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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 16 maja 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych 

ustaw 

(druk nr 698) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa ma tzw. charakter europejski i służy stosowaniu: 

1) rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 

2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 

powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności 

oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności; 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 

2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych 

oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003, zwanego dalej „rozporządzeniem 

576/2013”; 

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. 

w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty 

w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”); 

4) rozporządzenia 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) 
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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), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/625”; 

5) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. 

w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającego dyrektywę 

2001/82/WE; 

6) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2122 z dnia 10 października 2019 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 

w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli 

urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli 

bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób 

fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniającego 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011. 

Celem ustawy, poza zapewnieniem stosowania ww. rozporządzeń, jest w szczególności: 

1) wskazanie organów, którym zostaną przyznane kompetencje i które będą właściwe do 

wykonywania zadań określonych w przepisach rozporządzenia 2017/625 w zakresie 

ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa: 

a) produktów pochodzenia zwierzęcego, 

b) żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego 

i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu 

detalicznym w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

c) środków spożywczych zawierających zarówno produkty pochodzenia roślinnego, 

jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (produkty złożone); 

2) określenie wysokości opłat za kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe 

wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, w tym przypadków, w których zmniejsza 

się kwotę pobieranych opłat wraz ze wskazaniem wartości procentowej tego 

pomniejszenia, a także zasad dotyczących przejrzystości w zakresie pobierania opłat, 

w celu zapewnienia zgodności z rozdziałem VI rozporządzenia 2017/625; 
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3) dostosowanie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt do przepisów rozporządzenia 576/2013; 

4) umożliwienie dokonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uboju 

w gospodarstwie w ramach produkcji mięsa na użytek własny bydła w wieku do 12. 

miesiąca życia (realizacja postulatów zgłaszanych przez rolników); 

5) doprecyzowanie wymagań i procedur dotyczących produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego przeznaczonych na rynki państw trzecich, w tym dotyczących nadawania 

uprawnień do produkcji na te rynki, m.in. przez wskazanie, że podmiot prowadzący 

zakład, któremu nadano uprawnienia do produkcji na rynek danego państwa trzeciego 

lub ubiega się o nadanie takich uprawnień, ponosi koszty kontroli inspektorów 

z państwa trzeciego, jeżeli nie później niż 14 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia kontroli przez tych inspektorów nie złoży pisemnej informacji 

o nieudostępnieniu pomieszczeń zakładu do kontroli; 

6) uregulowanie w przepisach krajowych kwestii dotyczących przywozu 

niezharmonizowanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich; 

7) zapewnienie niewymagającego stosowania reguł interpretacyjnych i tabeli korelacji 

stosowania postanowień rozporządzenia 2017/625 oraz rozporządzenia 576/2013; 

8) powstawanie nowych zakładów rozbioru mięsa, w których będzie dokonywane 

oddzielanie mięsa od głowy u bydła lub usuwanie rdzenia kręgowego w przypadku 

owiec i kóz, albo rozszerzenie dotychczasowej działalności przez obecnie funkcjonujące 

zakłady rozbioru mięsa o oddzielanie mięsa od głowy u bydła lub usuwanie rdzenia 

kręgowego w przypadku owiec i kóz; 

9) umożliwienie dokonywania w gospodarstwach uboju bydła w wieku od 6. do 12. 

miesiąca życia w celu pozyskania mięsa na użytek własny ułatwi rolnikom 

pozyskiwanie mięsa na własne potrzeby ze zwierząt utrzymywanych w ich 

gospodarstwach; 

10) w przypadku produkcji żywności na rynek państw trzecich: 

a) ograniczenie występowania sytuacji, gdy podmioty bez uprzedzenia rezygnują 

z uczestnictwa zakładu w kontroli przeprowadzanej w celu nadania uprawnień, 

o których nadanie same wcześniej wnioskowały, co stawia stronę polską 

w niekorzystnym świetle, daje obraz lekceważącego traktowania partnera 

handlowego oraz zmusza zakłady, które poddały się kontroli zgodnie 
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z wcześniejszymi ustaleniami, do ponoszenia zwiększonych wydatków związanych 

z podziałem kosztów stałych związanych z kontrolą na mniejszą liczbę podmiotów, 

b) usprawnienie pracy i wzmocnienie nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej, dzięki 

sprecyzowaniu procedury nadawania uprawnień do produkcji na rynek państw 

trzecich (złożenie wniosku, kontrola w zakładzie, nadanie uprawnienia), 

wprowadzeniu bardziej realistycznych terminów wydawania przez powiatowych 

lekarzy weterynarii decyzji dotyczących nadania uprawnień do produkcji na rynek 

państw trzecich, precyzyjnemu wskazaniu przesłanek do cofnięcia uprawnień do 

produkcji na rynek państw trzecich oraz przyznaniu decyzjom dotyczącym 

wycofania uprawnień rygoru natychmiastowej wykonalności, a także umożliwieniu 

przeprowadzanie kontroli poprzedzających kontrole właściwych organów państwa 

trzeciego; 

11) uregulowanie kwestii dotyczących przywozu niezharmonizowanych produktów 

pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich umożliwi w przypadku pojawienia się 

zainteresowania przywozem do Rzeczypospolitej Polskiej produktów pochodzenia 

zwierzęcego, dla których wykazy państw trzecich, wzory świadectw zdrowia 

lub wykazy zakładów (jeżeli są wymagane), jak również wymagania dotyczące ich 

bezpieczeństwa zdrowotnego nie zostały ustanowione na poziomie Unii Europejskiej; 

12) utworzenie elektronicznego modułu służącego dokumentowaniu leczenia zwierząt 

(elektroniczna książka leczenia zwierząt – eKLZ); 

13) ułatwienie gromadzenia przez Inspekcję Weterynaryjną danych dotyczących stosowania 

przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych; 

14) usprawnienie realizacji zadań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, jak również 

wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych wynikłych w toku stosowania 

zmienianych ustaw. 

Dla osiągnięcia wskazanych wyżej celów ustawa: 

1) zmienia: 

a) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, 

b) ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt, 

c) ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

d) ustawę z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, 

e) ustawę z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, 
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f) ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

g) ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 

2) uchyla: 

a) ustawę z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej, 

b) ustawę z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu. 

Na etapie prac w Sejmie do ustawy dodana została zmiana ustawy z dnia 21 grudnia 

1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, która zgodnie 

z uzasadnieniem wnioskodawców tej zmiany wynika z potrzeby zabezpieczenia przed 

fałszerstwem zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz 

dyplomu potwierdzającego uzyskanie przez lekarza weterynarii tytułu specjalisty w danym 

obszarze weterynarii, a także uregulowania kwestii dotyczących prawa uzyskania tytułu 

specjalisty przez lekarza weterynarii, warunków i zasad otrzymania przez lekarza weterynarii 

tytułu specjalisty, zasady przeprowadzania szkoleń specjalizacyjnych i egzaminu 

specjalizacyjnego oraz zasad działania Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. 

Ustawa zawiera przepisy epizodyczne, dostosowujące i przejściowe związane 

z proponowanymi w niej zmianami (art. 10–24). 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 

pkt 18 lit. a oraz art. 3 pkt 31 i pkt 33 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 1 kwietnia 2022 r. 

(druk sejmowy nr 2152).  

W dniu 6 kwietnia 2022 r. projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania do 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu 

w dniu 26 kwietnia 2022 r., przyjęła projekt i wniosła o jego uchwalenie przez Sejm 

w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 2191). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 53. posiedzeniu Sejmu w dniu 

27 kwietnia 2022 r. 
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Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 r. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 439 posłów, przy 11 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw. 

 

III. Uwagi o charakterze europejskim, konstytucyjnym, systemowym 

 i doprecyzowującym 

 

1. Proponowany w art. 1 pkt 2 lit. b procedowanej ustawy przepis art. 1 pkt 4 ustawy 

o Inspekcji Weterynaryjnej odnosi się do określenia „inne czynności” w rozumieniu 

art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/625. Należy więc zaznaczyć, że wbrew temu, co 

wynika z treści proponowanego przepisu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/625 nie 

definiuje określenia „inne czynności”, tylko określenie „inne czynności urzędowe”. 

Takim też określeniem, przy zakazie modyfikacji w przepisach krajowych państw 

członkowskich Unii Europejskiej określeń używanych w przepisach rozporządzeń 

unijnych (obowiązujących wprost i bezpośrednio), należy posługiwać się 

w proponowanym art. 1 pkt 4 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, analogicznie zresztą 

do rozwiązania przyjętego w pozostałych przepisach procedowanej ustawy  

(np. w proponowanym art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o produktach pochodzenia 

zwierzęcego). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w pkt 4 po wyrazach „innych czynności” dodaje się wyraz 

„urzędowych”. 

 

2. Zgodnie z proponowanym w art. 1 pkt 12 lit. a procedowanej ustawy przepisem art. 13 

ust. 1 pkt 11a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej Główny Lekarz Weterynarii 

opracowuje projekt planu awaryjnego, o którym mowa w art. 115 ust. 1 rozporządzenia 

2017/625, w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego, żywności i pasz, oraz 

przedkłada go do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Czynność 

ministra (zatwierdzenie) wywołuje określone skutki, nadaje planowi moc prawną (czyni 

go obowiązującym). Zasadnym wydaje się w takiej sytuacji, aby proponowane przepisy 

przewidywały również, gdzie jest zamieszczana informacja o zatwierdzeniu tego planu. 

O istocie publicznego podawania do wiadomości informacji o omawianym 

zatwierdzeniu może świadczyć proponowany przepis przejściowy art. 14. Uzależnia on 

obowiązywanie operacyjnego planu awaryjnego od czasu zatwierdzenia planu, o którym 
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mowa w proponowanym art. 13 ust. 1 pkt 11a, ale przy jednoczesnym braku 

określenia zarówno w przepisie materialnym art. 13 ustawy o Inspekcji 

Weterynaryjnej, jak i przepisie przejściowym art. 14 procedowanej ustawy, w jaki 

sposób zainteresowane podmioty będą mogli uzyskać informację o dacie albo czasie 

dokonania takiego zatwierdzenia. Do rozważenia poddaje się więc uzupełnienie 

zmienianego art. 13 o przepis określający miejsce zamieszczenia informacji wskazującej 

na dokonanie takiej czynności, a także ewentualne zamieszczanie w takim miejscu 

również i  zatwierdzonego dokumentu, np. zgodnie z proponowaną poniżej poprawką. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 12 w lit. b: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „ust. 1c” dodaje się wyrazy „i 1d”, 

b) dodaje się ust. 1d w brzmieniu: 

„1d. Informacja o zatwierdzeniu projektu planu awaryjnego, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 11a, jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa.”; 

albo 

w art. 1 w pkt 12 w lit. b: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „ust. 1c” dodaje się wyrazy „i 1d”, 

b) dodaje się ust. 1d w brzmieniu: 

„1d. Informacja o zatwierdzeniu projektu planu awaryjnego, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 11a, oraz zatwierdzony dokument są zamieszczane w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw rolnictwa.”. 

 

3. Zgodnie z proponowanym w art. 1 pkt 14 procedowanej ustawy przepisem art. 15f ust. 1 

ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej właściwym organem do uznania składu, o którym 

mowa w art. 23 rozporządzenia 2019/2124, wycofania tego uznania lub tymczasowego 

zawieszenia tego uznania jest graniczny lekarz weterynarii albo powiatowy lekarz 

weterynarii, właściwi ze względu na miejsce położenia tego składu. Z brzmienia 

proponowanego przepisu wynika, że oba wskazane organy Inspekcji Weterynaryjnej 

mogą teoretycznie być właściwe w danej sprawie, zarówno jeżeli chodzi o właściwość 

miejscową, jak i rzeczową. Nie zawiera on bowiem normy kolizyjnej rozstrzygającej, 

który z tych lekarzy będzie właściwy do podejmowania działań władczych, 
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w przypadku gdy skład będzie położony w miejscu terytorialnie właściwym dla obu 

tych lekarzy. W związku z tym omawiany przepis proponuje się doprecyzować 

wskazując, przykładem innych przepisów, w jakich sytuacjach dotyczących tych 

samych spraw właściwym jest graniczny lekarz weterynarii, a w jakich powiatowy 

lekarz weterynarii. Jako przykład analogicznego przepisu rozstrzygającego 

o właściwości organów Inspekcji Weterynaryjnej w tych samych sprawach można 

wskazać proponowany art. 15b ust. 2 zmienianej ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. 

Stanowi on, że kontrolę urzędową i inne czynności urzędowe w odniesieniu do 

określonych zwierząt i towarów wykonuje graniczny lekarz weterynarii – w 

przypadku gdy zwierzęta lub towary znajdują się w miejscu objętym terytorialnym 

zakresem działania tego lekarza albo powiatowy lekarz weterynarii – w przypadku 

gdy zwierzęta lub towary znajdują się w miejscu położonym poza terytorialnym 

zakresem działania granicznego lekarza weterynarii. Rozstrzyga on, że 

pierwszeństwo w podejmowaniu czynności władczych ma co do zasady graniczny 

lekarz weterynarii. Innym przykładem jest proponowany art. 15e ust. 3 ustawy 

o Inspekcji Weterynaryjnej, który stanowi, że nadzór nad stacją kwarantanny sprawuje 

graniczny lekarz weterynarii, a jeżeli stacja kwarantanny znajduje się poza obszarem 

właściwości tego lekarza –– właściwy powiatowy lekarz weterynarii. W związku 

z tym rekomenduje się przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 14, w art. 15f w ust. 1 wyrazy „graniczny lekarz weterynarii albo powiatowy 

lekarz weterynarii, właściwi ze względu na miejsce położenia tego składu” zastępuje się 

wyrazami „graniczny lekarz weterynarii, a jeżeli skład znajduje się poza terytorialnym 

zakresem jego działania – właściwy powiatowy lekarz weterynarii”. 

 

4. Proponowany w art. 1 pkt 15 procedowanej ustawy przepis art. 16 ust. 2b pkt 2 lit. b 

ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej stanowi, że wyznaczony lekarz weterynarii składa 

powiatowemu lekarzowi weterynarii oświadczenie o wykonywaniu zajęć zarobkowych 

podając informacje dotyczące podmiotu, na rzecz którego te zajęcia wykonuje. Nie 

określa natomiast, jakie to konkretnie informacje dotyczące tego podmiotu mają 

być zamieszczone w składanym oświadczeniu, np. dane identyfikujące ten podmiot 

(jak: imię nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania, rodzaj prowadzonej 

działalności). Ponieważ mogą to być teoretycznie wszystkie informacje (dane), które 
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w jakiś sposób dotyczą takiego podmiotu, w tym niepotrzebne z uwagi na zakres 

proponowanej regulacji, proponowany przepis budzi zastrzeżenia w kontekście: 

1) art. 5 ust. 1 lit. c 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, zwanego dalej „rozporządzeniem 

RODO” – wymagającego, w przypadku osób fizycznych, aby pozyskiwane 

(przetwarzane) dane osobowe były adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, 

co niezbędne do celów, w których  są przetwarzane; 

2) art. 2 Konstytucji i wywodzonej z niego zasady określoności przepisów  

prawa – w szczególności wyrażonej w dyrektywie § 6 Zasad techniki 

prawodawczej wymagającej redagowanie przepisów ustawy tak, aby, dokładnie 

wyrażały intencje prawodawcy, w sposób precyzyjny i jasny; 

3) art. 51 ust. 2 Konstytucji – zakazującego władzom publicznym pozyskiwania, 

gromadzenia i udostępniania innych informacji o obywatelach niż niezbędne 

w demokratycznym państwie prawnym. 

 Proponowany przepis nie zapewnia też jednolitości, jeżeli chodzi o zakres składanych 

oświadczeń. Osoba składająca oświadczenie na swój subiektywny sposób będzie 

bowiem decydować, jakie informacje dotyczące innego podmiotu będzie zamieszczać 

w składanym przez siebie oświadczeniu. 

 Analogiczna uwaga dotyczy proponowanego w art. 1 pkt 24 procedowanej ustawy 

przepisu art. 21a ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej przewidującego, że 

wojewódzki lekarz weterynarii przekazuje informacje dotyczące kontroli urzędowych 

przeprowadzonych na obszarze województwa w poprzednim roku kalendarzowym. 

Oprócz tego, że przepis ten nie określa, komu informacje te są przekazywane, to nie 

określa też, jakie to konkretne informacje, w szczególności dotyczące osób fizycznych, 

stanowią przedmiot tego przekazania. 

 Ponieważ doprecyzowanie wskazanych przepisów wymaga merytorycznego 

rozstrzygnięcia, ewentualna propozycja poprawki w omawianym zakresie będzie 

możliwa po przedstawieniu wyjaśnień przez przedstawiciela Rządu. Dodać przy tym 

należy, że analogiczne wątpliwości, co do braku wyczerpującego określenia 

w omawianych wyżej przepisach procedowanej ustawy informacji (danych) zgłosił 

również Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w piśmie z dnia 21 kwietnia 
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2022 r. (znak pisma: DOL.401.142.2022. WL.KD) skierowanym do Pana Dariusza 

Salamończyka Szefa Kancelarii Sejmu RP). 

5. Proponowany w art. 1 pkt 24 procedowanej ustawy przepis art. 21a ust. 1 ustawy 

o Inspekcji Weterynaryjnej stanowi, że wojewódzki lekarz weterynarii podaje do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez obsługujący go 

urząd informacje określone w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, w tym 

przekazuje w terminie do ostatniego dnia lutego informacje dotyczące kontroli 

urzędowych przeprowadzonych na obszarze województwa w poprzednim roku 

kalendarzowym. Z brzmienia omawianego przepisu nie wynika natomiast, komu 

wskazany organ przekazuje do końca lutego informacje dotyczące kontroli. 

W związku z tym, mając na uwadze w szczególności wynikającą z art. 2 Konstytucji 

zasadę określoności przepisów prawa, czy określoną w art. 7 Konstytucji zasadę 

legalizmu, wymaga on uzupełnienia. Stosowna propozycja poprawki w tym zakresie 

będzie możliwa po wskazaniu przez przedstawiciela Rządu podmiotu, któremu 

wojewódzki lekarz weterynarii jest obowiązany przekazać informacje w terminie do 

ostatniego dnia lutego. Jeżeli natomiast intencją projektodawcy było, aby przez 

wskazane w omawianym przepisie „przekazanie” informacji rozumieć ich publiczne 

podanie do wiadomości na stronie podmiotowej administrowanej przez urząd 

obsługujący wojewódzkiego lekarza weterynarii, na co może wskazywać 

umiejscowienie użytego w tym przepisie sformułowania „w tym”, to proponuje się 

przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 24, w art. 21a w ust. 1 wyrazy „w tym przekazuje” zastępuje się wyrazami 

„w tym”. 

 

6. Przepisy art. 2 procedowanej ustawy, dokonujące zmiany ustawy z dnia 21 grudnia 

1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, zostały 

dodane do procedowanej ustawy na etapie pierwszego czytania w Sejmie. Zmiany te, 

abstrahując od ich zasadności, wykraczają poza pierwotny zakres przedmiotowy 

ustawy wniesionej do Sejmu. Przedmiotowa ustawa ma charakter tzw. ustawy 

europejskiej, której potrzeba opracowania, jak wskazał projektodawca w uzasadnieniu 

do jej projektu (str. 1 akapit pierwszy), wynika z konieczności zapewnienia stosowania 

określonych rozporządzeń unijnych, w tym rozporządzenia 2017/625. Tymczasem 
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wprowadzone zmiany nie zapewniają stosowania przepisów tych rozporządzeń. Zgodnie 

z uzasadnieniem tych zmian (poprawek), przedstawionym przez wnioskodawcę na 

posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wynikają one z potrzeby 

zabezpieczenia przed fałszerstwem zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 

lekarza weterynarii oraz dyplomu potwierdzającego uzyskanie przez lekarza weterynarii 

tytułu specjalisty w danym obszarze weterynarii, a także z potrzeby uregulowania 

kwestii dotyczących prawa uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii, 

warunków i zasad otrzymania przez lekarza weterynarii tytułu specjalisty, zasady 

przeprowadzania szkoleń specjalizacyjnych i egzaminu specjalizacyjnego oraz zasad 

działania Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Rozszerzenie 

opiniowanej ustawy o przedmiotowe przepisy budzi więc zasadnicze wątpliwości 

w kontekście zasady trzech czytań oraz inicjatywy ustawodawczej i może zostać 

zakwalifikowane jako naruszenie art. 119 ust. 1 Konstytucji. Wątpliwości te 

uzasadnia dotychczasowy dorobek orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (TK) 

i poglądy doktryny. Jeżeli chodzi o TK, to stoi on na stanowisku, że „(…) Poprawka jest 

wtórną propozycją legislacyjną odnoszącą się do tekstu, do którego zostaje 

zaproponowana, co oznacza, że musi ona też pozostawać w przedmiotowych ramach 

tego tekstu (…).” (wyrok TK z dnia 23 lutego 1999 r., sygn. akt K 25/98), a także, że 

poprawki muszą „(…) jednak – co do zasady – mieścić się w zakresie projektu 

wniesionego przez uprawniony podmiot i poddanego pierwszemu czytaniu. Wszelkie 

bowiem treści normatywne wykraczające poza tak określone ramy poprawki powinny 

przebyć wszystkie etapy procesu legislacyjnego (…). Wyjście poza zakreślony przez 

samego projektodawcę zakres przedmiotowy projektu może mieć miejsce tylko 

wówczas, gdy treść poprawki pozostaje w ścisłym związku z przedmiotem 

projektowanej ustawy, a zwłaszcza wtedy, gdy jej wprowadzenie jest niezbędne do 

pełnego zrealizowania koncepcji projektodawcy. Odmienne stanowisko oznaczałoby 

obejście konstytucyjnych wymagań, dotyczących inicjatywy ustawodawczej 

i trzech czytań projektu” (wyrok TK z dnia 24 marca 2004 r., sygn. akt K 37/03). 

Wprowadzenie, nawet na wczesnym etapie postępowania ustawodawczego (między 

pierwszym a drugim czytaniem), nowych treści zaburzających „zakresową tożsamość” 

projektu może zostać zakwalifikowane jako naruszenie art. 119 ust. 1 Konstytucji
1
.  

                                                 

1
 P. Kędziora, Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego, str. 73–74. 
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 Dodatkowo, wskazać należy, że wprowadzone do procedowanej ustawy zmiany 

zawierają nowe i, jak się wydaje, istotne kwestie dotyczące zawodu lekarza weterynarii, 

które nie były poddane procesowi konsultacji społecznych, w tym ze środowiskiem 

lekarzy weterynarii reprezentowanym przez samorząd lekarzy weterynarii (okręgowe 

izby lekarsko-weterynaryjne i Krajową Izbę Lekarsko–Weterynaryjną). Zgodnie 

natomiast z art. 10 ust. 2 zmienianej ustawy samorząd lekarzy weterynarii wykonuje 

swoje zadania m.in. przez opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony 

zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ochrony 

środowiska i wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz opiniowanie 

i wnioskowanie w sprawach kształcenia lekarzy weterynarii oraz personelu 

pomocniczego. Z przepisu art. 29 pkt 1 tej ustawy wynika, że samorząd lekarzy 

weterynarii zadanie to wykonuje za pośrednictwem okręgowych rad  

lekarsko–weterynaryjnych. Wprowadzenie omawianych zmian na tym etapie prac 

legislacyjnych może więc rodzić wątpliwości, czy w jego wyniku nie doszło do obejścia 

przepisów prawa związanych z procedurą opiniowania (konsultowania) przez samorząd 

lekarzy weterynarii spraw związanych z zawodem tej grupy zawodowej. 

7. Art. 3 pkt 13 procedowanej ustawy wprowadza do ustawy o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nowe określenie „prawodawstwo 

weterynaryjne”. Proponowany art. 23 ust. 1 zmienianej ustawy stanowi, że 

szczegółowe wymagania weterynaryjne dla handlu czynnikami chorobotwórczymi, 

z wyłączeniem immunologicznych produktów leczniczych weterynaryjnych 

dopuszczonych do obrotu na podstawie przepisów prawa farmaceutycznego, określa 

prawodawstwo weterynaryjne. Nie określa on natomiast znaczenia tego określenia. 

Powstaje więc pytanie, co konkretnie należy rozumieć przez wskazane w nim 

„prawodawstwo weterynaryjne”. W związku z powyższym oraz mając na uwadze 

zasadę określoności przepisów prawa, proponowany przepis proponuje się 

doprecyzować określając, co należy rozumieć przez wskazane w nim „prawodawstwo 

weterynaryjne”. Jeżeli należy przez nie rozumieć „prawodawstwo weterynaryjne” 

w  rozumieniu proponowanego art. 2 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (art. 1 

pkt 3 procedowanej ustawy), to proponuje się przyjąć zaproponowaną poniżej 

propozycję poprawki – analogicznie do rozwiązania przyjętego w proponowanym art. 4 

ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. W przeciwnym razie propozycja 
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poprawki będzie możliwa do zaproponowania po przedstawieniu wyjaśnień przez 

przedstawiciela Rządu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 13, w ust. 1 po wyrazach „prawodawstwo weterynaryjne” dodaje się wyrazy 

„w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 306 oraz z 2022 r. poz. …)”. 

 

8. Wątpliwości budzą proponowane w art. 3 pkt 17 procedowanej ustawy przepisy art. 24b 

ust. 4a, 4d i 10 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt dotyczące odpowiednio konsultacji między organami celnymi i powiatowymi 

lekarzami weterynarii przy kontroli dokumentacji i tożsamości oraz współpracy między 

organami Inspekcji Weterynaryjnej i organami celnymi przy kontroli przemieszczanych 

w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.  

 Po pierwsze, zgodnie z art. 24b ust. 4a organ celny, w przypadku gdy kontrola 

wskazanej w tym przepisie dokumentacji wykaże braki formalne lub tożsamości lub 

niezgodności w zakresie oznakowania zwierzęcia, po konsultacji z powiatowym 

lekarzem weterynarii, wydaje decyzję o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 576/3013. Zgodnie natomiast z art. 24b ust. 4d 

szczegółowy sposób przeprowadzenia tej konsultacji określa porozumienie zawarte 

między wojewódzkim lekarzem weterynarii a dyrektorem izby administracji skarbowej. 

Za niedopuszczalne uznać należy, aby sprawy związane bezpośrednio z prawami 

i obowiązkami osób trzecich stanowiły przedmiot dokumentu niemającego 

charakteru przepisu powszechnie obowiązującego, jakim jest porozumienie, 

w rozpatrywanym przypadku zawierane między wojewódzkim lekarzem 

weterynarii a dyrektorem izby administracji skarbowej. Materia ta powinna 

stanowić przedmiot przepisów zmienianej ustawy, a co najmniej wykonujących ją 

przepisów rozporządzenia.  

 Po drugie, proponowany art. 24b ust. 10 stanowi, że minister właściwy do spraw 

rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia, m.in. warunki i sposób współpracy organów 

Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach 

niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym. Proponowana ustawa 

przekazuje tym samym do unormowania w wydawanym na podstawie tego 
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upoważnienia ustawowego sprawy, które w żaden sposób nie zostały poruszone 

w przepisach materialnych, w tym w poprzedzających to upoważnienie przepisach 

ust. 1–9. Przepisy te nie odnoszą się do „współpracy” tych organów przy 

przeprowadzaniu wskazanej wyżej kontroli. Zaznaczyć więc należy, że rolą 

rozporządzeń jest wykonanie ustawy (jej przepisów materialnych), w żadnym razie jej 

uzupełnianie o sprawy pominięte (niewyjaśnione) przez ustawodawcę (np. wyrok TK 

z dnia 9 listopada 1999 r., K 28/98). Rozporządzenie pełni rolę „służebną” wobec 

ustawy. Upoważnienie ustawowe nie może pozostawiać organowi upoważnionemu do 

wydania rozporządzenia możliwości samodzielnego regulowania spraw niewyjaśnionych 

w ustawie, co do których w tekście ustawy nie ma żadnych bezpośrednich uregulowań 

ani wskazówek (np. wyrok TK z dnia 16 stycznia 2007 r., U 5/06). Wynika to 

jednoznacznie z art. 92 ust. 1 Konstytucji stanowiącego, że rozporządzenia są 

wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego 

upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie i w celu jej wykonania, a w dalszej 

kolejności z wywodzonej z art. 2 Konstytucji zasady poprawnej legislacji, 

w szczególności dyrektywy § 70 Zasad techniki prawodawczej zakazującej 

przekazywania do uregulowania w rozporządzeniu spraw niewyjaśnionych lub 

nasuwających trudności przy opracowywaniu ustawy. W związku z tym jeżeli 

proponowane upoważnienie ustawowe ma pozostać, to do zmienianej ustawy należy 

dodać odpowiedni przepis materialny określający podmioty objęte omawianą 

współpracą oraz zakres tej współpracy. Jako przykład wskazać można tutaj przepisy 

innych ustaw – przepisy art. 4 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej określają podmioty 

objęte współpracą i zakres tej współpracy, natomiast art. 4a (uchylany procedowaną 

ustawą) zawiera upoważnienie ustawowe analogicznie do proponowanego w ww. art. 

24b ust. 10. Przepis art. 4 ust. 1 stanowi, że organy Inspekcji Weterynaryjnej, przy 

wykonywaniu swoich zadań, współpracują z właściwymi organami administracji 

rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu 

terytorialnego. Przepis upoważnienia ustawowego w art. 4a stanowi natomiast, że 

„Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób 

współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi, w tym przy kontroli 

przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących 

podróżnym, mając na względzie zapewnienie sprawnej kontroli przeprowadzanej przez 
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te organy oraz ochronę zdrowia publicznego.”. Podobnie jest w przypadku art. 13 

ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Przepis ust. 2 tego artykułu określa podmioty objęte 

współpracą i ogólny zakres tej współpracy, natomiast ust. 8 jej tryb i szczegółowy 

zakres. 

 Po trzecie, wyjaśnienia wymaga relacja między wskazanym wyżej konsultowaniem 

i współpracą, ponieważ konstrukcja proponowanych przepisów art. 24b (brak 

przepisów materialnych dotyczących współpracy między organami celnymi i organami 

Inspekcji Weterynaryjnej) może z jednej strony wskazywać, że przez współpracę, 

o której mowa w proponowanym upoważnieniu ustawowym art. 24b ust. 10, należy 

rozumieć w rzeczywistości konsultacje prowadzone w konkretnej sprawie. Z drugiej 

strony zaprzeczać temu może przepis art. 24b ust. 4a wskazujący, że konsultacje między 

organami celnymi a powiatowymi lekarzami weterynarii odbywają się po kontroli 

przeprowadzonej przez organy celne (organ celny, w przypadku gdy kontrola 

dokumentacji wykaże braki formalne lub kontrola tożsamości wykaże niezgodności 

w zakresie oznakowania zwierzęcia – po konsultacji z powiatowym lekarzem 

weterynarii wydaje decyzję o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia nr 576/2013), a skoro po kontroli, to i po występującej w jej ramach 

współpracy. Ten drugi punkt widzenia zdaje się potwierdzać również dołączony do 

ustawy projekt rozporządzenia przewidzianego do wydania na podstawie art. 24b 

ust. 10, który określając współpracę omawianych organów przy kontroli nie przewiduje 

w jej ramach przeprowadzania żadnych konsultacji. W zależności więc od tego, czy 

intencją projektodawcy jest, aby zakresem regulacji art. 24b była objęta zarówno 

współpraca, jak i konsultacja, czy tylko konsultacja, rekomenduje się przyjęcie 

zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 17: 

a) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz organy celne współpracują przy 

kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych 

towarzyszących podróżnym.”,”, 

b) w lit. d, skreśla się ust. 4d, 

c) w lit. h, ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
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„10. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wykaz punktów wjazdu podróżnych, warunki i sposób współpracy organów 

Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych 

w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym oraz 

szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji, o której mowa w ust. 4a, mając 

na względzie zapewnienie sprawnego przeprowadzania kontroli i konsultacji przez 

te organy oraz ochronę zdrowia zwierząt.”; 

albo 

w art. 3 w pkt 17: 

a) w lit. d, skreśla się ust. 4d, 

b) w lit. h, ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wykaz punktów wjazdu podróżnych oraz szczegółowy sposób przeprowadzania 

konsultacji, o której mowa w ust. 4a, mając na względzie zapewnienie sprawnego 

przeprowadzania kontroli i konsultacji przez te organy oraz ochronę zdrowia 

zwierząt.”. 

 

9. Wątpliwości budzą proponowane w art. 3 pkt 31 procedowanej ustawy przepisy art. 53 

ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt w zakresie zasad dostępu przez zainteresowane podmioty do systemu 

teleinformatycznego, w którym są obowiązane prowadzić dokumentację.  

 Po pierwsze, proponowany art. 53 ust. 1 stanowi, że posiadacze zwierząt, z których lub 

do których pozyskuje się żywność, prowadzą dokumentację w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Głównego Lekarza Weterynarii. Zgodnie 

z art. 53 ust. 3 system ten jest udostępniany nieodpłatnie. Z przepisów ust. 5 i 6 tego 

artykułu wynika natomiast, że wskazane w nim podmioty uzyskują dostęp do systemu 

teleinformatycznego po potwierdzeniu swojej tożsamości przy użyciu 

indywidulanych loginu i hasła nadawanego przez Głównego Lekarza Weterynarii. 

Jak z powyższego wynika proponowane przepisy w sposób ogólnikowy regulują materię 

udostępniania (dostępu) do omawianego systemu teleinformatycznego. Nie określają, na 

jakich zasadach (w jaki sposób) Główny Lekarz Weterynarii udostępnia ten system, 
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login i hasło. Czy udostępnienie to następuje z urzędu dla wszystkich podmiotów 

wskazanych w art. 53 ust. 4 (jeżeli tak, to w którym momencie) czy może na wniosek, 

w jakim terminie i jak system jest udostępniany, jak jest przekazywana 

zainteresowanym podmiotom informacja o nadanym im loginie i haśle. Proponowane 

przepisy powinny wyjaśniać te sprawy, tym bardziej, że dotyczą one bezpośrednio praw 

i obowiązków podmiotów prowadzących w takim systemie dokumentację. Dodatkowo 

wskazać należy, że nieprowadzenie lub też nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji 

w tym systemie oraz niedokonywanie lub nieprawidłowe dokonywanie w niej wpisów 

jest zagrożone sankcją karną określoną w art. 85 ust. 1 pkt 7. 

 Po drugie, art. 53 ust. 4 stanowi, że podmioty prowadzące zakład leczniczy dla zwierząt 

wskazują w udostępnionym systemie teleinformatycznym „jacy lekarze weterynarii” 

świadczą usługi w ramach tego zakładu. W rozpatrywanym przypadku zasadnym byłoby 

jednak określenie, jakie konkretne dane lekarzy weterynarii świadczących usługi 

w ramach zakładu są zamieszczane w systemie (w prowadzonej w nim dokumentacji), 

zarówno z uwagi na to, że znajdą się wśród nich dane osobowe lekarzy, po drugie dla 

zapewnienia jednolitego stosowania tego przepisu (zamieszczania w dokumentacji tych 

samych danych dotyczących lekarzy weterynarii, np. danych identyfikujących lekarzy). 

 Reasumując, wskazać należy, że do omawianych przepisów analogiczne zastrzeżenia 

zgłosił również Prezes UODO oraz, że ewentualne propozycje poprawek zmierzające do 

ich doprecyzowania będą możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez przedstawiciela 

Rządu. 

10. Odnośnie proponowanych w art. 3 procedowanej ustawy przepisów art. 53 ust. 1, 2 i 4 

oraz art. 85 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. 

 Po pierwsze, przepisy art. 53 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 pkt 7 są ze sobą niespójne, co 

do miejsca wpisu (zamieszczania) wskazanych w nich danych i informacji. Z przepisów 

art. 53 ust. 1 i art. 85 ust. 1 pkt 7 wynika, że dane (informacje) są zamieszczane 

(wpisywane) w dokumentacji prowadzonej przez posiadaczy zwierząt, z których lub do 

których pozyskuje się żywność. Przepisy art. 53 ust. 1 określają dane i informacje, które 

ma zawierać dokumentacja, natomiast art. 85 ust. 1 pkt 7 określa sankcję karną za 

nieprowadzenie lub nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji oraz za niedokonywanie 

lub nieprawidłowe dokonywanie wpisu w tej dokumentacji. Z przepisu art. 53 ust. 2, 

wynika natomiast, że dane te są wpisywane w systemie teleinformatycznym. 
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Rozstrzygnięcia wymaga więc, czy intencją projektodawcy jest, aby dane i informacje, 

o których mowa w art. 53 ust. 1, były wpisywane w systemie teleinformatycznym, czy 

w dokumentacji prowadzonej za pomocą tego systemu. W zależności od powyższego 

rekomenduje się przyjęcie jednej z wersji przedstawionych poniżej poprawek 

mających na celu zapewnienie spójności między przepisami art. 53 ust. 1 i 2 oraz 

art. 85 ust. 1 pkt 7.  

 Po drugie, na gruncie analizowanych przepisów art. 53 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 pkt 7 

rodzą się dwie wątpliwości – czy intencją projektodawcy jest, aby art. 53 ust. 4 nakładał 

na podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt obowiązek wskazywania 

w systemie teleinformatycznym jacy lekarze weterynarii świadczą usługi w tym 

zakładzie (jak ma to miejsce obecnie), czy może w prowadzonej przez ten podmiot 

dokumentacji oraz, czy naruszenie tego obowiązku faktycznie nie ma być zagrożone 

sankcją określoną w art. 85 ust. 1 pkt 7 (jak bowiem wskazano wyżej art. 85 ust. 1 pkt 7 

sankcjonuje naruszenie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji, nie zaś 

zamieszczania informacji (danych) w systemie teleinformatycznym). W tym zakresie 

ewentualna propozycja poprawki będzie możliwa po przedstawieniu wyjaśnień 

przez przedstawiciela Rządu, między innymi dlatego, że przyjęcie drugiego 

z zaproponowanego poniżej wariantu poprawki uwzględniałoby sankcjonowanie 

również niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie obowiązku określonego w art. 53 

ust. 4. 

Propozycja poprawki: 

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”; 

albo 

w art. 3 w pkt 33 w lit. a w tiret drugim, w pkt 7 wyrazy „wpisu w tej dokumentacji lub 

dokonuje wpisu w tej dokumentacji” zastępuje się wyrazami „wpisu w systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 53 ust. 1, lub dokonuje wpisu w tym systemie”. 

 

11. Procedowana ustawa zmienia w art. 3 pkt 3 lit. f określoną w art. 2 pkt 19 ustawy 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt definicję 

określenia „świadectwo zdrowia”. Stanowi, że przez przedmiotowe świadectwo 

rozumie się świadectwo urzędowe w rozumieniu art. 3 pkt 27 rozporządzenia 2017/625 
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poświadczające stan zdrowia zwierzęcia lub zwierząt, stan zdrowotny stada, z którego 

zwierzęta pochodzą, albo jakość zdrowotną niejadalnego produktu pochodzenia 

zwierzęcego. Należy więc zwrócić uwagę na art. 85a ust. 1 pkt 2 lit. c zmienianej 

ustawy. Określa on administracyjną karę pieniężną dla podmiotu, który prowadząc 

działalność nadzorowaną w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

lub produktów pochodnych nie posiada dokumentów handlowych lub świadectw 

zdrowia spełniających wymagania określone w art. 21 ust. 2 akapit pierwszy i ust. 3 

akapit pierwszy lub art. 48 ust. 5 rozporządzenia nr 1069/2009, lub art. 17 ust. 1 lit. b 

lub art. 31 rozporządzenia nr 142/2009. Zarówno analiza tego przepisu karnego, 

jak i pozostałych przepisów tej ustawy nie pozwala ustalić wymagań określonych 

dla świadectw zdrowia określonych w art. 31 rozporządzenia nr 142/2009, w tym 

na ustalenie rozporządzenia, którego dotyczy przyjęty w tym przepisie skrót 

„rozporządzenia nr 142/2009”. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt nie odwołuje się w żadnym innym przepisie do 

rozporządzenia nr 142/2009. Wydaje się, że w rozpatrywanym przypadku doszło do 

błędu w przywołaniu właściwego rozporządzenia, i art. 85a ust. 1 pkt 2 lit. c powinien 

odwoływać się do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz 

w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych 

próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach 

w myśl tej dyrektywy (rozporządzenia nr 142/2011) o, którym mowa w art. 26a ust. 2 

pkt 2 lit. b, czy w art. 85a ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy. Jeżeli natomiast chodzi 

o ”rozporządzenie nr 142/2009”, to wydaje się, że skrót ten może dotyczyć 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 142/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalającego 

maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka 

w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego 

rozporządzeniem (WE) nr 619/2008, ale to rozporządzenie nie odnosi się w swej treści 

ani do dokumentów handlowych ani do świadectw zdrowia. W związku w tym, jeżeli 

w rozpatrywanym przypadku chodzi o rozporządzenie nr 142/2011, to rekomenduje się 

przyjęcie poniższej poprawki, w przeciwnym razie propozycja poprawki będzie 

możliwa do zaproponowania po przedstawieniu wyjaśnień przez przedstawiciela Rządu. 



– 20 – 

Brak zmiany art. 85a ust. 1 pkt 2 lit. c zachowa stan prawny wykluczający 

zastosowanie tego przepisu w części, w jakiej sankcjonuje on naruszenie wymagań 

określonych dla świadectw zdrowia w art. 31 rozporządzenia nr 142/2009. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 dodaje się pkt 33a w brzmieniu: 

„33a) w art. 85a w ust. 1 w pkt 2 w lit. c wyrazy „rozporządzenia nr 142/2009” zastępuje się 

wyrazami „rozporządzenia nr 142/2011”;”. 

 

12. Proponowany w art. 5 pkt 6 lit. c procedowanej ustawy przepis art. 7 ust. 5 pkt 2 ustawy 

o produktach pochodzenia zwierzęcego stanowi, że minister właściwy do spraw 

rolnictwa może podwyższyć, w drodze rozporządzenia, progi określone w art. 13 ust. 1 

lit. a rozporządzenia 2019/627, mając na względzie konieczność spełnienia warunku, 

o którym mowa w art. 3 ust. 2 tego rozporządzenia. Analiza przepisów art. 3 ust. 2 

oraz art. 13 ust. 1 lit. a i ust. 2 rozporządzenia 2019/627 rodzi jednak poważne 

wątpliwości, czy proponowane w art. 7 ust. 5 pkt 2 ustawy o produktach pochodzenia 

zwierzęcego upoważnienie ustawowe nie jest obarczone błędem w zakresie wskazanych 

w nim warunków stanowiących wytyczną tego upoważnienia. Wydaje się bowiem, że 

zamiast do warunków, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2019/627, 

proponowany przepis powinien się odnosić do warunków ale określonych w art. 13 

ust. 2 tego rozporządzenia. Należy zaznaczyć, że przywołany art. 3 ust. 2 stanowi, że 

„W ramach audytu procedur opartych na analizie zagrożeń i koniecznych punktach 

kontroli (HACCP), jak określono w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004, właściwe 

organy sprawdzają, czy podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze 

zajmujące się obróbką produktów pochodzenia zwierzęcego stosują takie 

procedury w sposób ciągły i właściwy.”. Z jego brzmienia nie wynika, aby określał on 

warunki, jakie należy uwzględniać przy podwyższaniu przez ministra właściwego do 

spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, progów określonych w art. 13 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia 2019/627 – stanowiącym, że na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 1 

rozporządzenia 2019/627 właściwe organy mogą zezwolić, aby w przypadku, gdy ani 

urzędowy lekarze weterynarii, ani urzędowy pracownik pomocniczy nie są obecni 

w zakładzie obróbki dziczyzny lub w rzeźni podczas uboju i obróbki poubojowej, 

badanie poubojowe było opóźnione o maksymalnie 24 godziny od uboju lub przybycia 

zwierząt do zakładu obróbki dziczyzny, pod warunkiem, że ubój tych zwierząt odbywa 
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się w rzeźni o niskiej wydajności, w których poddaje się ubojowi lub obróbce mniej niż 

1000 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza rocznie lub mniej niż 150 000 

sztuk drobiu, zajęczaków i drobnej zwierzyny łownej rocznie. Inaczej rzecz się ma 

w przypadku warunków określonych w art. 13 ust. 2 tego rozporządzenia. Przepis ten 

jednoznacznie rozstrzyga, że właściwe organy mogą podwyższyć progi określone 

w art. 13 ust. 1 lit. a oraz zapewnić stosowanie odstępstwa w przypadku najmniejszych 

rzeźni i zakładów obróbki dziczyzny zgodnych z definicjami rzeźni o niskiej wydajności 

lub zakładu obróbki dziczyzny o niskiej wydajności, pod warunkiem, że łączna roczna 

produkcja tych zakładów nie przekracza 5 % całkowitej ilości świeżego mięsa 

wyprodukowanego w danym państwie członkowskim w odniesieniu do: 

przedmiotowych gatunków, wszystkich zwierząt kopytnych łącznie, całego drobiu 

łącznie lub wszystkich ptaków i zajęczaków łącznie. W związku z tym potwierdzenia 

przez przedstawiciela Rządu wymaga poprawność proponowanego przepisu we 

wskazanym wyżej zakresie. Jeżeli natomiast powinien się on odwoływać do warunków 

określonych w art. 13 ust. 2 rozporządzenia 2019/627, rekomenduje się przyjęcie 

zaproponowanej poniżej poprawki, która po pierwsze zapewni stosowanie art. 13 ust. 1 

i 2 rozporządzenia 2019/627 w polskim porządku prawnym, a po drugie zgodność 

proponowanego w art. 7 ust. 5 pkt 2 upoważnienia ustawowego i wydanego na jego 

podstawie rozporządzenia z art. 92 ust. 1 Konstytucji wymagającym zamieszczenia 

w upoważnieniu ustawowym właściwej (poprawnej) merytorycznie wytycznej. 

Propozycja poprawki: 

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”. 

 

13. Proponowany w art. 5 pkt 12 procedowanej ustawy przepis art. 15a ust. 2 ustawy 

o produktach pochodzenia zwierzęcego określa przykładowy (otwarty) katalog spraw 

zawartych w projekcie planu pilotażowego, o którym mowa w art. 18 ust. 9 

rozporządzenia 2017/625. Stanowi on, że projekt tego planu zawiera co najmniej 

określone w tym przepisie informacje. Przepis art. 15a ust. 3 przewiduje natomiast, że 

dokument ten może się stać prawem powszechnie obowiązującym przybierającym 

postać rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

Stanowi no bowiem, że wskazany minister może wprowadzić projekt planu 

pilotażowego, o którym mowa w art. 18 ust. 9 rozporządzenia 2017/625, w drodze 
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rozporządzenia, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części. Skoro więc 

racjonalny ustawodawca przewiduje, że projekt planu pilotażowego może stać się de 

facto rozporządzeniem to powinien określić zakres spraw przewidzianych do określenia 

w takim dokumencie zgodnie z wymogami dotyczącymi spraw przekazywanych przez 

ustawę do unormowania w drodze rozporządzenia, a więc wskazując zamknięty 

katalog sprawy, które w tym dokumencie należy określić. Po pierwsze jest to 

konieczne, aby nie narazić się na zarzut niezgodności proponowanych przepisów 

i wydanego na ich podstawie rozporządzenia z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Jak bowiem 

wskazano we wcześniejszej uwadze nr 8 rolą rozporządzeń jest wykonanie ustawy (jej 

przepisów materialnych), w żadnym razie jej uzupełnianie o sprawy pominięte 

(niewyjaśnione) przez ustawodawcę (np. wyrok TK z dnia 9 listopada 1999 r., K 28/98). 

Po drugie aby nie narazić się na zarzut niezgodności tych przepisów z art. 7 Konstytucji 

(zasadą legalizmu) stanowiącego, że „organy władzy publicznej działają na podstawie 

i w granicach prawa”. Rozporządzenie pełni rolę „służebną” wobec ustawy, co oznacza, 

że przepisy stanowiące podstawę jego wydania nie mogą stwarzać organom 

opracowującym omawiany dokument, a następnie nadającym mu charakter przepisu 

powszechnie obowiązującego, możliwość samodzielnego regulowania w nim spraw 

nieprzewidzianych i niewyjaśnionych w ustawie. Organ wydający akt wykonawczy 

musi działać na podstawie i w granicach prawa. W związku z tym rekomenduje się 

przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 5 w pkt 12, w art. 15a w ust. 2: 

a)  we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „zawiera co najmniej wskazanie” zastępuje się 

wyrazem „określa”, 

b) w pkt 1 wyraz „zakresu” zastępuje się wyrazem „zakres”, 

c) w pkt 2 wyraz „czasu” zastępuje się wyrazem „czas”, 

d) w pkt 3 wyrazy „praktycznych rozwiązań dotyczących” zastępuje się wyrazami 

„praktyczne rozwiązania dotyczące”. 

 

14. Proponowany w art. 6 pkt 12 procedowanej ustawy przepis art. 42 ust. 1 ustawy 

o paszach odnosi się do zintegrowanego wieloletniego krajowego planu urzędowej 

kontroli, o którym mowa w art. 109 ust. 1 rozporządzenia 2017/625. Należy więc 

zaznaczyć, że wbrew temu co wynika z brzmienia proponowanego przepisu art. 109 
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ust. 1 rozporządzenia 2017/625 dotyczy dokumentu o innej nazwie – „wieloletniego 

krajowego planu urzędowej kontroli”. Do zintegrowanego wieloletniego krajowego 

planu urzędowej kontroli odnosi się obecny art. 42 ust. 1 ustawy o paszach, wskazując 

że jest to plan, o którym mowa w art. 41 rozporządzenia 882/2004 (rozporządzenia 

uchylanego rozporządzeniem 2017/625). W związku z tym rekomenduje się przyjęcie 

zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 6 w pkt 12, w ust. 1 skreśla się wyraz „zintegrowanego”. 

 

15. Przepis art. 14 procedowanej ustawy przewiduje, że operacyjny plan awaryjny 

zachowuje moc do czasu zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw rolnictwa 

planu awaryjnego. Wątpliwości budzi, czy projektodawcy faktycznie chodziło 

o zachowanie ww. planu do czasu (do określonej godziny w określony dniu) 

zatwierdzenie planu, czy raczej do dnia, w którym ono nastąpiło. Zaznaczyć, należy, że 

przyjęcie pierwszego wariantu oznacza m.in., że w dniu dokonanego przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa zatwierdzenia będą obowiązywać dwa z ww. planów. 

W przypadku gdyby w rozpatrywanej kwestii chodziło jednak o dzień zatwierdzenia 

omawianego planu rekomenduje się przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 14 w części wspólnej wyrazy „do czasu” zastępuje się wyrazami „do dnia”. 

 

IV. Uwagi szczegółowe o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym 

Opierając się na dyrektywach poprawnej legislacji proponuje się przyjęcie 

zaproponowanych poniżej poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 8, w art. 5a wyrazy „przez urząd obsługujący ten organ” zastępuje się 

wyrazami „przez obsługujący go urząd” – ponieważ zarówno wskazany w tym przepisie 

Główny Lekarz Weterynarii, jak i Komisja Europejska są organami (odpowiednio 

krajowym i unijnym), proponuje się jego doprecyzowanie, tak aby z jego brzmienia 

wynikało, że dotyczy on strony internetowej administrowanej przez urząd obsługujący 

Głównego Lekarza Weterynarii; 

2) w art. 1 w pkt 11, w zdaniu drugim wyrazy „w rozumieniu art. 15a ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „ , o których mowa w art. 15a ust. 1” – ponieważ zgodnie z § 152 Zasad 

techniki prawodawczej zwrotów charakterystycznych dla definicji (a takim jest zwrot 
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„w rozumieniu”) nie używa się w znaczeniu niedefinicyjnym, a art. 15a ust. 1 nie 

zawiera definicji określenia „punktami kontroli granicznej” tylko jego skrót (zwanych 

dalej „punktami kontroli granicznej”); 

3) w art. 1 w pkt 14, w art. 15b w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „podlegają kontroli” zastępuje się 

wyrazami „podlegają kontroli urzędowej” – zapewniając spójność tego przepisu 

z pozostałymi przepisami zmienianej ustawy odwołującymi się do „kontroli urzędowej”, 

np. z art. 1 pkt 4, czy art. 3 ust. 6 pkt 1 tej ustawy; 

4) w art. 1 w pkt 14, w art. 15b w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „o terminie, w tym 

o godzinie i miejscu planowanej kontroli” zastępuje się wyrazami „o terminie 

planowanej kontroli, w tym o jej godzinie i miejscu” – ponieważ brak przecinka po 

wyrazach „o godzinie i miejscu” oznacza, zgodnie z przyjętymi regułami języka 

polskiego, że planowana kontrola jest przyporządkowana do stanowiących w tym 

przepisie wtrącenie godziny i miejsca, ale już nie do poprzedzającego to wtrącenie 

terminu, a jak należy wnioskować w omawianym przepisie chodzi o termin planowanej 

kontroli, w tym o jej godzinę i miejsce; 

5) w art. 1 w pkt 14, w art. 15e w ust. 3 wyrazy „poza obszarem właściwości tego lekarza” 

zastępuje się wyrazami „poza terytorialnym zakresem działania tego lekarza”  

– zapewniając jednolitość w obrębie analogicznych przepisów zmienianej ustawy  

(np. z proponowanym wcześniej przepisem art. 15b ust. 2) i zgodność z dyrektywą 

wyrażoną w § 10 Zasad techniki prawodawczej stanowiącą, że do oznaczania 

jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń; 

6) w art. 1 w pkt 14, w art. 15i w ust. 4 wyrazy „organom, o których mowa w ust. 2,” 

zastępuje się wyrazami „organowi celnemu albo organowi upoważnionemu do 

wykonywania niektórych zadań organów celnych zgodnie z przepisami prawa celnego 

administracji rządowej” – zapewniając jednolitość z rozwiązaniem przyjętym 

w następnym ustępie tego artykułu (ust. 5); 

7) w art. 1: 

a) w pkt 18 w lit. b, w ust. 5 wyrazy „w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 2017/625 

oraz laboratoriach urzędowych w rozumieniu art. 37 rozporządzenia 2017/625” 

zastępuje się wyrazami „ , o których mowa w art. 100 rozporządzenia 2017/625, 

oraz laboratoriach urzędowych, o których mowa w art. 37 rozporządzenia 

2017/625,”, 

b) w pkt 26: 
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– w lit. b: 

– – w tiret pierwszym, we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w rozumieniu 

art. 37 rozporządzenia 2017/625” zastępuje się wyrazami „ , o których mowa 

w art. 37 rozporządzenia 2017/625”, 

– – w tiret drugim, w pkt 2 wyrazy „w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 

2017/625” zastępuje się wyrazami „ , o których mowa w art. 100 

rozporządzenia 2017/625”, 

– w lit. c, w ust. 3: 

– – w pkt 1 wyrazy „w rozumieniu art. 37 rozporządzenia 2017/625”, zastępuje się 

wyrazami „ , o którym mowa w art. 37 rozporządzenia 2017/625,”, 

– – w pkt 2 „w rozumieniu art. 42 rozporządzenia 2017/625” zastępuje się 

wyrazami „ , o którym mowa w art. 37 rozporządzenia 2017/625,” 

– ponieważ, jak już wskazano wyżej (uwaga nr 2), zgodnie z § 152 Zasad techniki 

prawodawczej zwrotów charakterystycznych dla definicji (a takim jest zwrot 

„w rozumieniu”) nie używa się w znaczeniu niedefinicyjnym, a przepisy, do których 

następuje odesłanie nie stanowią definicji ww. laboratoriów; 

8) w art. 1 w pkt 22, w art. 20 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „innych państw 

członkowskich” dodaje się wyrazy „Unii Europejskiej” – po pierwsze z uwagi na 

konieczność doprecyzowania przedmiotowych przepisów, ponieważ zmieniana ustawa 

odwołuje się w swych przepisach do dwóch rodzajów państw członkowskich (Unii 

Europejskiej oraz EFTA), a po drugie zapewniając jednolitość proponowanych 

przepisów z pozostałymi przepisami zmienianych ustaw odnoszącymi się do takich 

państw, zgodnie z dyrektywą § 10 Zasad techniki prawodawczej stanowiącą, że do 

oznaczania jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń; 

9) w art. 1 w pkt 30 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „audytów laboratorium” zastępuje się 

wyrazami „audytów laboratorium urzędowego” – zapewniając jednolitość 

proponowanego przepisu z pozostałymi przepisami zmienianej ustawy (np. art. 25b 

ust. 2a), a także zgodnie z dyrektywą § 10 Zasad techniki prawodawczej stanowiącą, że 

do oznaczania jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń; 

10) w art. 1 w pkt 32, w art. 31 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „prowadzenie kontroli urzędowych” 

zastępuje się wyrazami „kontrolę urzędową” – analogicznie do pozostałych punktów 

proponowanego art. 31 ust. 1, w szczególności pkt 1, 7, 10–12, które przewidują 
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pobieranie przez Inspekcję Weterynaryjną opłat za „kontrolę”, a jak należy wnioskować 

opłata za kontrolę mieści w sposobie opłatę „za przeprowadzenie kontroli”; 

11) w art. 3 w pkt 31, w art. 53 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „w Rzeczypospolitej Polskiej lub w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej” zastępuje się wyrazami „w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej” – zapewniając z jednej 

strony kompatybilność w obrębie proponowanego przepisu, przez zaakcentowanie 

w jego brzmieniu, że Rzeczpospolita Polska również jest państwem członkowskim Unii 

Europejskiej, a z drugiej strony z pozostałymi przepisami zmienianej ustawy 

odnoszącymi się w swej treści zarówno do Rzeczypospolitej Polskiej, jak i do Unii 

Europejskiej (np. z art. 28a i art. 40b); 

12) w art. 5: 

a)  w pkt 20, w art. 21e w ust. 3 po wyrazach „państwa członkowskiego” dodaje się 

wyrazy „Unii Europejskiej”, 

b) w pkt 24 w lit. b w tiret drugim, w pkt 6 „innych państw członkowskich” dodaje się 

wyrazy „Unii Europejskiej” – analogicznie, jak w przypadku poprawki nr 8; 

13) w art. 5 w pkt 22 w lit. b, w ust. 6 po wyrazach „w drodze decyzji” dodaje się wyraz 

„administracyjnej” – zapewniając spójność proponowanego przepisu z terminologią 

przyjętą w pozostałych przepisach zmienianej ustawy przyjętą na oznaczanie decyzji 

administracyjnych, w tym zgodnie z § 10 Zasad techniki prawodawczej stanowiącym, że 

do oznaczania jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń. 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator
 


