
 

Nowy cennik Inspekcji Weterynaryjnej 
 
Od 11 sierpnia obowiązuje nowy cennik wprowadzający zmiany w kosztach usług weterynaryjnych, wynikających  
z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności 
wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. 
 
W porównaniu do obecnie obowiązującego systemu pobierania opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję 

Weterynaryjną najważniejsze zmiany dotyczą: 

·       zmiany obciążeń w rzeźniach, wynikających ze zmiany stawek oraz rezygnacji z dodatkowej opłaty za pobranie 

próbek do badania w kierunku przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy. Spadek obciążeń dotyczy przede 

wszystkim rzeźni drobiu oraz większości kategorii wagowych świń, a wzrost (z pewnymi wyjątkami wagowymi 

i czasowymi): rzeźni bydła, zwierząt jednokopytnych, owiec i kóz, dzikich zwierząt kopytnych utrzymywanych 

w warunkach fermowych i strusi; 

·       rezygnacji z dodatkowej opłaty za monitorowanie występowania substancji niedozwolonych, pozostałości 

chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach 

pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz w paszach; 

·       zmiany sposobu rozliczania oględzin tusz zwierząt łownych oraz badania mięsa takich zwierząt (wzrost obciążeń); 

·      zmiany sposobu rozliczania nadzoru nad punktami odbioru mleka (zwiększenie stawki za pierwszą godzinę oraz 

zmniejszenie stawki za kolejne godziny) oraz przetwórstwem mleka (wprowadzenie stawki za tonę oraz opłaty 

minimalnej); powyższe zmiany powodują wzrost obciążeń dla podmiotów; 

·       zmiany sposobu rozliczania nadzoru nad przetwórstwem jaj konsumpcyjnych (wprowadzenie stawki za tonę oraz 

opłaty minimalnej) oraz rozszerzeniem zakresu nadzoru o pakowanie i przepakowywanie jaj oraz przetwórstwo, 

pakowanie i przepakowywanie produktów jajecznych (wzrost obciążeń); 

·       wprowadzenia stawki minimalnej za nadzór nad rozbiorem mięsa, nadzór nad wyładowywaniem ze statków 

rybackich albo pierwszą sprzedażą produktów rybołówstwa, nadzór nad obróbką, przetwórstwem ryb, skorupiaków, 

mięczaków, żab lub ich produktów oraz wyładowywaniem ze statku przetwórni produktów rybołówstwa; 

·       zwiększenia stawki za pierwszą godzinę nadzoru nad przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego 

(wzrost obciążeń); 

·       wprowadzenia nowej opłaty m.in. za nadzór nad porcjowaniem, pakowaniem i przepakowywaniem miodu oraz 

nadzór nad produkcją żelatyny i kolagenu; 

·       wprowadzenia nowej opłaty za nadzór nad produkcją mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa 

oddzielonego mechanicznie oraz produktów mięsnych oraz nadzór nad porcjowaniem, pakowaniem 

i przepakowywaniem mięsa, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie oraz 

produktów mięsnych; 

·       wprowadzenia nowej opłaty za złożenie wniosku o zatwierdzenie zakładu  oraz za zatwierdzenie projektu 

technologicznego; 

·       zmiany stawek za badania laboratoryjne; 

·       zmiany sposobu naliczania opłat za przeprowadzanie kontroli zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu albo 

umieszczenia na rynku krajowym – z opłaty za zwierzę na opłatę za godzinę kontroli (wzrost obciążeń); 

·       podniesienia stawki za pierwszą godzinę kontroli i obniżenia stawki za dalsze godziny w przypadku nadzoru 

dotyczącego materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu, jaj i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych; 

·       rozszerzenia katalogu czynności objętych opłatą oraz podniesienia stawek za godzinę nadzoru nad wytwarzaniem, 

wprowadzaniem do obrotu i transportem pasz i pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu oraz warunkami ich 

przechowywania lub sprzedaży; 

·       wprowadzenia opłaty za wydanie świadectwa zatwierdzenia środka transportu przeznaczonego do długotrwałego 

transportu zwierząt; 

·       wprowadzenia oddzielnej opłaty za przeprowadzanie kontroli produktów przeznaczonych do wywozu, handlu albo 

umieszczenia na rynku krajowym; 

·       wprowadzenia opłat związanych z obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi; 

·       zróżnicowania stawek w zależności od pory dnia, w której wykonywane są czynności; 



Z wyliczeń resortu rolnictwa wynika, że w efekcie wprowadzenia nowego cennika spadną obciążenia dla rolników 

zajmujących się sprzedażą bezpośrednią.  Ze wzrostem obciążeń muszą liczyć się podmioty działające w obszarach 

rolniczego handlu detalicznego, a także rolnicy zajmujący się działalnością marginalną, lokalną i ograniczoną. 
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