
Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 21 grud-
nia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le-
karsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187,
poz. 1567, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Zakres znajomoÊci j´zyka polskiego w mowie
i piÊmie przez lekarzy weterynarii b´dàcych obywate-
lami paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, nie-
zb´dny do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
obejmuje umiej´tnoÊç: 

1) rozumienia tekstu pisanego, umo˝liwiajàcà
w szczególnoÊci korzystanie z fachowej literatury
i piÊmiennictwa oraz przepisów regulujàcych wy-
konywanie zawodu;

2) porozumiewania si´ z posiadaczami zwierzàt, na
rzecz których sà Êwiadczone us∏ugi, lekarzami we-
terynarii i osobami wykonujàcymi zawody me-
dyczne, w szczególnoÊci przeprowadzania wywia-
dów lekarsko-weterynaryjnych, udzielania przy-
st´pnych i zrozumia∏ych porad oraz informacji,
przekazywania danych o leczonych zwierz´tach
oraz czynnego uczestniczenia w konsultacjach, na-
radach i szkoleniach zawodowych;

3) pisania, w szczególnoÊci prowadzenia dokumenta-
cji wymaganej przy wykonywaniu zawodu lekarza
weterynarii, w tym wystawiania skierowania do
zak∏adu leczniczego dla zwierzàt i skierowania na
badania diagnostyczne i konsultacje, wystawiania
recept oraz wydawania zaÊwiadczeƒ, opinii i orze-
czeƒ lekarsko-weterynaryjnych. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie zakresu znajomoÊci j´zyka polskiego przez lekarzy weterynarii b´dàcych obywatelami 
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej niezb´dnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 59, poz. 532 i Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11,
poz. 95.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie zakresu znajomoÊci j´zyka polskiego przez lekarzy weterynarii nieb´dàcych obywatelami paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej niezb´dnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sposobu 

i trybu przeprowadzania egzaminu z j´zyka polskiego oraz wysokoÊci op∏aty za ten egzamin

Na podstawie art. 2g ust. 7 ustawy z dnia 21 grud-
nia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le-
karsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187,
poz. 1567, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zakres znajomoÊci j´zyka polskiego w mowie
i piÊmie przez lekarzy weterynarii nieb´dàcych obywa-
telami paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, nie-
zb´dny do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
obejmuje umiej´tnoÊç:

1) rozumienia tekstu pisanego, umo˝liwiajàcà
w szczególnoÊci korzystanie z fachowej literatury
i piÊmiennictwa oraz przepisów regulujàcych wy-
konywanie zawodu;

2) porozumiewania si´ z posiadaczami zwierzàt, na
rzecz których sà Êwiadczone us∏ugi, lekarzami we-
terynarii i osobami wykonujàcymi zawody me-

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 59, poz. 532 i Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11,
poz. 95.



dyczne, w szczególnoÊci przeprowadzania wywia-
dów lekarsko-weterynaryjnych, udzielania przy-
st´pnych i zrozumia∏ych porad oraz informacji,
przekazywania danych o leczonych zwierz´tach
oraz czynnego uczestniczenia w konsultacjach, na-
radach i szkoleniach zawodowych;

3) pisania, w szczególnoÊci prowadzenia dokumenta-
cji wymaganej przy wykonywaniu zawodu lekarza
weterynarii, w tym wystawiania skierowania do
zak∏adu leczniczego dla zwierzàt i skierowania na
badania diagnostyczne i konsultacje, wystawiania
recept oraz wydawania zaÊwiadczeƒ, opinii i orze-
czeƒ lekarsko-weterynaryjnych.

§ 2. 1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna,
zgodnie z ustalonym rocznym harmonogramem, prze-
prowadza egzamin z j´zyka polskiego dla lekarza we-
terynarii nieb´dàcego obywatelem paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, na jego pisemny wnio-
sek.

2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zawiada-
mia lekarza weterynarii o terminie i miejscu zdawania
egzaminu nie póêniej ni˝ na 14 dni przed terminem 
egzaminu.

§ 3. 1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna po-
wo∏uje czteroosobowà komisj´ egzaminacyjnà, w któ-
rej sk∏ad wchodzà lekarze weterynarii wyró˝niajàcy si´
wiedzà oraz doÊwiadczeniem zawodowym i co naj-
mniej jedna osoba, która posiada ukoƒczone studia
wy˝sze na kierunku filologia polska. 

2. Komisja egzaminacyjna wybiera spoÊród swo-
ich cz∏onków przewodniczàcego i sekretarza. 

§ 4. 1. Zadania i testy egzaminacyjne oraz ich ze-
stawy przygotowuje komisja egzaminacyjna. 

2. Zestawy zadaƒ i testów egzaminacyjnych za-
twierdza przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej,
opatrujàc ka˝dy z nich datà, podpisem i piecz´cià
imiennà.

3. Zadania i testy egzaminacyjne oraz ich zestawy
sà przygotowywane, przechowywane i przekazywane
w warunkach uniemo˝liwiajàcych ich nieuprawnione
ujawnienie.

§ 5. 1. Egzamin obejmuje: 

1) sprawdzian pisemny, który polega na sprawdze-
niu umiej´tnoÊci rozumienia ze s∏uchu;

2) sprawdzian testowy, który polega na sprawdzeniu
poprawnoÊci gramatycznej w pos∏ugiwaniu si´ j´-
zykiem polskim;

3) sprawdzian ustny, który polega na sprawdzeniu
umiej´tnoÊci rozumienia tekstów pisanych;

4) sprawdzian praktyczny, który polega na sprawdze-
niu umiej´tnoÊci formu∏owania wypowiedzi pi-
semnej.

2. Do zdania egzaminu niezb´dne jest uzyskanie
z ka˝dego ze sprawdzianów co najmniej 55 % punk-
tów mo˝liwych do uzyskania.

3. Wyniki sprawdzianów oraz wynik egzaminu
wpisuje si´ do protoko∏u, o którym mowa w § 6.

§ 6. Z przebiegu egzaminu sekretarz komisji egza-
minacyjnej sporzàdza protokó∏, który podpisujà prze-
wodniczàcy i cz∏onkowie komisji.

§ 7. Lekarz weterynarii, który nie zda∏ egzaminu, któ-
rego egzamin zosta∏ przerwany albo który nie zg∏osi∏ si´
na egzamin w wyznaczonym terminie lub odstàpi∏ od
egzaminu, mo˝e ponownie przystàpiç do egzaminu.

§ 8. 1. Op∏ata za egzamin wynosi 1 000 z∏.

2. W szczególnych przypadkach Krajowa Rada Le-
karsko-Weterynaryjna, na wniosek lekarza weteryna-
rii, mo˝e zwolniç go z op∏aty za egzamin cz´Êciowo
lub ca∏kowicie. 

3. Op∏at´ za egzamin wnosi si´ przed dniem rozpo-
cz´cia egzaminu.

§ 9. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wyda-
je lekarzowi weterynarii, który zda∏ egzamin, zaÊwiad-
czenie wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik do roz-
porzàdzenia. 

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 sierpnia 2004 r. (poz. 2101)

WZÓR

.....................................................................................
(piecz´ç Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej) 

ZaÊwiadczenie

o zdaniu przez lekarza weterynarii nieb´dàcego obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
egzaminu z j´zyka polskiego 

Pan/Pani ...................................................................................................... syn (córka) ................................................
(imi´ ojca)

urodzon... .........................................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

obywatel(ka) .............................................................................................. posiadajàc.... dyplom lekarza weterynarii

nr ...................................................................................... wydany w dniu ....................................................................

przez .................................................................................................................................................................................

zda∏(a) egzamin z j´zyka polskiego przed komisjà egzaminacyjnà, powo∏anà na podstawie rozporzàdzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomoÊci j´zyka polskiego

przez lekarzy weterynarii nieb´dàcych obywatelami paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej niezb´dnej do

wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z j´zyka polskiego oraz

wysokoÊci op∏aty za ten egzamin (Dz. U. Nr 205, poz. 2101).

............................................................ ............................................................
(miejscowoÊç i data) piecz´ç urz´dowa (podpis Prezesa 

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej)


