
Art. 120. 1. Ârodki ochrony roÊlin dopuszczone do
obrotu i stosowania w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy klasyfikuje si´ pod wzgl´dem stwarzania przez
nie zagro˝eƒ dla zdrowia cz∏owieka, pszczó∏ i organi-
zmów wodnych, zgodnie z przepisami o substancjach
i preparatach chemicznych, w terminie 3 lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. 

2. Koszty zwiàzane z klasyfikowaniem Êrodków
ochrony roÊlin, o których mowa w ust. 1, pokrywa
podmiot wymieniony w art. 39 ust. 1.

Art. 121. Upowa˝nienia do prowadzenia badaƒ
skutecznoÊci dzia∏ania Êrodków ochrony roÊlin, wyda-
ne jednostkom organizacyjnym na podstawie przepi-
sów dotychczasowych, zachowujà wa˝noÊç przez
okres jednego roku od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 122. Zezwolenia na hodowl´ lub przetrzymy-
wanie organizmów szkodliwych podlegajàcych obo-
wiàzkowi zwalczania wydane na podstawie przepisów
dotychczasowych tracà moc po up∏ywie 3 lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 123. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 35 ust. 5, art. 36 ust. 8, art. 38, art. 47 ust. 2
i art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochro-
nie roÊlin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398
i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
Nr 137, poz. 1299 i Nr 208, poz. 2020) zachowujà moc
do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych
na podstawie art. 37 ust. 7, art. 40 ust. 7, art. 43 ust. 5,
art. 45 ust. 3, art. 60, art. 75 ust. 6, art. 76 ust. 7 i 8,
art. 101 ust. 2 i art. 104 pkt 1 niniejszej ustawy. 

Art. 124. Do czasu wydania rozporzàdzenia, o któ-
rym mowa w art. 59 ust. 3, za wydane decyzje w spra-
wach Êrodków ochrony roÊlin pobiera si´ op∏at´ skar-
bowà na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 wrze-
Ênia 2000 r. o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 86,
poz. 960, z póên. zm.7)). 

Art. 125. Traci moc ustawa z dnia 12 lipca 1995 r.
o ochronie roÊlin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1398 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1299 i Nr 208, poz. 2020).

Art. 126. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem:

1) art. 6—8, art. 10, art. 12 ust. 1—3 oraz ust. 5 i 6,
art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2
lit. a i c, pkt 3 i 4 oraz ust. 3—8, art. 16 ust. 1 pkt 1,
ust. 2—14, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 20,
art. 22 ust. 1 i 2, art. 33—35 i art. 104 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 marca 2004 r.;

2) art. 32, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811,
Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441,
z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141,
poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7,
poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128,
poz. 1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864.
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USTAWA

z dnia 18 grudnia 2003 r.

o zak∏adach leczniczych dla zwierzàt

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Zak∏ad leczniczy dla zwierzàt jest placówkà
ochrony zdrowia i dobrostanu zwierzàt utworzonà w ce-
lu Êwiadczenia us∏ug z zakresu medycyny weterynaryj-
nej, zwanych dalej „us∏ugami weterynaryjnymi”, z za-
strze˝eniem art. 4 ust. 3, wyposa˝onà w Êrodki majàtko-
we, a w szczególnoÊci w pomieszczenia, aparatur´
i sprz´t dostosowane do zakresu Êwiadczonych us∏ug.

2. Zak∏ad leczniczy dla zwierzàt mo˝e byç utworzo-
ny i utrzymywany równie˝ w celu realizacji zadaƒ dy-
daktycznych i badawczych w powiàzaniu ze Êwiadcze-
niem us∏ug weterynaryjnych.

3. Do zak∏adów leczniczych dla zwierzàt nie stosu-
je si´ przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. 
— Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z póên. zm.1)).

Art. 2. 1. Us∏uga weterynaryjna jest czynnoÊcià
majàcà na celu zachowanie, ratowanie lub popraw´
zdrowia zwierzàt i ich produkcyjnoÊci, polegajàcà
w szczególnoÊci na:
————————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115
i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995
i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128,
poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125.



1) badaniu stanu zdrowia zwierzàt;

2) rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób
zwierzàt;

3) leczeniu zwierzàt;

4) udzielaniu porad i konsultacji;

5) piel´gnacji zwierzàt;

6) wydawaniu opinii i orzeczeƒ;

7) wykonywaniu czynnoÊci zwiàzanych z okreÊle-
niem zdolnoÊci rozrodczych zwierzàt i ich zabu-
rzeƒ oraz biotechnikà rozrodu;

8) wykonywaniu detalicznego obrotu produktami
leczniczymi weterynaryjnymi, paszami leczniczy-
mi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi
dla zwierzàt, na zasadach okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach;

9) wykonywaniu badaƒ laboratoryjnych i innych ba-
daƒ diagnostycznych, zwanym dalej „us∏ugami la-
boratoryjnymi”.

2. Us∏ugi weterynaryjne mogà byç Êwiadczone
przez lekarza weterynarii posiadajàcego prawo wyko-
nywania zawodu, z zastrze˝eniem art. 3, w ramach
dzia∏alnoÊci zak∏adu leczniczego dla zwierzàt.

Art. 3. 1. W zak∏adzie leczniczym dla zwierzàt oso-
ba, która posiada tytu∏ technika weterynarii, mo˝e wy-
konywaç, z zastrze˝eniem ust. 2, nast´pujàce czynno-
Êci z zakresu Êwiadczonych w nim us∏ug weterynaryj-
nych:

1) pobieranie prób do badaƒ laboratoryjnych;

2) czynnoÊci pomocnicze przy wykonywaniu sekcji
zw∏ok zwierz´cych;

3) udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach:

a) niedyspozycji ˝o∏àdkowo-jelitowych o przebie-
gu ostrym z zagro˝eniem ˝ycia zwierz´cia,

b) zad∏awienia,

c) zranienia lub z∏amania,

d) porodu niewymagajàcego ci´cia p∏odu lub za-
biegu chirurgicznego;

4) wykonywanie badaƒ klinicznych w zakresie nie-
zb´dnym do udzielenia pierwszej pomocy;

5) podawanie leków przepisanych przez lekarza we-
terynarii lub dost´pnych bez recepty;

6) asystowanie przy zabiegach chirurgicznych;

7) opieka nad zwierz´tami leczonymi w warunkach
ambulatoryjnych i stacjonarnych;

8) wykonywanie zabiegów sanitarnohigieniczych i fi-
zykoterapeutycznych.

2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6 i 7,
sà wykonywane pod nadzorem lekarza weterynarii.

Art. 4. 1. Zak∏adem leczniczym dla zwierzàt jest:

1) gabinet weterynaryjny;

2) przychodnia weterynaryjna;

3) lecznica weterynaryjna;

4) klinika weterynaryjna;

5) weterynaryjne laboratorium diagnostyczne.

2. Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne jest
przeznaczone do Êwiadczenia us∏ug laboratoryjnych,
w szczególnoÊci badaƒ diagnostycznych, na rzecz in-
nych zak∏adów leczniczych dla zwierzàt lub innych
podmiotów.

3. Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne nie
mo˝e Êwiadczyç us∏ug weterynaryjnych okreÊlonych
w art. 2 ust. 1 pkt 1—8.

Rozdzia∏ 2

Tworzenie i organizacja zak∏adów leczniczych
dla zwierzàt

Art. 5. 1. Zak∏ad leczniczy dla zwierzàt mo˝e byç
utworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby
prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej.

2. Kierownikiem zak∏adu leczniczego dla zwierzàt,
zwanym dalej „kierownikiem zak∏adu”, mo˝e byç wy-
∏àcznie lekarz weterynarii posiadajàcy prawo wykony-
wania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, z zastrze˝eniem art. 13.

3. Zak∏ad leczniczy dla zwierzàt utworzony i prowa-
dzony przez osob´ fizycznà, osob´ prawnà albo jed-
nostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej zajmujàcà si´ produkcjà zwierzàt mo˝e
Êwiadczyç us∏ugi weterynaryjne wy∏àcznie dla zwie-
rzàt hodowanych przez t´ osob´ lub jednostk´, jednak
nie mo˝e wystawiaç certyfikatów o stanie zdrowia
tych zwierzàt dla celów zwiàzanych z obrotem zwie-
rz´tami.

Art. 6. 1. Zak∏ad leczniczy dla zwierzàt posiada sta-
∏à siedzib´ spe∏niajàcà warunki, o których mowa
w art. 7—11, wyposa˝onà odpowiednio do zakresu
Êwiadczonych us∏ug weterynaryjnych albo w przypad-
ku weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego —
us∏ug laboratoryjnych.

2. Podmiot prowadzàcy zak∏ad leczniczy dla zwie-
rzàt jest obowiàzany do dba∏oÊci o ochron´ Êrodowiska
oraz do ewidencjonowania i magazynowania odpadów
na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

3. Zak∏ady lecznicze dla zwierzàt podlegajà ozna-
czeniu. Szczegó∏owe zasady oznaczania zak∏adów
leczniczych dla zwierzàt okreÊla, w drodze uchwa∏y,
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, uwzgl´dniajàc
ich podzia∏, o którym mowa w art. 4 ust. 1.

Art. 7. 1. Gabinet weterynaryjny jest wyposa˝ony
w szczególnoÊci w:
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1) pokój przyj´ç z poczekalnià;

2) aparatur´ i sprz´t dostosowane do zakresu Êwiad-
czonych us∏ug weterynaryjnych;

3) sprz´t i urzàdzenia do przechowywania produk-
tów leczniczych i wyrobów medycznych;

4) zaplecze sanitarne i socjalne.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
oraz ogólnokrajowych organizacji zrzeszajàcych oso-
by wykonujàce zawody z zakresu medycyny wetery-
naryjnej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
wo wymagania, o których mowa w ust. 1, majàc na
wzgl´dzie prawid∏owe wykonywanie przez gabinet
weterynaryjny us∏ug weterynaryjnych oraz bezpie-
czeƒstwo epizootyczne i epidemiologiczne. 

Art. 8. 1. Przychodnia weterynaryjna jest wyposa-
˝ona w szczególnoÊci w:

1) pokój przyj´ç z poczekalnià;

2) sal´ zabiegowà;

3) aparatur´ i sprz´t dostosowane do zakresu Êwiad-
czonych us∏ug weterynaryjnych;

4) sprz´t i urzàdzenia do przechowywania produk-
tów leczniczych i wyrobów medycznych;

5) zaplecze sanitarne i socjalne.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
oraz ogólnokrajowych organizacji zrzeszajàcych oso-
by wykonujàce zawody z zakresu medycyny wetery-
naryjnej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
wo wymagania, o których mowa w ust. 1, majàc na
wzgl´dzie prawid∏owe wykonywanie przez przychod-
ni´ weterynaryjnà us∏ug weterynaryjnych oraz bezpie-
czeƒstwo epizootyczne i epidemiologiczne.

Art. 9. 1. Lecznica weterynaryjna jest wyposa˝ona
w szczególnoÊci w:

1) pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obser-
wacji i izolacji zwierzàt dostosowane do gatunków
leczonych zwierzàt;

2) pokój przyj´ç z poczekalnià;

3) aparatur´ i sprz´t dostosowane do zakresu Êwiad-
czonych us∏ug weterynaryjnych;

4) sal´ zabiegowo-operacyjnà;

5) sprz´t i urzàdzenia do przechowywania produk-
tów leczniczych i wyrobów medycznych;

6) magazyn Êrodków i sprz´tu dezynfekcyjnego;

7) zaplecze sanitarne i socjalne.

2. Lecznica weterynaryjna zapewnia ca∏odobowà
obserwacj´ i leczenie zwierzàt.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

oraz ogólnokrajowych organizacji zrzeszajàcych oso-
by wykonujàce zawody z zakresu medycyny wetery-
naryjnej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
wo wymagania, o których mowa w ust. 1, majàc na
wzgl´dzie prawid∏owe wykonywanie przez lecznic´
weterynaryjnà us∏ug weterynaryjnych oraz bezpie-
czeƒstwo epizootyczne i epidemiologiczne.

Art. 10. 1. Klinika weterynaryjna jest wyposa˝ona
w szczególnoÊci w:

1) pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obser-
wacji i izolacji zwierzàt dostosowane do gatunków
leczonych zwierzàt;

2) poczekalnie;

3) gabinety zabiegowe;

4) sal´ operacyjnà;

5) magazyn produktów leczniczych i wyrobów me-
dycznych;

6) magazyn Êrodków i sprz´tu dezynfekcyjnego;

7) aparatur´ i sprz´t dostosowane do zakresu Êwiad-
czonych us∏ug specjalistycznych;

8) aparatur´ i sprz´t diagnostyczny;

9) zaplecze sanitarne, socjalne i gospodarcze.

2. Klinika weterynaryjna zapewnia ca∏odobowà
obserwacj´ i leczenie zwierzàt. 

3. W klinice weterynaryjnej us∏ugi weterynaryjne
Êwiadczy co najmniej trzech lekarzy weterynarii,
w tym jeden lekarz z tytu∏em specjalisty w zakresie
us∏ug weterynaryjnych Êwiadczonych przez klinik´.

4. Klinika weterynaryjna wspó∏pracuje w zakresie
Êwiadczonych us∏ug weterynaryjnych z innymi zak∏a-
dami leczniczymi dla zwierzàt, a w szczególnoÊci
przyjmuje pacjentów skierowanych przez te zak∏ady
do leczenia.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
oraz ogólnokrajowych organizacji zrzeszajàcych oso-
by wykonujàce zawody z zakresu medycyny wetery-
naryjnej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
wo wymagania, o których mowa w ust. 1, majàc na
wzgl´dzie prawid∏owe wykonywanie przez klinik´ we-
terynaryjnà us∏ug weterynaryjnych oraz bezpieczeƒ-
stwo epizootyczne i epidemiologiczne.

Art. 11. 1. Weterynaryjne laboratorium diagno-
styczne jest wyposa˝one w szczególnoÊci w:

1) pokój przyj´ç prób do badaƒ diagnostycznych;

2) sal´ laboratoryjnà;

3) aparatur´ i sprz´t dostosowane do zakresu wyko-
nywanych badaƒ;

4) sprz´t i urzàdzenia do przechowywania u˝ywa-
nych Êrodków i materia∏ów;

5) zaplecze sanitarne i socjalne.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
oraz ogólnokrajowych organizacji zrzeszajàcych oso-
by wykonujàce zawody z zakresu medycyny wetery-
naryjnej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
wo wymagania, o których mowa w ust. 1, majàc na
wzgl´dzie prawid∏owe wykonywanie przez weteryna-
ryjne laboratorium diagnostyczne us∏ug laboratoryj-
nych.

Art. 12. 1. Zak∏ady lecznicze dla zwierzàt mogà,
z zastrze˝eniem ust. 2, prowadziç:

1) szkolenie praktyczne uczniów szkó∏ ponadgimna-
zjalnych;

2) szkolenie praktyczne studentów wydzia∏ów medy-
cyny weterynaryjnej w zakresie wynikajàcym
z programu studiów;

3) szkolenie podyplomowe lekarzy weterynarii;

4) szkolenie specjalizacyjne lekarzy weterynarii.

2. Klinika weterynaryjna jest obowiàzana do pro-
wadzenia szkoleƒ, o których mowa w ust. 1.

3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, sà od-
p∏atne. WysokoÊç odp∏atnoÊci okreÊla, w drodze
uchwa∏y, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna,
uwzgl´dniajàc rodzaj szkolenia, o którym mowa
w ust. 1.

Art. 13. 1. Gabinetem weterynaryjnym kieruje le-
karz weterynarii posiadajàcy prawo wykonywania za-
wodu lekarza weterynarii. 

2. Przychodnià weterynaryjnà kieruje lekarz wete-
rynarii posiadajàcy prawo wykonywania zawodu leka-
rza weterynarii oraz co najmniej roczny okres pracy
w zawodzie lekarza weterynarii.

3. Lecznicà weterynaryjnà kieruje lekarz weteryna-
rii posiadajàcy prawo wykonywania zawodu lekarza
weterynarii oraz co najmniej 2-letni okres pracy w za-
wodzie lekarza weterynarii.

4. Klinikà weterynaryjnà lub weterynaryjnym labo-
ratorium diagnostycznym kieruje lekarz weterynarii
posiadajàcy prawo wykonywania zawodu lekarza we-
terynarii oraz co najmniej 5-letni okres pracy w zawo-
dzie lekarza weterynarii.

5. Lekarz weterynarii mo˝e kierowaç tylko jednym
zak∏adem leczniczym dla zwierzàt.

Art. 14. Lekarz weterynarii nie mo˝e równoczeÊnie
wykonywaç zawodu w zak∏adzie leczniczym dla zwie-
rzàt i w hurtowni farmaceutycznej prowadzàcej obrót
produktami leczniczymi, paszami leczniczymi i wyro-
bami medycznymi stosowanymi wy∏àcznie u zwierzàt.

Art. 15. 1. Organizacj´ i funkcjonowanie zak∏adu
leczniczego dla zwierzàt okreÊla regulamin nadany
przez podmiot, który utworzy∏ zak∏ad.

2. W regulaminie zak∏adu leczniczego dla zwierzàt
okreÊla si´ w szczególnoÊci:

1) podmiot prowadzàcy zak∏ad leczniczy dla zwie-
rzàt;

2) nazw´ zak∏adu leczniczego dla zwierzàt odpowia-
dajàcà zakresowi Êwiadczonych us∏ug weteryna-
ryjnych;

3) cel i zadania zak∏adu leczniczego dla zwierzàt;

4) siedzib´ i obszar dzia∏ania;

5) rodzaj i zakres Êwiadczonych us∏ug weterynaryj-
nych;

6) organizacj´ wewn´trznà zak∏adu leczniczego dla
zwierzàt;

7) zasady i tryb prowadzenia szkoleƒ, o których mo-
wa w art. 12.

3. O zmianach w regulaminie zak∏adu leczniczego
dla zwierzàt podmiot prowadzàcy zak∏ad leczniczy dla
zwierzàt jest obowiàzany ka˝dorazowo w terminie
30 dni od dnia ich wprowadzenia powiadomiç okr´-
gowà rad´ lekarsko-weterynaryjnà.

Rozdzia∏ 3

Ewidencja zak∏adów leczniczych dla zwierzàt

Art. 16. 1. Zak∏ad leczniczy dla zwierzàt Êwiadczy
us∏ugi weterynaryjne po uzyskaniu wpisu do ewiden-
cji zak∏adów leczniczych dla zwierzàt, zwanej dalej
„ewidencjà”.

2. Ewidencj´ prowadzi w∏aÊciwa ze wzgl´du na
miejsce siedziby zak∏adu leczniczego dla zwierzàt
okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna.

3. Ewidencja jest jawna.

4. Ewidencja zawiera:

1) nazw´ zak∏adu leczniczego dla zwierzàt oraz jego
adres i numer telefonu;

2) siedzib´ zak∏adu leczniczego dla zwierzàt;

3) imi´ i nazwisko kierownika zak∏adu;

4) liczb´ pracowników, w tym lekarzy weterynarii
i personelu pomocniczego.

5. Za wpis do ewidencji okr´gowa rada lekarsko-
-weterynaryjna pobiera op∏at´.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryj-
nej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy sposób prowadzenia ewidencji oraz
otrzymywania z niej wypisu, majàc na wzgl´dzie
dost´pnoÊç ewidencji;

2) wysokoÊç op∏aty za wpis do ewidencji zak∏adów
leczniczych dla zwierzàt, o której mowa w ust. 5,
uwzgl´dniajàc rodzaj zak∏adu dla zwierzàt podle-
gajàcego wpisowi.
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Art. 17. 1. Podstawà podj´cia przez okr´gowà rad´
lekarsko-weterynaryjnà uchwa∏y w sprawie wpisu za-
k∏adu leczniczego dla zwierzàt do ewidencji jest wnio-
sek kierownika zak∏adu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazw´ zak∏adu leczniczego dla zwierzàt;

2) regulamin zak∏adu leczniczego dla zwierzàt;

3) siedzib´, adres i numer telefonu zak∏adu lecznicze-
go dla zwierzàt;

4) informacj´ o rodzaju i zakresie Êwiadczonych
us∏ug weterynaryjnych;

5) oÊwiadczenie kierownika zak∏adu, ˝e kierowany
przez niego zak∏ad leczniczy dla zwierzàt spe∏nia
wymagania okreÊlone odpowiednio w art. 7—11;

6) imi´ i nazwisko kierownika zak∏adu;

7) liczb´ pracowników, w tym lekarzy weterynarii
i personelu pomocniczego.

3. Odmowa wpisu do ewidencji nast´puje w dro-
dze decyzji administracyjnej.

Art. 18. 1. Podmiot prowadzàcy zak∏ad leczniczy
dla zwierzàt jest obowiàzany zg∏osiç okr´gowej radzie
lekarsko-weterynaryjnej zmiany stanu faktycznego
i prawnego odnoszàce si´ do tego zak∏adu, powsta∏e
po dokonaniu wpisu do ewidencji i dotyczàce danych
podlegajàcych ujawnieniu w ewidencji, w terminie
30 dni od dnia dokonania zmiany.

2. Podmiot prowadzàcy zak∏ad leczniczy dla zwie-
rzàt jest obowiàzany do zg∏oszenia okr´gowej radzie
lekarsko-weterynaryjnej zamiaru zaprzestania Êwiad-
czenia us∏ug weterynaryjnych.

Art. 19. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e zak∏ad
leczniczy dla zwierzàt przesta∏ spe∏niaç wymagania
okreÊlone odpowiednio w art. 7—11 lub narusza inne
przepisy ustawy albo zosta∏o stwierdzone naruszenie
przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052
oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 532 i Nr 208, poz. 2018), okr´-
gowa izba lekarsko-weterynaryjna wyznacza termin
do usuni´cia uchybieƒ, a po jego bezskutecznym up∏y-
wie mo˝e podjàç uchwa∏´ o skreÊleniu zak∏adu z ewi-
dencji.

2. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna skreÊla
z ewidencji zak∏ad leczniczy dla zwierzàt bez wyzna-
czenia terminu do usuni´cia uchybieƒ w przypadku
stwierdzenia, ˝e us∏ugi weterynaryjne Êwiadczone sà
w tym zak∏adzie przez osoby nieuprawnione do Êwiad-
czenia tego typu us∏ug.

3. Zak∏ad leczniczy dla zwierzàt podlega skreÊleniu
z ewidencji tak˝e wtedy, gdy okr´gowa rada lekarsko-
-weterynaryjna dokona∏a wpisu z naruszeniem 
prawa. 

4. Je˝eli uchybienie, o którym mowa w ust. 1, zo-
sta∏o stwierdzone powtórnie, okr´gowa rada lekarsko-

-weterynaryjna mo˝e skreÊliç zak∏ad leczniczy dla
zwierzàt z ewidencji bez uprzedniego wyznaczenia ter-
minu usuni´cia uchybieƒ.

5. Je˝eli zak∏ad leczniczy dla zwierzàt w terminie
trzech miesi´cy od dnia dokonania wpisu do ewiden-
cji nie podjà∏ dzia∏alnoÊci w zakresie Êwiadczenia
us∏ug weterynaryjnych, okr´gowa rada lekarsko-wete-
rynaryjna wyznacza termin do podj´cia tej dzia∏alno-
Êci, a po jego bezskutecznym up∏ywie skreÊla zak∏ad
z ewidencji.

6. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna skreÊla
zak∏ad leczniczy z ewidencji na wniosek podmiotu pro-
wadzàcego ten zak∏ad.

7. WykreÊlenie zak∏adu leczniczego dla zwierzàt
w przypadkach, o których mowa w ust. 1—6, nast´pu-
je w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 20. 1. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna
skreÊla z ewidencji zak∏ad leczniczy dla zwierzàt utwo-
rzony i prowadzony przez osob´ fizycznà b´dàcà leka-
rzem weterynarii w przypadku:

1) pozbawienia lekarza weterynarii prawa wykony-
wania zawodu;

2) zawieszenia lekarza weterynarii w prawie wykony-
wania zawodu;

3) zrzeczenia si´ przez lekarza weterynarii prawa wy-
konywania zawodu;

4) skreÊlenia lekarza weterynarii z rejestru cz∏onków
okr´gowej izby lekarsko-weterynaryjnej z przy-
czyn innych ni˝ wymienione w pkt 1 i 3.

2. WykreÊlenie zak∏adu leczniczego dla zwierzàt
w przypadkach, o którym mowa w ust. 1, nast´puje
w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 21. 1. Wpis, odmowa wpisu, zmiana wpisu,
skreÊlenie z ewidencji nast´puje w drodze uchwa∏y
w∏aÊciwej okr´gowej rady lekarsko-weterynaryjnej.

2. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna przeka-
zuje w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce siedziby za-
k∏adu leczniczego dla zwierzàt powiatowemu lekarzo-
wi weterynarii zawiadomienie o dokonaniu wpisu za-
k∏adu leczniczego dla zwierzàt lub o jego skreÊleniu
z ewidencji.

Art. 22. Do uchwa∏ okr´gowych rad lekarsko-wete-
rynaryjnych, o których mowa w art. 17 ust. 3, art. 19
ust. 7 i art. 20 ust. 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy
Kodeksu post´powania administracyjnego.

Art. 23. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià zak∏adów lecz-
niczych dla zwierzàt sprawuje w∏aÊciwa ze wzgl´du na
miejsce ich siedziby okr´gowa rada lekarsko-wetery-
naryjna.

2. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna jest
uprawniona w ramach nadzoru, o którym mowa
w ust. 1, do:
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1) przeprowadzania kontroli zak∏adów leczniczych
dla zwierzàt poprzez:

a) wizytacj´ pomieszczeƒ, w których Êwiadczone
sà us∏ugi weterynaryjne,

b) obserwowanie czynnoÊci zwiàzanych ze Êwiad-
czeniem us∏ug weterynaryjnych;

2) ˝àdania wglàdu do dokumentacji Êwiadczonych
us∏ug weterynaryjnych, prowadzonej przez zak∏ad
leczniczy dla zwierzàt.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, odbywa si´
w obecnoÊci kierownika zak∏adu lub osoby przez nie-
go upowa˝nionej.

4. Z przeprowadzonych czynnoÊci kontrolnych
sporzàdza si´ protokó∏.

5. Kierownik zak∏adu albo osoba przez niego upo-
wa˝niona mogà zg∏osiç uwagi do protoko∏u, o którym
mowa w ust. 4.

6. Protokó∏ podpisujà wszystkie osoby przeprowa-
dzajàce kontrol´ oraz kierownik zak∏adu albo osoba
przez niego upowa˝niona. W przypadku odmowy z∏o-
˝enia podpisu przez kierownika zak∏adu albo osob´
przez niego upowa˝nionà nale˝y zamieÊciç o tym
wzmiank´ w protokole.

Rozdzia∏ 4

Zasady Êwiadczenia us∏ug weterynaryjnych

Art. 24. 1. Rozk∏ad godzin pracy zak∏adów leczni-
czych dla zwierzàt uwzgl´dnia potrzeby ludnoÊci.

2. W∏aÊciwa terytorialnie okr´gowa rada lekarsko-
-weterynaryjna w razie potrzeby ustala rozk∏ad godzin
pracy zak∏adów leczniczych dla zwierzàt na danym te-
renie, uwzgl´dniajàc dost´pnoÊç us∏ug weterynaryj-
nych w porze nocnej, w Êwi´ta i w dni wolne od pracy.

Art. 25. 1. W∏aÊciciel lub opiekun zwierz´cia, zwa-
ny dalej „posiadaczem zwierz´cia”, któremu zak∏ad
leczniczy dla zwierzàt Êwiadczy us∏ug´ weterynaryjnà,
jest uprawniony do uzyskania informacji o stanie
zdrowia zwierz´cia, metodach leczenia, dajàcych si´
przewidzieç skutkach ich zastosowania lub zaniecha-
nia oraz o przewidywanych kosztach us∏ugi weteryna-
ryjnej.

2. Na podstawie zg∏oszenia posiadacza zwierz´cia
zak∏ad leczniczy dla zwierzàt mo˝e Êwiadczyç us∏ugi
weterynaryjne poza swojà siedzibà. 

3. Lekarz weterynarii przed przystàpieniem do
Êwiadczenia us∏ugi weterynaryjnej mo˝e ˝àdaç od po-
siadacza zwierz´cia wyra˝enia pisemnej zgody na
Êwiadczenie tej us∏ugi weterynaryjnej.

4. Wynagrodzenie za us∏ugi weterynaryjne Êwiad-
czone przez zak∏ad leczniczy dla zwierzàt ma charakter
umowny.

Art. 26. W przypadku braku mo˝liwoÊci Êwiadcze-
nia us∏ugi weterynaryjnej zak∏ad leczniczy dla zwierzàt
jest obowiàzany do udzielenia posiadaczowi zwierz´-
cia informacji o mo˝liwoÊci uzyskania takiej us∏ugi we-
terynaryjnej w innych zak∏adach leczniczych dla zwie-
rzàt.

Art. 27. Posiadacz zwierz´cia jest obowiàzany do
pokrycia wszelkich kosztów zwiàzanych z profilaktykà
i leczeniem zwierz´cia oraz unieszkodliwieniem zw∏ok
zwierz´cia w przypadku jego Êmierci, chyba ˝e odr´b-
ne przepisy stanowià inaczej.

Art. 28. 1. Zak∏ad leczniczy dla zwierzàt prowadzi
dokumentacj´ Êwiadczonych us∏ug weterynaryjnych
okreÊlonà odr´bnymi przepisami oraz zapewnia jej
ochron´ i poufnoÊç.

2. Dokumentacj´, o której mowa w ust. 1, udost´p-
nia si´:

1) okr´gowej radzie lekarsko-weterynaryjnej w za-
kresie niezb´dnym do sprawowania nadzoru;

2) organom Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie
zwalczania chorób zakaênych zwierzàt i obrotu
produktami leczniczymi, paszami leczniczymi
i wyrobami medycznymi stosowanymi wy∏àcznie
u zwierzàt;

3) sàdom i prokuratorom oraz sàdom lekarsko-wete-
rynaryjnym i rzecznikom odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej w zwiàzku z prowadzonym post´powa-
niem;

4) posiadaczowi zwierz´cia w zakresie dotyczàcym
Êwiadczonej us∏ugi weterynaryjnej;

5) innemu zak∏adowi leczniczemu dla zwierzàt, je˝eli
dokumentacja ta jest niezb´dna do zapewnienia
ciàg∏oÊci Êwiadczenia us∏ug weterynaryjnych.

3. Wszelkie informacje uzyskane przez zak∏ad lecz-
niczy dla zwierzàt w zwiàzku ze Êwiadczonà us∏ugà
weterynaryjnà, dotyczàce posiadacza zwierz´cia i jego
zwierz´cia, stanowià tajemnic´ zawodowà.

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna
byç przechowywana przez zak∏ad leczniczy dla zwie-
rzàt przez okres 3 lat.

5. Dane zawarte w dokumentacji zwiàzanej ze
Êwiadczeniem us∏ugi weterynaryjnej mogà byç wyko-
rzystane w pracy naukowej oraz publikowane w cza-
sopismach fachowych pod warunkiem ochrony da-
nych osobowych posiadacza zwierz´cia.

Art. 29. 1. Zak∏ad leczniczy dla zwierzàt mo˝e po-
dawaç do wiadomoÊci publicznej informacje o zakre-
sie i rodzajach Êwiadczonych us∏ug weterynaryjnych,
godzinach otwarcia zak∏adu leczniczego dla zwierzàt
oraz adresie zak∏adu leczniczego dla zwierzàt. Forma
i treÊç tych informacji nie mogà nosiç cech reklamy.

2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna okreÊla,
w drodze uchwa∏y, szczegó∏owe zasady podawania
do publicznej wiadomoÊci informacji, o których mo-
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wa w ust. 1, bioràc pod uwag´ zakres Êwiadczonych
przez zak∏ady lecznicze dla zwierzàt us∏ug weteryna-
ryjnych.

Rozdzia∏ 5

Przepis karny, zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i przepis koƒcowy

Art. 30. 1. Kto Êwiadczy us∏ug´ weterynaryjnà, nie
majàc do tego odpowiednich uprawnieƒ, podlega ka-
rze ograniczenia wolnoÊci lub grzywnie.

2. Orzekanie w sprawie o czyn okreÊlony w ust. 1
nast´puje w trybie przepisów Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia.

Art. 31. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks
wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z póên. zm.2))
art. 147a otrzymuje brzmienie:

„Art. 147a. § 1. Kto prowadzi zak∏ad opieki zdrowot-
nej lub zak∏ad leczniczy dla zwierzàt
bez wymaganego wpisu do rejestru

lub ewidencji, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolnoÊci albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega ten, kto po-
daje do wiadomoÊci publicznej infor-
macje o zakresie i rodzajach udziela-
nych Êwiadczeƒ zdrowotnych lub
us∏ug z zakresu medycyny weteryna-
ryjnej majàce form´ i treÊç rekla-
my.”.

Art. 32. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o za-
wodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weteryna-
ryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240,
poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 532 i Nr 208,
poz. 2018) w art. 10 w ust. 2 dodaje si´
pkt 2a w brzmieniu:

„2a) prowadzenie ewidencji zak∏adów leczniczych
dla zwierzàt;”.

Art. 33. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne albo jed-
nostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci
prawnej, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
prowadzi∏y na podstawie dotychczasowych przepisów
zak∏ad leczniczy dla zwierzàt, zachowujà uprawnienia
do jego prowadzenia.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, sà obowià-
zane dostosowaç prowadzony przez siebie zak∏ad lecz-
niczy dla zwierzàt do przepisów niniejszej ustawy do
dnia 1 stycznia 2006 r.

Art. 34. Traci moc ustawa z dnia 1 lipca 1949 r.
o zak∏adach leczniczych dla zwierzàt (Dz. U. Nr 41, 
poz. 297, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450). 

Art. 35. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r.
Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275,
z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39,
poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72,
poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95,
poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85,
poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106,
poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133,
poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22,
poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117,
poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149,
Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438
oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135,
poz. 1145.

96

USTAWA

z dnia 18 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej

Art. 1. W ustawie z dnia 25 paêdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kultural-
nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41,
poz. 364 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162,
poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organizator odwo∏uje dyrektora samorzàdo-
wej instytucji kultury, o której mowa w art. 16
ust. 2, po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊci-


