
INFORMACJA 

dotycząca dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa, upoważnienia w 

ramach przedstawicielstwa bezpośredniego i pośredniego, do działania przed organami 

Inspekcji Weterynaryjnej w związku z weterynaryjną kontrolą graniczną 
 

Do weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłki zwierząt oraz produktów w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 września 2003r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (DU.2003.165.1590 z 

późn.zm.) (dalej jako UWetKontrGr) są zgłaszane przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę 

(art. 4 ust. 3 UWetKontrGr), która odpowiada za nią w toku całego postępowania 

kontrolnego, aż do jego zakończenia (art. 8 ust. 1 UWetKontrGr). Osobą odpowiedzialną za 

przesyłkę może być:  

a) osoba fizyczna,  

b) osoba prawna,  

c) inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, 

- która zgodnie z przepisami prawa celnego odpowiada za przesyłkę, we wszystkich 

przypadkach przewidzianych w tych przepisach,  

d) przedstawiciel takich osób w rozumieniu przepisów prawa celnego, jeżeli nałożono na 

niego taką odpowiedzialność, w zakresie czynności kontrolnych przewidzianych ustawą (art. 

2 ust. 1 pkt 13 UWetKontrGr). 

W wypadku działania przez którykolwiek z wyżej wymienionych podmiotów nie 

bezpośrednio, a za pośrednictwem innych osób, w tym własnych pracowników winno zostać 

dołączone do zgłoszenia przesyłki do weterynaryjnej kontroli granicznej pełnomocnictwo 

wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (pkt IV Załącznika w zw. z 

art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej – DU.2012.1282 – j.t. z późn.zm.). 

Dokument pełnomocnictwa winien być złożony w oryginale lub potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza kopii (art. 96 pkt 2 ustawy o notariacie – DU.2008.189.1158 – 

j.t. z późn.zm.) do każdego zgłoszenia przesyłki. 

W odniesieniu do podmiotów działających w charakterze przedstawiciela osób wskazanych 

pod lit. a) – c) wymagane jest dołączenie do zgłoszenia przesyłki do weterynaryjnej kontroli 

granicznej upoważnienia do działania jako przedstawiciel bezpośredni lub pośredni. 

Dokument zawierający upoważnienie do działania w charakterze przedstawiciela winien być 

złożony w oryginale lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii (art. 

96 pkt 2 ustawy o notariacie – DU.2008.189.1158 – j.t. z późn.zm.) do każdego zgłoszenia 

przesyłki wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (pkt IV Załącznika 

w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej – DU.2012.1282 – j.t. z późn.zm.). 

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w wypadku niedopełnienia powyższego obowiązku 

osoba dokonująca zgłoszenia przesyłki do weterynaryjnej kontroli granicznej będzie ona 

traktowana jako działająca we własnym imieniu i na własną rzecz (art. 5 ust. 4 zd. drugie 

rozporządzenie Rady nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 roku ustanawiające 

Wspólnotowy Kodeks Celny – DU.UE.L 302 z 19.10.1992 z późn.zm.) 

Zarówno pełnomocnictwo, jak i upoważnienie do działania w charakterze przedstawiciela 

winno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu będącego 

mocodawcą. 


