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Szkolenie specjalizacyjne trwa: 4 semestry (2 lata) 
 

Liczba godzin wykładów: nie mniej niż 350 godzin (w tym 28 godzin zajęć 
studyjnych w zakładach przemysłu spożywczego i jednostkach kontroli urzędowej). Ponadto 

obowiązuje odbycie 16 godzinnego stażu z zakresu badania zwierząt rzeźnych i mięsa – 
szkolenie indywidualne (nie wchodzi w zakres godzin Studium, wynika z katalogu 

umiejętności). 

 

 

 

1. Cel i zakres specjalizacji 

 

W nowej sytuacji społeczno-politycznej, po akcesji do Wspólnoty Europejskiej 

niezbędny jest dalszy rozwój kształcenia podyplomowego i podnoszenia kwalifikacji. Stąd 

celem specjalizacji jest doskonalenie umiejętności lekarzy weterynarii w zakresie 

wykonywanych zadań w ramach działalności urzędowej  inspekcji weterynaryjnej na 

stanowiskach administracyjnych, jak również bezpośrednio w nadzorze w łańcuchu 

żywnościowym, a więc w produkcji i obrocie żywności. 

Wymagane jest,  aby lekarzy weterynarii - kandydaci na specjalistów w trakcie kształcenia 

podyplomowego opanowali w stopniu jak najwyższym wiedzę teoretyczna i w miarę 

możliwości praktyczną z zakresu określonego programem studiów, który zawiera wszystkie 



 

elementy niezbędne do wykonywania obowiązków na stanowisku urzędowego inspektora 

weterynaryjnego. Jednocześnie zakłada się, że uzyskanie tytułu specjalisty ułatwi dalsze 

podnoszenie umiejętności i kwalifikacji  na drodze ustawicznego kształcenia. 

 

2. Przebieg procesu szkolenia, zaliczanie i egzaminy 

  Kurs specjalizacyjny będzie obejmował 4 – semestry w ramach, których przedstawi się 

zainteresowanym tematykę stanowiącą niezbędny zasób wiedzy do uzyskania tytułu 

specjalisty. Po wysłuchaniu wykładów i zaliczeniu innych zajęć przewidzianych programem 

studiów specjalizacyjnych oraz zdaniu wewnętrznego egzaminu, kandydat zostaje 

dopuszczony do egzaminu państwowego. Pozytywnie zdany egzamin jest warunkiem 

uzyskania specjalizacji. Wewnętrzny egzamin w ramach danego studium specjalizacyjnego 

organizuje Kierownik Studium, który przedstawia Krajowemu Kierownikowi Specjalizacji 

listę uczestników, którzy zaliczyli dane studium i zostali dopuszczeniu do egzaminu 

państwowego. Egzamin państwowy ma charakter pisemny (12 pytań problemowych) lub 

testowych (200 pytań jednokrotnego wyboru). Pytania ustala Kierownik Krajowy Specjalizacji 

w porozumieniu z członkami Komisji Egzaminacyjnej i Kierownikiem danego studium 

specjalizacyjnego. W przypadku nie zaliczenia egzaminu pisemnego przeprowadza się 

egzamin poprawkowy w formie ustnej w innym terminie niż egzamin pisemny. Termin 

egzaminu poprawkowego ustala się indywidualnie uwzględniając obowiązujące zasady i 

harmonogram kolejnych egzaminów.  

 

3. Miejsce organizacji i odbywania kursów specjalizacyjnych 

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. 

 

4. Ramowy program specjalizacji 

 

Lp. Temat Ilość godzin 
1.  Źródła prawa żywnościowego. Ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności  i 
ogólne procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. 

10 

2.  Etap produkcji pierwotnej. Higieniczno-sanitarne wymagania w 
hodowli zwierząt rzeźnych i bydła mlecznego. Zdrowie zwierząt, 
bezpieczeństwo pasz i żywienia zwierząt oraz ochrona środowiska. 

 25           



 

3.  Dobrostan zwierząt w chowie i hodowli z uwzględnieniem 
transportu zwierząt rzeźnych. 

10 

4.  Wymagania sanitarno-techniczne dla rzeźni i zakładów 
produkuj ących i przechowujących żywność zwierzęcego 
pochodzenia oraz innych zakładów przemysłu spożywczego. 
Rejestracja i zatwierdzanie zakładów. 

25 

5.  Urzędowa kontrola w odniesieniu do produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zasady 
badania zwierząt rzeźnych i mięsa.  

25 

6.  Podstawy technologii żywności zwierzęcego pochodzenia. Przepisy 
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

35 

7.  Kontroli urz ędowa żywności w produkcji i obrocie. Metodologia i 
procedury sprawdzania zgodności z prawem paszowym i 
żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i 
dobrostanu zwierząt. 

25 

8.  Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym.  
Zanieczyszenia w żywności i substancje niepożądane w paszach,  
Choroby odzwierzęce powodujace zatrucia i zakażenia 
pokarmowe, przenoszone droga pokarmową. Weterynaryjne 
produkty lecznicze i ich pozostałosci w zywnosci. Analiza ryzyka 
w urzedowej kontroli żywności i ochronie zdrowia publicznego. 
Programy krajowe i regionalne realizowane w ramach 
zarzadzania ryzykiem. 

40 

9.  Badania laboratoryjne surowców i produktów żywnościowych w 
łańcuchu żywnościowym w ramach urzędowej kontroli i systemu 
kontroli wewnętrznej. Normy i normalizacja w badaniach 
urzędowych. 

20 

10. Zasady monitoringu żywności i pasz oraz jego znaczenie w 
systemie zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. 
System RASFF i identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym. 

17 

11. Systemy zarządzania bezpieczeństwa  i jakością żywności /ISO 
EN, HACCP i inne/ oraz ich zastosowanie w urzędowej kontroli. 
Technika auditowania. Metody weryfikacji i doskonalenia 
systemu. 

40 

12. Znakowanie żywności, w tym oznakowanie datą minimalnej 
trwałości lub terminem przydatności do  spożycia. Materiały i 
wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością. Dodatki do 
żywności. 

10 

13. Zasady postępowania administracyjnego w powiązaniu z 
procesem wydawania decyzji administracyjnych  w odniesieniu do 
warunków i żywności nie spełniających określonych wymagań. 
Odpowiedzialność za szkodę, przepisy karne i kary pieniężne.  

30 

14. Systemy informatyczne i inne elektroniczne systemy  
dokumentowania oraz sprawozdawczości (np. CELAB) 

10 

15. Zajęcia studyjne w zakładach/jednostkach: 
- graniczny punkt kontroli weterynaryjnej  

28 
 



 

- zakład uboju i przetwórstwa (m. czerwone) 
- zakład uboju drobiu i przetwórstwa mięsa drobiowego 
- zakład przetwórstwa ryb lub skup/przetwórstwo dziczyzny 
- zakład mleczarski lub produkcja powiązana 

5 jednostek 
każda jako 

20% 
(należy 

uzyskać w 
grupie 

zorganizowane
j przynajmniej 
80% - wizyta 

w 4 
jednostkach) 

16. Staż w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa – szkolenie 
indywidualne (nie wchodzi w zakres godzin Studium, wynika z 
katalogu umiejętności) 

2 dni robocze 
(16 godzin) 

17. Razem 350 
 

5. Wymagane dokumenty: 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 

sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii z 

dnia 28 listopada 1994 r. (Dz.U. z dnia 15 grudnia 1994 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych 

zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii z dnia 7 lutego 2008 r. (Dz.U. z 

dnia 6 marca 2008 r.) informuje się, iż lekarz weterynarii ubiegający się o uzyskanie tytułu 

specjalisty w danej dziedzinie weterynarii występuje z wnioskiem do Komisji do Spraw 

Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, zwanej dalej "Komisją", o przyjęcie na szkolenie 

specjalizacyjne. 

 

Warunkiem przyjęcia lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne jest wykazanie 

się co najmniej 2-letnim stażem pracy zawodowej.  

 

Wniosek powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia, 

2) określenie miejsca zamieszkania, 

3) informację o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem zajmowanych stanowisk, 

4) określenie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska, 

5) informację o ukończonych kursach specjalistycznych (jeśli dotyczy), 

6) informację o publikacjach (jeśli dotyczy). 



 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) odpis dyplomu lekarza weterynarii (kopia), 

2) odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa 

wykonywania zawodu, 

3) deklarację co do pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający 

go zakład pracy.  

 

 


