
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 18 maja 2022 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej  

oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 

2022 r. ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w pkt 4 po wyrazach „wykonywania innych czynności” 

dodaje się wyraz „urzędowych”; 

2)  w art. 1 w pkt 15 w lit. d, w ust. 2b pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wykonywaniu zajęć zarobkowych, podając: 

a) informacje dotyczące czynności wykonywanych w ramach tych 

zajęć oraz okresu wykonywania tych zajęć, 

b) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, 

siedzibę i adres podmiotu, na rzecz którego te zajęcia wykonuje, 

oraz odpowiednio miejsce lub obszar ich wykonywania.”; 

3)  w art. 2 w pkt 3: 

a) w art. 3a dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. O przyjęciu lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne decyduje 

zespół, o którym mowa w art. 3c ust. 2. W przypadku odmowy przyjęcia na 

szkolenie specjalizacyjne lekarzowi weterynarii służy prawo do odwołania, 

w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o odmowie, do pełnego składu 

Komisji.”, 

b) w art. 3c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisja powołuje spośród swoich członków, na okres kadencji 

Komisji, po jednym zespole dla każdego obszaru weterynarii.”; 
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4)  w art. 2 w pkt 3, w art. 3b w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) ustalanie kosztów specjalizacji w danym obszarze weterynarii, zasad ich 

ponoszenia i podziału, z zastrzeżeniem art. 3g.”; 

5)  w art. 2 w pkt 3, w art. 3b w ust. 4 oraz w art. 3e w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie 

„doktora” dodaje się wyrazy „w dyscyplinie naukowej – weterynaria”; 

6)  w art. 2 w pkt 3: 

a) w art. 3c: 

– w ust. 6 wyrazy „Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego 

Instytutu Badawczego” zastępuje się wyrazami „Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej lub w innym miejscu wskazanym przez Komisję”, 

– w ust. 8 wyrazy „Państwowy Instytutu Weterynaryjny – Państwowy Instytut 

Badawczy” zastępuje się wyrazami „Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna”, 

b) w art. 3e ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Egzaminy specjalizacyjne przeprowadza się, za zgodą Komisji, 

w miejscu wskazanym przez uczelnie publiczne, które przeprowadziły 

szkolenie specjalizacyjne, lub w innym miejscu wskazanym przez Komisję.”, 

c) w art. 3f dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prowadzi rejestr lekarzy 

weterynarii, którzy uzyskali tytuł specjalisty. 

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, jest jawny i zawiera: 

1) imię i nazwisko lekarza weterynarii; 

2) numer prawa wykonywania zawodu; 

3) datę uzyskania tytułu specjalisty; 

4) dziedzinę weterynarii, w której lekarz weterynarii uzyskał tytuł 

specjalisty.”; 

7)  w art. 2 w pkt 3, w art. 3g dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Koszty, o których mowa w zdaniu pierwszym, obejmują w szczególności 

opłaty na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 3a ust. 6, koszty 
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działalności Komisji, koszty prowadzenia rejestru lekarzy weterynarii, którzy 

uzyskali tytuł specjalisty, a także koszty obsługi administracyjnej Komisji oraz 

przeprowadzania egzaminów specjalizacyjnych.”; 

8)  w art. 2 w pkt 3, w art. 3h wyrazy „oraz po zasięgnięciu opinii” zastępuje się 

wyrazami „na wniosek”; 

9)  w art. 3 w pkt 31, w art. 53 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy 

„w systemie teleinformatycznym, o którym mowa” zastępuje się wyrazami 

„w dokumentacji, o której mowa”; 

10)  w art. 5 w pkt 6 w lit. c, w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „art. 3 ust. 2” zastępuje się 

wyrazami „art. 13 ust. 2”; 

11)  art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. 1. Członkowie Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii 

powołani na podstawie przepisów dotychczasowych pełnią swoją funkcję do czasu 

powołania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa członków Komisji do 

spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii na podstawie art. 3b ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 2. Minister właściwy do spraw rolnictwa powołuje członków 

Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii na podstawie art. 3b ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 2, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

2. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy 

w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przekaże Krajowej Izbie 

Lekarsko-Weterynaryjnej dokumenty związane z zakończonymi i będącymi w toku 

szkoleniami specjalizacyjnymi.”. 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 Tomasz GRODZKI 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 18 maja 2022 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 11 poprawek. 

Dokonując analizy ustawy pod kątem zgodności z przepisami praw Unii Europejskiej, 

Senat uznał za konieczne przyjęcie: 

1) poprawki nr 1 – zapewniającej prawidłowe posługiwanie się w proponowanych 

przepisach określeniem „innych czynności urzędowych”, definiowanym 

w rozporządzeniu 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) poprawki nr 10 – likwidującej odesłanie do niewłaściwego przepisu 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. 

Dokonując analizy ustawy pod kątem zgodności z przepisami art. 5 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE, art. 2 

Konstytucji (wywodzoną z zasady demokratycznego państwa prawnego zasadą określoności 
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przepisów prawa) oraz art. 51 ust. 2 Konstytucji, Senat uznał za konieczne przyjęcie 

poprawki nr 2 zapewniającej określenie w proponowanych przepisach konkretnych 

i niezbędnych danych osobowych, które są zamieszczane w oświadczeniu składanym przez 

lekarza weterynarii powiatowemu lekarzowi weterynarii. 

Dokonując analizy proponowanych przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. 

o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, Senat uznał za konieczne 

przyjęcie: 

1) poprawki nr 3 – przewidującej możliwość odwołania się przez lekarza weterynarii od 

odmowy przyjęcia go na szkolenie specjalizacyjne; 

2) poprawki nr 4 – uwzględniającej w katalogu zadań Komisji do spraw Specjalizacji 

Lekarzy Weterynarii zadanie polegające na ustalaniu zasad ponoszenia i podziału 

kosztów specjalizacji w danym obszarze weterynarii; 

3) poprawki nr 5 – mającej na celu zapewnienie, że członkiem Komisji do spraw 

Specjalizacji Lekarzy Weterynarii będzie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje 

merytoryczne; 

4) poprawek nr 6 i 11 – rozstrzygających, że obsługa administracyjna Komisji do spraw 

Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, przeprowadzanie egzaminów specjalizacyjnych oraz 

prowadzenie rejestru lekarzy weterynarii, którzy uzyskali tytuł specjalisty, należy do 

kompetencji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej; 

5) poprawki nr 7 – mającej na celu doprecyzowanie sposobu i źródeł finansowania prac 

Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii; 

6) poprawki nr 8 – wzmacniającej rolę Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy 

Weterynarii, jako podmiotu posiadającego najlepszą wiedzę o bieżących potrzebach 

związanych z doskonaleniem zawodowym lekarzy weterynarii i podnoszeniem przez 

nich kalifikacji, przy wydawaniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa 

rozporządzenia określającego obszary weterynarii, w których lekarz weterynarii może 

uzyskać tytuł specjalisty. 

Dokonując analizy przepisów ustawy pod względem jednolitości przyjętych w nich 

rozwiązań, Senat uznał za konieczne przyjęcie poprawki nr 9 zapewniającej spójność 

proponowanych przepisów materialnych i karnych dotyczących prowadzenia dokumentacji 

przez posiadacza zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność. 

 


