
Propozycja zmiany zapisów ustawowych  

 

W art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. 
U. z 2012 r. nr 112 poz. 744 j.t. z późn. zm.) należy wykreślić ust. 1 pkt 1a 
oraz nadać ust. 3 następujące brzmienie: 

 

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

przez powiatowego lekarza weterynarii umowy z osobami fizycznymi,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w ramach działalności wykonywanej przez 

nie osobiście lub w ramach jednoosobowej pozarolniczej działalności 

gospodarczej prowadzonej w przedmiocie badań i analiz związanych  

z jakością żywności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi tej działalności 

albo podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt określającej 

zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość 

wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności oraz dodatkowo imię  

i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi 

weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.” 

Proponowana zmiana zapisu ma charakter czysto techniczny i nie powoduje 

żadnych skutków finansowych. Jej celem jest: 

 uproszczenie dokumentacji w powiatowych inspektoratach weterynarii, 

gdyż rozliczenie następuje na podstawie faktury, a więc zleceniodawca 

nie wypełnia deklaracji ZUS-owskich i nie nalicza zaliczek na poczet 

podatku dochodowego 

 przeniesienie w sposób zgodny z prawem obowiązku opłacania składek 

ZUS na urzędowych wyznaczonych lekarzy weterynarii, a tym samym 

zniesienie wymogu opłacania przez powiatowych lekarzy weterynarii 

części składek ZUS przypadającej na zleceniodawcę od przedmiotowej 

umowy (aktualnie brak w budżetach powiatowych lekarzy weterynarii 

środków na opłacanie składek ZUS występujących przy umowach z 

osobami fizycznymi) 

 poprzez wprowadzenie zapisu: „w ramach jednoosobowej pozarolniczej 

działalności gospodarczej prowadzonej w przedmiocie badań i analiz 



związanych z jakością żywności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

tej działalności” umożliwienie urzędowym wyznaczonym lekarzom 

weterynarii zajmującym się nadzorem nad pozyskiwaniem żywności 

pochodzenia zwierzęcego uzyskania formalnego tytułu do ubezpieczenia 

społecznego przez nich opłacanego.  

 formalne umożliwienie korzystania z zaplecza technicznego zakładów 

leczniczych dla zwierząt do realizacji pełnego katalogu zleceń np.: 

przechowywania w odpowiednich warunkach różnego rodzaju pobranych 

próbek, właściwego postępowania z zakaźnymi odpadami 

weterynaryjnymi, dezynfekcji sprzętu, obserwacji zwierząt w kierunku 

wścieklizny itp. 

 


