
Tabela obrazująca różnice pomiędzy procedurą zatwierdzenia 

a rejestracji, podmiotów działających na rynku pasz. 

Zatwierdzenie Rejestracja 

Art. 10 rozp. 183/2005 Art. 9 rozp. 183/2005 

Produkcja i/lub wprowadzanie do obrotu dodatków paszowych: 
- dietetycznych 
- zootechnicznych 
- technologicznych (jedynie przeciwutleniacze o określonej 
zawartości maksymalnej) 
- sensorycznych (jedynie karetonoidy i ksantofile) 

 
Produkcja i/lub wprowadzanie do obrotu produktów objętych 

dyrektywą 82/471/EWG: 
- białka otrzymywane z mikroorganizmów należących do grupy 
bakterii, drożdży, alg, grzybów niższych (z wyjątkiem podgrupy 1.2.1) 
- produkty uboczne procesu wytwarzania aminokwasów przez 
fermentację 

 
Wytwarzanie i/lub wprowadzanie do obrotu premiksów z użyciem 

następujących dodatków paszowych: 
- kokcydiostatyki i histomonostatyki 
- witaminy A i D 
- Cu (miedź) i Se (selen) 

 
Produkcja mieszanek paszowych (również, wyłącznie na potrzeby 

własnego przedsiębiorstwa) z udziałem kokcydiostatyków lub 
histomonostatyków, a także premiksów zawierających te dodatki. 

 
 

Zakłady, które z przeznaczeniem na pasze: 
- przetwarzają surowy olej roślinny, z wyjątkiem zakładów objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 
- oleochemicznie wytwarzają kwasy tłuszczowe 
- wytwarzają biodiesel 
- mieszają tłuszcze 

 
Zakłady prowadzące proces detoksyfikacji pasz 

(zał. VIII rozp. 767/2009 oraz rozp. Komisji 2015/786) 
 

Każda inna działalność podmiotu 
na rynku pasz, inna niż ta 

określona w art. 10 



przed wydaniem decyzji konieczna kontrola potwierdzająca 
spełnianie wymagań (najczęściej SPIWET) 

możliwość prowadzenia 
działalności po uzyskaniu wpisu 

w rejestrze PLW – kontrola przed 
dokonaniem wpisu nie jest 

wymagana  

PLW nadaje w drodze decyzji nr. ident. wet. 
art. 10 ust. 4 ustawy o paszach 

 
Numer poprzedzony literą „α” 

nr. ident. wet. nie jest nadawany 
w drodze decyzji – PLW wpisuje 

jedynie do rejestru pod 
określonym numerem (czynność 

materialno – techniczna)   

Możliwość tymczasowego zatwierdzenia na 3 mies., w przypadku 
gdy spełnione wymogi infrastrukturalne (nie więcej niż dwukrotnie) 

- 

Większe wymagania opisane w zał. II rozp. 183/2005 W zależności od profilu 
działalności wymagania zapisane 
w zał. I lub zał. II rozp. 183/2005 

Również obrót „papierowy”, w przypadku wprowadzania do obrotu 
pasz o których mowa w art. 10 rozp. 183/2005, na zasadach 

opisanych w art. 10, 13 i 17 rozp. 183/2005 

Obrót papierowy inny niż 
wymagający „zatwierdzenia” 

 


