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Poz. 1875

1875
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie trybu post´powania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
oraz szczegó∏owych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadajàcych prawo wykonywania
zawodu.
Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia
1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567) zarzàdza si´, co nast´puje:

5) dat´ wpisu i podpis osoby dokonujàcej tego wpisu;

§ 1. 1. Wniosek lekarza weterynarii o stwierdzenie
prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii zawiera:

7) adnotacje uzupe∏niajàce, dotyczàce w szczególnoÊci posiadanych kwalifikacji i tytu∏ów zawodowych
oraz stopni naukowych.

1) imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania i adres;
2) nazw´ i numer dokumentu poÊwiadczajàcego posiadanie:
a) obywatelstwa polskiego albo
b) obywatelstwa jednego z paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej.
2. Do wniosku, którym mowa w ust. 1, do∏àcza si´:
1) odpis dyplomu lekarza weterynarii, a je˝eli dyplom
ten zosta∏ wydany przez uczelni´ zagranicznà, równie˝ jego uwierzytelnione t∏umaczenie na j´zyk polski;
2) oÊwiadczenie o posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do
czynnoÊci prawnych.
§ 2. 1. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna po
podj´ciu uchwa∏y stwierdzajàcej prawo wykonywania
zawodu lekarza weterynarii przekazuje niezw∏ocznie jej
odpis Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej.
2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna po otrzymaniu odpisu uchwa∏y, o której mowa w ust. 1, dokonuje wpisu na list´ lekarzy weterynarii posiadajàcych
prawo wykonywania zawodu.
§ 3. 1. Lista lekarzy weterynarii posiadajàcych prawo wykonywania zawodu zawiera:
1) numer wpisu nadany lekarzowi weterynarii przez
Krajowà Rad´ Lekarsko-Weterynaryjnà na liÊcie lekarzy weterynarii;

6) miejsce wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

2. Lista, o której mowa w ust. 1, jest jawna i mo˝e
byç prowadzona w formie ksià˝kowej lub przy zastosowaniu systemów informatycznych.
§ 4. 1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna po
dokonaniu wpisu na list´ lekarzy weterynarii posiadajàcych prawo wykonywania zawodu zawiadamia o tym
okr´gowà rad´ lekarsko-weterynaryjnà, o której mowa
w § 2 ust. 1.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna wydaje lekarzowi weterynarii zaÊwiadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
3. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) nazw´ okr´gowej izby lekarsko-weterynaryjnej,
której organem jest okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna wydajàca zaÊwiadczenie;
2) numer i dat´ uchwa∏y okr´gowej rady lekarsko-weterynaryjnej stwierdzajàcej prawo wykonywania
zawodu lekarza weterynarii;
3) imi´ i nazwisko oraz dat´ i miejsce urodzenia lekarza weterynarii;
4) numer i dat´ wydania dyplomu lekarza weterynarii
oraz nazw´ uczelni wydajàcej ten dyplom;
5) podstaw´ prawnà wydania zaÊwiadczenia;

2) imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania i adres lekarza weterynarii;

6) numer wpisu na liÊcie lekarzy weterynarii, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;

3) numer i rok wydania dyplomu lekarza weterynarii
oraz nazw´ uczelni wydajàcej ten dyplom;

7) miejsce i dat´ wydania zaÊwiadczenia;

4) nazw´ i siedzib´ okr´gowej rady lekarsko-weterynaryjnej oraz numer uchwa∏y stwierdzajàcej prawo
wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

8) podpis prezesa okr´gowej rady lekarsko-weterynaryjnej;
9) piecz´ç urz´dowà okr´gowej izby lekarsko-weterynaryjnej.
§ 5. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, dokonujàca skreÊleƒ z listy lekarzy weterynarii posiadajàcych prawo wykonywania zawodu w przypadkach
okreÊlonych w ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weteryna-
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ryjnych, zawiadamia o tym niezw∏ocznie wszystkie
okr´gowe rady lekarsko-weterynaryjne.
§ 6. 1. Lekarz weterynarii, wpisany na list´ lekarzy
weterynarii posiadajàcych prawo wykonywania zawodu, jest obowiàzany zawiadamiaç okr´gowà rad´ lekarsko-weterynaryjnà o ka˝dej zmianie miejsca zamieszkania lub miejsca wykonywania zawodu.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, okr´gowa
rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje niezw∏ocznie
Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej.
§ 7. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
§ 8. Przepis § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b stosuje si´ od dnia
uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Poz. 1875 i 1876

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
———————
2)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia
19 marca 1992 r. w sprawie trybu post´powania dotyczàcego stwierdzania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadajàcych prawo wykonywania zawodu (Dz. U. Nr 27,
poz. 118), które utraci moc z dniem 1 stycznia 2003 r. na
podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438
i Nr 154, poz. 1790 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976).

1876
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie wykazu laboratoriów upowa˝nionych do prowadzenia badaƒ Êrodków ˝ywienia zwierzàt w ramach
nadzoru sprawowanego przez Inspekcj´ Weterynaryjnà oraz Inspekcj´ JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.
Na podstawie art. 44 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
23 sierpnia 2001 r. o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt (Dz. U.
Nr 123, poz. 1350) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Wykaz laboratoriów upowa˝nionych do prowadzenia badaƒ Êrodków ˝ywienia zwierzàt, w ramach
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej—rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

nadzoru sprawowanego przez Inspekcj´ Weterynaryjnà, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 2. Wykaz laboratoriów upowa˝nionych do prowadzenia badaƒ Êrodków ˝ywienia zwierzàt, w ramach
nadzoru sprawowanego przez Inspekcj´ JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. (poz. 1876)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ LABORATORIÓW UPOWA˚NIONYCH DO PROWADZENIA BADA¡ ÂRODKÓW ˚YWIENIA ZWIERZÑT
W RAMACH NADZORU SPRAWOWANEGO PRZEZ INSPEKCJ¢ WETERYNARYJNÑ
1.

Laboratorium Zak∏adu Higieny Ârodków ˚ywienia Zwierzàt Paƒstwowego Instytutu Weterynaryjnego
24-100 Pu∏awy
Al. Partyzantów 57

2.

Laboratorium Zak∏adu Higieny Weterynaryjnej w Bia∏ymstoku
ul. Zwyci´stwa 26a
15-959 Bia∏ystok

