których dotyczy dane 

naruszenie. 

 

Art.  85ca. 

W przypadku ponownego popełnienia takiego samego czynu, o którym mowa w art. 85aa ust. 

[1-2a]  <1-2b>, wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 85aa ust. [1-2a] <1-2b>: 

1) jest nie niższa od wysokości kary pieniężnej wymierzonej poprzednio za takie naruszenie; 

2) ustala się, dokonując powiększenia o 25% wysokości kary pieniężnej ustalonej zgodnie z 

pkt 1 i art. 85aa ust. 1-3. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1542) 

Art.  17. 

1. (uchylony) 

2. Oznakowanie zwierząt gospodarskich polega na: 

1) oznakowaniu bydła w sposób określony w art. 4 rozporządzenia nr 1760/2000 oraz w art. 1 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 911/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1760/2000 w zakresie dotyczącym kolczyków, paszportów i rejestrów w 

gospodarstwach (Dz. Urz. UE L 163 z 30.04.2004, str. 65, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 911/2004"; 

2) oznakowaniu owcy i kozy w sposób określony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, w 

tym założeniu na lewą małżowinę uszną owcy i kozy identyfikatora, o którym mowa w 

załączniku w części A w ust. 3 lit. b tego rozporządzenia, a ponadto: 

a) założeniu na prawą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia 

gospodarskiego - w przypadku owiec i kóz nieprzeznaczonych do handlu, albo 

b) założeniu na prawą małżowinę uszną kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator 

spełniający wymagania określone w ust. 1 i 3 rozdziału II załącznika do decyzji Komisji 

2006/968/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonującej rozporządzenie Rady (WE) nr 

21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i 

http://lex.senat.pl/#/document/67471640?unitId=art(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67568355?unitId=art(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67542464?unitId=art(4)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67542464?unitId=zal(@1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67656032?unitId=zal()&cm=DOCUMENT
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rejestrowania owiec i kóz (Dz. Urz. UE L 401 z 30.12.2006, str. 41), zwanej dalej 

"decyzją Komisji nr 2006/968" 

- w przypadku owiec i kóz przeznaczonych do handlu; 

3) wytatuowaniu świni numeru identyfikacyjnego świni albo założeniu na małżowinę uszną 

kolczyka z numerem identyfikacyjnym świni. 

2a. (uchylony) 

3. W przypadku utraty przez bydło, owcę lub kozę kolczyka lub kolczyka zawierającego 

elektroniczny identyfikator lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację 

zwierzęcia zastępuje się go odpowiednio duplikatem kolczyka lub duplikatem kolczyka 

zawierającym elektroniczny identyfikator. 

3
1
. W przypadku utraty przez świnię kolczyka lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający 

identyfikację zwierzęcia z numerem identyfikacyjnym: 

1) zgodnym z numerem siedziby stada, w którym świnia przebywa, lub 

2) innym niż numer siedziby stada, w którym świnia przebywa 

- posiadacz świni jest obowiązany oznakować świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym z 

numerem siedziby stada, w którym świnia przebywa, w terminie 1 dnia od stwierdzenia 

tej okoliczności. 

3a. Kolczyk lub duplikat kolczyka oraz kolczyk lub duplikat kolczyka zawierający 

elektroniczny identyfikator zwierzęcia gospodarskiego, które zostało poddane ubojowi, 

zabite lub padło, niszczy się pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w sposób 

uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie, z tym że w przypadku: 

1) uboju zwierzęcia gospodarskiego - zniszczenia kolczyka lub duplikatu kolczyka oraz 

kolczyka lub duplikatu kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator dokonuje 

podmiot prowadzący rzeźnię; 

2) zabicia lub padnięcia zwierzęcia gospodarskiego - zniszczenia kolczyka lub duplikatu 

kolczyka oraz kolczyka lub duplikatu kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator 

dokonuje podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię, który unieszkodliwił 

zwłoki tego zwierzęcia; 

[3) uboju na terenie gospodarstwa cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz, w celu 

produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, zgodnie z przepisami o produktach 

pochodzenia zwierzęcego - zniszczenia kolczyka lub duplikatu kolczyka oraz kolczyka lub 

duplikatu kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator dokonuje posiadacz tych 

zwierząt.] 



- 138 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<3) uboju na terenie gospodarstwa bydła do dwunastego miesiąca życia, świń, owiec i 

kóz, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny zgodnie z przepisami 

o produktach pochodzenia zwierzęcego – zniszczenia kolczyka lub duplikatu 

kolczyka oraz kolczyka lub duplikatu kolczyka zawierającego elektroniczny 

identyfikator dokonuje posiadacz tych zwierząt.> 

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego oznakowuje 

to zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny 

identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu albo duplikatu kolczyka 

zawierającego elektroniczny identyfikator. 

3c. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie. 

4. Koszty związane z oznakowaniem zwierzęcia gospodarskiego ponosi jego posiadacz. 

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

oznakowania zwierząt gospodarskich, w tym wzory znaków identyfikacyjnych oraz 

wymagania i warunki techniczne kolczyków dla zwierząt gospodarskich, mając na 

względzie zdrowie zwierząt gospodarskich i trwałość informacji umieszczonych na 

kolczyku oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej. 

 

Art.  22. 

1. [Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego, które jest przywożone na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego i które pozostaje na terytorium Unii 

Europejskiej, jest obowiązany oznakować to zwierzę i fakt oznakowania oraz wwozu tego 

zwierzęcia zgłosić kierownikowi biura w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia 

weterynaryjnej kontroli granicznej, nie później jednak niż przed dniem opuszczenia przez 

to zwierzę gospodarstwa przeznaczenia, chyba że miejscem jego przeznaczenia jest 

rzeźnia, a uboju tego zwierzęcia dokona się w terminie:] 

 <Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego, które jest przywożone na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego i które pozostaje na terytorium Unii 

Europejskiej, jest obowiązany oznakować to zwierzę i fakt oznakowania oraz wwozu 

tego zwierzęcia zgłosić kierownikowi biura w terminie 7 dni od dnia 

przeprowadzenia kontroli urzędowej, o której mowa w tytule II w rozdziale V 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 

2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych 

przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i 
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paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i 

środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, 

(UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 

98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz 

uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i 

(WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG 

(rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 

1, z późn. zm.), nie później jednak niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę 

gospodarstwa przeznaczenia, chyba że miejscem przeznaczenia jest rzeźnia, a uboju 

tego zwierzęcia dokona się w terminie:> 

1) określonym w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 1760/2000 - w przypadku bydła; 

2) określonym w art. 4 ust. 4 tiret trzecie rozporządzenia nr 21/2004 - w przypadku owiec i 

kóz; 

3) 30 dni - w przypadku świń. 

2. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przywiezionego z państwa członkowskiego jest 

obowiązany zgłosić kierownikowi biura wwóz tego zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia 

wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że miejscem przeznaczenia 

zwierzęcia jest rzeźnia, a jego uboju dokona się w terminie: 

1) określonym w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 1760/2000 - w przypadku bydła; 

2) określonym w art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 21/2004 - w przypadku owiec i kóz; 

3) 30 dni - w przypadku świń. 

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, posiadacz bydła dołącza dokument potwierdzający 

pochodzenie z państwa trzeciego. 

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, posiadacz bydła dołącza paszport tego zwierzęcia 

wydany w państwie członkowskim. 

5. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w formie pisemnej na formularzu 

udostępnionym przez Agencję albo w formie elektronicznej przez umieszczenie danych 

na informatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję. 

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

wymagania, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej 

http://lex.senat.pl/#/document/67471640?unitId=art(4)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67542464?unitId=art(4)ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67471640?unitId=art(4)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67542464?unitId=art(4)ust(4)&cm=DOCUMENT


- 140 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

administrowanej przez Agencję, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2 lit. b, art. 12 ust. 7 

pkt 2 lit. b, art. 18 ust. 5 pkt 2 lit. b, art. 19 ust. 1a pkt 2 lit. b, art. 20 ust. 4 pkt 2 lit. b oraz 

art. 20a ust. 3 pkt 2 lit. b, oraz szczegółowe warunki i sposób przekazywania danych na 

tym formularzu, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i wiarygodności 

przesyłanych informacji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1753) 

________________________________ 

1
 Przepisy niniejszej ustawy: 

1) wykonują postanowienia: 

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), 

[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), 

c) 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) w zakresie dotyczącym produktów pochodzenia 

zwierzęcego;] 

<d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w 

sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu 

zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia 

i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, 

(WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 

i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy 

Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, 

dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 
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96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli 

urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, 

Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 

321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27);> 

2) wdrażają postanowienia: 

a) dyrektywy Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania 

niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia 

zwierzęcego oraz uchylającej dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 

91/664/EWG (Dz. Urz. WE L 125 z 23.05.1996, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 3, t. 19, str. 71), 

b) dyrektywy Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającej przepisy sanitarne 

regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia 

zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 18 z 23.01.2003, str. 11; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 124), 

c) dyrektywy 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. uchylającej 

niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do 

obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i 

zmieniającej dyrektywy Rady 89/662/EWG i 92/118/EWG oraz decyzję Rady 95/408/WE (Dz. 

Urz. UE L 195 z 30.04.2004, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 

407),d) dyrektywy Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającej warunki zdrowia 

zwierząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych 

zwierząt kopytnych, zmieniającej dyrektywy 90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylającej 

dyrektywę 72/462/EWG (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 320).Dane dotyczące ogłoszenia 

aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych 

aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 

2
 Wdrożenie art. 4 w związku z art. 8 dyrektywy 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

21 kwietnia 2004 r. uchylającej niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy 

produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zmieniającej dyrektywy Rady 89/662/EWG i 

92/118/EWG oraz decyzję Rady 95/408/WE (Dz. Urz. UE L 195 z 30.04.2004, str. 12; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 407). 

 

Art.  1. 

1. Ustawa określa: 



- 142 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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:] 

 <właściwość organów w zakresie higieny 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, 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,] 
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<3) wymagania, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego i przez te produkty w zakresie nieuregulowanym w przepisach 

rozporządzenia nr 852/2004 i rozporządzenia nr 853/2004 oraz w przepisach Unii 

Europejskiej wydanych w trybie tych rozporządzeń, 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 nr 852/2004.  

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

[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;] 

<1) kontroli urzędowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli 

urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia 

stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i 

dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 

396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 
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652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i 

(WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 

2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 

89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 

97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli 

urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej 

„kontrolami urzędowymi”, oraz innych czynności urzędowych w rozumieniu art. 2 

ust. 2 tego rozporządzenia, zwanych dalej „innymi czynnościami urzędowymi”, w 

odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego, a także żywności zawierającej 

jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia 

zwierzęcego, znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym;> 

<1a) kontroli urzędowych w zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji (UE) 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiającym szczególne 

przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w 

mięsie (Dz. Urz. UE L 212 z 11.08.2015, str. 7, z późn. zm.), zwanym dalej 

„rozporządzeniem 2015/1375”;> 

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. 

Art.  3. 

Sposób postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, powstającymi przy 

produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, jest określony w przepisach: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 

października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego 

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

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

Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia; 
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2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. 

ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych 

przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289)[.] <,>  <zwanego 

dalej „rozporządzeniem nr 999/2001”.> 

 

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;] 

<1a) produkcja mięsa przeznaczonego na użytek własny – pozyskiwanie poza rzeźnią 

mięsa utrzymywanych w gospodarstwie cieląt do dwunastego miesiąca życia, świń, 

owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach 

fermowych albo pozyskiwanie 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; 
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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 2019 r. 

poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284, 285 i 1493)[.]  <;> 

<7) zakład – przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 

852/2004.> 

Art.  6. 

1. Powiatowy lekarz weterynarii jest właściwym organem w rozumieniu: 

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

<1a) przepisów rozporządzenia 2015/1375;> 

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

 <art. 3 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 

15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych 

przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i 

paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i 

środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, 

(UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 

98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz 

uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i 

(WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG 

(rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych), zwanego dalej „rozporządzeniem 

2017/625”, w zakresie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych 

dotyczących:> 

a) produktów pochodzenia zwierzęcego, 

b) żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i 

produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym 

- 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 
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rozporządzeń, wykonuje czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad 

bezpieczeństwem:] 

 <Powiatowy lekarz weterynarii w zakresie określonym w ustawie i nieuregulowanym 

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

rozporządzenia 2015/1375 i rozporządzenia 2017/625 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 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.] 

<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 

999/2001, rozporządzenia nr 852/2004, rozporządzenia nr 853/2004, rozporządzenia 

2015/1375, rozporządzenia 2017/625 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. 
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[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.] 

<3. Decyzje administracyjne, o których mowa w ust. 1: 

1) wydaje się z urzędu, chyba że prawodawstwo weterynaryjne lub przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa żywności stanowią inaczej; 

2) określają termin usunięcia niezgodności – w przypadku ich stwierdzenia. 

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, które z tych decyzji są wydawane na wniosek, w tym 

treść tych wniosków, mając na względzie zapewnienie przeprowadzania kontroli 

urzędowych i innych czynności urzędowych 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.> 

<5. Minister właściwy do spraw rolnictwa może podwyższyć, w drodze rozporządzenia, 

progi określone w: 

1) art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 

lutego 2019 r. dotyczącego szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania 

kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i 

obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, 

str. 1, z późn. zm.), mając na względzie konieczność spełnienia warunku, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia; 
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2) art. 13 ust. 1 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 

marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące 

przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji 

(WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych (Dz. Urz. UE L 131 z 

17.05.2019, str. 51, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/627”, mając 

na względzie konieczność spełnienia warunku, o którym mowa w art. 3 ust. 2 

rozporządzenia 2019/627.> 

[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 

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. 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 
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rozporządzenia nr 853/2004, art. 144 lub art. 145 rozporządzenia 2017/625 wynika 

obowiązek podjęcia lub wykonania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

właściwy organ, urzędowego lekarza weterynarii lub osoby niebędące urzędowymi 

lekarzami weterynarii określonych zadań lub czynności w zakresie higieny lub 

kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do produktów 

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

określi, w drodze rozporządzenia: 

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

organy Inspekcji Weterynaryjnej, urzędowych lekarzy weterynarii lub osoby 

niebędące urzędowymi lekarzami weterynarii, lub sposób wykonywania tych zadań 

lub czynności lub 

2) szczegółowe wymagania dotyczące higieny lub kontroli urzędowych i innych 

czynności urzędowych w odniesieniu do 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 zapobieżenie 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 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 
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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, 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. 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 lub art. 144 lub art. 145 rozporządzenia 2017/625 

wynika możliwość podjęcia lub wykonania przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, właściwy organ, urzędowego lekarza weterynarii lub osoby niebędące 

urzędowymi lekarzami weterynarii określonych zadań lub czynności w zakresie 

higieny lub kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w odniesieniu do 

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 określonych w tych przepisach, wykonywanych przez 

organy Inspekcji Weterynaryjnej, urzędowych lekarzy weterynarii lub osoby 

niebędące urzędowymi lekarzami weterynarii, lub sposób wykonywania tych zadań 

lub czynności lub 

2) szczegółowe wymagania dotyczące higieny lub kontroli urzędowych i innych 

czynności urzędowych w odniesieniu do 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 zapobieżenie zagrożeniom dla zdrowia 

publicznego wynikającym z produkcji lub wprowadzania na rynek żywności oraz 

ograniczanie lub eliminowanie tych zagrożeń.> 
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Art.  11a. 

1. Przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny powinny być spełnione wymagania 

zdrowotne, higieniczne i sanitarne, zwane dalej "wymaganiami weterynaryjnymi przy 

produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny", obejmujące w szczególności: 

1) wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, z których pozyskuje się mięso, lub 

2) wymagania, jakie powinny być spełnione przy uboju na terenie gospodarstwa, lub 

3) wymagania dotyczące badania poubojowego mięsa, w tym mięsa pozyskanego w wyniku 

odstrzału zwierząt łownych, lub 

4) sposób znakowania mięsa. 

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

weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, biorąc pod uwagę 

ochronę zdrowia publicznego, w tym potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa produktów 

pochodzenia zwierzęcego. 

<3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw rolnictwa 

może określić maksymalną liczbę zwierząt poddawanych ubojowi w roku 

kalendarzowym w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny w 

odniesieniu do każdego posiadacza tych zwierząt oraz zakres i sposób 

dokumentowania liczby tych zwierząt, biorąc pod uwagę ochronę zdrowia 

publicznego.> 

<Art. 11b. 

Niedopuszczalne jest wprowadzanie na rynek mięsa przeznaczonego na użytek własny i 

żywności zawierającej takie mięso.> 

[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 lub 

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

właściwego wykonywania czynności urzędowych.] 

 

<Art. 15. 

1. Przepisy rozporządzenia 2017/625 w zakresie kontroli urzędowych i innych czynności 

urzędowych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przepisy 

Unii Europejskiej wydane w trybie rozporządzenia 2017/625 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, urzędowych lekarzy 

weterynarii lub osoby niebędące urzędowymi lekarzami weterynarii w ramach 

kontroli urzędowych lub innych czynności urzędowych w odniesieniu do produktów 

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

sposób przeprowadzania kontroli urzędowych lub wykonywania innych czynności 

urzędowych, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z kontrolami urzędowymi 

lub innymi czynnościami urzędowymi, mając na względzie zapewnienie właściwego 

wykonywania tych czynności.> 

<Art. 15a. 

1. Główny Lekarz Weterynarii może opracować projekt pilotażowy, o którym mowa w 

art. 18 ust. 9 rozporządzenia 2017/625, zwany dalej „projektem pilotażowym”. 

2. Projekt pilotażowy zawiera co najmniej wskazanie: 

1) zakresu kontroli urzędowych odnoszących się do produkcji mięsa objętych 

projektem pilotażowym; 

2) czasu trwania projektu pilotażowego; 

3) praktycznych rozwiązań dotyczących przeprowadzania kontroli urzędowych 

odnoszących się do produkcji mięsa objętych projektem pilotażowym. 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, 

projekt pilotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, mając na 

względzie zapewnienie realizacji celów rozporządzenia 2017/625, w tym 

bezpieczeństwo żywności.> 

Art.  17. 

1. Niedopuszczalny jest ubój poza rzeźnią: 
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1) bydła i zwierząt jednokopytnych oraz 

2) innych zwierząt w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 853/2004 

oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, jeżeli mięso 

pozyskane z tych zwierząt ma być wprowadzone na rynek. 

[1a. Dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, 

owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w celu 

produkcji mięsa na użytek własny.] 

<1a. Dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa bydła do dwunastego miesiąca życia, 

świń, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz zwierząt dzikich utrzymywanych 

w warunkach fermowych w celu produkcji mięsa na użytek własny.> 

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do małych ilości drobiu lub zajęczaków poddanych 

ubojowi przez producenta w gospodarstwie w celu sprzedaży bezpośredniej. 

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku poddawania ubojowi z konieczności 

domowych zwierząt kopytnych. 

<Art. 17a. 

Dopuszcza się wysyłanie produktów, o których mowa w ust. 10.1 załącznika V do 

rozporządzenia nr 999/2001, zgodnie z tym przepisem. 

 

Art. 17b. 

Główny Lekarz Weterynarii jest organem właściwym w sprawach: 

1) uznania za przedział w rozumieniu art. 1 pkt 3 rozporządzenia 2015/1375 

gospodarstw stosujących kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich – 

jeżeli są spełnione warunki określone w załączniku IV do rozporządzenia 2015/1375; 

2) usunięcia gospodarstwa z przedziału w rozumieniu art. 1 pkt 3 rozporządzenia 

2015/1375 – w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 rozporządzenia 

2015/1375; 

3) powiadamiania Komisji Europejskiej i pozostałych państw członkowskich Unii 

Europejskiej o stosowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odstępstwa, 

o którym mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia 2015/1375; 

4) przedkładania Komisji Europejskiej rocznego sprawozdania, o którym mowa 

w art. 3 ust. 4 rozporządzenia 2015/1375; 

5) informowania Komisji Europejskiej i pozostałych państw członkowskich Unii 

Europejskiej o uzyskaniu dodatniego wyniku badania na obecność włośni u świni 
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pochodzącej z gospodarstwa urzędowo uznanego za gospodarstwo stosujące 

kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. e 

rozporządzenia 2015/1375.> 

Art.  19. 

[1. Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu są 

obowiązane: 

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.] 

<1. Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego jest obowiązany przed uzyskaniem pozwolenia na budowę 

zakładu lub zarejestrowaniem tego zakładu 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.> 

<1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) informacje o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia 

zwierzęcego, które mają być produkowane w zakładzie; 

2) wskazanie, z których krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 

13 ust. 3 rozporządzenia nr 852/2004 lub art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004, 

zakład zamierza korzystać – w przypadku zakładów korzystających z tych 

krajowych środków dostosowujących.> 

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. 
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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, lub sprzedaży bezpośredniej, lub działalność marginalną, lokalną i 

ograniczoną, o której mowa w art. 1 ust. 5 lit. b (ii) rozporządzenia nr 853/2004.] 

<3. Do zmiany sposobu użytkowania zakładu lub jego części, w szczególności zakresu i 

wielkości produkcji lub wyposażenia części produkcyjnych zakładu, stosuje się 

przepisy ust. 1–2. 

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

statków chłodni 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, lub sprzedaży 

bezpośredniej, lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, o której mowa w 

art. 1 ust. 5 lit. b (ii) rozporządzenia nr 853/2004.> 

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: 

– 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 
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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;] 

<1) prowadzi: 

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 

prowadzące 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. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 852/2004 lub 

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. 148 ust. 2–5 rozporządzenia 2017/625, 

c) wykaz zakładów zatwierdzonych w trybie i na zasadach określonych w art. 148 ust. 

2–5 rozporządzenia 2017/625, ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych 

korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 13 

ust. 3 rozporządzenia nr 852/2004 lub art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004, oraz 
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zakładów korzystających z odstępstw, o których mowa w ust. 4.3 lit. a oraz c 

załącznika V do rozporządzenia nr 999/2001;> 

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

sprawach: 

a) wpisu do rejestru, 

b) zatwierdzenia, 

c) warunkowego zatwierdzenia, 

d) przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, 

[e) zawieszenia zatwierdzenia,] 

<e) zawieszenia rejestracji lub zatwierdzenia,> 

f) cofnięcia zatwierdzenia, 

g) wykreślenia z rejestru. 

[2. Decyzje administracyjne w sprawie zawieszenia i cofnięcia zatwierdzenia zakładów 

podlegają natychmiastowemu wykonaniu.] 

<2. Decyzje administracyjne w sprawie zawieszenia rejestracji lub zatwierdzenia, 

cofnięcia zatwierdzenia i wykreślenia z rejestru podlegają natychmiastowemu 

wykonaniu.> 

3. (uchylony). 

<3a. Decyzje administracyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b–d, w sprawie 

zatwierdzenia zakładów korzystających z krajowych środków dostosowujących, o 

których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 852/2004 lub art. 10 ust. 3 

rozporządzenia nr 853/2004, zawierają wskazanie, z których krajowych środków 

dostosowujących zakład korzysta.> 

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. 
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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.] 

<1. Wniosek o wpis do rejestru zakładów albo wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis 

do rejestru zakładów 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;] 

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

adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer został 

nadany;> 

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; 

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.] 

<4) wskazanie, czy i z jakich krajowych środków dostosowujących, o których mowa w 

art. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 852/2004 lub art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 

853/2004, zakład zamierza korzystać.> 

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 
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cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), 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 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

<3b. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 1a, podmiot 

prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze składa oświadczenie o zmianie tych danych 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany. 

Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio. 

3c. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 3b, jednak nie 

później niż w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania, powiatowy lekarz weterynarii 

aktualizuje dane objęte tym oświadczeniem odpowiednio w rejestrze zakładów, o 

którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a, w wykazie podmiotów podlegających 

rejestracji, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub w wykazie zakładów 

zatwierdzonych, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c.> 

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: 
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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 lub 

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

 

Art.  21a. 

1. Jeżeli państwo trzecie uzależnia wysyłkę produktów pochodzenia zwierzęcego do tego 

państwa od nadania zakładowi uprawnienia do produkcji na rynek danego państwa 

trzeciego, powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, nadaje zakładowi takie 

uprawnienie. 

<1a. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nadaje się na wniosek podmiotu 

prowadzącego zakład złożony w formie pisemnej po przeprowadzeniu kontroli i 

stwierdzeniu, że zakład spełnia wymagania wskazane i określone przez dane państwo 

trzecie przewidziane dla danego rodzaju produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego.> 

2. Powiatowy lekarz weterynarii po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, w 

prowadzonym rejestrze zakładów umieszcza informację o nadaniu uprawnienia danemu 

zakładowi do produkcji na rynek państwa trzeciego. 

3. Jeżeli państwo trzecie uzależnia [uzyskanie] <nadanie> uprawnienia do produkcji na rynek 

tego państwa od wyników przeprowadzonej przez właściwy organ tego państwa kontroli, 

powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu przez 

ten zakład zatwierdzenia przez właściwy organ państwa trzeciego. 

<3a. W przypadku kontroli przeprowadzanej przez właściwy organ państwa trzeciego, o 

której mowa w ust. 3, podmiot, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1a, lub 

podmiot, któremu nadano uprawnienie do produkcji na rynek danego państwa 

trzeciego, udostępnia pomieszczenia zakładu do kontroli, chyba że ten podmiot 

przekazał powiatowemu lekarzowi weterynarii, w formie pisemnej, informację o 

nieudostępnieniu pomieszczeń zakładu do kontroli. 



- 162 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3b. Organy Inspekcji Weterynaryjnej mogą przeprowadzać kontrole poprzedzające 

kontrole właściwych organów państwa trzeciego w zakresie spełniania przez zakłady, 

o których mowa w ust. 3a, wymagań określonych przez dane państwo trzecie lub 

przeprowadzać takie kontrole na wniosek danego państwa trzeciego.> 

[4. Koszty kontroli, o której mowa w ust. 3, ponosi podmiot ubiegający się o uzyskanie 

uprawnienia, chyba że są one ponoszone przez państwo trzecie. 

5. Decyzję w sprawie nadania zakładowi uprawnienia do produkcji na rynek państwa 

trzeciego powiatowy lekarz weterynarii wydaje: 

1) w terminie 30 dni od dnia złożenia przez podmiot wniosku o nadanie uprawnienia, po 

przeprowadzeniu kontroli w zakładzie; 

2) w terminie 14 dni od dnia złożenia przez podmiot wniosku o nadanie uprawnienia, w 

przypadku, o którym mowa w ust. 3.] 

<4. Koszty kontroli, o których mowa w ust. 3, oraz kontroli przeprowadzanych przez 

właściwy organ państwa trzeciego mających na celu utrzymanie uprawnienia 

zakładu do produkcji na rynek danego państwa trzeciego ponosi podmiot 

prowadzący zakład: 

1) który złożył wniosek do powiatowego lekarza weterynarii o nadanie uprawnienia do 

produkcji na rynek państwa trzeciego, 

2) któremu nadano uprawnienie do produkcji na rynek danego państwa trzeciego 

– chyba że te koszty są ponoszone przez państwo trzecie lub ten podmiot przekazał 

informację, o której mowa w ust. 3a, przed upływem 14 dni przed planowaną datą 

rozpoczęcia kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie: 

1) 30 dni od dnia złożenia przez podmiot wniosku o nadanie uprawnienia po 

przeprowadzeniu kontroli w zakładzie; 

2) 14 dni od dnia uzyskania przez powiatowego lekarza weterynarii informacji o 

uzyskaniu przez zakład zatwierdzenia przez właściwy organ państwa trzeciego – w 

przypadku, o którym mowa w ust. 3.> 

6. Podmiot prowadzący zakład, który posiada uprawnienie do prowadzenia produkcji na 

rynek państwa trzeciego, informuje powiatowego lekarza weterynarii o zaprzestaniu 

prowadzenia tej produkcji oraz o każdej zmianie stanu prawnego lub faktycznego 

związanej z prowadzeniem tej produkcji, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej 

zmiany. 
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Art.  21b. 

Produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem produktów produkcji [pierwotnej] 

<podstawowej>, stanowiące surowiec do produkcji w zakładach zatwierdzonych mogą 

pochodzić tylko z zakładów zatwierdzonych. 

 

<Art. 21d. 

1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie wyładunku ze statku rybackiego 

produktów rybołówstwa lub dokonujący pierwszej sprzedaży produktów 

rybołówstwa co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyładunkiem lub 

planowaną pierwszą sprzedażą informuje powiatowego lekarza weterynarii 

właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia tych czynności o zamiarze ich 

przeprowadzenia. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu; 

2) czas i miejsce planowanych czynności; 

3) szacowaną wagę wyładowywanych lub sprzedawanych produktów rybołówstwa. 

 

Art. 21e. 

1. W odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego, które pochodzą z państw 

członkowskich Unii Europejskiej i są wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze, któremu te produkty 

zostały dostarczone, prowadzi listę dostaw tych produktów. Lista dostaw zawiera co 

najmniej datę i rodzaj dostarczonych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz 

nazwę i adres podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, który dostarczył 

te produkty. 

2. Listę, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok, licząc od końca roku 

kalendarzowego, za który została sporządzona. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, informują powiatowego lekarza weterynarii, na 

jego żądanie, o dostarczeniu produktów pochodzących z innego państwa 

członkowskiego w zakresie, jaki jest niezbędny do przeprowadzania kontroli 

urzędowej, w tym przedstawiają listę, o której mowa w ust. 1.> 
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Art.  22. 

1. Powiatowy lekarz weterynarii: 

[1) przekazuje, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, Głównemu Lekarzowi 

Weterynarii informacje zawarte w rejestrze i wykazach, o których mowa w art. 20 ust. 1, 

w tym informacje o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tym 

rejestrze albo wykazach;] 

<1) przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii i Głównemu Lekarzowi 

Weterynarii informacje zawarte w rejestrze i wykazach, o których mowa w art. 20 

ust. 1, w tym informacje o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego 

ujawnionego w tym rejestrze albo w tych wykazach;> 

2) powiadamia o skreśleniu zakładu z rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a: 

a) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, 

b) wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

2. Główny Lekarz Weterynarii, na podstawie informacji przekazywanych przez powiatowego 

lekarza weterynarii, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza i uaktualnia, w formie 

papierowej lub elektronicznej: 

1) wykaz podmiotów podlegających rejestracji, z wyłączeniem podmiotów prowadzących 

działalność w zatwierdzonych zakładach; 

[2) wykaz zatwierdzonych zakładów, ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających 

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

853/2004;] 

<2) wykaz zatwierdzonych zakładów, ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych 

korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 13 

ust. 3 rozporządzenia nr 852/2004 lub art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004, oraz 

zakładów korzystających z odstępstw, o których mowa w ust. 4.3 lit. a oraz c 

załącznika V do rozporządzenia nr 999/2001;> 

3) wykaz zakładów, o których mowa w art. 21a ust. 1. 

<2a. Główny Lekarz Weterynarii udostępnia na stronie internetowej Głównego 

Inspektoratu Weterynarii uaktualnione wykazy, o których mowa w ust. 2.> 

3. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej informacje zgodnie z art. 31 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie 
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norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. 

zm.). 

Art.  23. 

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że w zakładach, o których mowa w art. 21a ust. 1, nie są 

spełniane wymagania określone przez państwo trzecie, powiatowy lekarz weterynarii, w 

zależności od stopnia [uchybienia] <niezgodności> , wydaje decyzję, w której: 

1) nakazuje usunięcie uchybień <niezgodności> lub 

2) zakazuje produkcji na rynek państwa trzeciego niektórych rodzajów produktów 

pochodzenia zwierzęcego, lub 

3) zakazuje wprowadzania partii produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek państwa 

trzeciego, lub 

4) zakazuje produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek państwa trzeciego. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powiatowy lekarz weterynarii może, biorąc pod 

uwagę rodzaj [uchybień] <niezgodności> oraz stopień zagrożenia dla zdrowia 

publicznego lub zdrowia zwierząt, określić termin usunięcia [uchybień] <niezgodności>. 

3. Powiatowy lekarz weterynarii, wydając decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może cofnąć 

uprawnienia do produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek państwa 

trzeciego. 

4. Powiatowy lekarz weterynarii o wydaniu decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, 

powiadamia, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, Głównego Lekarza 

Weterynarii. 

5. Powiatowy lekarz weterynarii uchyla, w drodze decyzji, zakazy, o których mowa w ust. 1 

pkt 2-4, jeżeli przeprowadzona kontrola zakładu, o którym mowa w ust. 1, lub produktów 

pochodzenia zwierzęcego pochodzących z tego zakładu potwierdzi spełnianie wymagań 

określonych przez państwo trzecie. 

<6. Powiatowy lekarz weterynarii cofa, w drodze decyzji, uprawnienia do produkcji 

produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek państwa trzeciego, jeżeli właściwy 

organ państwa trzeciego wycofa zatwierdzenie, o którym mowa w art. 21a ust. 3, lub 

podmiot nie udostępnił pomieszczeń zakładu do kontroli, o której mowa w art. 21a 

ust. 3a. 

7. Decyzja, o której mowa w ust. 6, podlega natychmiastowemu wykonaniu.> 
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<Art. 23a. 

1. Dopuszcza się przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego, w odniesieniu do 

których w przepisach rozporządzenia 2017/625 nie zostały ustanowione 

weterynaryjne wymagania przywozowe, pod warunkiem że dla tych produktów 

zostały ustalone krajowe warunki tego przywozu. 

2. Główny Lekarz Weterynarii przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa 

propozycję wprowadzenia krajowych warunków przywozu, o których mowa w ust. 

1, w zakresie: 

1) rodzaju produktu pochodzenia zwierzęcego, w odniesieniu do którego mają zostać 

ustalone krajowe warunki przywozu, 

2) wykazów państw oraz części państw trzecich lub zakładów, z których produkt, o 

którym mowa w pkt 1, może być przywożony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

3) wzoru świadectwa zdrowia dla produktu, o którym mowa w pkt 1, 

4) wymagań, jakie ma spełnić dany produkt, o którym mowa w pkt 1, lub wymagań, 

jakie mają być spełnione przy produkcji tego produktu 

– z podaniem przyczyn, ze względu na które jest konieczne ustalenie krajowych 

warunków przywozu oraz ich wpływu na handel tymi produktami i przywóz tych 

produktów. 

3. Produkty pochodzenia zwierzęcego, w odniesieniu do których zostaną ustalone 

krajowe warunki przywozu, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane na 

rynek wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, 

krajowe warunki przywozu, o których mowa w ust. 1, mając na względzie 

zapobieżenie zagrożeniom dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt 

wynikającym z wprowadzania na rynek określonych produktów pochodzenia 

zwierzęcego.> 

Art.  24. 

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest organem właściwym w sprawach: 

[1) powiadamiania, przyjmowania zawiadomień i przekazywania uwag do Komisji 

Europejskiej zgodnie z art. 10 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 853/2004;] 

<1) powiadamiania, przyjmowania zawiadomień i przekazywania uwag zgodnie z: 
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a) art. 13 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 852/2004 – w odniesieniu do produktów 

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

b) art. 10 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 853/2004;> 

[2) notyfikacji Komisji Europejskiej oraz innym państwom członkowskim Unii Europejskiej 

krajowych środków, o których mowa w art. 17 ust. 3-5 rozporządzenia nr 854/2004; 

3) przyjmowania powiadomień i przekazywania uwag do Komisji Europejskiej zgodnie z art. 

17 ust. 6 rozporządzenia nr 854/2004; 

4) przekazywania Komisji Europejskiej wyników projektów pilotażowych zgodnie z art. 17 

ust. 8 rozporządzenia nr 854/2004.] 

2. Główny Lekarz Weterynarii jest organem właściwym w zakresie: 

1) udostępniania innym państwom członkowskim Unii Europejskiej wykazu zatwierdzonych 

zakładów; 

[2) przyjmowania notyfikacji oraz zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących wykazów 

zakładów, o których mowa w art. 12 ust. 4 rozporządzenia nr 854/2004; 

3) powiadamiania oraz składania oświadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. b (ii) 

rozporządzenia nr 854/2004; 

4) uzgadniania z właściwą władzą państwa trzeciego wymagań weterynaryjnych, jakie 

powinny być spełnione przy przywozie z państwa trzeciego i wywozie do tego państwa 

produktów pochodzenia zwierzęcego, w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii 

Europejskiej.]] 

<2) przyjmowania notyfikacji dotyczących wykazów zakładów, o których mowa w art. 5 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/625 z dnia 4 marca 2019 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w 

odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych 

zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 131 z 

17.05.2019, str. 18, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/625”; 

3) powiadamiania oraz składania oświadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 2 

rozporządzenia 2019/625; 

4) uzgadniania z właściwą władzą: 

a) państwa trzeciego wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy 

wywozie do tego państwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w zakresie 

nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, 
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b) państwa członkowskiego Unii Europejskiej warunków wysyłki produktów, o których 

mowa w ust. 10.1 załącznika V do rozporządzenia nr 999/2001;> 

<5) opracowania oceny rozwiązań przyjętych w projektach pilotażowych i przekazania 

wyników tej oceny Komisji Europejskiej zgodnie z art. 18 ust. 9 rozporządzenia 

2017/625; 

6) informowania Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich o postępie 

naukowym i technologicznym zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2019/627; 

7) uzgadniania z państwami członkowskimi Unii Europejskiej języka, w jakim będą 

uzupełniane dokumenty, o których mowa w art. 39 ust. 6 rozporządzenia 2019/627.> 

 

<Art. 24a. 

1. W przypadku gdy poważne ryzyko dla zdrowia ludzi lub zwierząt, o którym mowa w 

art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 178/2002, jest związane z produktami pochodzenia 

zwierzęcego lub produktami złożonymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej 

wydanych w trybie art. 47 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2017/625, podlegającymi 

kontrolom urzędowym lub innym czynnościom urzędowym w punkcie kontroli 

granicznej, Główny Lekarz Weterynarii może wystąpić do Komisji Europejskiej o 

przyjęcie środków określonych w art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 178/2002 

dotyczących takich produktów. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 54 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 

178/2002, gdy Komisja Europejska nie podjęła działań na skutek wystąpienia, o 

którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze 

rozporządzenia, zawiesić lub ograniczyć przywóz lub wprowadzanie na rynek 

produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów złożonych, o których mowa w 

ust. 1, pochodzących z danego państwa lub jego części lub przewożonych przez dane 

państwo lub jego część, lub ustanowić szczególne wymagania dla takich produktów, 

mając na względzie zapewnienie ochrony przed poważnym ryzykiem dla zdrowia 

ludzi lub zwierząt, o którym mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 178/2002. 

3. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje innym państwom członkowskim Unii 

Europejskiej oraz Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 54 ust. 1 

zdanie drugie rozporządzenia nr 178/2002, dotyczące wprowadzenia środków, o 

których mowa w ust. 2.> 
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[Art.  26. 

1. Kto: 

1) prowadząc przedsiębiorstwo sektora spożywczego: 

a) nie wykonuje obowiązków lub narusza wymagania: 

- 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 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 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, 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 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 

- podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej trzydziestokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

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.] 

 

<Art. 26. 

1. Kto: 

1) prowadzi produkcję w zakładzie bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów w trybie 

i na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004 oraz w art. 20 i 

art. 21, 

2) prowadzi produkcję w zakładzie bez uzyskania zatwierdzenia albo warunkowego 

zatwierdzenia tego zakładu w trybie i na zasadach określonych w art. 4 ust. 2 

rozporządzenia nr 853/2004 lub art. 6 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 852/2004 oraz w 

art. 20 i art. 21, 

3) wprowadza na rynek żywność pochodzącą z zakładu, o którym mowa w pkt 1 i 2, bez 

uzyskania przez ten zakład wpisu do rejestru zakładów, zatwierdzenia albo 

warunkowego zatwierdzenia, 

4) wprowadza na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego, które pochodzą z państwa 

trzeciego nieznajdującego się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 126 i art. 127 

rozporządzenia 2017/625 lub z zakładu nieznajdującego się w wykazie sporządzonym 

zgodnie z art. 126 i art. 127 rozporządzenia 2017/625 lub które nie spełniają 

pozostałych wymagań określonych w art. 126 rozporządzenia 2017/625 lub 

dotyczących higieny w odniesieniu do takich produktów określonych w 

rozporządzeniu nr 852/2004 lub rozporządzeniu nr 853/2004, 

5) wprowadza na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego, które nie spełniają 

wymagań określonych w rozporządzeniu nr 1760/2000 w zakresie obowiązkowego 

etykietowania wołowiny, 

6) nie spełnia wymagań określonych w art. 18 rozporządzenia nr 178/2002, 
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7) nie spełnia wymagań określonych w art. 4 ust. 3 lub art. 5, lub w załączniku I lub II 

rozporządzenia nr 852/2004, 

8) nie spełnia wymagań określonych w art. 3 ust. 2 lub w załączniku II w sekcji II w ust. 

2 i 3 lub w sekcji III, lub w załączniku III rozporządzenia nr 853/2004, 

9) nie spełnia wymagań w zakresie znakowania produktów pochodzenia zwierzęcego 

znakiem jakości zdrowotnej albo znakiem identyfikacyjnym określonych w art. 5 lub 

w załączniku II w sekcji I rozporządzenia nr 853/2004, lub w art. 48 lub w załączniku 

II rozporządzenia 2019/627, 

10) nie spełnia przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wymagań 

określonych w art. 8 lub art. 9, lub w załączniku V, lub w załączniku VIII w 

rozdziale C rozporządzenia nr 999/2001, mających zastosowanie do: 

a) rzeźni, w której jest prowadzony ubój przeżuwaczy, lub zakładu, w którym jest 

prowadzony rozbiór mięsa przeżuwaczy, lub 

b) innych zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego, 

11) prowadząc przedsiębiorstwo spożywcze, skupuje surowe mleko lub siarę od 

podmiotów prowadzących gospodarstwo produkcji mleka, w odniesieniu do których 

została wydana przez powiatowego lekarza weterynarii decyzja administracyjna o 

zawieszeniu dostaw – w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 rozporządzenia 

2019/627, 

12) wprowadza na rynek surowe mleko lub siarę z gospodarstwa produkcji mleka, w 

odniesieniu do którego została wydana przez powiatowego lekarza weterynarii 

decyzja administracyjna o zawieszeniu dostaw – w przypadku, o którym mowa w 

art. 50 ust. 2 rozporządzenia 2019/627, 

13) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli urzędowych i innych czynności 

urzędowych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności, o 

której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, w zakresie bezpieczeństwa żywności, 

14) nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 2, 

15) nie spełnia wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego lub dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego: 

a) wprowadzanych na rynek, w zakresie nieuregulowanym w przepisach 

rozporządzenia nr 852/2004 i rozporządzenia nr 853/2004 oraz w przepisach Unii 

Europejskiej wydanych w trybie tych rozporządzeń, a także w zakresie, w jakim 
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przepisy te upoważniają państwo członkowskie Unii Europejskiej do wydania 

odrębnych regulacji prawnych, lub 

b) przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub 

c) produkowanych w zakładzie, w którym jest prowadzona działalność marginalna, 

lokalna i ograniczona, w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 

852/2004 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego 

rozporządzenia, lub 

d) o tradycyjnym charakterze, 

16) nie spełnia wymagań higienicznych przy produkcji lub wprowadzaniu na rynek 

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

2 lit. b, lub dotyczących tych produktów lub żywności, określonych w krajowych 

środkach dostosowujących, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 

852/2004, 

17) nie spełnia wymagań higienicznych przy produkcji lub wprowadzaniu na rynek 

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

2 lit. b, lub dotyczących tych produktów lub żywności, produkowanych w ramach 

rolniczego handlu detalicznego, 

18) nie dopełnia obowiązku określonego w art. 6 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 

852/2004 lub art. 19 ust. 3, lub art. 21a ust. 6, 

19) wprowadza na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego wyprodukowane w 

zakładach zatwierdzonych z surowców niepochodzących z zakładów zatwierdzonych, 

z wyłączeniem produktów produkcji podstawowej, 

20) nie spełnia wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny lub 

wbrew zakazowi określonemu w art. 11b wprowadza na rynek mięso przeznaczone 

na użytek własny lub żywność zawierającą takie mięso, 

21) wprowadza na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane ze zwierząt lub 

od zwierząt, którym podawano produkty lecznicze, jeżeli te produkty pochodzenia 

zwierzęcego pozyskano przed upływem okresu karencji określonego dla danego 

produktu leczniczego, 

22) wprowadza na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego będące zwierzętami, 

którym podawano produkty lecznicze, jeżeli zwierzęta te wprowadzono na rynek 

przed upływem okresu karencji określonego dla podanego produktu leczniczego, 
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23) nie zapewnia spełnienia wymagań w zakresie konstrukcji, rozplanowania i 

wyposażenia zakładu w odniesieniu do zakładu zatwierdzonego, który korzysta z 

krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 13 ust. 3 

rozporządzenia nr 852/2004 lub art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004, 

24) nie spełnia wymagań dotyczących sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia 

obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, 

produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt i w produktach 

pochodzenia zwierzęcego, 

25) nie informuje o planowanym wyładunku produktów rybołówstwa lub planowanej 

pierwszej sprzedaży produktów rybołówstwa, o których mowa w art. 21d ust. 1, 

powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce 

przeprowadzenia tych czynności 

– podlega karze pieniężnej. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1: 

1) pkt 1 i 5 – wysokość kary pieniężnej wynosi od 200 zł do 5000 zł; 

2) pkt 2 – wysokość kary pieniężnej wynosi: 

a) od 1000 zł do 10 000 zł, jeżeli naruszenie trwa do 30 dni, 

b) powyżej 10 000 zł do 33 000 zł, jeżeli naruszenie trwa powyżej 30 dni do 6 miesięcy, 

c) powyżej 33 000 zł do 66 000 zł, jeżeli naruszenie trwa powyżej 6 miesięcy; 

3) pkt 3 – wysokość kary pieniężnej wynosi: 

a) od 200 zł do 1000 zł, jeżeli wprowadzona na rynek żywność pochodzi z zakładu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1, który nie uzyskał wpisu do rejestru zakładów, 

b) od 1000 zł do 20 000 zł, jeżeli wprowadzona na rynek żywność pochodzi z zakładu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2, który nie uzyskał zatwierdzenia albo warunkowego 

zatwierdzenia; 

4) pkt 4 – wysokość kary pieniężnej wynosi od 2000 zł do 66 000 zł; 

5) pkt 6 – wysokość kary pieniężnej wynosi od 200 zł do 20 000 zł; 

6) pkt 7 – wysokość kary pieniężnej wynosi: 

a) od 500 zł do 10 000 zł, jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone w 

rozporządzeniu nr 852/2004 w załączniku I lub załączniku II w rozdziale III, VIII 

lub XII, 
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b) od 1000 zł do 33 000 zł, jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone w art. 4 ust. 

3 lub art. 5 rozporządzenia nr 852/2004, lub w rozporządzeniu nr 852/2004 w 

załączniku II w rozdziale I, II, IV–VII i IX–XI; 

7) pkt 8 – wysokość kary pieniężnej wynosi: 

a) od 5000 zł do 33 000 zł, jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone w 

rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji II w ust. 2 lub w sekcji III, 

b) od 500 zł do 1000 zł, jeżeli urzędowy lekarz weterynarii nie został powiadomiony o 

niespełnieniu wymagań dotyczących zwierząt wprowadzanych do pomieszczeń rzeźni 

zgodnie z wymogiem określonym w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w 

sekcji II w ust. 3, 

c) od 500 zł do 10 000 zł, jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone w art. 3 ust. 2 

rozporządzenia nr 853/2004 lub w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III, 

stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego, 

d) od 10 000 zł do 66 000 zł, jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone w art. 3 

ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004 lub w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku 

III, stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego; 

8) pkt 9 – wysokość kary pieniężnej wynosi od 1000 zł do 30 000 zł; 

9) pkt 10 lit. a – wysokość kary pieniężnej wynosi: 

a) od 500 zł do 5000 zł, jeżeli liczba przeżuwaczy wynosi do 20 sztuk tygodniowo, 

b) powyżej 5000 zł do 20 000 zł, jeżeli liczba przeżuwaczy wynosi powyżej 20 do 100 

sztuk tygodniowo, 

c) powyżej 20 000 zł do 66 000 zł, jeżeli liczba przeżuwaczy wynosi powyżej 100 sztuk 

tygodniowo; 

10) pkt 10 lit. b – wysokość kary pieniężnej wynosi od 5000 zł do 66 000 zł; 

11) pkt 11 i 12 – wysokość kary pieniężnej wynosi od 500 zł do 13 000 zł; 

12) pkt 13 – wysokość kary pieniężnej wynosi od 2000 zł do 35 000 zł; 

13) pkt 14 – wysokość kary pieniężnej wynosi od 5000 zł do 35 000 zł; 

14) pkt 15–17 i 23 – wysokość kary pieniężnej wynosi od 200 zł do 15 000 zł; 

15) pkt 18 – wysokość kary pieniężnej wynosi od 200 zł do 2000 zł; 

16) pkt 19 – wysokość kary pieniężnej wynosi: 

a) od 1000 zł do 5000 zł, jeżeli ilość produktów wynosi do 1000 kg, 

b) powyżej 5000 zł do 15 000 zł, jeżeli ilość produktów wynosi powyżej 1000 kg do 2500 

kg, 
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c) powyżej 15 000 zł do 30 000 zł, jeżeli ilość produktów wynosi powyżej 2500 kg; 

17) pkt 20 – wysokość kary pieniężnej wynosi: 

a) od 1000 zł do 5000 zł, jeżeli zostały wprowadzone na rynek mięso przeznaczone na 

użytek własny lub żywność zawierająca takie mięso, 

b) od 100 zł do 2000 zł, jeżeli nie zostały spełnione wymagania weterynaryjne przy 

produkcji mięsa na użytek własny; 

18) pkt 21 – wysokość kary pieniężnej wynosi: 

a) od 1000 zł do 5000 zł, jeżeli ilość produktów wynosi do 1000 kg, 

b) powyżej 5000 zł do 15 000 zł, jeżeli ilość produktów wynosi powyżej 1000 kg do 2500 

kg, 

c) powyżej 15 000 zł do 30 000 zł, jeżeli ilość produktów wynosi powyżej 2500 kg; 

19) pkt 22 – wysokość kary pieniężnej wynosi: 

a) od 1000 zł do 5000 zł, jeżeli ilość produktów wynosi do 500 kg, 

b) powyżej 5000 zł do 15 000 zł, jeżeli ilość produktów wynosi powyżej 500 kg do 1000 

kg, 

c) powyżej 15 000 zł do 30 000 zł, jeżeli ilość produktów wynosi powyżej 1000 kg; 

20) pkt 24 – wysokość kary pieniężnej wynosi od 1000 zł do 30 000 zł; 

21) pkt 25 – wysokość kary pieniężnej wynosi od 500 zł do 30 000 zł.> 

 

Art.  27. 

1. Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, powiatowy lekarz 

weterynarii. 

[2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.] 

<2a. Wymierzając karę pieniężną, o której mowa w art. 26, powiatowy lekarz 

weterynarii bierze pod uwagę: 

1) rodzaj, zakres lub stopień stwierdzonych naruszeń; 

2) wielkość produkcji w zakładzie, którego dotyczy naruszenie, oraz rodzaj 

produkowanych w tym zakładzie produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności, 

o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b; 

3) stopień spowodowanego zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności lub zdrowia 

publicznego; 
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4) dotychczasową działalność podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, w 

tym liczbę wcześniej stwierdzonych naruszeń tego samego rodzaju co naruszenie, w 

następstwie którego ma być wymierzona kara pieniężna; 

5) stopień przyczynienia się podmiotu, na który jest nakładana kara pieniężna, do 

powstania naruszenia; 

6) działania podjęte przez podmiot dobrowolnie w celu uniknięcia skutków 

naruszenia.> 

[3. Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w 

ust. 1.] 

<3. Termin zapłaty kary pieniężnej upływa 14. dnia od dnia, w którym decyzja o 

wymierzeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.> 

 

[Art.  28. 

1. Kary pieniężnej nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia czynu upłynęło 5 lat. 

2. Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznej 

decyzji o nałożeniu kary. 

3. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 2, przerywa się przez dokonanie pierwszej 

czynności egzekucyjnej, o której ukarany został powiadomiony. 

4. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po 

dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. 

5. Kolejne wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie przerywa biegu przedawnienia.] 

 

Art.  36. 

Ilekroć w przepisach wdrażających lub wykonujących przepisy Unii Europejskiej lub 

ustawach dotyczących ochrony zdrowia zwierząt oraz zdrowia lub życia człowieka w 

zakresie weterynarii jest mowa o: 

1) umieszczaniu na rynku w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego - należy 

przez to rozumieć wprowadzanie na rynek, o którym mowa w art. 5 pkt 3; 

2) wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego - należy przez to 

rozumieć wymagania określone w rozporządzeniu nr [853/2004 i rozporządzeniu nr 

854/2004] <852/2004 i rozporządzeniu nr 853/2004> lub przepisach Unii Europejskiej 

wydanych w trybie tych rozporządzeń, lub przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 5 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 41, utrzymanych w mocy na 
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podstawie art. 38 ust. 3, lub wymagania, jakie powinny spełniać produkty pochodzenia 

zwierzęcego wprowadzane na rynek określone w niniejszej ustawie, lub wymagania 

weterynaryjne określone w przepisach wydanych na jej podstawie. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2021 r. poz. 278) 

_________________________________ 

 

1)
 1. Przepisy niniejszej ustawy wykonują postanowienia: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. 

ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych 

gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289) w zakresie dotyczącym pasz; 

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

ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski 

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego 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, z późn. zm.); 

3) rozporządzenia (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; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650); 

4) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w 

sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432); 

5) rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. 

dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie 

oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 

18.10.2003, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455); 

6) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w 

sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 29; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 238); 

7) rozporządzenia Komisji (WE) nr 641/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 

zasad wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 r. Parlamentu Europejskiego i Rady 
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odnoszącego się do wniosków o zatwierdzenie nowego typu żywności i paszy genetycznie 

zmodyfikowanej, powiadamiania o istniejących produktach oraz przypadkowym lub technicznie 

nieuniknionym występowaniu materiału genetycznie zmodyfikowanego, który pomyślnie 

przeszedł ocenę ryzyka (Dz. Urz. UE L 102 z 07.04.2004, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 36); 

[8) 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; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, 

str. 200) w zakresie dotyczącym pasz;] 

9) rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. 

ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, str. 1); 

10) rozporządzenia Komisji (WE) nr 378/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad 

wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 

obowiązków i zadań laboratorium referencyjnego Wspólnoty dotyczących wniosków o wydanie 

zezwolenia na stosowanie dodatków paszowych (Dz. Urz. UE L 59 z 05.03.2005, str. 8); 

11) rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 

91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1, z późn. zm.); 

12) rozporządzenia Komisji (WE) nr 429/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych 

zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 

sporządzania i przedstawiania wniosków oraz oceny dodatków paszowych i udzielania zezwoleń 

na dodatki paszowe (Dz. Urz. UE L 133 z 22.05.2008, str. 1); 

13) rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiającego metody 

pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L 54 z 

26.02.2009, str. 1); 

14) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w 

sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 

1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, 

dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 

93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 

1, z późn. zm.); 

[15) rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania 

rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego 

poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od 
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zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE (Dz. Urz. UE L 194 z 25.07.2009, str. 11, z późn. 

zm.).] 

<15) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. 

w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu 

zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia 

i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, 

(WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 

i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy 

Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, 

dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 

96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli 

urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, 

Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 

321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27) w zakresie 

dotyczącym pasz;> 

<16) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1793 z dnia 22 października 2019 r. w 

sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych 

regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, 

wykonującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) 

178/2002 oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009, (UE) nr 884/2014, 

(UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660 (Dz. Urz. UE L 277 z 29.10.2019, str. 89, z 

późn. zm.); 

17) rozporządzenia Komisji (UE) 2020/354 z dnia 4 marca 2020 r. ustanawiającego wykaz 

planowanych zastosowań pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych i 

uchylającego dyrektywę 2008/38/WE (Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 1).> 

2. Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia: 

1) dyrektywy Komisji 82/475/EWG z dnia 23 czerwca 1982 r. ustanawiającej kategorie składników, 

które mogą być stosowane do celów etykietowania mieszanek paszowych dla zwierząt domowych 

(Dz. Urz. WE L 213 z 21.07.1982, str. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 3, t. 5, str. 158); 

2) dyrektywy Rady 90/167/EWG z dnia 26 marca 1990 r. ustanawiającej warunki przygotowania, 

wprowadzania do obrotu i użycia pasz leczniczych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 92 z 

07.04.1990, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 57); 
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3) dyrektywy Rady 98/51/WE z dnia 9 lipca 1998 r. ustanawiającej niektóre środki w celu wykonania 

dyrektywy Rady 95/69/WE ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji 

określonych zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych (Dz. 

Urz. WE L 208 z 24.07.1998, str. 43, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

3, t. 23, str. 282); 

4) dyrektywy Komisji 98/68/WE z dnia 10 września 1998 r. ustanawiającej dokument wzorcowy 

określony w art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 95/53/WE i niektóre reguły kontroli przy wprowadzaniu 

do Wspólnoty pasz z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 261 z 24.09.1998, str. 32; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 3); 

5) dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie 

niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (Dz. Urz. WE L 140 z 30.05.2002, str. 10, z 

późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 3); 

[6) dyrektywy Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej wykaz planowanych 

zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych (Dz. Urz. UE L 62 z 

06.03.2008, str. 9, z późn. zm.).] 

2
 Obecnie art. 15 ust. 1 pkt 2 nie zawiera lit. a. 

3
 Obecnie art. 30 nie zawiera ust. 8 i 9. 

 

Art.  1. 

Ustawa określa: 

1) właściwość organów w zakresie higieny i urzędowej kontroli pasz oraz dodatków 

stosowanych w żywieniu zwierząt, określonych w przepisach: 

a) rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 

2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 

08.02.2005, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 183/2005", 

b) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 

2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. UE L 268 z 

18.10.2003, str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 238), 

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1831/2003", 

[c) 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; Dz. Urz. UE Polskie 
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wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

882/2004",] 

<c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 

2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych 

przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i 

paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i 

środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, 

(UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 

98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz 

uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i 

(WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG 

(rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 

1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/625”,> 

d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. 

ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych 

przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), 

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 999/2001", 

e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) 

nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 

79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 

83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE 

(Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 767/2009" 

- 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 
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wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem 

nr 178/2002"; 

2) właściwość organów w zakresie dotyczącym zezwoleń, oznakowania i nadzoru nad 

organizmami genetycznie zmodyfikowanymi przeznaczonymi do użytku paszowego oraz 

paszami genetycznie zmodyfikowanymi, określonym w przepisach: 

a) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 

2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 

18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432), 

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1829/2003", 

b) rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 

2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych 

genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych 

wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego 

dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

1830/2003"; 

3) właściwość organów w sprawach transgranicznego przemieszczania organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych, w zakresie dotyczącym organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, określonego w przepisach 

rozporządzenia (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; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1946/2003"; 

4) zasady wytwarzania i stosowania pasz leczniczych, obrotu nimi, a także wymagania 

dotyczące ich jakości i sposób sprawowania nadzoru nad tymi paszami oraz ich urzędowej 

kontroli; 

5) wymagania dotyczące higieny pasz i wprowadzania ich do obrotu, sposób sprawowania 

nadzoru nad tymi paszami oraz ich urzędowej kontroli, w zakresie nieuregulowanym w 

przepisach wymienionych w pkt 1. 

 

Art.  2. 

Ustawa nie narusza przepisów: 

[1) o weterynaryjnej kontroli granicznej; 
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2) o kontroli weterynaryjnej w handlu;] 

3) o organizmach genetycznie zmodyfikowanych; 

4) prawa farmaceutycznego. 

Art.  4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) prawo żywnościowe - prawo żywnościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 

178/2002; 

2) pasza - paszę w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 178/2002; 

3) pasza genetycznie zmodyfikowana - genetycznie zmodyfikowaną paszę w rozumieniu art. 

2 ust. 7 rozporządzenia nr 1829/2003; 

4) organizm genetycznie zmodyfikowany przeznaczony do użytku paszowego - genetycznie 

zmodyfikowany organizm do użytku paszowego w rozumieniu art. 2 ust. 9 rozporządzenia 

nr 1829/2003; 

5) materiały paszowe - materiały paszowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. g rozporządzenia nr 

767/2009; 

6) mieszanka paszowa - mieszankę paszową w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. h rozporządzenia nr 

767/2009; 

7) dodatki paszowe - dodatki paszowe w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 

1831/2003; 

8) premiks - premiks w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. e rozporządzenia nr 1831/2003; 

9) pasze lecznicze - mieszaninę jednego lub kilku dopuszczonych do obrotu, na podstawie 

przepisów prawa farmaceutycznego, premiksów leczniczych z jedną lub kilkoma paszami, 

przeznaczoną, ze względu na swoje właściwości profilaktyczne lub lecznicze, do 

podawania zwierzętom w formie niezmienionej; 

10) mieszanka paszowa pełnoporcjowa - mieszankę paszową pełnoporcjową w rozumieniu 

art. 3 ust. 2 lit. i rozporządzenia nr 767/2009; 

11) mieszanka paszowa uzupełniająca - mieszankę paszową uzupełniającą w rozumieniu art. 

3 ust. 2 lit. j rozporządzenia nr 767/2009; 

12) mieszanka paszowa dietetyczna - paszę przeznaczoną do szczególnych potrzeb 

żywieniowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. o rozporządzenia nr 767/2009; 

13) podmiot działający na rynku pasz - podmiot w rozumieniu art. 3 lit. b rozporządzenia nr 

183/2005; 
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[14) laboratorium urzędowe - laboratorium określone w art. 12 rozporządzenia nr 

882/2004;] 

<14) laboratorium urzędowe – laboratorium określone w art. 37 rozporządzenia 

2017/625;> 

15) zakład - zakład w rozumieniu art. 3 lit. d rozporządzenia nr 183/2005; 

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

rozporządzenia nr 178/2002; 

17) państwo trzecie - państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej, z wyjątkiem państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

18) przesyłka - określoną ilość pasz lub pasz leczniczych, objętą tym samym dokumentem 

potwierdzającym przeprowadzenie kontroli przesyłki, przewożoną jednym środkiem 

transportu oraz pochodzącą z jednego państwa trzeciego lub jego części; 

[19) osoba odpowiedzialna za przesyłkę - osobę odpowiedzialną za przesyłkę w rozumieniu 

przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej;] 

20) (uchylony); 

21) zwierzę gospodarskie - zwierzę wykorzystywane do produkcji żywności w rozumieniu 

art. 3 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 767/2009; 

22) zwierzę domowe - zwierzę domowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. f rozporządzenia nr 

767/2009. 

Art.  5. 

1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej wykonują zadania i obowiązki związane z higieną i 

urzędową kontrolą pasz na zasadach, w zakresie i w sposób określony w przepisach 

wymienionych w art. 1 pkt 1 oraz w ustawie. 

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

wydanych w trybie art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 183/2005 lub art. 62 ust. 3 

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

organ określonych zadań lub czynności w zakresie higieny lub urzędowej kontroli pasz, 

określa, w drodze rozporządzenia:] 

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

Europejskiej wydanych w trybie art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 183/2005 lub art. 

145 rozporządzenia 2017/625 wynika obowiązek podjęcia lub wykonania przez 



- 185 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

właściwy organ określonych zadań lub czynności w zakresie higieny lub urzędowej 

kontroli pasz, określa, w drodze rozporządzenia:> 

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

Inspekcji Weterynaryjnej, i sposób ich wykonywania, lub 

2) szczegółowe wymagania dotyczące higieny lub urzędowej kontroli pasz w zakresie 

przekazanym do uregulowania przez Rzeczpospolitą Polską lub państwa członkowskie 

Unii Europejskiej 

- mając na względzie realizację celów określonych w prawie żywnościowym, w tym 

zapewnienie bezpieczeństwa pasz oraz skutecznej ich kontroli, a także zapobieganie 

zagrożeniom dla zdrowia publicznego, ograniczanie lub eliminowanie tych zagrożeń. 

 

Art.  6. 

1. Przy wykonywaniu rodzajów działalności wymienionych w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 

183/2005 stosuje się, w przypadku wydania przepisów wykonawczych na podstawie 

upoważnienia zawartego w ust. 2, wymagania określone w tych przepisach. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, 

wymagania, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu wszystkich lub niektórych 

rodzajów działalności wymienionych w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 183/2005, mając na 

względzie zapewnienie ochrony zdrowia publicznego i realizację celów określonych w 

prawie żywnościowym. 

3. Do kontroli wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 stosuje się 

odpowiednio przepisy rozporządzenia [nr 882/2004]  <2017/625> i przepisy wydane w 

trybie tego rozporządzenia oraz ustawę. 

 

Art.  7. 

1. Powiatowy lekarz weterynarii, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia  

[nr 882/2004] <2017/625>, rozporządzenia nr 183/2005, rozporządzenia nr 999/2001, 

rozporządzenia nr 767/2009 oraz przepisów wydanych w trybie tych rozporządzeń. 

2. Powiatowy lekarz weterynarii, w zakresie zadań określonych w przepisach rozporządzenia  

[nr 882/2004]  <2017/625>, rozporządzenia nr 183/2005, rozporządzenia nr 999/2001, 

rozporządzenia nr 767/2009 oraz w przepisach wydanych w trybie tych rozporządzeń, 

wydaje decyzje administracyjne i wykonuje inne czynności związane z: 
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1) rejestracją, zawieszaniem, cofaniem rejestracji i dokonywaniem zmian w rejestracji 

zakładów oraz zatwierdzaniem, zawieszaniem, cofaniem zatwierdzenia, warunkowym 

zatwierdzaniem i dokonywaniem zmian w zatwierdzaniu zakładów, w tym: 

a) prowadzeniem rejestru zakładów, o którym mowa w art. 9 ust. 3, 

b) przyjmowaniem oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 2 

- rozporządzenia nr 183/2005; 

[2) urzędową kontrolą pasz i innymi zadaniami określonymi w rozporządzeniu nr 882/2004 

oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia, w tym stosowaniem środków, 

o których mowa w art. 54 tego rozporządzenia;] 

<2) urzędową kontrolą pasz i innymi zadaniami określonymi w rozporządzeniu 2017/625 

oraz w przepisach wydanych w trybie rozporządzenia 2017/625, w tym stosowaniem 

środków, o których mowa w art. 138 rozporządzenia 2017/625;> 

3) udostępnianiem i przekazywaniem informacji w zakresie określonym w art. 5 ust. 2 i 3 

rozporządzenia nr 767/2009. 

3. Decyzje administracyjne w zakresie określonym w ust. 2 wydaje się z urzędu, chyba że 

przepisy rozporządzenia [nr 882/2004]  <2017/625> lub rozporządzenia nr 183/2005, lub 

rozporządzenia nr 999/2001, lub przepisy wydane w trybie tych rozporządzeń, lub ustawa 

stanowią inaczej. 

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

rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii, 

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

wniosków, mając na względzie realizację celów określonych w prawie żywnościowym 

oraz zapewnienie jednolitego sposobu przeprowadzania urzędowych kontroli pasz. 

 

Art.  10. 

1. Wniosek o: 

1) wpis do rejestru zakładów składają podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 2 

rozporządzenia nr 183/2005, 

2) zatwierdzenie zakładu składają podmioty, o których mowa w art. 10 rozporządzenia nr 

183/2005 

- w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. 

2. Wniosek o wpis do rejestru zakładów albo wniosek o zatwierdzenie zakładu zawiera: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 
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1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer 

identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, o ile wnioskodawca taki numer posiada; 

[1b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacji podatkowej nadany w 

kraju pochodzenia wnioskodawcy - w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada 

obywatelstwa polskiego;] 

<1b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL – w przypadku gdy 

wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer 

identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia wnioskodawcy – w 

przypadku gdy wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego;> 

2) określenie: 

[a) rodzaju i zakresu działalności, która ma być wykonywana,] 

<a) rodzaju i zakresu działalności, która ma być wykonywana, w tym działań 

podejmowanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość,> 

b) lokalizacji zakładu, w którym ma być wykonywana działalność. 

3. Do wniosku dołącza się: 

1) (uchylony); 

2) (uchylony); 

3) kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej udzielonego 

przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej - w przypadku gdy wnioskodawca 

będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza wykonywać 

działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w 

Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

4) (uchylony); 

5) (uchylony). 

4. Powiatowy lekarz weterynarii, wydając decyzję administracyjną o zatwierdzeniu zakładu, 

nadaje temu zakładowi numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 19 ust. 2 

rozporządzenia nr 183/2005. 

Art.  12. 

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w sprawach dotyczących pasz, jest organem 

właściwym w zakresie: 
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[1) przekazywania informacji, o których mowa w art. 35 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004, 

art. 10 rozporządzenia nr 178/2002 i art. 12 rozporządzenia nr 183/2005;] 

2) o którym mowa w art. 13 rozporządzenia nr 178/2002; 

3) (uchylony); 

4) dokonywania oceny wytycznych krajowych i ich przekazywania stosownie do art. 21 ust. 2 

i 3 rozporządzenia nr 183/2005; 

5) składania powiadomień, o których mowa w art. 30 rozporządzenia nr 183/2005; 

6) współpracy z Komisją Europejską i Europejskim Urzędem do spraw Bezpieczeństwa 

Żywności, o którym mowa w rozdziale III rozporządzenia nr 178/2002, w sprawach 

dotyczących wprowadzania do obrotu, przetwarzania lub stosowania dodatków 

paszowych, w tym: 

a) otrzymywania informacji, o których mowa w art. 7 ust. 1, 

b) składania wniosku o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. b, 

c) otrzymywania opinii, o których mowa w art. 8 ust. 5 i w art. 13 ust. 3, 

d) składania wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i w art. 19, 

e) powiadamiania Komisji Europejskiej o zasadach i środkach, o których mowa w art. 24 

- rozporządzenia nr 1831/2003; 

7) o którym mowa w art. 10 ust. 2, 3 i 6 oraz art. 26 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 767/2009. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest organem właściwym do podawania do 

wiadomości publicznej informacji uzyskanych w ramach współpracy, o której mowa w 

ust. 1 pkt 6, mających zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1831/2003 charakter 

poufny, w przypadku określonym w art. 18 ust. 6 tego rozporządzenia, oraz do 

udostępniania dokumentacji otrzymanej na podstawie tego rozporządzenia. 

 

Art.  13. 

1. Główny Lekarz Weterynarii, w sprawach dotyczących pasz, jest organem właściwym w 

zakresie: 

1) monitorowania i kontrolowania przestrzegania prawa żywnościowego, stosownie do art. 17 

ust. 2 akapit pierwszy i drugi rozporządzenia nr 178/2002; 

2) przyjmowania informacji od podmiotów działających na rynku pasz oraz współpracy z 

nimi, zgodnie z art. 20 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 178/2002; 
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3) współpracy z Europejskim Urzędem do spraw Bezpieczeństwa Żywności w zakresie 

wymiany informacji, przekazywania danych i przyjmowania powiadomień uzyskanych w 

wyniku działalności tego urzędu, określonym w rozdziale III rozporządzenia nr 178/2002; 

4) wykonywania zadań i przekazywania informacji w ramach systemu wczesnego ostrzegania 

określonego w art. 50 rozporządzenia nr 178/2002; 

[5) powiadamiania Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej w 

zakresie, o którym mowa w art. 21 ust. 4 oraz art. 23 ust. 7 rozporządzenia nr 882/2004; 

6) podejmowania współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej w przypadkach określonych w art. 37-39 rozporządzenia nr 882/2004;] 

[7) powiadamiania Komisji Europejskiej i współpracy z tą Komisją oraz innymi państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej w przypadku stwierdzenia działań sprzecznych z prawem 

paszowym, zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 882/2004; 

8) podejmowania działań i współpracy w zakresie określonym w art. 45 rozporządzenia nr 

882/2004 oraz powiadamiania Komisji Europejskiej i współpracy z tą Komisją w 

przypadku przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 52 tego rozporządzenia, przez 

państwa trzecie;] 

<7) informowania Komisji Europejskiej i współpracy z tą Komisją oraz innymi 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej – w przypadku stwierdzenia działań 

sprzecznych z prawem paszowym zgodnie z art. 108 rozporządzenia 2017/625; 

8) podejmowania działań i współpracy w zakresie określonym w art. 116 i art. 119 

rozporządzenia 2017/625 oraz informowania Komisji Europejskiej i współpracy z tą 

Komisją – w przypadku przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 124 

rozporządzenia 2017/625, przez państwa trzecie;> 

[9) powiadamiania Komisji Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 882/2004;] 

10) przekazywania Komisji Europejskiej wykazu zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 13 

rozporządzenia nr 183/2005[.]  <;> 

<11) przekazywania informacji, o których mowa w art. 10 rozporządzenia nr 178/2002 

i art. 12 rozporządzenia nr 183/2005.> 

[2. Główny Lekarz Weterynarii, w sprawach dotyczących pasz, jest instytucją wyznaczoną do 

kontaktów, o której mowa w art. 35 rozporządzenia nr 882/2004.] 
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[Art.  14. 

1. Główny Lekarz Weterynarii opracowuje operacyjny plan awaryjny, o którym mowa w art. 

13 ust. 1 rozporządzenia nr 882/2004, zwany dalej "planem awaryjnym", na podstawie 

analizy ryzyka wystąpienia zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska i 

uzgadnia go z ministrem właściwym do spraw rolnictwa. 

2. Projekt planu awaryjnego jest uzgadniany także z ministrami właściwymi do spraw: 

klimatu, środowiska, zdrowia i finansów publicznych. 

3. Rada Ministrów zatwierdza, w drodze uchwały, plan awaryjny, określając źródła 

finansowania wskazanych w nim zadań. 

4. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej zatwierdzony przez Radę 

Ministrów plan awaryjny. 

5. Do zmiany planu awaryjnego przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.] 

 

Art.  19. 

W zakresie nieuregulowanym w art. 16-18 do zakładów zatwierdzonych do wytwarzania pasz 

leczniczych stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 i art. 11-19 rozporządzenia nr 

183/2005 oraz, w zakresie urzędowej kontroli tych pasz, przepisy rozporządzenia  

[nr 882/2004] <2017/625> i przepisy wydane w trybie tego rozporządzenia oraz ustawę. 

Właściwym organem w rozumieniu tych przepisów jest wojewódzki lekarz weterynarii, a 

krajowy wykaz zakładów, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia nr 183/2005, 

prowadzi Główny Lekarz Weterynarii. 

 

Art.  21. 

1. Główny Lekarz Weterynarii: 

1) wydaje decyzję administracyjną w sprawie wpisu na listę, o której mowa w art. 20 ust. 1 

pkt 2, po zasięgnięciu opinii: 

a) wojewódzkiego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce, w którym mają 

być przechowywane pasze lecznicze i produkty pośrednie, albo 

b) organu, innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

sprawującego nadzór nad obrotem paszami leczniczymi i produktami pośrednimi, 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dystrybutora; 
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2) wydając decyzję o wpisie na listę, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2, nadaje 

dystrybutorowi numer identyfikacyjny określony w art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 

183/2005. 

2. Główny Lekarz Weterynarii odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wpisu na listę, o 

której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2, jeżeli z opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wynika, że 

podmiot nie zapewni spełniania wymagań, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2. 

3. Główny Lekarz Weterynarii skreśla, w drodze decyzji administracyjnej, dystrybutora z 

listy, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2, jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że: 

1) pasze lecznicze lub produkty pośrednie są przewożone środkami transportu lub 

przechowywane w miejscach, które nie spełniają warunków technicznych zapewniających 

zachowanie wymaganej jakości tych pasz i produktów, lub 

2) dystrybutor nie prowadzi dokumentacji obrotu tymi paszami lub produktami. 

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

1) szczegółowe warunki techniczne, jakie powinny spełniać środki transportu oraz miejsca 

przechowywania pasz leczniczych i produktów pośrednich, które powinien zapewnić 

dystrybutor, 

2) sposób prowadzenia dokumentacji obrotu paszami leczniczymi i produktami pośrednimi, 

3) warunki, sposób przechowywania i wprowadzania do obrotu pasz leczniczych 

przeznaczonych do obrotu oraz produktów pośrednich przez dystrybutora, 

4) sposób transportu pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu oraz produktów pośrednich 

przez dystrybutora 

- mając na względzie zapewnienie właściwej jakości pasz leczniczych przeznaczonych do 

obrotu i produktów pośrednich, ich bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz ich 

skuteczność w leczeniu zwierząt. 

5. Do kontroli dystrybutorów w zakresie spełniania wymagań niezbędnych do zachowania 

wymaganej jakości pasz leczniczych i produktów pośrednich, w tym wymagań 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, stosuje się odpowiednio 

przepisy rozporządzenia [nr 882/2004]  <2017/625> oraz przepisy wydane w trybie tego 

rozporządzenia. Właściwym organem w rozumieniu tych przepisów jest wojewódzki 

lekarz weterynarii. 

 

 

 



- 192 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art.  42. 

[1. Urzędową kontrolę pasz i pasz leczniczych przeprowadza się na podstawie 

zintegrowanego wieloletniego krajowego planu urzędowej kontroli, o którym mowa w art. 

41 rozporządzenia nr 882/2004.] 

<1. Urzędową kontrolę pasz i pasz leczniczych przeprowadza się na podstawie 

zintegrowanego wieloletniego krajowego planu urzędowej kontroli, o którym mowa 

w art. 109 ust. 1 rozporządzenia 2017/625.> 

2. Plan urzędowej kontroli, o którym mowa w ust. 1, sporządza się na podstawie analizy 

ryzyka oraz wyników dotychczasowych urzędowych kontroli, uwzględniając konieczność 

objęcia kontrolą każdego etapu wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz lub pasz 

leczniczych, a także mając na uwadze zalecenia Komisji Europejskiej w tym zakresie. 

3. Czynności kontrolne w zakresie urzędowej kontroli pasz i pasz leczniczych przeprowadza 

się zgodnie z przepisami o Inspekcji Weterynaryjnej. Do kontroli działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. - Prawo przedsiębiorców. 

Art.  45. 

1. W ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną nad wytwarzaniem i 

stosowaniem pasz, w tym pasz leczniczych, oraz obrotem nimi działają krajowe 

laboratoria referencyjne określone na podstawie ust. 3 oraz krajowe laboratoria 

referencyjne określone na podstawie przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej. 

[2. Zadania krajowych laboratoriów referencyjnych określone w art. 33 ust. 2 rozporządzenia 

nr 882/2004, wykonywane w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję 

Weterynaryjną nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz, w tym pasz leczniczych oraz 

obrotem nimi, są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw rolnictwa. 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, krajowe 

laboratoria referencyjne będące krajowymi laboratoriami referencyjnymi, o których 

mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 882/2004, działające w zakresie innym niż 

określony w przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej, a w przypadku gdy dla każdego 

wspólnotowego laboratorium referencyjnego zostanie określone więcej niż jedno krajowe 

laboratorium referencyjne, określi także sposób współpracy tych laboratoriów, mając na 

względzie wykonywane przez te laboratoria zadania i spełnianie przez nie wymagań 

określonych w art. 33 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia, a także zapewnienie efektywnej 
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współpracy tych laboratoriów oraz koordynację ich zadań i współpracy z innymi 

krajowymi laboratoriami referencyjnymi i wspólnotowymi laboratoriami referencyjnymi. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje informacje, o których mowa w art. 33 

ust. 4 rozporządzenia nr 882/2004.] 

<2. Zadania krajowych laboratoriów referencyjnych określone w art. 101 ust. 1 

rozporządzenia 2017/625 oraz w przepisach wydanych w trybie art. 101 ust. 2 

rozporządzenia 2017/625, wykonywane w ramach nadzoru sprawowanego przez 

Inspekcję Weterynaryjną nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz, w tym pasz 

leczniczych oraz obrotem nimi, są finansowane z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa. 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, krajowe 

laboratoria referencyjne będące krajowymi laboratoriami referencyjnymi, o których 

mowa w art. 100 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, działające w zakresie innym niż 

określony w przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej, a w przypadku gdy dla każdego 

laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej zostanie określone więcej niż jedno 

krajowe laboratorium referencyjne – także sposób współpracy tych laboratoriów, 

mając na względzie zadania określone w art. 101 ust. 1 rozporządzenia 2017/625 

wykonywane przez te laboratoria i spełnianie przez te laboratoria wymagań 

określonych w art. 100 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/625, a także zapewnienie 

efektywnej współpracy tych laboratoriów oraz koordynację ich zadań i współpracy z 

innymi krajowymi laboratoriami referencyjnymi i laboratoriami referencyjnymi 

Unii Europejskiej. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje informacje, o których mowa w art. 

100 ust. 4 rozporządzenia 2017/625.> 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest organem właściwym w sprawie składania 

wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 378/2005 z 

dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 

1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie obowiązków i zadań 

laboratorium referencyjnego Wspólnoty dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na 

stosowanie dodatków paszowych (Dz. Urz. UE L 59 z 05.03.2005, str. 8). 
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Art.  46. 

[1. Wprowadzane na obszar celny Unii Europejskiej pasze lub pasze lecznicze podlegają 

kontroli granicznej przeprowadzanej przez granicznego lekarza weterynarii, zgodnie z 

zasadami określonymi w rozdziale V rozporządzenia nr 882/2004, z przepisami o 

weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawą.] 

<1. Wprowadzane na obszar celny Unii Europejskiej pasze lub pasze lecznicze podlegają 

kontroli urzędowej przeprowadzanej przez granicznego lekarza weterynarii zgodnie 

z zasadami określonymi w rozdziale V rozporządzenia 2017/625 oraz ustawą.> 

2. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę przekazuje granicznemu lekarzowi weterynarii, 

pisemnie lub w wersji elektronicznej, informacje o przewidywanym terminie przywozu 

oraz o rodzaju i ilości przesyłki, nie później niż na dzień roboczy przed dniem przywozu. 

 

Art.  47. 

1. [Graniczny lekarz weterynarii po przeprowadzeniu kontroli granicznej:] 

 <Graniczny lekarz weterynarii albo powiatowy lekarz weterynarii po 

przeprowadzeniu kontroli urzędowej pasz innych niż wymienione w art. 47 ust. 1 

rozporządzenia 2017/625:> 

1) wystawia dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli przesyłki i wpisuje w nim 

zakres przeprowadzonej kontroli oraz jej wyniki - jeżeli miejsce przeznaczenia przesyłki 

jest położone na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej; 

2) wystawia dokument, o którym mowa w pkt 1, i wpisuje w nim zakres przeprowadzonej 

kontroli oraz jej wyniki oraz informuje o tym powiatowego lekarza weterynarii 

właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia przesyłki - jeżeli miejsce wprowadzenia 

do obrotu przesyłki jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) wpisuje numer dokumentu, o którym mowa w pkt 1, do dokumentów towarzyszących 

przesyłce. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest przekazywany wraz z przesyłką do 

pierwszego miejsca jej przeznaczenia, a jeżeli przesyłka jest podzielona na części - z 

każdą częścią tej przesyłki. 

3. W przypadku gdy [kontrola graniczna] <kontrola urzędowa> przesyłki, której miejsce 

przeznaczenia jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, została dokonana w 

innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, osoba odpowiedzialna za przesyłkę 
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przedstawia dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli przesyłki oraz jego 

tłumaczenie na język polski powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu 

na miejsce przeznaczenia przesyłki niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki do tego 

miejsca. 

4. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest przekazywany wraz z przesyłką również 

wówczas, gdy przesyłka niepochodząca z państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

opuszcza skład celny lub magazyn znajdujący się w wolnym obszarze celnym i jest 

przeznaczona do wprowadzenia na obszar celny Unii Europejskiej. 

 

Art.  48. 

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu 

potwierdzającego przeprowadzenie kontroli przesyłki, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 

1, oraz sposób jego wystawiania i wypełniania, mając na względzie zapewnienie 

zgodności wzoru tego dokumentu oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania z 

zasadami obowiązującymi w prawie Unii Europejskiej. 

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

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, na których 

może być dokonywana [kontrola graniczna] <kontrola urzędowa> pasz i pasz 

leczniczych, oraz rodzaje pasz i pasz leczniczych, które mogą być poddawane [kontroli 

granicznej] <kontroli urzędowej> na poszczególnych przejściach granicznych, biorąc 

pod uwagę podział przejść granicznych na te, w których dokonuje się wyłącznie kontroli 

pasz i pasz leczniczych niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt, i 

te, w których dokonuje się kontroli wszystkich pasz i pasz leczniczych. 

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

wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz miejsc kontroli innych niż 

określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, w których może być dokonywana 

[kontrola graniczna] <kontrola urzędowa> pasz, mając na względzie zwiększony 

poziom kontroli pasz. 

Art.  53. 

1. Kto: 

1) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt pasze niespełniające 

warunków określonych w rozporządzeniu nr 183/2005, przepisach wydanych w trybie 

tego rozporządzenia lub ustawie, 
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2) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt dodatki paszowe 

niespełniające warunków określonych w art. 3 ust. 1 lub ust. 3-5, art. 10 ust. 1 lub ust. 7, 

art. 11, art. 12 ust. 1 lub art. 16 ust. 5 rozporządzenia nr 1831/2003, 

3) wprowadza do obrotu lub stosuje jako dodatki paszowe antybiotyki inne niż 

kokcydiostatyki i histomonostatyki, 

4) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt pasze niespełniające 

warunków określonych w art. 4 lub art. 6 rozporządzenia nr 767/2009, 

5) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt pasze, o których mowa w 

art. 15 ust. 1 pkt 2-4, 

6) wytwarza mieszanki paszowe z materiałów paszowych zawierających substancje 

niepożądane w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość, 

7) wprowadza do obrotu pasze genetycznie zmodyfikowane bez uzyskania zezwolenia, o 

którym mowa w przepisach rozporządzenia nr 1829/2003, albo dokonuje tej czynności 

niezgodnie z warunkami określonymi w tym zezwoleniu, 

8) nie wycofuje z obrotu paszy genetycznie zmodyfikowanej określonej w decyzji Komisji 

Europejskiej albo dokonuje tej czynności niezgodnie z tą decyzją, 

9) nie umieszcza na wprowadzanej do obrotu paszy genetycznie zmodyfikowanej 

oznakowania określonego w przepisach rozporządzenia nr 1829/2003 lub rozporządzenia 

nr 1830/2003 albo dokonuje tej czynności niezgodnie z tymi przepisami, 

10) nie wykonuje obowiązku monitorowania wprowadzonej do obrotu paszy genetycznie 

zmodyfikowanej określonego w przepisach rozporządzenia nr 1829/2003 albo wykonuje 

ten obowiązek niezgodnie z tymi przepisami, 

11) posiadając zezwolenie na wprowadzanie do obrotu, używanie lub przetwarzanie paszy 

genetycznie zmodyfikowanej albo organizmów genetycznie zmodyfikowanych 

przeznaczonych do użytku paszowego, nie przekazuje niezwłocznie Komisji Europejskiej 

informacji o: 

a) nowych danych naukowych lub technicznych, które mogą mieć wpływ na ocenę 

bezpieczeństwa stosowania paszy genetycznie zmodyfikowanej, 

b) zakazach lub ograniczeniach nałożonych przez właściwe organy państwa trzeciego, w 

którym pasza jest wprowadzana do obrotu, 

12) nie stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 1946/2003, 
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13) dokonuje transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, 

przeznaczonych do użytku paszowego lub do ich przetwarzania, w sposób niezgodny z 

art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 1946/2003, 

14) będąc podmiotem działającym na rynku pasz, wykonuje działalność bez wymaganej 

rejestracji lub zatwierdzenia albo bez uprzedniego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia tej 

działalności, 

15) przeprowadza badania naukowe z zastosowaniem jako dodatku paszowego substancji, 

która nie została dopuszczona do obrotu, przetwarzania lub stosowania, niezgodnie z 

zasadami określonymi w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1831/2003 lub bez powiadomienia 

powiatowego lekarza weterynarii, 

16) przeznacza do produkcji żywności, niezgodnie z przepisami ustawy, zwierzęta 

wykorzystywane do badań naukowych z zastosowaniem jako dodatku paszowego 

substancji, która nie została dopuszczona do obrotu, przetwarzania lub stosowania, 

17) (uchylony), 

18) będąc wytwórcą pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu, wytwarza, przechowuje, 

wprowadza do obrotu lub transportuje te pasze lub produkty pośrednie niezgodnie z 

wymaganiami określonymi w art. 16 ust. 1, 2 lub 4, w art. 18 ust. 1 lub w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 4, art. 20 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, 

19) będąc wytwórcą pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu, wytwarza i przechowuje 

te pasze niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17 ust. 1-3 lub w art. 18 ust. 2 lub 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, 

20) będąc dystrybutorem, przechowuje, wprowadza do obrotu lub transportuje pasze 

lecznicze niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 20 ust. 1 lub 4 lub art. 22 ust. 1, 

21) nie znakuje wprowadzanych do obrotu materiałów paszowych, mieszanek paszowych lub 

pasz leczniczych albo znakuje je niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 15-21 

rozporządzenia nr 767/2009, 

22) nie znakuje wprowadzanych do obrotu dodatków paszowych lub premiksów albo znakuje 

je niezgodnie z przepisami art. 16 ust. 1-4 i 6 rozporządzenia nr 1831/2003, 

23) stosuje w żywieniu zwierząt pasze niespełniające warunków określonych w ustawie w 

celach innych niż do badań naukowych lub bez powiadomienia powiatowego lekarza 

weterynarii, 

24) nie informuje powiatowego lekarza weterynarii o rodzaju i ilości pasz lub pasz 

leczniczych przywiezionych z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
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25) nie informuje powiatowego lekarza weterynarii o tym, że pasza lub pasza lecznicza, 

niespełniające wymagań określonych w ustawie, mogą stwarzać poważne zagrożenie dla 

zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, 

26) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt materiały paszowe lub 

mieszanki paszowe uzupełniające niezgodnie z warunkami określonymi w art. 8 ust. 1 

rozporządzenia nr 767/2009, 

27) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt mieszanki paszowe 

dietetyczne niezgodnie z warunkami określonymi w art. 10 rozporządzenia nr 767/2009, 

28) wprowadza do obrotu pasze lub pasze lecznicze niezgodnie z warunkami określonymi w 

art. 11, art. 13 lub art. 14 rozporządzenia nr 767/2009, 

29) wprowadza do obrotu materiały paszowe lub mieszanki paszowe pakowane niezgodnie z 

warunkami określonymi w art. 23 rozporządzenia nr 767/2009, 

30) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt materiały paszowe lub 

mieszanki paszowe zawierające pozostałości pestycydów w ilości przekraczającej ich 

dopuszczalną zawartość określoną zgodnie z art. 18 rozporządzenia nr 396/2005 lub 

wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt materiały paszowe lub 

mieszanki paszowe zawierające pozostałości pestycydów z naruszeniem art. 19 tego 

rozporządzenia, 

[31) nie informuje właściwego granicznego lekarza weterynarii o przybyciu przesyłki pasz 

podlegającej wzmożonej kontroli weterynaryjnej w sposób określony w art. 6 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania 

rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i 

żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE (Dz. Urz. 

UE L 194 z 25.07.2009, str. 11, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

669/2009", 

32) narusza zabezpieczenia przesyłki pasz podlegającej wzmożonej kontroli weterynaryjnej 

przed uzyskaniem wyników kontroli bezpośredniej przesyłki, o której mowa w art. 8 

rozporządzenia nr 669/2009, lub wprowadza do obrotu te pasze przed uzyskaniem 

pozytywnych wyników tej kontroli] 

<31) nie informuje właściwego granicznego lekarza weterynarii o przybyciu przesyłki 

pasz podlegającej wzmożonej kontroli urzędowej w sposób określony w art. 56 ust. 4 

rozporządzenia 2017/625, 
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32) narusza zabezpieczenia przesyłki pasz podlegającej wzmożonej kontroli urzędowej 

przed uzyskaniem wyników kontroli bezpośredniej przesyłki, o której mowa 

w art. 65 rozporządzenia 2017/625, lub wprowadza do obrotu te pasze przed 

uzyskaniem pozytywnych wyników tej kontroli> 

- podlega karze grzywny. 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, orzeka się na podstawie przepisów o postępowaniu 

w sprawach o wykroczenia. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 24 i 138) 

 

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 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] <w zakresie swoich 

kompetencji opracowuje plan awaryjny, o którym> mowa w art. 13 rozporządzenia nr 

882/2004. 

 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/67486176?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
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U S T A W A   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 

oraz z 2022 r. poz. 91, 655, 764 i 830) 

 

ZAŁĄCZNIK  

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 

1 2 3 4 

I. Dokonanie czynności urzędowej   

 
1. Sporządzenie aktu 

małżeństwa 
84 zł  

 
2. Inne czynności kierownika 

urzędu stanu cywilnego 
11 zł 

1) sporządzenie aktu 

urodzenia lub zgonu 

2) przyjęcie oświadczenia o 

uznaniu ojcostwa lub 

oświadczeń małżonków, że 

dziecko będzie nosiło takie 

samo nazwisko, jakie nosi 

albo nosiłoby ich wspólne 

dziecko 

 3. (uchylony)   

 4. (uchylony)   

 

5. Protokół zawierający ostatnią 

wolę spadkodawcy, 

sporządzony przez osoby 

wymienione w art. 951 § 1 

Kodeksu cywilnego 

22 zł  

 6. (uchylony)   

 

7. Decyzja o zmianie nazwiska i 

imienia (imion) albo nazwiska 

lub imienia (imion) 

37 zł  
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8. Decyzja o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania 

terenu 

598 zł 

wydanie decyzji o 

warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

na wniosek właściciela lub 

użytkownika wieczystego 

terenu, którego wniosek 

dotyczy 

 

9. Przeniesienie decyzji o 

warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu na 

rzecz innej osoby 

56 zł  

 

9a. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budowy, o której 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), 

od którego właściwy organ nie 

wniósł sprzeciwu 

- 1 zł za każdy m
2 

niemieszkalnej 

powierzchni 

użytkowej 

- nie więcej niż 539 zł 

przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budynku 

zniszczonego lub 

uszkodzonego wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

 

9b. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budowy sieci, o 

których mowa w art. 29 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane: 

 

 
1) o długości powyżej 1 

kilometra, 
2143 zł 

2) o długości do 1 kilometra 105 zł 

- od którego właściwy organ nie 

wniósł sprzeciwu 
 

 

9c. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego przebudowy, o 

której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 

50% stawki określonej 

w ust. 9a 

przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budynku 

zniszczonego lub 
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1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane, od 

którego właściwy organ nie 

wniósł sprzeciwu 

uszkodzonego wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

 

9d. Przyjęcie zawiadomienia o 

zakończeniu budowy 

dotyczącego: 

 

przyjęcie zawiadomienia 

dotyczącego zakończenia 

budowy obiektu 

budowlanego zniszczonego 

lub uszkodzonego wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

1) warsztatów rzemieślniczych, 

stacji obsługi pojazdów, myjni 

samochodowych, garaży do 

pięciu stanowisk włącznie, 

placów składowych, 

postojowych i parkingów oraz 

obiektów magazynowych 

będących budynkami 

składowymi, chłodniami, 

hangarami i wiatami - 

przeznaczonych na prowadzenie 

działalności gospodarczej innej 

niż rolnicza i leśna 

25% stawki określonej 

w części III ust. 9 pkt 

1 lit. a 

2) placów składowych, 

postojowych i parkingów oraz 

obiektów magazynowych 

będących budynkami 

składowymi, chłodniami, 

hangarami i wiatami - służących 

celom gospodarczym w 

gospodarstwie rolnym 

25% stawki określonej 

w części III ust. 9 pkt 

1 lit. b 

3) budynków kolejowych, 

takich jak: nastawnie, podstacje 

trakcyjne, lokomotywownie, 

wagonownie, strażnice 

25% stawki określonej 

w części III ust. 9 pkt 

1 lit. c 
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przejazdowe i myjnie taboru 

kolejowego 

4) stawów rybnych 

- od którego właściwy organ nie 

wniósł sprzeciwu 

25% stawki określonej 

w części III ust. 9 pkt 

1 lit. e 

 

10. Zatwierdzenie projektu 

zagospodarowania działki lub 

terenu lub projektu 

architektoniczno-budowlanego 

47 zł  

 

11. Przeniesienie decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub 

decyzji o pozwoleniu na 

wznowienie robót budowlanych 

na rzecz innego podmiotu 

90 zł  

 

11a. Decyzja o przeniesieniu na 

rzecz innego podmiotu praw i 

obowiązków wynikających ze 

zgłoszenia dotyczącego robót 

budowlanych, o których mowa 

w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 

ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, od którego 

właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu 

90 zł  

 12. (uchylony)   

 

13. Przyjęcie wymaganego 

przepisami o ochronie 

środowiska zgłoszenia 

instalacji, z której emisja nie 

wymaga pozwolenia, mogącej 

negatywnie oddziaływać na 

120 zł  
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środowisko 

 

14. Wymagane przepisami o 

ochronie środowiska: 
 

 
1) zatwierdzenie raportu o 

bezpieczeństwie 
1069 zł 

2) zatwierdzenie zmian w 

raporcie o bezpieczeństwie 
214 zł 

 15. (uchylony)   

 

16. Potwierdzenie 

zarejestrowania podatnika 

podatku od towarów i usług 

jako podatnika VAT czynnego 

lub podatnika VAT 

zwolnionego 

170 zł  

 

17. Zgoda wydawana przez 

organ podatkowy na podstawie 

przepisów prawa podatkowego 

30 zł 

zgoda wydana na 

podstawie art. 108b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 

2021 r. poz. 685, z późn. 

zm.) 

 18. (uchylony)   

 
19. Dokonanie wpisu do rejestru 

zwierząt 
26 zł  

 

20. Przyrzeczenie wydania 

zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) 

98 zł  

 

21. Przedłużenie terminu 

ważności lub zmiana warunków 

przyrzeczenia wydania 

zezwolenia (pozwolenia, 

44 zł  
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koncesji) 

 

22. Wydanie duplikatu 

zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) lub przyrzeczenia 

wydania zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 

24 zł  

 23. (uchylony)   

 

23a. Wydanie informacji o 

nadaniu numeru identyfikacji 

podatkowej podmiotowi, o 

którego numer identyfikacji 

podatkowej wystąpiono 

21 zł  

 
24. Wydanie duplikatu 

książeczki wojskowej 
28 zł  

 25. (uchylony)   

 
26. Decyzja o nabyciu 

obywatelstwa polskiego 
219 zł  

 

27. Decyzja stwierdzająca 

posiadanie lub utratę 

obywatelstwa polskiego 

58 zł  

 

28. Dokonanie wpisu 

zaproszenia cudzoziemca na 

pobyt w Rzeczypospolitej 

Polskiej do ewidencji zaproszeń 

27 zł  

 

29. Dokonanie wpisu 

przedstawicielstwa 

przedsiębiorcy zagranicznego 

do rejestru przedstawicielstw 

przedsiębiorców zagranicznych 

1000 zł  

 
30. Decyzja w sprawie 

dokonania wpisu statku 
200 zł  
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rybackiego do rejestru statków 

rybackich 

 

31. Decyzja w sprawie 

dokonania zmiany wpisu w 

rejestrze statków rybackich 

100 zł  

 32. (uchylony)   

 33. (uchylony)   

 

34. Dokonanie wpisu do rejestru 

agentów ubezpieczeniowych i 

agentów oferujących 

ubezpieczenia uzupełniające 

110 zł  

 

35. Zmiana wpisu do rejestru 

agentów ubezpieczeniowych i 

agentów oferujących 

ubezpieczenia uzupełniające: 

110 zł 

55 zł 

zmiana wpisu do rejestru 

agentów 

ubezpieczeniowych i 

agentów oferujących 

ubezpieczenia 

uzupełniające obejmująca: 

1) jeżeli zmiana nastąpi na 

wniosek zakładu ubezpieczeń w 

związku z zawarciem umowy 

agencyjnej z agentem 

ubezpieczeniowym lub agentem 

oferującym ubezpieczenia 

uzupełniające, który został 

wpisany do rejestru na uprzedni 

wniosek innego zakładu 

ubezpieczeń 

2) pozostałe zmiany 

1) imiona i nazwisko, 

numer PESEL lub, jeżeli 

taki numer nie został 

nadany, numer paszportu, 

numer dowodu osobistego 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego 

tożsamość, adres miejsca 

zamieszkania, numer 

identyfikacji podatkowej 

(NIP), numer w rejestrze 

przedsiębiorców w 

Krajowym Rejestrze 

Sądowym, firmę 

przedsiębiorcy, pod którą 
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wykonywana jest 

działalność gospodarcza, 

siedzibę i adres - w 

przypadku agenta 

ubezpieczeniowego lub 

agenta oferującego 

ubezpieczenia 

uzupełniające będącego 

osobą fizyczną 

 

2) nazwę podmiotu lub 

firmę, siedzibę i adres, 

numer w rejestrze 

przedsiębiorców w 

Krajowym Rejestrze 

Sądowym - w przypadku 

agenta ubezpieczeniowego 

lub agenta oferującego 

ubezpieczenia 

uzupełniające będącego 

osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną 

nieposiadającą osobowości 

prawnej 

 

3) imiona i nazwisko, 

numer PESEL lub, jeżeli 

taki numer nie został 

nadany, numer paszportu, 

numer dowodu osobistego 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego 

tożsamość, adres miejsca 

zamieszkania - w 
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przypadku osób 

fizycznych, przy pomocy 

których agent 

ubezpieczeniowy lub agent 

oferujący ubezpieczenia 

uzupełniające wykonuje 

czynności agencyjne 

 

4) numer dokumentu 

potwierdzającego zawarcie 

umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej 

lub numer umowy 

gwarancji 

ubezpieczeniowej, datę 

obowiązywania tej umowy 

oraz nazwę zakładu 

ubezpieczeń, z którym 

zawarto tę umowę - w 

przypadku agenta 

ubezpieczeniowego lub 

agenta oferującego 

ubezpieczenia 

uzupełniające działającego 

na rzecz więcej niż jednego 

zakładu ubezpieczeń w 

zakresie tego samego 

działu ubezpieczeń, 

zgodnie z załącznikiem do 

ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i 
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reasekuracyjnej (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1130) 

 

5) wykreślenie agenta 

ubezpieczeniowego lub 

agenta oferującego 

ubezpieczenia 

uzupełniające na wniosek 

zakładu ubezpieczeń 

 

35a. Dokonanie wpisu do 

rejestru organizatorów turystyki 

i przedsiębiorców ułatwiających 

nabywanie powiązanych usług 

turystycznych: 

 

 
1) jeżeli wniosek składa 

organizacja pożytku 

publicznego w rozumieniu 

przepisów o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

30 zł 

2) pozostałe podmioty 355 zł 

 

35b. Zmiana wpisu do rejestru 

organizatorów turystyki i 

przedsiębiorców ułatwiających 

nabywanie powiązanych usług 

turystycznych 

17 zł  

 

36. Dokonanie wpisu do rejestru 

działalności regulowanej: 
 

1) dokonanie wpisu do 

rejestru podmiotów 

prowadzących agencje 

zatrudnienia 

1) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie 

przepisów o ruchu drogowym 

412 zł 

2) dokonanie wpisu do 

rejestru działalności 

regulowanej podmiotu 
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produkującego tablice 

rejestracyjne 

2) podmiotu wykonującego 

działalność w zakresie: 
 

3) dokonanie wpisu do 

rejestru operatorów 

pocztowych 

a) wyrobu alkoholu etylowego 11 610 zł  

b) wyrobu alkoholu etylowego, 

w przypadku gdy przedsiębiorca 

zadeklaruje roczną wielkość 

produkcji do 10 000 litrów 

100% alkoholu 

1005 zł  

c) oczyszczania alkoholu 

etylowego 
11 610 zł  

d) skażania alkoholu etylowego 11 610 zł  

e) odwadniania alkoholu 

etylowego 

jeżeli treścią wpisu jest więcej 

niż jeden rodzaj działalności, 

opłatę skarbową pobiera się od 

każdego z nich 

11 610 zł  

3) podmiotu wykonującego 

działalność w zakresie 

wytwarzania wyrobów 

tytoniowych 

11 610 zł  

4) podmiotu wykonującego 

działalność w zakresie: 
  

a) wyrobu napojów 

spirytusowych 
11 610 zł  

b) rozlewu napojów 

spirytusowych 
11 610 zł  

c) wyrobu lub rozlewu napojów 1005 zł  
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spirytusowych, w przypadku 

gdy przedsiębiorca zadeklaruje 

roczną wielkość produkcji do 

10 000 litrów 100% alkoholu 

jeżeli treścią wpisu jest więcej 

niż jeden rodzaj działalności, 

opłatę skarbową pobiera się od 

każdego z nich 

5) podmiotu wykonującego 

działalność kantorową 
1087 zł  

6) (uchylony)   

7) (uchylony)   

8) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie 

przepisów o środkach ochrony 

roślin w zakresie: 

  

a) wprowadzania środków 

ochrony roślin do obrotu lub 

konfekcjonowania tych środków 

1135 zł  

b) potwierdzania sprawności 

technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin 

220 zł  

c) prowadzenia szkoleń w 

zakresie środków ochrony roślin 
616 zł  

9) (uchylony)   

9a) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie ustawy 

o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 

50 zł  

10) podmiotu wykonującego 616 zł  
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działalność gospodarczą 

niewymienioną w niniejszym 

ustępie 

 

36a. Dokonanie wpisu do 

rejestru podmiotów niebędących 

przedsiębiorcami w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 

r. poz. 162), podmiotu 

wykonującego działalność na 

podstawie przepisów o środkach 

ochrony roślin w zakresie: 

 

 

1) potwierdzania sprawności 

technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin 

220 zł 

2) prowadzenia szkoleń w 

zakresie środków ochrony roślin 
616 zł 

 

36b. Decyzja w sprawie 

udzielenia upoważnienia do 

prowadzenia badań 

skuteczności działania środka 

ochrony roślin 

5000 zł  

 

36c. Zmiana zakresu 

udzielonego upoważnienia do 

prowadzenia badań 

skuteczności działania środków 

ochrony roślin 

1000 zł  

 

36d. Decyzja w sprawie 

udzielenia upoważnienia do 

opracowywania oceny lub uwag 

1000 zł  
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w rozumieniu przepisów o 

środkach ochrony roślin 

 

36e. Zmiana zakresu 

udzielonego upoważnienia do 

opracowywania oceny lub uwag 

w rozumieniu przepisów o 

środkach ochrony roślin 

500 zł  

 

37. Zmiana wpisu do rejestru 

działalności regulowanej, jeżeli: 
 

zmiany wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących 

agencje zatrudnienia 

1) dotyczy ona rozszerzenia 

zakresu działalności 

50% stawek 

określonych od wpisu 

2) treścią zmiany wpisu, o 

którym mowa w ust. 36 pkt 2 

lub 4, jest kolejny rodzaj 

działalności 

100% stawek 

określonych od wpisu 

 

37a. Dokonanie wpisu do 

rejestru maku na podstawie 

przepisów o przeciwdziałaniu 

narkomanii: 

1) producenta maku 

2) podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą w 

zakresie skupu maku od 

producenta maku 

30 zł 

125 zł 
 

 

37b. Dokonanie wpisu do 

rejestru konopi włóknistych na 

podstawie przepisów o 

przeciwdziałaniu narkomanii: 

1) producenta konopi 

włóknistych 

2) podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą w 

30 zł 

125 zł 
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zakresie skupu konopi 

włóknistych od producenta 

konopi włóknistych 

 38. (uchylony)   

 

39. Zgoda na chów i hodowlę 

zamkniętą zwierząt niebędących 

zwierzętami gospodarczymi do 

celów zasiedleń lub eksportu 

zwierzyny żywej 

105 zł  

 40. (uchylony)   

 

41. Zatwierdzenie programu 

szkolenia osób wykonujących 

określone czynności w ruchu 

zakładu górniczego - od 

każdego programu 

105 zł  

 

42. Zatwierdzenie planów 

ruchu: 

1) podziemnych zakładów 

górniczych 

1005 zł 

 
2) odkrywkowych zakładów 

górniczych lub zakładów 

górniczych wydobywających 

kopaliny otworami 

wiertniczymi 

805 zł 

3) innych zakładów 505 zł 

 

43. Nadanie uprawnień 

rzeczoznawcy do spraw ruchu 

górniczego: 

 

 

1) osobie prawnej 1005 zł 

2) osobie fizycznej 505 zł 

 44. (uchylony)   
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45. Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia 

205 zł  

 

46. Przeniesienie decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia na 

rzecz innej osoby 

105 zł  

 

47. Decyzja zatwierdzająca 

instrukcję prowadzenia 

składowiska odpadów 

505 zł  

 48. (uchylony)   

 

48a. Zgoda na podjęcie 

wstrzymanej działalności 

posiadacza odpadów 

100 zł  

 

48b. Zgoda na wznowienie 

użytkowania składowiska 

odpadów 

100 zł  

 

48c. Zgoda na wydobywanie 

odpadów: 

1) z zamkniętego składowiska 

odpadów nieposiadającego 

instrukcji prowadzenia 

składowiska odpadów 

2) ze zwałowiska odpadów 

500 zł  

 

 

48d. Zgoda na zamknięcie 

składowiska odpadów lub jego 

wydzielonej części 

500 zł  

 

48e. Decyzja o przeniesieniu 

praw i obowiązków 

wynikających z decyzji 

259 zł  
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dotyczących składowiska 

odpadów na rzecz podmiotu 

zainteresowanego przejęciem 

składowiska odpadów 

 

49. Decyzja w sprawie uznania 

wyrobu budowlanego za 

regionalny wyrób budowlany 

155 zł  

 

50. Udostępnienie 

rzeczoznawcy majątkowemu 

przez naczelnika urzędu 

skarbowego informacji 

zawierającej dane o wartości 

nieruchomości - od każdej 

nieruchomości 

5 zł 

udzielenie informacji w 

związku z wyceną 

dokonywaną przez 

rzeczoznawcę 

majątkowego na zlecenie 

organu administracji 

publicznej 

 

51. Wydanie wypisu lub wyrysu 

ze studium lub planu 

zagospodarowania 

przestrzennego: 

 

 

1) od wypisu:  

a) do 5 stron 30 zł 

b) powyżej 5 stron 50 zł 

2) od wyrysu:  

a) za każdą wchodzącą w skład 

wyrysu pełną lub rozpoczętą 

część odpowiadającą stronie 

formatu A4 

20 zł 

b) nie więcej niż 200 zł 

 

52. Decyzja w sprawie 

zwolnienia od obowiązku 

każdorazowego zdawania 

odpadów i pozostałości 

100 zł  
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ładunkowych przed 

opuszczeniem portu 

 52a. (uchylony)   

 52b. (uchylony)   

 

52c. Decyzja o przyznaniu 

dodatkowej zdolności 

połowowej 

45 zł  

 
52d. Decyzja w sprawie 

rezerwacji częstotliwości 
100 zł  

 

53. Decyzja inna, niż 

wymieniona w niniejszym 

załączniku, do której mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu 

postępowania 

administracyjnego 

10 zł 

1) decyzja umarzająca 

postępowanie lub 

wydawana w postępowaniu 

odwoławczym albo w 

trybie szczególnym 

2) decyzja w sprawie 

przyznania dodatku 

mieszkaniowego 

2a) decyzja w sprawie 

przyznania dodatku 

energetycznego w 

rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 

2021 r. poz. 716, 868, 

1093, 1505 i 1642) 

3) decyzja w sprawie 

dotacji przedmiotowej na 

zadania w dziedzinie 

rolnictwa 

4) decyzja wydana przez 

Prezesa Urzędu 
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Komunikacji 

Elektronicznej w ramach 

realizacji jego zadań w 

zakresie telekomunikacji, z 

wyłączeniem decyzji w 

sprawie rezerwacji 

częstotliwości 

5) decyzja w sprawie skargi 

pasażera lotniczego na 

naruszenie przez 

przewoźnika lotniczego 

przepisów rozporządzenia 

nr 261/2004/WE z dnia 11 

lutego 2004 r. 

ustanawiającego wspólne 

zasady odszkodowania i 

pomocy dla pasażerów w 

przypadku odmowy 

przyjęcia na pokład albo 

odwołania lub dużego 

opóźnienia lotów, 

uchylającego 

rozporządzenie (EWG) nr 

295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 

17.02.2004, s. 1, z późn. 

zm.) 

6) decyzja o przyznaniu 

zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do 

produkcji rolnej 
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7) decyzja zwalniająca z 

obowiązku uzyskania 

zezwolenia na przejazd 

pojazdu nienormatywnego, 

wykonującego przejazd w 

ramach pomocy 

humanitarnej lub 

medycznej 

8) decyzja w sprawie wpisu 

do rejestru dostawcy usług 

zaufania lub 

kwalifikowanej usługi 

zaufania 

II. Wydanie zaświadczenia   

 

1. Zaświadczenia, w tym 

również odpisy dokumentów, 

wydawane przez kierowników 

urzędów stanu cywilnego oraz 

archiwa państwowe: 

 

1) odpis wydawany z akt 

stanu cywilnego, dotyczący 

obywateli polskich 

przebywających poza 

granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, przeznaczony 

wyłącznie na potrzeby 

polskich przedstawicielstw 

dyplomatycznych lub 

urzędów konsularnych 

2) odpisy skrócone 

wydawane w sprawach 

dokumentów 

stwierdzających tożsamość 

oraz wydawane w 

sprawach Karty Dużej 

Rodziny; zwolnienie to 

przysługuje również 

1) zaświadczenie stwierdzające, 

że zgodnie z prawem polskim 

można zawrzeć małżeństwo 

38 zł 

2) zaświadczenie o stanie 

cywilnym 
38 zł 

3) zaświadczenie o 

zamieszczonych lub 

niezamieszczonych w rejestrze 

stanu cywilnego danych 

dotyczących wskazanej osoby 

24 zł 

4) zaświadczenie o 

nieposiadaniu księgi stanu 

cywilnego 

24 zł 
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5) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego 
33 zł 

cudzoziemcom, którym 

udzielono zezwolenia na 

osiedlenie się lub nadano 

status uchodźcy w 

Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz obywatelom tych 

państw obcych, z którymi 

Rzeczpospolita Polska 

zawarła odpowiednie 

porozumienia 

3) odpisy zupełne 

wydawane w sprawach 

dokumentów 

paszportowych 

4) odpisy zupełne 

wydawane osobie, której 

akt dotyczy, po 

unieważnieniu wzmianki 

dodatkowej dołączonej do 

niewłaściwego aktu stanu 

cywilnego 

5) zaświadczenie o 

przyjętych sakramentach 

6) zaświadczenie 

potwierdzające uznanie 

ojcostwa 

7) zaświadczenie 

stwierdzające brak 

okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa 

6) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po 

dokonaniu transkrypcji 

50 zł 

7) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po 

dokonaniu rejestracji urodzenia 

albo zgonu, które nastąpiły poza 

granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej i nie zostały tam 

zarejestrowane albo rejestracji 

urodzenia, zawarcia małżeństwa 

albo zgonu, które nastąpiły poza 

granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli w państwie 

urodzenia, zawarcia małżeństwa 

albo zgonu nie jest prowadzona 

rejestracja stanu cywilnego 

39 zł 

8) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po 

dokonaniu odtworzenia treści 

zagranicznego dokumentu 

39 zł 

9) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po 

dokonaniu odtworzenia treści 

aktu stanu cywilnego w 

przypadku zaginięcia lub 

zniszczenia księgi stanu 

cywilnego 

39 zł 

10) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany w wyniku 
39 zł 
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sprostowania lub uzupełnienia 

dokonanego na wniosek 

11) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany w wyniku 

przeniesienia do rejestru stanu 

cywilnego wpisu z ksiąg stanu 

cywilnego prowadzonych przed 

dniem 1 stycznia 1946 r. 

39 zł 

12) odpis skrócony aktu stanu 

cywilnego 
22 zł 

 

2. Pełny odpis przetworzonych 

danych osobowych z rejestrów 

mieszkańców, rejestrów 

zamieszkania cudzoziemców, 

rejestru PESEL oraz Rejestru 

Dowodów Osobistych 

17 zł  

 

3. Zaświadczenie wydawane 

przez wojskowego komendanta 

uzupełnień, stwierdzające 

odbycie służby wojskowej przez 

osoby stale przebywające za 

granicą 

46 zł  

 

4. Poświadczenie zgodności 

duplikatu, odpisu, wyciągu, 

wypisu lub kopii, dokonane 

przez organy administracji 

rządowej lub samorządowej lub 

archiwum państwowe, od 

każdej pełnej lub zaczętej 

stronicy 

5 zł 

poświadczenie zgodności 

odpisu, kopii lub wyciągu z 

pełnomocnictwa 

niepodlegającego opłacie 

skarbowej lub od niej 

zwolnionego 

 5. Legalizacja dokumentu 26 zł  

 6. Wydanie Apostille, o której 60 zł  
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mowa w Konwencji znoszącej 

wymóg legalizacji 

zagranicznych dokumentów 

urzędowych, sporządzonej w 

Hadze dnia 5 października 1961 

r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938) 

 
7. Poświadczenie 

własnoręczności podpisu 
9 zł  

 

8. Zaświadczenie o niezaleganiu 

w podatkach lub stwierdzające 

stan zaległości - od każdego 

egzemplarza 

21 zł  

 

9. Świadectwo dla środków 

transportu przeznaczonych do 

przewozu szybko psujących się 

artykułów żywnościowych 

132 zł  

 

10. Fitosanitarne świadectwo 

eksportowe lub fitosanitarne 

świadectwo reeksportowe dla 

roślin, produktów roślinnych 

lub innych przedmiotów 

wyprowadzanych do państw 

trzecich lub przemieszczanych 

przez te państwa, lub 

świadectwo przedeksportowe 

20 zł  

 

 

 11. (uchylony)   

 

12. Karta rejestracyjna broni 

pneumatycznej lub broni 

pozbawionej na stałe cech 

użytkowych 

82 zł 
karta rejestracyjna 

wydawana szkole 

 
13. Europejska Karta Broni 

Palnej 
105 zł  
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14. Zaświadczenie 

stwierdzające, że obiekty 

budowlane i urządzenia 

techniczne przeznaczone do 

wykonywania określonej 

działalności gospodarczej 

spełniają wymagania określone 

w przepisach o ochronie 

środowiska 

105 zł  

 

15. Zaświadczenie 

stwierdzające, że na terenie, na 

którym położone jest 

projektowane ekologiczne 

gospodarstwo rolne, nie 

nastąpiło przekroczenie 

dopuszczalnych stężeń 

szkodliwych substancji 

zanieczyszczających powietrze i 

wodę 

105 zł  

 16. (uchylony)   

 

17. Zaświadczenie 

potwierdzające nadanie numeru 

identyfikacji podatkowej 

podmiotowi, który się nim 

posługuje 

21 zł  

 

18. Zaświadczenie 

potwierdzające 

zidentyfikowanie określonego 

podmiotu na potrzeby transakcji 

wewnątrzwspólnotowych na 

terytorium państwa 

członkowskiego innym niż 

20 zł  
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terytorium kraju 

 

19. Zaświadczenie 

potwierdzające, że podatnik jest 

zarejestrowany jako podatnik 

VAT czynny lub zwolniony 

21 zł  

 

20. Zaświadczenie 

stwierdzające, że podmiot został 

zarejestrowany w Centralnym 

Rejestrze Podmiotów 

Akcyzowych 

21 zł  

 

20a. Zaświadczenie 

potwierdzające przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego 

gruntu zabudowanego na cele 

mieszkaniowe w prawo 

własności tego gruntu 

50 zł  

 21. Pozostałe zaświadczenia 17 zł 

1) zaświadczenie 

wydawane w interesie 

publicznym 

2) zaświadczenie 

wydawane w związku z 

ubieganiem się o wydanie 

zezwolenia 

upoważniającego do 

przekraczania granicy, 

przewidzianego w 

umowach 

międzynarodowych o 

ułatwieniach w małym 

ruchu granicznym, w 

celach służbowych lub w 

związku z wykonywanymi 
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czynnościami urzędowymi 

lub społecznymi 

3) zaświadczenie w 

sprawach poszukiwania 

osób zaginionych w czasie 

działań wojennych lub w 

związku z tymi działaniami 

4) zaświadczenie w sprawie 

ekshumacji, przewozu i 

sprowadzenia zwłok lub 

szczątków zwłok ludzkich 

5) zaświadczenie w sprawie 

budowy lub odbudowy 

obiektów budowlanych 

zniszczonych albo 

uszkodzonych wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

6) zaświadczenie w sprawie 

ulg dla osób dotkniętych 

klęską żywiołową lub 

wypadkiem losowym 

7) zaświadczenie dotyczące 

scalania i zamiany gruntów, 

wspólnot gruntowych, 

mienia komunalnego i 

gminnego, służebności 

gruntowych, rozgraniczenia 

nieruchomości, sprzedaży i 

dzierżawy nieruchomości 

rolnych Skarbu Państwa, 
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porządkowania własności 

gospodarstw rolnych, 

ochrony gruntów rolnych i 

leśnych, melioracji 

użytków rolnych oraz 

związane z realizacją 

przepisów o reformie rolnej 

i osadnictwie 

8) zaświadczenie 

wydawane na podstawie 

przepisów o hodowli 

zwierząt gospodarskich 

9) potwierdzenie złożenia 

podania oraz innych 

dokumentów składanych w 

sprawach indywidualnych z 

zakresu administracji 

publicznej 

10) zaświadczenie o 

nadaniu statystycznego 

numeru identyfikacyjnego 

11) zaświadczenie o 

wielkości użytków rolnych 

gospodarstwa rolnego, 

wydawane przez urzędy 

gmin właściwe do 

pobierania podatku rolnego 

12) zaświadczenie 

niezbędne do uzasadnienia 

wniosku o udzielenie 

pomocy z udziałów Unii 

Europejskiej 
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13) zaświadczenie dla 

przesyłki ziemniaków, 

potwierdzające, że 

ziemniaki pochodzą z 

miejsca produkcji uznanego 

za wolne od grzyba 

Synchytrium endobioticum 

14) zaświadczenie 

potwierdzające, że w partii 

bulw ziemniaka nie 

stwierdzono występowania 

Clavibacter michiganensis 

ssp. sepedonicus 

15) zaświadczenie 

potwierdzające, iż w 

stosunku do cudzoziemca 

istnieje domniemanie, że 

jest on ofiarą handlu ludźmi 

16) inne zaświadczenia 

wydawane w sprawach 

Karty Dużej Rodziny 

17) zaświadczenie 

potwierdzające, iż w 

stosunku do obywatela UE 

lub członka rodziny 

obywatela UE istnieje 

domniemanie, że są oni 

ofiarami handlu ludźmi 

18) dokument 

potwierdzający brak 

obowiązku zapłaty akcyzy 

na terytorium kraju od 
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samochodu osobowego 

albo samochodu 

ciężarowego lub 

specjalnego o 

dopuszczalnej masie 

całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 t, 

wydany na podstawie art. 

109 ust. 2-2b ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 722, z późn. zm.) 

III. 
Wydanie zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 
  

 

1. Zezwolenie na zawarcie 

małżeństwa, o którym mowa w 

art. 4 Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego 

39 zł 1) zezwolenie, o którym 

mowa w art. 160 pkt 4, 5 

lub 6, art. 176 i art. 186 ust. 

1 pkt 8 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach 

2) zezwolenie udzielane 

cudzoziemcowi 

korzystającemu z ochrony 

czasowej 

2. Zezwolenie na pobyt 

czasowy, z wyłączeniem 

zezwolenia udzielonego na 

podstawie art. 181 ust. 1 oraz 

art. 185a ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 

r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 

oraz z 2021 r. poz. 159) 

340 zł 

 

2a. Zezwolenie, o którym mowa 

w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, wydane na 

podstawie: 
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1) pkt 1 i 3 85 zł 

2) pkt 2 340 zł 

 

2b. Zezwolenie, o którym mowa 

w art. 114 ust. 1 i 1a i art. 127 

,art. 139a ust. 1 i art. 139o ust. 1 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach 

440 zł  

 

2c. Zezwolenie, o którym mowa 

w art. 185a ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach 

170 zł  

 

2d. Zmiana zezwolenia na pobyt 

czasowy i pracę w przypadku, o 

którym mowa w art. 120 ust. 1 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach 

220 zł  

 3. Zezwolenie na pobyt stały 640 zł 

zezwolenie udzielane: 

1) członkowi najbliższej 

rodziny repatrianta 

2) cudzoziemcowi, któremu 

udzielono azylu 

3) posiadaczowi Karty 

Polaka, zamierzającemu 

osiedlić się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

na stałe 

4) na podstawie art. 195 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach 

 4. Zezwolenie na pobyt 640 zł  
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rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej 

 5. (uchylony)   

 

6. Wiza wydawana przez 

komendanta placówki Straży 

Granicznej: 

 

1) wiza dla członka rodziny 

obywatela państwa 

członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa 

członkowskiego 

Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym 

lub Konfederacji 

Szwajcarskiej, który do 

niego dołącza lub z nim 

przebywa 

2) wiza dla cudzoziemca 

korzystającego z ochrony 

czasowej 

3) wiza dla cudzoziemca w 

wieku poniżej 6 lat 

4) wiza dla uczniów szkół, 

studentów, uczestników 

studiów podyplomowych, 

doktorantów oraz 

towarzyszących im 

nauczycieli, którzy 

podróżują w celu nauki, 

studiowania, kształcenia się 

lub szkolenia 

5) wiza dla naukowców 

1) dla dziecka w wieku od 6 do 

12 lat 

równowartość 40 

euro
*)

 

2) w pozostałych przypadkach 

równowartość 80 

euro
*)

 

*) przeliczenia 

równowartości euro na 

złote dokonuje się 

według referencyjnego 

kursu euro 

ogłoszonego przez 

Europejski Bank 

Centralny w ostatnim 

dniu roboczym 

poprzedzającym dzień 

złożenia wniosku o 

wydanie wizy 
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przybywających w celu 

prowadzenia badań 

naukowych lub prac 

rozwojowych 

6) wiza dla przedstawicieli 

organizacji 

niekomercyjnych w wieku 

do 25 lat uczestniczących w 

seminariach, 

konferencjach, imprezach 

sportowych, kulturalnych i 

edukacyjnych 

organizowanych przez 

organizacje niekomercyjne 

 

6a. Wiza wydawana przez 

komendanta placówki Straży 

Granicznej w przypadku 

wydania przez Radę decyzji 

wykonawczej na podstawie art. 

25a ust. 5 lit. b rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 

13 lipca 2009 r. 

ustanawiającego Wspólnotowy 

Kodeks Wizowy (kodeks 

wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 

15.09.2009, str. 1, z późn. zm.) 

równowartość 120 lub 

160 euro*
)
 

*) przeliczenia 

równowartości euro na 

złote dokonuje się 

według referencyjnego 

kursu euro 

ogłoszonego przez 

Europejski Bank 

Centralny w ostatnim 

dniu roboczym 

poprzedzającym dzień 

złożenia wniosku o 

wydanie wizy 

wiza dla cudzoziemca w 

wieku poniżej 12 lat 

 

6b. Wiza wydawana przez 

komendanta placówki Straży 

Granicznej w przypadku 

wydania przez Radę decyzji 

równowartość 60 

euro*
)
 

*) przeliczenia 

równowartości euro na 

wiza dla cudzoziemca w 

wieku poniżej 12 lat 
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wykonawczej na podstawie art. 

25a ust. 8 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 

13 lipca 2009 r. 

ustanawiającego Wspólnotowy 

Kodeks Wizowy (kodeks 

wizowy) 

złote dokonuje się 

według referencyjnego 

kursu euro 

ogłoszonego przez 

Europejski Bank 

Centralny w ostatnim 

dniu roboczym 

poprzedzającym dzień 

złożenia wniosku o 

wydanie wizy 

 

7. Przedłużenie wizy:  

przedłużenie wizy 

Schengen w przypadkach, o 

których mowa w art. 33 ust. 

1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 810/2009 z 

dnia 13 lipca 2009 r. 

ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks 

Wizowy (kodeks wizowy) 

1) Schengen 
równowartość 30 

euro
*)

 

2) krajowej 406 zł 

 

*)
 przeliczenia 

równowartości euro na 

złote dokonuje się 

według referencyjnego 

kursu euro 

ogłoszonego przez 

Europejski Bank 

Centralny w ostatnim 

dniu roboczym 

poprzedzającym dzień 

złożenia wniosku o 

przedłużenie wizy 

 

8. Zezwolenie wydane na 

nabycie przez cudzoziemca 

nieruchomości lub prawa 

użytkowania wieczystego, albo 

na nabycie lub objęcie przez 

cudzoziemca udziałów lub akcji 

1570 zł  
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w spółce handlowej z siedzibą 

na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, a także na każdą inną 

czynność prawną dotyczącą 

udziałów lub akcji, jeżeli w ich 

wyniku spółka handlowa, 

będąca właścicielem lub 

wieczystym użytkownikiem 

nieruchomości na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

stanie się spółką kontrolowaną 

przez cudzoziemca lub 

cudzoziemców oraz na nabycie 

lub objęcie przez cudzoziemca 

udziałów lub akcji w spółce 

handlowej z siedzibą na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, będącej właścicielem 

lub wieczystym użytkownikiem 

nieruchomości na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 

spółka ta jest spółką 

kontrolowaną, a udziały lub 

akcje nabywa lub obejmuje 

cudzoziemiec niebędący 

udziałowcem lub 

akcjonariuszem spółki 

 

9. Pozwolenie wydawane na 

podstawie przepisów prawa 

budowlanego: 

1) na budowę obiektu 

budowlanego oraz urządzeń 

 

1) pozwolenie na budowę 

lub remont obiektów 

budowlanych zniszczonych 

lub uszkodzonych wskutek 

działalności spowodowanej 
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budowlanych związanych z 

obiektem budowlanym: 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

a) budynku przeznaczonego na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej innej niż rolnicza i 

leśna: 

 

2) pozwolenie na budowę 

budynków przeznaczonych 

na cele naukowe, socjalne i 

kulturalne 

- za każdy m
2
 powierzchni 

użytkowej 
1 zł  

- nie więcej niż 539 zł  

b) budynku służącego celom 

gospodarczym w gospodarstwie 

rolnym 

14 zł 

3) pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych 

wpisanych do rejestru 

zabytków 

c) innego budynku 48 zł  

d) studni oraz urządzeń do 

usuwania nieczystości stałych i 

ścieków 

20 zł  

e) budowli związanych z 

produkcją rolną 
112 zł  

f) sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, 

elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych, 

gazowych, cieplnych oraz dróg, 

z wyjątkiem dróg dojazdowych, 

dojść do budynków i zjazdów z 

drogi, z zastrzeżeniem lit. g 

2143 zł  

g) sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, 

elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych, 

105 zł  



- 235 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

gazowych, cieplnych oraz dróg 

o długości do 1 kilometra 

h) innych budowli 155 zł  

i) urządzeń budowlanych 

związanych z obiektem 

budowlanym 

91 zł  

W przypadku wydawania 

pozwolenia na budowę budynku 

o funkcji mieszanej, przy 

obliczaniu opłaty skarbowej nie 

uwzględnia się powierzchni 

mieszkalnej tego budynku. 

W przypadku wydawania 

pozwolenia na budowę 

obejmującego więcej niż jeden 

obiekt budowlany wymieniony 

w niniejszym ustępie, opłatę 

skarbową pobiera się od 

każdego obiektu odrębnie. 

  

2) na przebudowę lub remont 

obiektu budowlanego oraz na 

wznowienie robót budowlanych 

50% stawek 

określonych w pkt 1 
 

 
10. Pozwolenie na użytkowanie 

obiektu budowlanego 

25% stawek 

określonych w ust. 9 

pkt 1 

pozwolenie na 

użytkowanie: 

1) wydawane wskutek 

podań wnoszonych w 

sprawie budowy lub 

przebudowy obiektów 

budowlanych zniszczonych 

lub uszkodzonych wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 
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lub klęsk żywiołowych 

2) budynków 

przeznaczonych na cele 

naukowe, socjalne i 

kulturalne 

 
11. Pozwolenie na rozbiórkę 

obiektu budowlanego 
36 zł  

 

12. Pozwolenie na broń 

(świadectwo broni) udzielane: 
 

pozwolenie na broń: 

1) otrzymywaną przez 

żołnierzy w formie 

1) osobie fizycznej 242 zł 

wyróżnienia 

przewidzianego w 

przepisach o dyscyplinie 

wojskowej 

2) osobie prawnej lub jednostce 

organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej 

1193 zł 2) wydawane szkole 

 

13. Zezwolenia oraz 

upoważnienia wydane na 

podstawie przepisów o ruchu 

drogowym, z zastrzeżeniem ust. 

13a: 

 

 

1) na wykonywanie działalności 

gospodarczej 
433 zł 

2) pozostałe 48 zł 

 

13a. Zezwolenie na 

dopuszczenie do ruchu 

drogowego pojazdu z końcowej 

partii produkcji 

1537 zł  

 
14. Zezwolenie na utworzenie 

banku spółdzielczego 

0,1% funduszu 

udziałowego 
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15. Zezwolenie na utworzenie 

banku w formie spółki akcyjnej 

0,1% kapitału 

zakładowego 
 

 

16. Zezwolenie na utworzenie 

za granicą banku z kapitałem 

polskim lub udziałem kapitału 

polskiego 

12 750 zł  

 

17. Zezwolenie na otwarcie na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oddziału zagranicznego 

banku, przedłużenie terminu 

ważności lub zmiana warunków 

wydanego zezwolenia 

12 750 zł  

 

18. Zezwolenie na otwarcie na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedstawicielstwa 

banku zagranicznego, 

przedłużenie terminu ważności 

lub zmiana warunków 

wydanego zezwolenia 

6713 zł  

 

19. Zezwolenie na 

wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej i zmiana 

wydanego zezwolenia 

12 750 zł  

 

20. Zezwolenie na utworzenie 

przez fundację zagraniczną na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedstawicielstwa 

855 zł  

 

21. Licencja połowowa 

wydawana: 
 

 1) na statek rybacki o długości 

całkowitej mniejszej lub równej 

10 m 

596 zł 
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2) na statek rybacki o długości 

całkowitej większej niż 10 m 
1186 zł 

 

21a. Zmiana licencji połowowej 

w związku ze zwiększeniem 

zdolności połowowej statku 

rybackiego lub zmianą narzędzi 

połowowych podanych w 

licencji: 

 

 

1) na statek rybacki o długości 

całkowitej mniejszej lub równej 

10 m 

298 zł 

2) na statek rybacki o długości 

całkowitej większej niż 10 m 
593 zł 

 

22. Pozwolenie na 

wykonywanie rybołówstwa 

rekreacyjnego wydawane: 

500 zł 

11 zł 

42 zł 

 

1) na okres jednego miesiąca: 

a) organizatorowi zawodów 

sportowych na prowadzenie 

połowów z brzegu 

b) armatorowi statku na 

prowadzenie połowów z jego 

statku 

2) na okres kolejnych 12 

miesięcy dla armatora statku na 

prowadzenie połowów z jego 

statku 

 

23. Pozwolenie albo zezwolenie 

na: 
 

 
1) połowy organizmów 

morskich w celach prowadzenia 
15 zł 
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badań naukowych lub prac 

rozwojowych albo w celu 

kształcenia, w zakresie 

rybołówstwa morskiego 

2) prowadzenie chowu lub 

hodowli organizmów morskich 
419 zł 

3) prowadzenie zarybiania 

4) wprowadzanie gatunku 

obcego lub przenoszenie 

gatunku niewystępującego 

miejscowo 

15 zł 

400 zł 

 
23a. Specjalne zezwolenie 

połowowe 
100 zł  

 
23b. Zmiana specjalnego 

zezwolenia połowowego 
50 zł  

 24. (uchylony)   

 

25. Pozwolenie wydawane na 

podstawie przepisów o 

zapobieganiu zanieczyszczania 

morza przez statki: 

 

 
1) na usuwanie do morza 

urobku z pogłębiania dna morza 
117 zł 

2) na zatapianie w morzu 

odpadów lub innych substancji 
229 zł 

 

26. Zezwolenia wydawane na 

podstawie przepisów prawa 

geologicznego i górniczego, 

dopuszczające wyroby do 

stosowania w zakładach 

górniczych: 

 
 

1) dotyczące dopuszczenia  
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elementów górniczych 

wyciągów szybowych: 

a) maszyn wyciągowych, 

wyciągarek wolnobieżnych, 

urządzeń sygnalizacji i 

łączności szybowej 

654 zł 

b) naczyń wyciągowych, kół 

linowych, zawieszeń lin 

wyciągowych wyrównawczych, 

prowadniczych i odbojowych, 

zawieszeń nośnych naczyń 

wyciągowych lub 

wyodrębnionych zespołów 

elementów wymienionych w 

niniejszym punkcie 

221 zł 

2) dotyczące dopuszczenia 

głowic eksploatacyjnych 

(wydobywczych) wraz z 

systemami sterowania, z 

wyłączeniem głowic 

podmorskich, stosowanych w 

zakładach górniczych 

wydobywających kopaliny 

otworami wiertniczymi 

438 zł 

3) dotyczące dopuszczenia 

wyrobów stosowanych w 

wyrobiskach podziemnych 

zakładów górniczych: 

 

a) wozów do przewozu osób i 

wozów specjalnych oraz 

pojazdów z napędem 

spalinowym do przewozu osób 

654 zł 
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lub maszyn i urządzeń 

elektrycznych oraz aparatury 

łączeniowej na napięcie 

powyżej 1 kV prądu 

przemiennego lub powyżej 1,5 

kV prądu stałego, albo 

systemów łączności, 

bezpieczeństwa i alarmowania 

oraz zintegrowanych systemów 

sterowania kompleksów 

wydobywczych i przodkowych 

oraz od dopuszczenia urządzeń 

do mechanicznego wytwarzania 

i ładowania materiałów 

wybuchowych oraz wozów i 

pojazdów do przewożenia lub 

przechowywania środków 

strzałowych 

b) urządzeń transportu 

linowego, kolejek 

podwieszonych, kolejek 

spągowych oraz ich 

podzespołów 

438 zł 

c) taśm przenośnikowych 221 zł 

 27. (uchylony)   

 

28. Pozwolenie na 

wprowadzenie do obrotu 

nawozu lub innego środka 

wspomagającego uprawę roślin 

705 zł  

 29. (uchylony)   

 
30. Pozwolenie na wywóz za 

granicę zabytku: 
 

pozwolenie na wywóz stały 

zabytku za granicę w 
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1) na wywóz czasowy 44 zł przypadku: 

1) zamiany lub darowizny 

muzealiów oraz innych 

zabytków znajdujących się 

w posiadaniu muzeów 

państwowych i 

samorządowych oraz 

innych instytucji kultury, a 

także muzeów 

prowadzonych przez 

instytuty badawcze, 

instytuty naukowe Polskiej 

Akademii Nauk i publiczne 

szkoły wyższe 

2) zwrotu zabytków 

utraconych w wyniku 

przestępstwa lub 

wywiezionych niezgodnie z 

prawem z terytorium 

państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej 

oraz państw członkowskich 

Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym 

3) zwrotu zabytków 

utraconych w wyniku 

przestępstwa lub 

wywiezionych niezgodnie z 

2) na wywóz stały 100 zł 
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prawem z terytorium 

państwa niebędącego 

członkiem Unii 

Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich 

Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, 

jeżeli zwrot tych zabytków 

wynika z umów 

międzynarodowych 

ratyfikowanych przez 

Rzeczpospolitą Polską 

 

30a. Zezwolenie na zbiorowe 

zarządzanie prawami autorskimi 

lub prawami pokrewnymi 

10 000 zł  

 
31. Indywidualne zezwolenie 

dewizowe 
113 zł  

 

32. Pozwolenie radiowe 

wydawane w związku z 

wykonywaniem działalności 

polegającej na świadczeniu 

usług telekomunikacyjnych, 

dostarczaniu sieci 

telekomunikacyjnych lub 

udogodnień towarzyszących 

1939 zł  

 

33. Zezwolenie na 

wykonywanie działalności 

brokerskiej w zakresie 

1087 zł  
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ubezpieczeń albo reasekuracji 

 

34. Koncesja na wykonywanie 

działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu z zagranicą 

paliwami i energią 

4244 zł  

 

35. Zezwolenie na działalność 

związaną z narażeniem na 

promieniowanie jonizujące, 

wydawane na podstawie 

przepisów Prawa atomowego: 

 

 

1) na przechowywanie 

materiałów jądrowych, źródeł i 

odpadów promieniotwórczych 

oraz wypalonego paliwa 

jądrowego, łącznie z ich 

transportem na własny użytek 

lub na stosowanie w jednostce 

organizacyjnej źródeł 

promieniotwórczych, 

materiałów jądrowych, urządzeń 

zawierających źródła 

promieniotwórcze lub 

wytwarzających 

promieniowanie jonizujące oraz 

na zamierzone podawanie 

substancji promieniotwórczych 

ludziom i zwierzętom w celu 

medycznej lub weterynaryjnej 

diagnostyki, leczenia lub badań 

naukowych, albo na 

uruchamianie pracowni, w 

których mają być stosowane 

209 zł 
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źródła promieniowania 

jonizującego, w tym pracowni 

rentgenowskich 

2) na stosowanie poza jednostką 

(w terenie) źródeł 

promieniotwórczych i 

materiałów jądrowych oraz 

urządzeń zawierających źródła 

promieniotwórcze lub 

wytwarzających 

promieniowanie jonizujące, albo 

na obrót materiałami 

jądrowymi, źródłami 

promieniotwórczymi lub 

urządzeniami zawierającymi 

źródła promieniotwórcze oraz 

na transport materiałów 

jądrowych, źródeł i odpadów 

promieniotwórczych oraz 

wypalonego paliwa jądrowego 

(poza transportem na własny 

użytek, o którym mowa w pkt 1) 

oraz na instalowanie i obsługę 

urządzeń zawierających źródła 

promieniotwórcze oraz 

uruchamianie urządzeń 

wytwarzających 

promieniowanie jonizujące 

514 zł 

3) na wytwarzanie, 

przetwarzanie materiałów 

jądrowych, źródeł i odpadów 

promieniotwórczych, 

1023 zł 
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wypalonego paliwa jądrowego, 

wzbogacanie izotopowe oraz na 

produkowanie urządzeń 

zawierających źródła 

promieniotwórcze, jak również 

na zamierzone dodawanie 

substancji promieniotwórczych 

w procesie produkcyjnym 

wyrobów powszechnego użytku 

i wyrobów medycznych, 

wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro, 

wyposażenia wyrobów 

medycznych, wyposażenia 

wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro oraz 

aktywnych wyrobów 

medycznych do implantacji, na 

obrót tymi wyrobami oraz na 

przewóz na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i 

wywóz z tego terytorium 

wyrobów powszechnego 

użytku, wyrobów medycznych, 

wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro, 

wyposażenia wyrobów 

medycznych, wyposażenia 

wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro oraz 

aktywnych wyrobów 

medycznych do implantacji, do 
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których dodano substancje 

promieniotwórcze, oraz na 

budowę, rozruch, eksploatację 

(próbną lub stałą) oraz na 

zamknięcie lub likwidację 

obiektów jądrowych, 

składowisk odpadów 

promieniotwórczych, 

przechowalników i składowisk 

wypalonego paliwa jądrowego 

 

36. Zgody i zezwolenia 

wydawane na podstawie 

przepisów o mikroorganizmach 

i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych: 

 

zgoda i zezwolenie 

wydawane podmiotom, o 

których mowa w art. 7 ust. 

1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 

2021 r. poz. 478, 619 i 

1630) 

1) zgoda na zamknięte użycie 

mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych 

3466 zł 

2) zgoda na zamknięte użycie 

organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych 

3466 zł 

3) zgoda na zamierzone 

uwolnienie organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych 

do środowiska 

3466 zł 

4) zezwolenie na wprowadzenie 

produktu GMO do obrotu 
3466 zł 

5) zezwolenie na prowadzenie 

zakładu inżynierii genetycznej 
3466 zł 

6) wpis uprawy GMO do 

Rejestru Upraw GMO 
3466 zł  
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37. Zezwolenie wydawane na 

podstawie przepisów o ochronie 

przyrody w zakresie 

przewożenia przez granicę 

Rzeczypospolitej Polskiej roślin 

lub zwierząt, ich części i 

produktów pochodnych 

podlegających ograniczeniom 

wynikającym z przepisów 

prawa Unii Europejskiej 

107 zł 

zezwolenie na przewożenie 

przez granicę 

Rzeczypospolitej Polskiej 

roślin i zwierząt, wydawane 

ogrodom botanicznym lub 

zoologicznym 

37a. Zezwolenia wydawane na 

podstawie przepisów ustawy z 

dnia 11 sierpnia 2021 r. o 

gatunkach obcych (Dz. U. poz. 

1718) 

400 zł 

1) zezwolenie wydawane w 

przypadkach, o których 

mowa w art. 8 ust. 1, ust. 2 

pkt 2 lit. a oraz ust. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 11 sierpnia 

2021 r. o gatunkach 

obcych, wydawane 

podmiotom, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 

2 i 4-8 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i 

nauce; 

2) zezwolenie wydawane w 

przypadkach, o których 

mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, 

pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3 

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 

sierpnia 2021 r. o 

gatunkach obcych 

 
38. Zezwolenie na utworzenie 

ogrodu botanicznego, ogrodu 
76 zł  
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zoologicznego, ośrodka 

rehabilitacji zwierząt lub azylu 

dla zwierząt 

 

39. Zezwolenie wydawane na 

podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 czerwca 2007 r. o 

międzynarodowym 

przemieszczaniu odpadów (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1792): 

 

 

1) na obrót odpadami z 

zagranicą, obejmujący 

jednokrotne i wielokrotne 

przemieszczanie odpadów 

14 000 zł 

2) od zezwoleń wstępnych 2000 zł 

 

40. Pozwolenie na 

wprowadzenie substancji i 

energii do środowiska 

wydawane na podstawie 

przepisów o ochronie 

środowiska: 

 

 

1) w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, z 

zastrzeżeniem pkt 2 

2011 zł 

2) w związku z działalnością 

gospodarczą prowadzoną przez 

podmioty prowadzące 

działalność wytwórczą w 

rolnictwie, 

mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich 

przedsiębiorców 

506 zł 

3) pozostałe 506 zł 
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Opłata skarbowa od wydania 

pozwolenia na wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza, 

wydanego w wyniku 

przeprowadzenia postępowania 

kompensacyjnego 

150% stawki 

określonej 

odpowiednio w pkt 1, 

2 albo 3 

 41. (uchylony)   

 

42. Zezwolenie na 

wykonywanie działalności w 

zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych 

107 zł  

 

43. Pozwolenie na nabywanie, 

przechowywanie, używanie 

materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku 

cywilnego lub wytwarzanie 

materiałów wybuchowych 

metodą in situ, na potrzeby 

działalności regulowanej na 

podstawie przepisów ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 

geologiczne i górnicze. 

505 zł  

 43a. (utracił moc)   

 43b. (utracił moc)   

 

43c. Zezwolenie na: 

a) zbieranie odpadów 

b) przetwarzanie odpadów 

c) zbieranie i przetwarzanie 

odpadów 

616 zł  

 
44. Inne niż wymienione w 

niniejszym załączniku 
 

1) zezwolenie wydawane 

na podstawie przepisów o 
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zezwolenie (pozwolenie, 

koncesja): 

hodowli zwierząt 

gospodarskich 

1) na wykonywanie działalności 

gospodarczej 
616 zł 

2) zezwolenie na 

ekshumację, przewóz i 

sprowadzenie zwłok 

ludzkich lub ich szczątków 

2) pozostałe 82 zł 

3) zezwolenie dotyczące 

scalania i zamiany gruntów, 

wspólnot gruntowych, 

mienia komunalnego i 

gminnego, służebności 

gruntowej, rozgraniczenia 

nieruchomości, sprzedaży i 

dzierżawy nieruchomości 

rolnych Skarbu Państwa, 

uporządkowania własności 

gospodarstw rolnych, 

ochrony gruntów rolnych i 

leśnych, melioracji 

użytków rolnych oraz 

związane z realizacją 

przepisów o reformie rolnej 

i osadnictwie 

  

4) zezwolenie w sprawie 

dotyczącej inwestycji 

jednostek budżetowych 

wydawane na wnioski 

składane przez inwestorów 

zastępczych 

  

5) zezwolenie w sprawach 

należących do właściwości 

organów celnych - 
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wydawane na wniosek 

składany przez osobę 

przekraczającą granicę 

państwową i załatwianych 

w toku kontroli celnej, 

dokonywanej u tej osoby 

podczas przekraczania 

granicy 

  
6) zezwolenie na usunięcie 

drzew lub krzewów 

  

7) zezwolenie na działania 

związane z ochroną 

przyrody, wydawane 

organizacjom 

ekologicznym i 

podmiotom, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 

2 i 4-8 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i 

nauce, działającym na rzecz 

ochrony przyrody 

  

8) zezwolenie na zajęcie 

pasa drogowego na cele 

niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną 

dróg 

  

9) pozwolenie na 

lokalizowanie w pasie 

drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń 
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niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego 

  
10) zezwolenie na przejazd 

pojazdu nienormatywnego 

  

11) zezwolenie na 

prowadzenie prac nad 

agrofagami 

  

12) zezwolenie na działania 

związane z ochroną 

przyrody, wydawane 

osobom fizycznym 

działającym na rzecz 

ochrony przyrody w 

zakresie czynnej ochrony 

gatunkowej 

  

13) zezwolenie wydawane 

osobom fizycznym na 

działania związane z 

płoszeniem i miejscowym 

ograniczaniem populacji 

gatunków zwierząt 

wyrządzających szkody w 

gospodarstwie rolnym, 

leśnym lub rybackim 

nieobjętych 

odszkodowaniem Skarbu 

Państwa 

  14) (uchylony) 

 
  

<15) zezwolenie, o 

którym mowa w art. 24ba 
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ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1421 

oraz z 2022 r. poz. …) 

16) zezwolenie, o 

którym mowa w art. 24bb 

ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt> 

 

 

45. W przypadku wydania 

zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) na kilka rodzajów 

działalności w jednej decyzji - 

za każdy rodzaj działalności 

100% stawki 

określonej od 

zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 

 

 

46. Przedłużenie terminu 

ważności lub zmiana warunków 

wydanego zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji), jeżeli: 

 

 

1) dotyczy przedłużenia terminu 

ważności lub rozszerzenia 

zakresu działalności 

50% stawki określonej 

od zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 

2) treścią zmiany jest kolejny 

rodzaj działalności 

z zastrzeżeniem ust. 17-19 

100% stawki 

określonej od 

zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 

IV. Złożenie dokumentu   
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Dokument stwierdzający 

udzielenie pełnomocnictwa lub 

prokury oraz jego odpis, wypis 

lub kopia - od każdego stosunku 

pełnomocnictwa (prokury) 

17 zł 

dokument stwierdzający 

udzielenie pełnomocnictwa 

oraz jego odpis, wypis lub 

kopia: 

1) poświadczony 

notarialnie lub przez 

uprawniony organ, 

upoważniające do odbioru 

dokumentów 

2) w sprawach: 

a) karnych, karnych 

skarbowych i 

dyscyplinarnych oraz w 

sprawach o wykroczenia 

b) cywilnych, w których 

mocodawcy przysługuje 

zwolnienie od kosztów 

sądowych 

3) jeżeli pełnomocnictwo 

udzielane jest małżonkowi, 

wstępnemu, zstępnemu lub 

rodzeństwu 

4) jeżeli mocodawcą jest 

podmiot określony w art. 7 

pkt 1-5 ustawy 

5) jeżeli dotyczy 

podpisywania deklaracji 

podatkowych składanych 

za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

6) jeżeli dotyczy 

pełnomocnictwa ogólnego 
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w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1540 i 

1598) 

7) jeżeli pełnomocnictwo 

udzielane jest do złożenia 

lub zmiany zgłoszenia 

rejestracyjnego 

uproszczonego lub 

zgłoszenia o zaprzestaniu 

wykonywania czynności 

jako pośredniczący 

podmiot olejowy lub 

zużywający podmiot 

olejowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku 

akcyzowym 

8) jeżeli dotyczy 

pełnomocnictwa 

szczególnego w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 sierpnia 

2010 r. o dowodach 

osobistych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 816 i 1000). 

 

1
 Art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. e zmieniona przez art. 743 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. 

(Dz.U.2022.655) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 kwietnia 2022 r. 

2
 Załącznik:- zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.1000) 

zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 listopada 2021 r.- zmieniony przez art. 45 ustawy z 

dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 grudnia 
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2021 r.- zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.91) 

zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 stycznia 2022 r.- zmieniony przez art. 2 ustawy z 

dnia 24 marca 2022 r. (Dz.U.2022.764) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 maja 2022 r. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 

2105 oraz z 2022 r. poz. 24) 

Art.  62. 

1. Przepisów art. 48-51, art. 54, art. 55 i art. 57 nie stosuje się do działalności gospodarczej 

przedsiębiorców w zakresie: 

1) objętym kontrolą związaną z obejmowaniem towarów procedurą celną i powrotnym 

wywozem dokonywaną w urzędzie celno-skarbowym albo miejscu wyznaczonym lub 

uznanym przez organ celny, na podstawie przepisów celnych, albo graniczną kontrolą 

fitosanitarną dokonywaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o 

ochronie roślin przed agrofagami; 

1a) objętym kontrolą środków ochrony roślin wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin 

- w przypadku gdy kontrolę tę przeprowadza się zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie 

kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu 

zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących 

zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, 

(WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 

2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 

oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 

2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 

90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 

92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych); 

2) objętym kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających 

oraz towarów nimi przewożonych, na podstawie: 

http://lex.senat.pl/#/document/68918971?unitId=art(44)ust(1)&cm=DOCUMENT


- 258 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

a) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863), 

b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz 

z 2020 r. poz. 875 i 1087), 

c) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970), 

d) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 

i 1778), 

e) ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, 

f) ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 505, 568, 695, 1087 i 1106), 

g) przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin - w przypadku gdy 

kontrolę tę przeprowadza się zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli 

urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia 

stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i 

dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, 

(WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 

2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 

oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 

2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 

90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 

92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych); 

3) obejmującym zakup produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi, na podstawie 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706); 

4) obejmującym sprzedaż dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i 

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

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). 

2. Przepisów art. 48, art. 49, art. 51, art. 54, art. 55 i art. 57 nie stosuje się do działalności 

gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym nadzorem weterynaryjnym na 

podstawie: 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 

oraz z 2020 r. poz. 285); 

http://lex.senat.pl/#/document/16890286?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16915749?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16975592?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17029070?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18969899?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18539346?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68918971?unitId=art(10)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16890239?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793992?unitId=art(15)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17079072?cm=DOCUMENT
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2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638); 

3) ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 

i 2112); 

[4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 260); 

5) ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2019 r. poz. 

475);] 

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

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421); 

7) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1753); 

8) ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2019 r. poz. 269 oraz z 2020 r. poz. 284 

i 285); 

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

naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1392). 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16798854?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16915922?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17052189?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17072990?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17089453?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18233719?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17294230?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18169618?cm=DOCUMENT

