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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31,
poz. 206) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 21 grudnia
1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar-
sko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 25 sierpnia 1995 r. o zmianie ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 120, poz. 576),

2) ustawà z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeê-
nych i mi´sa oraz o Paƒstwowej Inspekcji Wetery-
naryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369),

3) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów ad-
ministracji publicznej — w zwiàzku z reformà
ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

4) ustawà z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le-
karsko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 1189),

5) ustawà z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób za-
kaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´-
sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospo-
darskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154,
poz. 1790),

6) ustawà z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 101, poz. 1089),

7) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy
— Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo far-
maceutyczne, ustaw´ o wyrobach medycznych
oraz ustaw´ o Urz´dzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza
(Dz. U. Nr 152, poz. 1266),

8) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów ad-
ministracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powa-
niu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271)

— uj´tych w obwieszczeniu Marsza∏ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 25 paêdziernika 2002 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-we-
terynaryjnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1567),

9) ustawà z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Naj-
wy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052),

10) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
18 marca 2003 r. sygn. akt K 50/01 (Dz. U. Nr 59,
poz. 532),

11) ustawà z dnia 30 paêdziernika 2003 r. o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le-
karsko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 208, poz. 2018),

12) ustawà z dnia 18 grudnia 2003 r. o zak∏adach lecz-
niczych dla zwierzàt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11,
poz. 95),

13) ustawà z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o sys-
temie identyfikacji i rejestracji zwierzàt (Dz. U.
Nr 43, poz. 258) 

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 30 maja 2009 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwiesz-
czenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 66a, 67 i 70—72 ustawy z dnia 21 grudnia
1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le-
karsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8,
poz. 27), które stanowià: 

„Art. 66a.a) Uchwa∏y okr´gowych zjazdów lekarzy
weterynarii odbywanych w 1995 r. po-
dejmowane sà zwyk∏à wi´kszoÊcià
g∏osów cz∏onków obecnych na zjeê-
dzie.

Art. 67. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie zacho-
wujà moc przepisy dotychczasowe, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres dwóch lat
od dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie.”

„Art. 70. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Mini-
stra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊcio-
wej, Zrzeszenia Lekarzy i Techników We-
terynarii, Polskiego Towarzystwa Nauk
Weterynaryjnych oraz zwiàzków zawodo-
wych zrzeszajàcych lekarzy weterynarii,
powo∏a Komitet Organizacyjny Izb Lekar-
sko-Weterynaryjnych.

Art. 71. 1. Zadaniem Komitetu, o którym mowa
w art. 70, jest:
1) opracowanie projektów regulami-

nów: pierwszego Krajowego Zjazdu
Lekarzy Weterynarii, wyboru dele-
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z dnia 30 maja 2009 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii
i izbach lekarsko-weterynaryjnych

———————
a) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 1995 r.

o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 120, poz. 576), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 listopada 1995 r.
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gatów na ten zjazd i wyboru orga-
nów okr´gowych izb lekarsko-wete-
rynaryjnych,

2) ustalenie liczby, obszaru i siedzib
tymczasowych okr´gowych izb le-
karsko-weteryjnaryjnych,

3) zwo∏anie, zgodnie z przepisami
ustawy, zjazdów okr´gowych izb le-
karsko-weterynaryjnych i Krajowe-
go Zjazdu Lekarzy Weterynarii do
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Do czasu wyboru krajowych organów
samorzàdu lekarzy weterynarii Komi-
tet ma uprawnienia Krajowej Rady Le-
karsko-Weterynaryjnej.

3. Organy wykonawcze samorzàdu tery-
torialnego, na których terenie ustalono
siedziby Krajowej i okr´gowych izb le-
karsko-weterynaryjnych, zapewnià
warunki lokalowe i techniczne nie-
zb´dne dla dzia∏alnoÊci izb.

Art. 72. W ustawie z dnia 28 stycznia 1987 r.
o Êrodkach farmaceutycznych, artyku∏ach
sanitarnych i aptekach (Dz. U. Nr 3,
poz. 19, z 1988 r. Nr 41, poz. 324
i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w art. 29
w ust. 2 po wyrazach „zak∏ady lecznicze
dla zwierzàt” dodaje si´ wyrazy „i lekarze
weterynarii”.”;

2) art. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 1995 r. o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le-
karsko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 120, poz. 576),
który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

3) art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalcza-
niu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt
rzeênych i mi´sa oraz o Paƒstwowej Inspekcji We-
terynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369), który stanowi:

„Art. 66. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

4) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 25,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”;

5) art. 2 i 3 ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 114,
poz. 1189), które stanowià:

„Art. 2. 1. Kadencja organów okr´gowych izb le-
karsko-weterynaryjnych, w których nie
odby∏y si´ w 2000 r. okr´gowe zjazdy
sprawozdawczo-wyborcze lekarzy wete-
rynarii, zostaje przed∏u˝ona do dnia
31 marca 2001 r.

2. Kadencja organów okr´gowych izb le-
karsko-weterynaryjnych, w których od-
by∏y si´ w 2000 r. okr´gowe zjazdy
sprawozdawczo-wyborcze lekarzy we-
terynarii, zostaje przed∏u˝ona do dnia
31 marca 2005 r.

3. Kadencja organów Krajowej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej wybranych w 1996 r.
zostaje przed∏u˝ona do dnia 30 czerwca
2001 r.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

6) art. 5 i 8 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le-
karsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeê-
nych 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), które stanowià:

„Art. 5. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie, nie d∏u-
˝ej ni˝ do 31 grudnia 2002 r., zachowujà
moc dotychczasowe przepisy wykonaw-
cze, je˝eli nie sà z nià sprzeczne.”

„Art. 8. 1. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z za-
strze˝eniem ust. 2—6.

2. Przepisy art. 2 pkt 48 wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia ustawy.

3. Przepisy:

1) art. 2:
a) pkt 3, 
b) pkt 6 w odniesieniu do byd∏a,
c) pkt 13 w zakresie dotyczàcym

art. 14 ust. 14 pkt 3,
d) pkt 18, 20, 21, 24 lit. a) i pkt 25,
e) pkt 26 w zakresie dotyczàcym

art. 29 ust. 1, 2, 3 pkt 1,
f) pkt 28 w zakresie dotyczàcym

art. 31 ust. 3 pkt 3,
g) pkt 32 w zakresie dotyczàcym

art. 35 ust. 1 pkt 10 i 11,
h) pkt 35 w zakresie dotyczàcym

art. 39a ust. 1 pkt 7, 9 i 11 oraz
ust. 2,

i) pkt 46, 47, 50,
j) pkt 51 w zakresie dotyczàcym

art. 51 ust. 2 pkt 4a i 4b w odnie-
sieniu do byd∏a oraz pkt 4c,

k) pkt 53 i 54,

2) art. 3:

a) pkt 10 w zakresie dotyczàcym
art. 14 ust. 3,
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b) pkt 11 w zakresie dotyczàcym
art. 20 ust. 3,

c) pkt 23 w zakresie dotyczàcym
art. 40a,

3) art. 6

— wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.

4. Przepisy art. 2:
1) pkt 4 w zakresie dotyczàcym art. 5

ust. 1a, ust. 3 i 3c w odniesieniu do
gospodarstw, w których utrzymywa-
ne sà zwierz´ta gospodarskie,

2) pkt 5 w zakresie dotyczàcym art. 6
ust. 1 i 3 w odniesieniu do gospo-
darstw, w których utrzymywane sà
zwierz´ta gospodarskie,

3) pkt 6 w odniesieniu do owiec, kóz,
Êwiƒ, koni, jeleni i danieli,

4) pkt 19,
5) pkt 24 w zakresie dotyczàcym art. 25

ust. 3a i 9,
6) pkt 26 w zakresie dotyczàcym art. 27

i art. 29 ust. 4 i 5,
7) pkt 30 w zakresie dotyczàcym art. 32

pkt 5,
8) pkt 51 w zakresie dotyczàcym art. 51

ust. 2 pkt 4a i 4b w odniesieniu do
owiec, kóz, Êwiƒ i koni oraz pkt 4d

— wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

5. Przepisy:

1) art. 1 pkt 3,

2) art. 2:
a) pkt 4 w zakresie dotyczàcym art. 5

ust. 1 pkt 12, ust. 3e i 3f,
b) pkt 10 w zakresie dotyczàcym

art. 11 ust. 7, 8 i 9 pkt 3,
c) pkt 11 w zakresie dotyczàcym

art. 12 ust. 1, 3 i 5,
d) pkt 13 w zakresie dotyczàcym

art. 14 ust. 4 pkt 2 lit. f), ust. 10, 14
pkt 6 oraz ust. 18 i 19,

e) pkt 14 w zakresie dotyczàcym
art. 15 ust. 1, 3, 6, 7 i 8,

f) pkt 17,
g) pkt 26 w zakresie dotyczàcym

art. 29 ust. 3 pkt 2,
h) pkt 33 lit. b) i c),

3) art. 3:
a) pkt 16 w zakresie dotyczàcym

art. 24 ust. 3,
b) pkt 22,
c) pkt 23 w zakresie dotyczàcym

art. 40f

— wchodzà w ˝ycie z dniem przystà-
pienia Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej.

6. Przepis art. 2 pkt 45 wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

7) art. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le-
karsko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 101, poz. 1089),
który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia.”;

8) art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie
ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Pra-
wo farmaceutyczne, ustaw´ o wyrobach medycz-
nych oraz ustaw´ o Urz´dzie Rejestracji Produk-
tów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza
(Dz. U. Nr 152, poz. 1266), który stanowi:
„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-

dziernika 2002 r., z wyjàtkiem art. 3, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

9) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju
sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o po-
st´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1271), który stanowi:
„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem

1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem przepi-
sów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3,
art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2,
art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

10) art. 101 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie
Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052), który sta-
nowi:
„Art. 101. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem

1 stycznia 2003 r., z tym ˝e przepisy
art. 42 § 2, art. 70 § 1 i art. 93 w zakresie
wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 42 § 1, stosuje si´ od dnia 1 stycz-
nia 2004 r.”;

11) art. 2 i 3 ustawy z dnia 30 paêdziernika 2003 r.
o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 208,
poz. 2018), które stanowià:

„Art. 2. Zachowujà moc zaÊwiadczenia o prawie
wykonywania zawodu lekarza weterynarii
wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej.”;

12) art. 35 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zak∏a-
dach leczniczych dla zwierzàt (Dz. U. z 2004 r.
Nr 11, poz. 95), który stanowi:

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

13) art. 3 ustawy z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le-
karsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt
(Dz. U. Nr 43, poz. 258), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski
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Rozdzia∏ 1

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii 

Art. 1. 1. Wykonywanie zawodu lekarza weteryna-
rii polega na ochronie zdrowia zwierzàt oraz wetery-
naryjnej ochronie zdrowia publicznego i Êrodowiska,
a w szczególnoÊci:

1) badaniu stanu zdrowia zwierzàt;

2) rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób
zwierzàt;

3) leczeniu zwierzàt oraz wykonywaniu zabiegów
chirurgicznych;

4) wydawaniu opinii i orzeczeƒ lekarsko-weteryna-
ryjnych;

5) badaniu zwierzàt rzeênych, mi´sa i innych produk-
tów pochodzenia zwierz´cego;

6) sprawowaniu czynnoÊci zwiàzanych z nadzorem
weterynaryjnym nad obrotem zwierz´tami oraz
warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc
gromadzenia zwierzàt i przetwarzania produktów
pochodzenia zwierz´cego;

7)1) badaniu i ocenie weterynaryjnej jakoÊci pasz
i pasz leczniczych oraz warunków ich wytwarzania
i dystrybucji;

8)1) stosowaniu produktów leczniczych weterynaryj-
nych wydawanych z przepisu lekarza weterynarii;

9)2) wydawaniu recept na produkty lecznicze, z wy∏à-
czeniem produktów leczniczych weterynaryjnych,
które b´dà stosowane u zwierzàt.

2. Za wykonywanie zawodu lekarza weterynarii
uwa˝a si´ tak˝e prac´ na stanowiskach wymagajà-
cych kwalifikacji lekarza weterynarii, okreÊlonych
w odr´bnych przepisach.

3.3) Zawód lekarza weterynarii mo˝e wykonywaç
osoba, która uzyska∏a prawo wykonywania tego za-
wodu.

Art. 1a.4) 1. Obywatelom paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) — stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej „paƒ-
stwami cz∏onkowskimi”, którzy uzyskali w tych paƒ-
stwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza wetery-
narii, kwalifikacje te uznaje si´ na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie.

2. Obywatelom paƒstw cz∏onkowskich, których
kwalifikacje zosta∏y uznane, prawo wykonywania za-
wodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej przys∏uguje na takich samych zasadach
jak osobom, które uzyska∏y kwalifikacje do jego wyko-
nywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Ilekroç w ustawie jest mowa o obywatelach
paƒstw cz∏onkowskich rozumie si´ przez to tak˝e
cz∏onków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeêdzie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego tery-
torium obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej i cz∏onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144,
poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r.
Nr 216, poz. 1367) oraz obywateli paƒstw trzecich po-
siadajàcych zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugoter-
minowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r.
Nr 234, poz. 1694, z póên. zm.5)).

Art. 2.6) 1.7) Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryj-
na przyznaje, na wniosek, z zastrze˝eniem ust. 2 oraz
art. 2a, prawo wykonywania zawodu lekarza wetery-
narii osobie, która: 

1) jest obywatelem polskim lub obywatelem innego
paƒstwa cz∏onkowskiego;

2) posiada:

a) dyplom lekarza weterynarii wydany przez pol-
skà szko∏´ wy˝szà albo

b) dyplom lub inny dokument potwierdzajàcy
kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza
weterynarii spe∏niajàce minimalne wymagania
w zakresie kszta∏cenia okreÊlone w przepisach

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 30 maja 2009 r. (poz. 767) 

USTAWA

z dnia 21 grudnia 1990 r.

o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o zawodzie le-
karza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz
o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierzàt (Dz. U. Nr 43, poz. 258), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 14 marca 2008 r.

2) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

3) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 paêdziernika
2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 208,
poz. 2018), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

———————
4) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112,
Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
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Unii Europejskiej dotyczàcych uznawania kwali-
fikacji zawodowych, wydany przez w∏aÊciwe or-
gany innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa
cz∏onkowskiego, wymieniony w wykazie, o któ-
rym mowa w art. 2f, albo

c) dyplom lekarza weterynarii wydany przez w∏a-
Êciwe organy innego paƒstwa ni˝ paƒstwo
cz∏onkowskie, je˝eli dyplom ten potwierdza
kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza
weterynarii spe∏niajàce minimalne wymagania
w zakresie kszta∏cenia okreÊlone w przepisach
Unii Europejskiej dotyczàcych uznawania kwali-
fikacji zawodowych oraz zosta∏ uznany w Rzeczy-
pospolitej Polskiej za równowa˝ny dokumen-
tom wymienionym w wykazie, o którym mowa
w art. 2f;

3) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

4) jest zdolna, ze wzgl´du na stan zdrowia, wykony-
waç zawód lekarza weterynarii;

5) wykazuje nienagannà postaw´ etycznà;

6) nie zosta∏a pozbawiona praw publicznych prawo-
mocnym wyrokiem sàdu.

2.7) Lekarzowi weterynarii b´dàcemu obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego, spe∏niajàcemu warunki,
o których mowa w ust. 1, okr´gowa rada lekarsko-we-
terynaryjna przyznaje prawo wykonywania zawodu
lekarza weterynarii, je˝eli:

1) przedstawi zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwe
organy paƒstwa cz∏onkowskiego, ˝e:

a) posiada na terytorium tego paƒstwa prawo wy-
konywania zawodu lekarza weterynarii, które
nie zosta∏o zawieszone, ani którego nie zosta∏
pozbawiony,

b) nie toczy si´ przeciwko niemu post´powanie
w sprawie pozbawienia albo zawieszenia prawa
wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

2) z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e w∏ada j´zykiem polskim
w mowie i piÊmie w zakresie niezb´dnym do wy-
konywania zawodu lekarza weterynarii.

3. Przepis ust. 2 pkt 2 nie dotyczy lekarzy wetery-
narii, którzy ukoƒczyli studia weterynaryjne w j´zyku
polskim.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnic-
twa wy˝szego, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, zakres znajomoÊci j´zyka polskiego w mowie
i piÊmie, niezb´dnej do wykonywania zawodu lekarza
weterynarii, uwzgl´dniajàc zakres uprawnieƒ zawo-
dowych okreÊlony w art. 1 ust. 1 i 2.

Art. 2a.8) 1. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna
przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza wete-
rynarii lekarzowi weterynarii b´dàcemu obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego, posiadajàcemu dokument

potwierdzajàcy jego kwalifikacje do wykonywania za-
wodu lekarza weterynarii, wydany przez w∏aÊciwe or-
gany innego paƒstwa cz∏onkowskiego, niespe∏niajàce
minimalnych wymagaƒ w zakresie kszta∏cenia okreÊ-
lonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczàcych
uznawania kwalifikacji zawodowych, je˝eli posiada on:

1) wydany przez w∏aÊciwe organy paƒstwa cz∏on-
kowskiego dokument potwierdzajàcy kwalifikacje
do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
Êwiadczàcy o rozpocz´ciu kszta∏cenia przed dniem:

a) 21 grudnia 1980 r. — w Królestwie Belgii, Króle-
stwie Danii, Republice Francuskiej, Królestwie
Niderlandów, Republice Irlandii, Wielkim Ksi´-
stwie Luksemburga, Republice Federalnej Nie-
miec lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej,

b) 1 stycznia 1981 r. — w Republice Greckiej,

c) 1 stycznia 1985 r. — w Republice W∏oskiej,

d) 1 stycznia 1986 r. — w Królestwie Hiszpanii lub
Republice Portugalskiej,

e) 11 marca 1990 r. — w Zwiàzku Socjalistycznych
Republik Radzieckich dla Republiki Litwy, je˝eli
dokument ten uprawnia do wykonywania zawo-
du lekarza weterynarii na terytorium Republiki
Litwy na tych samych zasadach, jak dokument
wydany przez w∏aÊciwe organy Republiki Litwy,

f) 3 paêdziernika 1990 r. — w Niemieckiej Republi-
ce Demokratycznej, je˝eli dokument ten upraw-
nia do wykonywania zawodu lekarza weteryna-
rii na terytorium Republiki Federalnej Niemiec
na tych samych zasadach, jak dokument wyda-
ny przez w∏aÊciwe organy Republiki Federalnej
Niemiec,

g) 25 czerwca 1991 r. — w Socjalistycznej Federal-
nej Republice Jugos∏awii dla Republiki S∏owe-
nii, je˝eli dokument ten uprawnia do wykony-
wania zawodu lekarza weterynarii na teryto-
rium Republiki S∏owenii na tych samych zasa-
dach, jak dokument wydany przez w∏aÊciwe or-
gany Republiki S∏owenii, 

h) 20 sierpnia 1991 r. — w Zwiàzku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich dla Republiki Esto-
nii, je˝eli dokument ten uprawnia do wykony-
wania zawodu lekarza weterynarii na teryto-
rium Republiki Estonii na tych samych zasa-
dach, jak dokument wydany przez w∏aÊciwe or-
gany Republiki Estonii,

i) 21 sierpnia 1991 r. — w Zwiàzku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich dla Republiki ¸otwy,
je˝eli dokument ten uprawnia do wykonywania
zawodu lekarza weterynarii na terytorium Re-
publiki ¸otwy na tych samych zasadach, jak do-
kument wydany przez w∏aÊciwe organy Repu-
bliki ¸otwy,

j) 1 stycznia 1993 r. — w Czechos∏owackiej Repu-
blice Federacyjnej, je˝eli dokument ten upraw-
nia do wykonywania zawodu lekarza weteryna-
rii na terytorium Republiki Czeskiej lub Republi-
ki S∏owackiej na tych samych zasadach, jak do-
kument wydany przez w∏aÊciwe organy Repu-
bliki Czeskiej lub Republiki S∏owackiej,

———————
8) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
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k) 1 stycznia 1994 r. — w Republice Austrii, Repu-
blice Finlandii lub Królestwie Szwecji, Republi-
ce Islandii lub Królestwie Norwegii,

l) 1 maja 1995 r. — w Ksi´stwie Liechtensteinu,

m) 1 czerwca 2002 r. — w Konfederacji Szwajcar-
skiej,

n) 1 maja 2004 r. — w Republice Czeskiej, Repu-
blice Cypru, Republice Litwy, Republice ¸otwy,
Republice W´gier, Republice Malty, Republice
S∏owackiej lub Republice S∏owenii,

o) 1 stycznia 2007 r. — w Republice Bu∏garii lub
Rumunii, albo

2) wydany przez w∏aÊciwe organy:

a) Czechos∏owackiej Republiki Federacyjnej doku-
ment potwierdzajàcy posiadanie kwalifikacji do
wykonywania zawodu lekarza weterynarii, je˝e-
li dokument ten uprawnia do wykonywania za-
wodu lekarza weterynarii na terytorium Repu-
bliki Czeskiej lub Republiki S∏owackiej na tych
samych zasadach, jak dokument wydany przez
w∏aÊciwe organy Republiki Czeskiej lub Repu-
bliki S∏owackiej,

b) Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich
dokument potwierdzajàcy posiadanie kwalifika-
cji do wykonywania zawodu lekarza weteryna-
rii, je˝eli dokument ten uprawnia do wykony-
wania zawodu lekarza weterynarii na teryto-
rium Republiki Estonii, Republiki Litwy lub Re-
publiki ¸otwy na tych samych zasadach, jak do-
kument wydany przez w∏aÊciwe organy Repu-
bliki Estonii, Republiki Litwy lub Republiki ¸o-
twy,

c) Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugos∏awii
dokument potwierdzajàcy posiadanie kwalifika-
cji do wykonywania zawodu lekarza weteryna-
rii, je˝eli dokument ten uprawnia do wykonywa-
nia zawodu lekarza weterynarii na terytorium
Republiki S∏owenii na tych samych zasadach,
jak dokument wydany przez w∏aÊciwe organy
lub Republiki S∏owenii, albo

3) dokument potwierdzajàcy kwalifikacje do wykony-
wania zawodu lekarza weterynarii, wydany przez
w∏aÊciwe organy Republiki Estonii przed dniem
1 maja 2004 r., lub Êwiadczàcy o rozpocz´ciu
kszta∏cenia w Republice Estonii przed dniem 1 ma-
ja 2004 r. — dla Republiki Estonii.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, do∏àcza si´ zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwe
organy paƒstwa cz∏onkowskiego, potwierdzajàce, ˝e
lekarz weterynarii wykonywa∏ zawód lekarza wetery-
narii przez okres co najmniej trzech kolejnych lat
w okresie pi´ciu lat bezpoÊrednio poprzedzajàcych
wydanie zaÊwiadczenia, przy czym w przypadku Re-
publiki Estonii zaÊwiadczenie to ma potwierdzaç, ˝e
lekarz weterynarii w tym okresie wykonywa∏ zawód
lekarza weterynarii na terytorium Republiki Estonii. 

3. Do dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
do∏àcza si´ zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwe or-
gany Republiki Estonii, potwierdzajàce, ˝e lekarz we-
terynarii wykonywa∏ zawód lekarza weterynarii na te-

rytorium Republiki Estonii przez okres co najmniej
pi´ciu kolejnych lat w okresie siedmiu lat bezpoÊred-
nio poprzedzajàcych wydanie zaÊwiadczenia.

Art. 2b.8) 1. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryj-
na uznaje dyplomy lub inne dokumenty potwierdzajà-
ce kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza wete-
rynarii posiadane przez obywatela innego ni˝ Rzecz-
pospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego, inne ni˝
dyplomy lub dokumenty wymienione w wykazie,
o którym mowa w art. 2f, je˝eli posiada on zaÊwiad-
czenie wydane przez w∏aÊciwe organy paƒstwa cz∏on-
kowskiego, potwierdzajàce, ˝e dyplom lub dokument
potwierdzajàcy kwalifikacje do wykonywania zawodu
lekarza weterynarii:

1) zosta∏ uzyskany w wyniku ukoƒczenia kszta∏cenia
spe∏niajàcego minimalne wymagania w tym za-
kresie okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej
dotyczàcych uznawania kwalifikacji zawodowych;

2) jest uznawany przez te organy za równowa˝ny dy-
plomom lub dokumentom wymienionym w wyka-
zie, o którym mowa w art. 2f.

2. Za wystarczajàce w stosunku do obywatela paƒ-
stwa cz∏onkowskiego, w zakresie spe∏nienia wyma-
gaƒ okreÊlonych w:

1) art. 2 ust. 1 pkt 4 — uznaje si´ dokumenty wydane
przez w∏aÊciwe organy paƒstwa cz∏onkowskiego,
którego obywatelem jest lekarz weterynarii lub
z którego lekarz ten przybywa, potwierdzajàce, ˝e
lekarz ten jest zdolny, ze wzgl´du na stan zdrowia,
wykonywaç zawód lekarza weterynarii, a je˝eli ta-
kie dokumenty nie sà wydawane, za wystarczajà-
cy uznaje si´ odpowiedni dokument wydany
w tym paƒstwie potwierdzajàcy jego stan zdrowia;

2) art. 2 ust. 1 pkt 5 — uznaje si´ dokumenty wydane
przez w∏aÊciwe organy paƒstwa cz∏onkowskiego,
którego obywatelem jest lekarz weterynarii lub
z którego lekarz ten przybywa, potwierdzajàce, ˝e
wymagania co do postawy etycznej, jaka jest nie-
zb´dna, aby wykonywaç zawód lekarza weteryna-
rii w tym paƒstwie, zosta∏y spe∏nione, a je˝eli
w tym paƒstwie cz∏onkowskim nie wydaje si´ do-
kumentu potwierdzajàcego spe∏nienie wymagaƒ
co do postawy etycznej, jaka jest niezb´dna, aby
wykonywaç zawód lekarza weterynarii, za wystar-
czajàce uznaje si´ z∏o˝enie przez tego lekarza Êlu-
bowania.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, przedsta-
wia si´ w okresie 3 miesi´cy od dnia ich wydania.

Art. 2c.8) Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna
przyznaje tak˝e, w trybie i na zasadach okreÊlonych
w przepisach o zasadach uznawania kwalifikacji zawo-
dowych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej, prawo wykonywania zawodu lekarza
weterynarii osobie spe∏niajàcej warunki okreÊlone
w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 3—6, je˝eli osoba ta posiada:

1) dokument potwierdzajàcy kwalifikacje do wykony-
wania zawodu lekarza weterynarii spe∏niajàce 
minimalne wymagania w zakresie kszta∏cenia
okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej dotyczà-
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cych uznawania kwalifikacji zawodowych, o któ-
rym mowa w art. 2a ust. 1, lecz nie mo˝e przedsta-
wiç zaÊwiadczenia wydanego przez w∏aÊciwe or-
gany paƒstwa cz∏onkowskiego, potwierdzajàcego
faktyczne i zgodne z prawem wykonywanie zawo-
du lekarza weterynarii przez okres co najmniej
trzech kolejnych lat w okresie pi´ciu lat bezpo-
Êrednio poprzedzajàcych wydanie zaÊwiadczenia
lub przez okres co najmniej pi´ciu kolejnych lat
w okresie siedmiu lat bezpoÊrednio poprzedzajà-
cych wydanie zaÊwiadczenia albo

2) dokument potwierdzajàcy kwalifikacje do wykony-
wania zawodu lekarza weterynarii, wydany przez
w∏aÊciwe organy innego paƒstwa ni˝ paƒstwo
cz∏onkowskie i przedstawi zaÊwiadczenie, ˝e po-
siada trzyletnie doÊwiadczenie w zawodzie lekarza
weterynarii, uzyskane na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, które uzna∏o ten dokument zgod-
nie z wewn´trznymi przepisami tego paƒstwa oraz
potwierdzi∏o uzyskane doÊwiadczenie zawodowe.

Art. 2d.9) 1. W celu uzyskania prawa wykonywania
zawodu lekarz weterynarii sk∏ada okr´gowej radzie le-
karsko-weterynaryjnej, na terenie której zamierza wy-
konywaç zawód, wniosek o przyznanie prawa wyko-
nywania zawodu oraz przedstawia odpowiednie do-
kumenty stwierdzajàce spe∏nienie wymagaƒ okreÊlo-
nych w ustawie, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 1,
lekarz weterynarii sk∏ada okr´gowej radzie lekarsko-
-weterynaryjnej oÊwiadczenia, odnoszàce si´ do oko-
licznoÊci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 6, oraz
oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2.

3. Na podstawie z∏o˝onych dokumentów i oÊwiad-
czeƒ, o których mowa w ust. 1 i 2, okr´gowa rada le-
karsko-weterynaryjna przyznaje prawo wykonywania
zawodu lekarza weterynarii i wydaje zaÊwiadczenie
o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryj-
nej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór zaÊwiad-
czenia, o którym mowa w ust. 3, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci niezb´dne dane osobowe lekarza we-
terynarii, numer dyplomu lekarza weterynarii, dat´
wydania i przez kogo zosta∏ wydany, numer prawa wy-
konywania zawodu oraz podstaw´ prawnà przyznania
prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Art. 2e.10) 1. Przyznanie prawa wykonywania za-
wodu lekarza weterynarii albo odmowa przyznania te-
go prawa przez okr´gowà rad´ lekarsko-weterynaryj-
nà powinny byç dokonane niezw∏ocznie, nie póêniej
jednak ni˝ w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia
wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami lub
oÊwiadczeniami okreÊlonymi w ustawie. Okr´gowa
rada lekarsko-weterynaryjna potwierdza otrzymanie
wniosku w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania,
a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzy-
wa w tym terminie do ich uzupe∏nienia.

2. Je˝eli okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna
posiada informacje o toczàcych si´ lub prawomocnie
zakoƒczonych post´powaniach dyscyplinarnych lub
karnych lub o innych okolicznoÊciach, które mogà
mieç wp∏yw na wykonywanie zawodu lekarza wetery-
narii, przekazuje je w∏aÊciwemu organowi paƒstwa
cz∏onkowskiego, którego lekarz weterynarii jest oby-
watelem lub z którego lekarz ten przybywa, a je˝eli
jest to konieczne, wnosi o weryfikacj´ tych informacji
oraz zawiadomienie o wszelkich dzia∏aniach, które zo-
sta∏y podj´te po przekazaniu tych informacji. 

3. Post´powanie w sprawach, o których mowa
w ust. 2, jest poufne i odbywa si´ zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w przepisach o ochronie danych osobo-
wych.

4. Je˝eli istniejà uzasadnione wàtpliwoÊci co do
autentycznoÊci dyplomów lub dokumentów wyda-
nych przez w∏aÊciwe organy paƒstw cz∏onkowskich,
okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna zwraca si´ do
tych organów o potwierdzenie autentycznoÊci dyplo-
mów lub innych dokumentów potwierdzajàcych kwa-
lifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
a tak˝e o potwierdzenie, ˝e lekarz weterynarii zamie-
rzajàcy wykonywaç zawód lekarza weterynarii na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej uzyska∏ kwalifikacje
do wykonywania tego zawodu, spe∏niajàce minimal-
ne wymagania w zakresie kszta∏cenia okreÊlone
w przepisach Unii Europejskiej dotyczàcych uznawa-
nia kwalifikacji zawodowych.

Art. 2f.10) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
og∏osi, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wy-
kaz dyplomów i innych dokumentów potwierdzajà-
cych kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza
weterynarii przez obywateli paƒstw cz∏onkowskich
oraz organów w∏aÊciwych do ich wydania, uwzgl´d-
niajàc ich oryginalne brzmienie, wynikajàce z przepi-
sów Unii Europejskiej.

Art. 2g.9) 1.11) Lekarzowi weterynarii, który nie jest
obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego, okr´gowa ra-
da lekarsko-weterynaryjna przyznaje prawo wykony-
wania zawodu lekarza weterynarii na czas nieokreÊlo-
ny lub na czas okreÊlony, je˝eli spe∏nia on warunki
wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2—6. Przepisy
art. 2d ust. 1—3 i art. 2e stosuje si´ odpowiednio.

2. Prawo wykonywania zawodu na czas okreÊlony
przyznawane osobie, o której mowa w ust. 1, w celu
odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania
stopnia naukowego obejmuje wy∏àcznie okres szkole-
nia oraz wskazane miejsce odbywania szkolenia. 

3. Osobie, o której mowa w ust. 1, mo˝na przyznaç
prawo wykonywania zawodu, o którym mowa
w ust. 1 i 2, je˝eli ukoƒczy∏a studia magisterskie na
kierunku weterynaria w j´zyku polskim albo je˝eli wy-
kaza∏a znajomoÊç j´zyka polskiego niezb´dnà do wy-
konywania zawodu lekarza weterynarii potwierdzonà
egzaminem z j´zyka polskiego.

———————
9) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 3.
10) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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4. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa
w ust. 1 i 2, przyznaje okr´gowa rada lekarsko-wetery-
naryjna w∏aÊciwa ze wzgl´du na zamierzone miejsce
wykonywania zawodu.

5. Egzamin, o którym mowa w ust. 3, przeprowa-
dza Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.

6. Op∏at´ za egzamin, o którym mowa w ust. 3, po-
nosi osoba zdajàca, a wp∏ywy z tego tytu∏u stanowià
przychód Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnic-
twa wy˝szego, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) zakres znajomoÊci j´zyka polskiego w mowie 
i piÊmie, niezb´dnej do wykonywania zawodu le-
karza weterynarii, 

2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o któ-
rym mowa w ust. 3, oraz wysokoÊç op∏aty za ten
egzamin 

— uwzgl´dniajàc zakres uprawnieƒ zawodowych
okreÊlonych w art. 1 ust. 1 i 2.

Art. 2h.12) 1. Lekarz weterynarii, b´dàcy obywate-
lem paƒstwa cz∏onkowskiego i posiadajàcy prawo
wykonywania zawodu lekarza weterynarii w tym paƒ-
stwie, mo˝e czasowo wykonywaç ten zawód na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, bez koniecznoÊci
wpisu do rejestru cz∏onków okr´gowej izby lekarsko-
-weterynaryjnej prowadzonego przez okr´gowà rad´
lekarsko-weterynaryjnà, je˝eli przed podj´ciem czyn-
noÊci zawodowych z∏o˝y w∏aÊciwej ze wzgl´du na
miejsce, w którym zamierza wykonywaç ten zawód,
okr´gowej radzie lekarsko-weterynaryjnej:

1) pisemne oÊwiadczenie o zamiarze wykonywania
tego zawodu, z podaniem miejsca i, je˝eli to mo˝-
liwe, czasu jego wykonywania;

2) dokument potwierdzajàcy obywatelstwo;

3) zaÊwiadczenie, wydane przez w∏aÊciwe organy
paƒstwa cz∏onkowskiego, potwierdzajàce, ˝e:

a) posiada w tym paƒstwie prawo wykonywania
tego zawodu, które nie jest zawieszone lub
ograniczone,

b) wykonuje ten zawód;

4) dokument potwierdzajàcy kwalifikacje do wykony-
wania tego zawodu.

2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
jest sk∏adane:

1) po raz pierwszy przed rozpocz´ciem wykonywania
zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

2) powtórnie w roku, w którym lekarz weterynarii za-
mierza czasowo wykonywaç ten zawód na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4,
sk∏ada si´ w∏aÊciwej okr´gowej radzie lekarsko-wete-
rynaryjnej przed rozpocz´ciem po raz pierwszy wyko-
nywania czasowo zawodu lekarza weterynarii na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej i w przypadku ka˝dej
istotnej zmiany zawartych w nich informacji.

4. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna wydaje
lekarzowi weterynarii okreÊlonemu w ust. 1 zaÊwiad-
czenie potwierdzajàce prawo czasowego wykonywa-
nia zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

5. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna prowa-
dzi ewidencj´ lekarzy weterynarii, okreÊlonych
w ust. 1, czasowo wykonujàcych zawód lekarza wete-
rynarii na terenie jej dzia∏ania.

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, jest prowa-
dzona przy u˝yciu systemu informatycznego i zawiera
nast´pujàce dane:

1) numer wpisu do ewidencji;

2) imi´ i nazwisko lekarza weterynarii;

3) nazw´ paƒstwa cz∏onkowskiego, którego lekarz
weterynarii jest obywatelem lub z którego przyby-
wa, i adres miejsca sta∏ego wykonywania przez
niego zawodu;

4) oznaczenie czasu wykonywania czynnoÊci zawo-
dowych podj´tych na terenie dzia∏ania okr´gowej
rady lekarsko-weterynaryjnej, je˝eli jest to mo˝li-
we;

5) adres czasowego wykonywania zawodu, numery
telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej.

7. Wpis do rejestru i wydanie zaÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 4, nast´puje niezw∏ocznie. 

8. Do lekarza weterynarii okreÊlonego w ust. 1 sto-
suje si´ przepisy dotyczàce wykonywania zawodu le-
karza weterynarii, w tym przepisy dotyczàce definicji
zawodu lekarza weterynarii, u˝ywania tytu∏ów zawo-
dowych oraz przepisy art. 45—62.

9. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna mo˝e,
podczas czasowego wykonywania przez lekarza wete-
rynarii zawodu lekarza weterynarii na terenie jej dzia-
∏ania, zwracaç si´ do w∏aÊciwych organów paƒstwa
cz∏onkowskiego, w którym lekarz ten posiada prawo
do wykonywania tego zawodu (paƒstwo siedziby)
o przekazanie informacji potwierdzajàcych, ˝e wyko-
nuje on zawód lekarza weterynarii w tym paƒstwie
zgodnie z prawem i ˝e nie by∏ karany w zwiàzku z wy-
konywaniem tego zawodu.

10. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna mo˝e
oceniaç, czy zawód lekarza weterynarii jest wykony-
wany czasowo, uwzgl´dniajàc d∏ugoÊç, cz´stotliwoÊç,
regularnoÊç i ciàg∏oÊç wykonywania czynnoÊci zawo-
dowych.

———————
12) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
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Art. 2i.12) Lekarz weterynarii wykonujàc zawód le-
karza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej u˝ywa tytu∏u „lekarz weterynarii” w j´zyku pol-
skim.

Art. 2j.12) 1. Lekarz weterynarii wykonujàc zawód
lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, ma prawo pos∏ugiwaç si´ na tym terytorium
oryginalnym tytu∏em okreÊlajàcym wykszta∏cenie
uzyskane w innym paƒstwie cz∏onkowskim lub jego
skrótem w j´zyku tego paƒstwa cz∏onkowskiego.

2. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna mo˝e
wymagaç, aby tytu∏ okreÊlajàcy wykszta∏cenie by∏
opatrzony informacjà dotyczàcà nazwy i siedziby in-
stytucji albo komisji egzaminacyjnej, która ten tytu∏
nada∏a. 

3. Je˝eli tytu∏ okreÊlajàcy wykszta∏cenie lub jego
skrót, którym pos∏uguje si´ lekarz weterynarii, mo˝e
byç mylony z tytu∏em u˝ywanym na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, do uzyskania którego jest wyma-
gane dodatkowe szkolenie lub kszta∏cenie, a ten lekarz
go nie posiada, okr´gowa rada lekarsko-weterynaryj-
na wskazuje temu lekarzowi weterynarii tytu∏, jakiego
ma u˝ywaç.

Art. 2k.9) Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna
i okr´gowe rady lekarsko-weterynaryjne udzielajà za-
interesowanym lekarzom weterynarii informacji
o prawodawstwie polskim dotyczàcym weterynarii,
o uchwa∏ach samorzàdu lekarsko-weterynaryjnego
regulujàcych zasady etyki i deontologii weterynaryj-
nej oraz o mo˝liwoÊci nauki j´zyka polskiego.

Art. 2l.13) 1. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryj-
na jest organem w∏aÊciwym do przekazywania infor-
macji w∏aÊciwemu organowi paƒstwa cz∏onkowskie-
go, na jego wniosek, o toczàcych si´ lub prawomoc-
nie zakoƒczonych post´powaniach dyscyplinarnych
lub karnych, które mogà mieç wp∏yw na wykonywa-
nie zawodu lekarza weterynarii oraz zawiadamiania
o wszelkich dzia∏aniach, które zosta∏y podj´te po prze-
kazaniu tych informacji.

2. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna izby,
której lekarz weterynarii jest cz∏onkiem, na jego wnio-
sek, wydaje:

1) zaÊwiadczenie potwierdzajàce, ˝e lekarz weteryna-
rii posiada dyplom lub inny dokument potwier-
dzajàcy kwalifikacje do wykonywania zawodu le-
karza weterynarii zgodne z dyrektywà 2005/36/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrzeÊ-
nia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawo-
dowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22,
z póên. zm.);

2) zaÊwiadczenie potwierdzajàce, ˝e lekarz weteryna-
rii:

a) posiada prawo wykonywania zawodu lekarza
weterynarii, które nie zosta∏o zawieszone ani
którego nie zosta∏ pozbawiony,

b) nie zosta∏ ukarany przez sàd lekarsko-weteryna-
ryjny oraz nie toczy si´ przeciwko niemu post´-
powanie w sprawie pozbawienia albo zawiesze-
nia prawa wykonywania zawodu lekarza wete-
rynarii;

3) zaÊwiadczenie o przebiegu pracy zawodowej;

4) inne zaÊwiadczenia, wynikajàce z przepisów Unii
Europejskiej, wymagane przez w∏aÊciwe organy
innych ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstw cz∏on-
kowskich.

Art. 3. 1. Lekarzowi weterynarii przys∏uguje prawo
uzyskania tytu∏u specjalisty.

2. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊcio-
wej 14) w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodo-
wej 15) i po uzgodnieniu z Krajowà Radà Lekarsko-We-
terynaryjnà okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, tryb
i szczegó∏owe zasady uzyskania tytu∏u specjalisty
przez lekarza weterynarii.

Art. 4. Lekarz weterynarii obowiàzany jest wyko-
nywaç zawód ze szczególnà starannoÊcià, w oparciu
o zasady etyki i deontologii weterynaryjnej.

Art. 5. 1. Lekarza weterynarii wykonujàcego za-
wód, u którego ujawniono niedostateczne przygoto-
wanie zawodowe, okr´gowa rada lekarsko-weteryna-
ryjna mo˝e zobowiàzaç do odbycia przeszkolenia uzu-
pe∏niajàcego pod rygorem utraty prawa wykonywa-
nia zawodu.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do leka-
rza weterynarii, który przerwa∏ wykonywanie zawodu
na okres d∏u˝szy ni˝ pi´ç lat.

3. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna ustala
program i zasady przeszkolenia uzupe∏niajàcego.

Art. 6. 1. Lekarz weterynarii wykazujàcy niezdol-
noÊç do wykonywania zawodu ze wzgl´du na stan
zdrowia, stwierdzonà na podstawie orzeczenia komi-
sji lekarskiej, mo˝e byç przez okr´gowà rad´ lekarsko-
-weterynaryjnà pozbawiony prawa wykonywania za-
wodu na sta∏e bàdê zawieszony w prawie wykonywa-
nia zawodu na okres trwania niezdolnoÊci.

2. W przypadku gdy lekarz weterynarii, o którym
mowa w ust. 1, odmawia poddania si´ badaniu przez
komisj´ lekarskà i gdy okr´gowa rada lekarsko-wete-
rynaryjna na podstawie wyników post´powania wyjaÊ-
niajàcego uzna, ˝e dalsze wykonywanie zawodu grozi
niebezpieczeƒstwem dla zdrowia ludzi lub zwierzàt,
okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna mo˝e zawiesiç
lekarza weterynarii w prawie wykonywania zawodu.

———————
13) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1. 

———————
14) Obecnie: minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, zgodnie

z art. 4 ust. 1 i art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574
i Nr 77, poz. 649), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 1999 r.

15) Obecnie: ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa
wy˝szego, zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 5 pkt 21 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.
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3. Post´powanie w sprawach okreÊlonych w ust. 1
jest poufne.

4. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊcio-
wej 14) w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki
Spo∏ecznej 16) oraz po uzgodnieniu z Krajowà Radà Le-
karsko-Weterynaryjnà okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady i tryb post´powania w spra-
wach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykony-
wania zawodu oraz orzekania o niezdolnoÊci do jego
wykonywania.

Art. 6a.17) Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna
stwierdza utrat´ prawa wykonywania zawodu lekarza
weterynarii w przypadku:

1)18) utraty przez lekarza weterynarii obywatelstwa
polskiego lub obywatelstwa paƒstwa cz∏onkow-
skiego, je˝eli nie naby∏ równoczeÊnie obywatel-
stwa innego paƒstwa cz∏onkowskiego;

2) ubezw∏asnowolnienia lekarza weterynarii ca∏kowi-
tego lub cz´Êciowego;

3) utraty przez lekarza weterynarii praw publicznych;

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

5) nieuiszczania sk∏adki cz∏onkowskiej przez okres
d∏u˝szy ni˝ 1 rok;

6) up∏ywu czasu, na jaki zosta∏o przyznane. 

Art. 7. 1.19) Do uchwa∏ organów samorzàdu
w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawo-
du, pozbawiania prawa bàdê zawieszania w prawie
wykonywania tego zawodu z powodu niezdolnoÊci do
jego wykonywania, lub stwierdzania utraty tego pra-
wa stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego odnoszàce si´ do decyzji administra-
cyjnych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e za-
skar˝yç prawomocnà uchwa∏´ samorzàdu, podj´tà
w sprawach, o których mowa w ust. 1, do sàdu ad-
ministracyjnego. 

Rozdzia∏ 2

Zadania i zasady dzia∏ania samorzàdu lekarzy
weterynarii

Art. 8. 1. Tworzy si´ samorzàd lekarzy weterynarii,
zwany dalej „samorzàdem”.

2. Samorzàd jest niezale˝ny w wykonywaniu
swych zadaƒ i podlega tylko przepisom ustawy.

3. Jednostkami organizacyjnymi samorzàdu po-
siadajàcymi osobowoÊç prawnà sà: Krajowa Izba Le-
karsko-Weterynaryjna i okr´gowe izby lekarsko-wete-
rynaryjne.

Art. 9. 1. Siedzibà Krajowej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej jest miasto sto∏eczne Warszawa.

2. Okr´gowa izba lekarsko-weterynaryjna dzia∏a
na obszarze jednego lub wi´cej województw.

3. Obszar dzia∏ania poszczególnych okr´gowych
izb lekarsko-weterynaryjnych oraz ich siedziby ustala
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, uwzgl´dnia-
jàc zasadniczy podzia∏ terytorialny paƒstwa.

Art. 10. 1. Zadaniem samorzàdu jest w szczegól-
noÊci:

1) sprawowanie pieczy i nadzoru nad nale˝ytym i su-
miennym wykonywaniem zawodu lekarza wetery-
narii;

2) ustanawianie obowiàzujàcych lekarzy weterynarii
zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz dba-
∏oÊç o ich przestrzeganie;

3) reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza wete-
rynarii;

4) integrowanie Êrodowiska lekarsko-weterynaryjne-
go;

5) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdro-
wotnoÊci zwierzàt, weterynaryjnej ochrony zdro-
wia publicznego i Êrodowiska oraz polityki paƒ-
stwa w tym zakresie;

6) wspó∏praca z towarzystwami naukowymi, szko∏a-
mi wy˝szymi i jednostkami badawczo-rozwojowy-
mi w kraju i za granicà;

7) prowadzenie instytucji samopomocowych i in-
nych form pomocy materialnej dla lekarzy wetery-
narii i ich rodzin;

8) zarzàdzanie majàtkiem i dzia∏alnoÊcià gospodar-
czà izb lekarsko-weterynaryjnych;

9) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych odr´bny-
mi przepisami.

2. Zadania okreÊlone w ust. 1 samorzàd wykonuje
w szczególnoÊci przez:

1)20) przyznawanie, pozbawianie, zawieszanie oraz
stwierdzanie utraty prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii;

2)20) prowadzenie rejestru cz∏onków izby;

2a)21) prowadzenie ewidencji zak∏adów leczniczych
dla zwierzàt;

3) negocjowanie warunków pracy i p∏ac;
———————
16) Obecnie: ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia, zgod-

nie z art. 4 ust. 1 i art. 5 pkt 28 ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 14.

17) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 3.

18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

———————
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
21) Dodany przez art. 32 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.

o zak∏adach leczniczych dla zwierzàt (Dz. U. z 2004 r.
Nr 11, poz. 95), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 11 lutego
2004 r.
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4) sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzeka-
nia o niezdolnoÊci do wykonywania zawodu leka-
rza weterynarii;

5) wspó∏dzia∏anie w sprawach specjalizacji zawodo-
wej;

6) opiniowanie projektów ustaw i innych aktów
prawnych dotyczàcych ochrony zdrowia zwierzàt,
weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego,
ochrony Êrodowiska i wykonywania zawodu leka-
rza weterynarii bàdê wyst´powanie o ich wydanie;

7) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kszta∏ce-
nia lekarzy weterynarii oraz personelu pomocni-
czego;

8) organizowanie badaƒ dotyczàcych weterynaryjnej
ochrony zdrowia publicznego i wykonywania za-
wodu lekarza weterynarii;

9) sprawowanie sàdownictwa lekarsko-weterynaryj-
nego w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej le-
karzy weterynarii oraz sàdownictwa polubowne-
go;

10) wyst´powanie w obronie interesów indywidual-
nych i zbiorowych cz∏onków izb lekarsko-wetery-
naryjnych;

11) wspó∏dzia∏anie z organami administracji rzàdowej
i jednostek samorzàdu terytorialnego, samorzàda-
mi zawodowymi, zwiàzkami zawodowymi i orga-
nizacjami spo∏ecznymi w sprawach profilaktyki
i lecznictwa weterynaryjnego, poprawy warunków
hodowli i warunków sanitarnych wsi, kontroli
˝ywnoÊci pochodzenia zwierz´cego, zwalczania
zakaênych i paso˝ytniczych chorób zwierz´cych
oraz chorób odzwierz´cych;

12) propagowanie zdobyczy nauk weterynaryjnych
wÊród lekarzy weterynarii oraz udzielanie pomocy
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;

13) uczestnictwo w komisjach konkursowych na sta-
nowiska kierownicze oraz opiniowanie kandyda-
tów na inne stanowiska wymagajàce kwalifikacji
lekarza weterynarii.

Art. 11. Uprawnienia samorzàdu wymienione
w art. 10 ust. 2 pkt 3 i 10 nie naruszajà uprawnieƒ
zwiàzków zawodowych, wynikajàcych z ustawy
o zwiàzkach zawodowych i Kodeksu pracy.

Art. 12. 1. Kadencja organów izb lekarsko-wetery-
naryjnych trwa 4 lata.

2. T́  samà funkcj´ w organach izb lekarsko-wete-
rynaryjnych mo˝na pe∏niç nie d∏u˝ej ni˝ przez dwie
nast´pujàce po sobie kadencje.

3. Wybory do organów izb lekarsko-weterynaryj-
nych odbywajà si´ w g∏osowaniu tajnym przy nie-
ograniczonej liczbie kandydatów.

4. Czynne prawo wyborcze przys∏uguje wszystkim
cz∏onkom izb lekarsko-weterynaryjnych, z wy∏àcze-
niem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania
zawodu.

5. Bierne prawo wyborcze przys∏uguje wszystkim
cz∏onkom izb lekarsko-weterynaryjnych, z wy∏àcze-
niem lekarzy weterynarii ukaranych karà wymienionà
w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3.

6. Na cz∏onków sàdów lekarsko-weterynaryjnych
mogà kandydowaç lekarze weterynarii wykonujàcy
zawód nieprzerwanie co najmniej przez siedem lat.

Art. 13. Mandat cz∏onka organu izby lekarsko-we-
terynaryjnej wygasa wskutek:

1) Êmierci;

2) zrzeczenia si´ mandatu;

3) skreÊlenia z rejestru cz∏onków izby lekarsko-wete-
rynaryjnej;

4) odwo∏ania przez organ, który dokona∏ wyboru;

5) utraty obywatelstwa polskiego;

6) ukarania prawomocnym orzeczeniem sàdu lekar-
sko-weterynaryjnego na kary okreÊlone w art. 46
ust. 1 pkt 2 i 3;

7) skazania prawomocnym wyrokiem na kar´ dodat-
kowà pozbawienia praw publicznych lub zakazu
wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Art. 14. Uchwa∏y organów samorzàdu podejmo-
wane sà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, przy obecnoÊci
co najmniej po∏owy cz∏onków danego organu.

Art. 15. 1. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywno-
Êciowej 14) mo˝e zaskar˝yç do Sàdu Najwy˝szego
uchwa∏´ organu okr´gowej izby lekarsko-weteryna-
ryjnej lub Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
pod zarzutem niezgodnoÊci z prawem. Sàd Najwy˝-
szy utrzymuje w mocy zaskar˝onà uchwa∏´ bàdê jà
uchyla.

2. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊcio-
wej 14) mo˝e zwróciç si´ do Krajowego Zjazdu Lekarzy
Weterynarii lub do Krajowej Rady Lekarsko-Wetery-
naryjnej o podj´cie uchwa∏y w sprawie nale˝àcej do
w∏aÊciwoÊci samorzàdu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien
byç rozpatrzony przez najbli˝szy Krajowy Zjazd Leka-
rzy Weterynarii, a przez Krajowà Rad´ Lekarsko-Wete-
rynaryjnà w terminie miesiàca od dnia jego wp∏ywu.

Art. 16. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
i okr´gowe izby lekarsko-weterynaryjne majà prawo
u˝ywania piecz´ci urz´dowej.

Rozdzia∏ 3

Prawa i obowiàzki cz∏onków

Art. 17. 1. Lekarz weterynarii, posiadajàcy prawo
wykonywania zawodu, przed podj´ciem wykonywa-
nia zawodu na terenie okr´gowej izby lekarsko-wete-
rynaryjnej obowiàzany jest uzyskaç wpis do rejestru
cz∏onków tej izby.
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1a.22) W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, za-
mieszcza si´ nast´pujàce informacje:

1) numer wpisu; 

2) imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia, obywa-
telstwo lekarza weterynarii;

3) miejsce zamieszkania i adres lekarza weterynarii;

4) numer PESEL, a w stosunku do cudzoziemców nu-
mer i dat´ wydania paszportu, termin wa˝noÊci
i nazw´ organu, który wyda∏ paszport;

5) numer i dat´ wydania dyplomu lekarza weteryna-
rii oraz nazw´ ukoƒczonej szko∏y wy˝szej, która
wyda∏a dyplom lekarza weterynarii, jej siedzib´
i nazw´ wydzia∏u;

6) nazw´ i siedzib´ okr´gowej rady lekarsko-wetery-
naryjnej, która przyzna∏a lekarzowi weterynarii
prawo wykonywania zawodu, oraz numer i dat´
uchwa∏y, na mocy której przyznano lekarzowi we-
terynarii prawo wykonywania zawodu;

7) numer i dat´ wydania zaÊwiadczenia o prawie wy-
konywania zawodu lekarza weterynarii;

8) numer NIP;

9) miejsce wykonywania zawodu lekarza weteryna-
rii;

10) adnotacje uzupe∏niajàce, dotyczàce w szczególno-
Êci posiadanych kwalifikacji i tytu∏ów zawodo-
wych oraz stopni i tytu∏ów naukowych;

11) informacje o ograniczeniach w wykonywaniu za-
wodu lekarza weterynarii zwiàzanych z: 

a) przyznaniem prawa wykonywania zawodu leka-
rza weterynarii na czas okreÊlony,

b) orzeczeniem kary zawieszenia prawa wykony-
wania zawodu lekarza weterynarii,

c) zawieszeniem w prawie wykonywania zawodu
w przypadkach okreÊlonych w art. 6 ust. 1 i 2,

d) tymczasowym zawieszeniem w wykonywaniu
czynnoÊci zawodowych w przypadkach okreÊlo-
nych w art. 47;

12) dat´ wpisu i podpis osoby dokonujàcej wpisu.

1b.22) Lekarz weterynarii przekazuje okr´gowej ra-
dzie lekarsko-weterynaryjnej dane obj´te rejestrem,
o którym mowa w ust. 1, i powiadamia o ka˝dej zmia-
nie danych, o których mowa w ust. 1a pkt 3, 4, 9 i 10,
w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

2. Do rejestru, o którym mowa w ust. 1, wpisuje
si´ lekarzy weterynarii spe∏niajàcych ∏àcznie nast´pu-
jàce warunki:

1) posiadajàcych prawo wykonywania zawodu leka-
rza weterynarii;

2) zamierzajàcych wykonywaç zawód na obszarze
dzia∏ania izby.

3. Lekarz weterynarii, spe∏niajàcy warunek okreÊlo-
ny w ust. 2 pkt 1, lecz niewykonujàcy zawodu, mo˝e byç
na swój wniosek wpisany do rejestru cz∏onków izby.

4. W razie wykonywania zawodu na obszarze dzia-
∏ania dwóch lub wi´cej okr´gowych izb lekarsko-we-
terynaryjnych, lekarz weterynarii podlega wpisowi do
rejestru cz∏onków wybranej przez siebie izby.

Art. 18.23) 1. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryj-
na skreÊla lekarza weterynarii z rejestru cz∏onków
okr´gowej izby lekarsko-weterynaryjnej w przypadku:

1) utraty prawa wykonywania zawodu w przypad-
kach okreÊlonych w art. 6a, z zastrze˝eniem ust. 2;

2) pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy
orzeczeƒ sàdów powszechnych i lekarsko-wetery-
naryjnych;

3) pozbawienia prawa wykonywania zawodu w przy-
padkach okreÊlonych w art. 6 ust. 1;

4) przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na
teren innej izby lekarsko-weterynaryjnej;

5) nieuiszczania sk∏adki cz∏onkowskiej przez okres
d∏u˝szy ni˝ 1 rok;

6) Êmierci.

2. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna mo˝e
odmówiç skreÊlenia lekarza weterynarii z rejestru
cz∏onków okr´gowej izby lekarsko-weterynaryjnej
z przyczyny wymienionej w art. 6a pkt 5, je˝eli prze-
ciwko temu lekarzowi toczy si´ post´powanie z zakre-
su odpowiedzialnoÊci zawodowej.

Art. 19. Cz∏onkowie samorzàdu obowiàzani sà:

1) przestrzegaç zasad etyki i deontologii weteryna-
ryjnej oraz innych przepisów zwiàzanych z wyko-
nywaniem zawodu lekarza weterynarii, a tak˝e
uchwa∏ w∏adz i organów samorzàdu lekarzy wete-
rynarii;

2) regularnie op∏acaç sk∏adk´ cz∏onkowskà.

Art. 20. Cz∏onkowie samorzàdu majà prawo:

1) wybieraç i byç wybierani do organów samorzàdu,
z zastrze˝eniem art. 12 ust. 4 i 5;

2) korzystaç z pomocy izb lekarsko-weterynaryjnych
w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych
oraz zapewnienia w∏aÊciwych warunków wykony-
wania zawodu;

3) korzystaç z ochrony i pomocy prawnej organów
izb lekarsko-weterynaryjnych;

4) korzystaç ze Êwiadczeƒ instytucji izb lekarsko-we-
terynaryjnych i dzia∏alnoÊci samopomocowej.

Art. 21. 1. Na wniosek okr´gowej lub Krajowej Ra-
dy Lekarsko-Weterynaryjnej pracodawca obowiàzany
jest zwolniç od pracy pracownika pe∏niàcego okreÊlo-
nà funkcj´ z wyboru w organach izb lub wykonujàce-
go czynnoÊci na rzecz izb.

———————
22) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 3.

———————
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
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2. Izby lekarsko-weterynaryjne okreÊlajà zasady
i tryb zwrotu kosztów podró˝y oraz innych uzasadnio-
nych wydatków i strat poniesionych przez cz∏onków
samorzàdu w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci na
rzecz izb.

Art. 22. 1. Pracodawca nie mo˝e wypowiedzieç
umowy o prac´ lekarzowi weterynarii pe∏niàcemu
funkcj´ z wyboru w organach izb lekarsko-weteryna-
ryjnych, o których mowa w art. 24 pkt 2—5 oraz
w art. 34 pkt 2—5, w czasie jej pe∏nienia, bez uzyska-
nia zgody w∏aÊciwej rady lekarsko-weterynaryjnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadkach
okreÊlonych w art. 40 Kodeksu pracy.

3. Pracodawca nie mo˝e wypowiedzieç lekarzowi
weterynarii, o którym mowa w ust. 1, warunków pra-
cy i p∏acy na jego niekorzyÊç, chyba ˝e zachodzà przy-
czyny okreÊlone w art. 43 Kodeksu pracy.

Rozdzia∏ 4

Okr´gowe izby lekarsko-weterynaryjne

Art. 23. Okr´gowà izb´ lekarsko-weterynaryjnà
stanowià lekarze wpisani do rejestru jej cz∏onków.

Art. 24. Organami okr´gowej izby lekarsko-wete-
rynaryjnej sà:

1) okr´gowy zjazd lekarzy weterynarii;

2) okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna;

3) okr´gowa komisja rewizyjna;

4) okr´gowy sàd lekarsko-weterynaryjny;

5) okr´gowy rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej.

Art. 25. Najwy˝szà w∏adzà okr´gowej izby lekar-
sko-weterynaryjnej jest okr´gowy zjazd lekarzy wete-
rynarii.

Art. 26. 1. Okr´gowy zjazd lekarzy weterynarii od-
bywa si´ co roku, a zjazd sprawozdawczo-wyborczy
co cztery lata, w terminach ustalanych przez okr´go-
wà rad´ lekarsko-weterynaryjnà.

2. W okr´gowym zjeêdzie lekarzy weterynarii
uczestniczà delegaci, a w zjeêdzie sprawozdawczo-
-wyborczym oprócz delegatów mogà uczestniczyç
z g∏osem doradczym tak˝e nieb´dàcy delegatami
cz∏onkowie ust´pujàcych organów izby, o których mo-
wa w art. 24 pkt 2—5.

3. Wybory delegatów na okr´gowy zjazd lekarzy
weterynarii sà przeprowadzane w rejonach wybor-
czych pokrywajàcych si´ z powiatami, z zastrze˝eniem
ust. 4.

4. W przypadku powiatów, w których liczba lekarzy
weterynarii przekracza 150, rejony wyborcze ustala
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.

5. Zasady przeprowadzania wyboru delegatów
okreÊla regulamin wyborów, o którym mowa w art. 39
ust. 1 pkt 6.

6. W rejonowym zebraniu wyborczym bierze
udzia∏ co najmniej 1/2 cz∏onków okr´gowej izby lekar-
sko-weterynaryjnej wykonujàcych zawód na terenie
rejonu wyborczego.

Art. 26a. 1. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd lekarzy
weterynarii zwo∏uje okr´gowa rada lekarsko-wetery-
naryjna:

1) z w∏asnej inicjatywy;

2) na wniosek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryj-
nej;

3) na wniosek okr´gowej komisji rewizyjnej;

4) na wniosek co najmniej 1/5 cz∏onków okr´gowej
izby lekarsko-weterynaryjnej.

2. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd lekarzy wetery-
narii zwo∏uje si´ w ciàgu miesiàca od dnia wp∏ywu
wniosku w sprawie jego zwo∏ania.

3. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd lekarzy wetery-
narii obraduje nad sprawami, dla których zosta∏ zwo-
∏any.

Art. 27. Okr´gowy zjazd lekarzy weterynarii
w szczególnoÊci:

1) podejmuje uchwa∏y w sprawach obj´tych zakre-
sem dzia∏ania izby;

2) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz
uchwala bud˝et izby;

3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania okr´gowej
rady lekarsko-weterynaryjnej, okr´gowej komisji
rewizyjnej, okr´gowego sàdu lekarsko-weteryna-
ryjnego i okr´gowego rzecznika odpowiedzialno-
Êci zawodowej;

4) ustala organizacj´ organów izby i tryb ich dzia∏a-
nia;

5) ustala liczb´ cz∏onków organów izby i zast´pców
rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej;

6) dokonuje wyboru prezesa i cz∏onków okr´gowej
rady lekarsko-weterynaryjnej, cz∏onków okr´go-
wej komisji rewizyjnej, cz∏onków okr´gowego sà-
du lekarsko-weterynaryjnego oraz okr´gowego
rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej i jego za-
st´pców;

7) dokonuje wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Le-
karzy Weterynarii;

8) ustala wysokoÊç sk∏adki cz∏onkowskiej.

Art. 28. 1. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna
wybiera spoÊród swoich cz∏onków prezydium. Prezy-
dium stanowià: prezes oraz wybrani przez rad´ wice-
prezesi, sekretarz, skarbnik i cz∏onkowie.

2. Prezydium okr´gowej rady lekarsko-weteryna-
ryjnej dzia∏a w imieniu rady w sprawach okreÊlonych
jej uchwa∏à.
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Art. 29. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna
kieruje dzia∏alnoÊcià izby w okresie pomi´dzy okr´go-
wymi zjazdami lekarzy weterynarii, a w szczególnoÊci:

1) wykonuje zadania i czynnoÊci okreÊlone w art. 10,
z wyjàtkiem ustanawiania zasad etyki i deontologii
weterynaryjnej oraz sprawowania sàdownictwa
lekarsko-weterynaryjnego;

2) wykonuje uchwa∏y okr´gowego zjazdu lekarzy
weterynarii;

3) sk∏ada przed okr´gowym zjazdem lekarzy wetery-
narii sprawozdanie z dzia∏alnoÊci oraz wykonania
bud˝etu;

4) prowadzi bie˝àce sprawy izby;

5) wykonuje zadania zlecone przez Krajowà Rad´ Le-
karsko-Weterynaryjnà.

Art. 30. Przewodniczàcemu okr´gowej komisji re-
wizyjnej, przewodniczàcemu okr´gowego sàdu lekar-
sko-weterynaryjnego oraz okr´gowemu rzecznikowi
odpowiedzialnoÊci zawodowej s∏u˝y prawo do udzia-
∏u w posiedzeniach okr´gowej rady lekarsko-wetery-
naryjnej i jej prezydium.

Art. 31. Okr´gowa komisja rewizyjna:

1) kontroluje dzia∏alnoÊç finansowà i gospodarczà
izby;

2) wyst´puje z wnioskiem o udzielenie absolutorium
okr´gowej radzie lekarsko-weterynaryjnej.

Art. 32. Okr´gowy sàd lekarsko-weterynaryjny
rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej lekarzy weterynarii oraz sprawuje sàdownic-
two polubowne.

Art. 33. Okr´gowy rzecznik odpowiedzialnoÊci za-
wodowej prowadzi post´powanie w sprawach odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej lekarzy weterynarii.

Rozdzia∏ 5

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Art. 34. Organami Krajowej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej sà:

1) Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii;

2) Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna;

3) Krajowa Komisja Rewizyjna;

4) Krajowy Sàd Lekarsko-Weterynaryjny;

5) Krajowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.

Art. 35. Najwy˝szà w∏adzà samorzàdu jest Krajo-
wy Zjazd Lekarzy Weterynarii.

Art. 36. 1. W Krajowym Zjeêdzie Lekarzy Wetery-
narii biorà udzia∏ delegaci wybrani przez okr´gowe
zjazdy lekarzy weterynarii oraz z g∏osem doradczym
— nieb´dàcy delegatami — cz∏onkowie ust´pujàcych
organów Izby.

2. Liczb´ delegatów okreÊla Krajowa Rada Lekar-
sko-Weterynaryjna zgodnie z regulaminem, o którym
mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6.

3. Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zwo∏uje Kra-
jowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna co 4 lata.

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy Weteryna-
rii zwo∏uje Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna:

1) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej;

2) z w∏asnej inicjatywy;

3) na wniosek co najmniej 1/5 okr´gowych rad lekar-
sko-weterynaryjnych.

5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy Weteryna-
rii powinien byç zwo∏any w ciàgu 3 miesi´cy od dnia
wp∏ywu wniosku o zwo∏anie Zjazdu i obraduje nad
sprawami, dla których zosta∏ zwo∏any.

Art. 37. Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii
w szczególnoÊci:

1) uchwala zasady etyki i deontologii weterynaryjnej;

2) uchwala program dzia∏alnoÊci samorzàdu;

3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;

4) uchwala regulaminy organów Izby;

5) ustala liczb´ cz∏onków organów Izby i zast´pców
Krajowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodo-
wej;

6) wybiera Prezesa oraz cz∏onków Krajowej Rady Le-
karsko-Weterynaryjnej, Krajowej Komisji Rewizyj-
nej, Krajowego Sàdu Lekarsko-Weterynaryjnego
oraz Krajowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej i jego zast´pców;

7) ustala zasady okreÊlania wysokoÊci i podzia∏u
sk∏adki cz∏onkowskiej.

Art. 38. 1. W sk∏ad Krajowej Rady Lekarsko-Wete-
rynaryjnej wchodzà: Prezes Krajowej Rady Lekarsko-
-Weterynaryjnej, cz∏onkowie wybrani przez Krajowy
Zjazd Lekarzy Weterynarii i prezesi okr´gowych rad
lekarsko-weterynaryjnych.

2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wybiera
spoÊród swoich cz∏onków Prezydium. Prezydium sta-
nowià: Prezes oraz wybrani przez Rad´ wiceprezesi,
sekretarz, skarbnik i cz∏onkowie.

3. Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej dzia∏a w imieniu Rady w sprawach okreÊlonych
jej uchwa∏à.

Art. 39. 1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna
kieruje dzia∏alnoÊcià samorzàdu w okresie mi´dzy
Krajowymi Zjazdami Lekarzy Weterynarii, a w szcze-
gólnoÊci:

1) wykonuje uchwa∏y Krajowego Zjazdu Lekarzy We-
terynarii;
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2) czuwa nad prawid∏owà realizacjà zadaƒ samorzà-
du;

3) koordynuje i nadzoruje dzia∏alnoÊç okr´gowych
rad lekarsko-weterynaryjnych;

4) reprezentuje zawód lekarza weterynarii;

5) uchwala ramowe regulaminy organizacji i trybu
dzia∏ania organów okr´gowych izb lekarsko-wete-
rynaryjnych;

6) uchwala regulamin wyborów do organów samo-
rzàdu oraz tryb odwo∏ywania cz∏onków tych orga-
nów;

7) okreÊla zasady podejmowania uchwa∏ przez orga-
ny samorzàdu;

8) ustala tryb post´powania w sprawach o niedosta-
teczne przygotowanie zawodowe;

9) uchwala zasady gospodarki finansowej samorzà-
du;

10) wybiera Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Wetery-
naryjnej oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej, je˝eli ich mandat wygas∏ w cza-
sie kadencji;

11) rozpatruje odwo∏ania od uchwa∏ okr´gowych izb
lekarsko-weterynaryjnych;

12) analizuje i opiniuje kierunki rozwoju ochrony zdro-
wia zwierzàt;

13) negocjuje warunki pracy i p∏ac lekarzy weteryna-
rii;

14) uchwala bud˝et Krajowej Rady Lekarsko-Wetery-
naryjnej oraz rozpatruje sprawozdania z jego wy-
konania;

15) ustala minimalnà wysokoÊç sk∏adki cz∏onkowskiej;

16)24) prowadzi Centralny Rejestr Lekarzy Weterynarii
Rzeczypospolitej Polskiej;

17)24) okreÊla jednolite zasady numerowania zaÊwiad-
czeƒ o prawie wykonywania zawodu lekarza wete-
rynarii przez okr´gowe rady lekarsko-weterynaryj-
ne, sposób prowadzenia rejestru cz∏onków okr´-
gowej izby lekarsko-weterynaryjnej, a tak˝e prze-
kazywania danych z tego rejestru do Centralnego
Rejestru Lekarzy Weterynarii Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna uchyla
uchwa∏y okr´gowych rad lekarsko-weterynaryjnych
sprzeczne z prawem lub uchwa∏ami i regulaminami
wydanymi na podstawie ustawy.

3. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna mo˝e
zwróciç si´ do okr´gowej rady lekarsko-weterynaryj-
nej o podj´cie uchwa∏y w okreÊlonej sprawie nale˝à-
cej do zakresu dzia∏ania rady. Uchwa∏a rady powinna
byç podj´ta w ciàgu miesiàca od dnia dor´czenia
uchwa∏y Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

4. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna mo˝e
prowadziç dzia∏alnoÊç wydawniczà.

Art. 40. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna
przedstawia Radzie Ministrów coroczne informacje
o dzia∏alnoÊci samorzàdu.

Art. 41. Przewodniczàcemu Krajowej Komisji Re-
wizyjnej, przewodniczàcemu Krajowego Sàdu Lekar-
sko-Weterynaryjnego oraz Krajowemu Rzecznikowi
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej s∏u˝y prawo udzia∏u
w posiedzeniach Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej i jej Prezydium.

Art. 42. Krajowa Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje finansowà i gospodarczà dzia∏alnoÊç
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz wyko-
nanie uchwa∏ Krajowego Zjazdu Lekarzy Wetery-
narii;

2) sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià okr´gowych
komisji rewizyjnych;

3) zg∏asza wniosek w sprawie absolutorium dla Kra-
jowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Art. 43. Krajowy Sàd Lekarsko-Weterynaryjny:

1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialnoÊci za-
wodowej lekarzy weterynarii;

2) sk∏ada Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej
okresowe informacje o stanie prowadzonych
spraw.

Art. 44. Krajowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej:

1) prowadzi post´powania w sprawach odpowie-
dzialnoÊci zawodowej lekarzy weterynarii;

2) sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià okr´gowych
rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodowej;

3) sk∏ada Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej
okresowe informacje o stanie prowadzonych
spraw.

Rozdzia∏ 6

OdpowiedzialnoÊç zawodowa

Art. 45. Cz∏onkowie samorzàdu podlegajà odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej przed sàdami lekarsko-wete-
rynaryjnymi za post´powanie sprzeczne z zasadami
etyki i deontologii weterynaryjnej oraz za naruszenie
przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii.

Art. 46. 1. Sàd lekarsko-weterynaryjny mo˝e orze-
kaç nast´pujàce kary:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza
weterynarii na okres od trzech miesi´cy do trzech
lat;

4) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

———————
24) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 3.
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2.25) Lekarz weterynarii, wobec którego sàd lekar-
sko-weterynaryjny orzek∏ w drugiej instancji kar´ wy-
mienionà w ust. 1 pkt 3 i 4, ma prawo wniesienia od-
wo∏ania do w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania obwinionego sàdu apelacyjnego — sàdu
pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

3.26) Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ przepi-
sy Kodeksu post´powania cywilnego o apelacji. Od
orzeczenia sàdu apelacyjnego kasacja nie przys∏ugu-
je.

Art. 47. 1. Lekarz weterynarii, wobec którego sàd
lekarsko-weterynaryjny orzek∏ w pierwszej instancji
kar´ wymienionà w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4, mo˝e byç
przez ten sàd tymczasowo zawieszony w wykonywa-
niu czynnoÊci zawodowych. Postanowienie o zawie-
szeniu wydaje sàd lekarsko-weterynaryjny z urz´du
lub na wniosek rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej.

2. Postanowienie sàdu lekarsko-weterynaryjnego
o tymczasowym zawieszeniu w wykonywaniu czyn-
noÊci zawodowych jest natychmiast wykonalne.

3. Je˝eli okres tymczasowego zawieszenia trwa
d∏u˝ej ni˝ trzy miesiàce, Krajowy Sàd Lekarsko-Wete-
rynaryjny bada z urz´du zasadnoÊç zawieszenia.

Art. 48. 1. W razie uniewinnienia lub umorzenia
post´powania w drodze rewizji nadzwyczajnej 27) lub
w wyniku wznowienia post´powania, lekarzowi wete-
rynarii przys∏uguje roszczenie o odszkodowanie
w stosunku do izby lekarsko-weterynaryjnej, której
sàd wyda∏ uchylone orzeczenie.

2. Roszczenie wygasa w razie niez∏o˝enia wniosku
w terminie rocznym od daty uprawomocnienia si´
orzeczenia.

3. W sprawach roszczeƒ o odszkodowanie orzeka
sàd powszechny.

Art. 49. Na wniosek lekarza weterynarii orzeczenie
o uniewinnieniu lub umorzeniu post´powania w spra-
wie z zakresu odpowiedzialnoÊci zawodowej podlega
opublikowaniu w organie prasowym samorzàdu.

Art. 50. 1. Sprawy odpowiedzialnoÊci zawodowej
lekarzy weterynarii rozpatrujà okr´gowe sàdy lekar-
sko-weterynaryjne i Krajowy Sàd Lekarsko-Weteryna-
ryjny.

2. Okr´gowe sàdy lekarsko-weterynaryjne orzeka-
jà we wszystkich sprawach jako pierwsza instancja,
z zastrze˝eniem ust. 3 pkt 2. W sprawach odpowie-

dzialnoÊci zawodowej cz∏onków okr´gowej rady lekar-
sko-weterynaryjnej i okr´gowej komisji rewizyjnej
orzeka okr´gowy sàd lekarsko-weterynaryjny wyzna-
czony przez Krajowy Sàd Lekarsko-Weterynaryjny.

3. Krajowy Sàd Lekarsko-Weterynaryjny:

1) rozpatruje odwo∏ania od orzeczeƒ okr´gowych sà-
dów lekarsko-weterynaryjnych;

2) orzeka jako pierwsza instancja w sprawach odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej cz∏onków: Krajowej Ra-
dy Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowej Komisji Re-
wizyjnej, Krajowego Sàdu Lekarsko-Weterynaryj-
nego, Krajowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej i jego zast´pców, a tak˝e okr´gowych
sàdów lekarsko-weterynaryjnych oraz okr´go-
wych rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodowej
i ich zast´pców;

3) rozpatruje w innym sk∏adzie odwo∏ania od orze-
czeƒ wydanych w trybie okreÊlonym w pkt 2.

Art. 51. 1. Kary nagany i zawieszenia prawa wyko-
nywania zawodu pociàgajà za sobà utrat´ prawa wy-
bieralnoÊci do organów izb lekarsko-weterynaryjnych
do czasu usuni´cia z rejestru ukaranych wzmianki
o ukaraniu.

2. Lekarz weterynarii zawieszony w prawie wyko-
nywania zawodu nie mo˝e wykonywaç zawodu
w ˝adnej formie.

3.28) Kara pozbawienia prawa wykonywania zawo-
du powoduje skreÊlenie z rejestru cz∏onków okr´go-
wej izby lekarsko-weterynaryjnej bez prawa ubiegania
si´ o ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawo-
du lekarza weterynarii.

4. W razie prawomocnego ukarania karà wymie-
nionà w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4, stosunek pracy lekarza
weterynarii wygasa z mocy prawa. WygaÊni´cie to
pociàga za sobà skutki, jakie przepisy prawa wià˝à
z rozwiàzaniem umowy o prac´ bez wypowiedzenia
z winy pracownika.

Art. 52. Post´powanie w przedmiocie odpowie-
dzialnoÊci zawodowej o ten sam czyn toczy si´ nieza-
le˝nie od post´powania karnego lub post´powania
dyscyplinarnego wszcz´tego w jednostce organiza-
cyjnej, w której przepisy szczególne przewidujà takie
post´powanie. Mo˝e byç jednak ono zawieszone do
czasu ukoƒczenia post´powania karnego.

Art. 53. 1. Post´powania w sprawach odpowie-
dzialnoÊci zawodowej nie wszczyna si´, a wszcz´te
umarza, je˝eli zasz∏a okolicznoÊç, która wed∏ug Ko-
deksu post´powania karnego wy∏àcza Êciganie.

2. W razie Êmierci obwinionego przed ukoƒcze-
niem post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci
zawodowej, toczy si´ ono dalej, je˝eli za˝àda tego
w terminie dwumiesi´cznym od daty zgonu obwinio-
nego jego ma∏˝onek, krewny w linii prostej, brat lub
siostra. 

———————
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 78 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U.
Nr 240, poz. 2052), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 78 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 25.

27) Obecnie: kasacji, stosownie do art. 4 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce Kodeks po-
st´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 556 i Nr 160,
poz. 1083), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
1998 r.

———————
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
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Art. 54. 1. Je˝eli w post´powaniu w przedmiocie
odpowiedzialnoÊci zawodowej Êwiadek lub bieg∏y nie
stawi∏ si´ na rozpraw´ bez usprawiedliwienia albo
bezpodstawnie odmawia zeznaƒ, sàd lekarsko-wete-
rynaryjny mo˝e zwróciç si´ do sàdu rejonowego w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby
wezwanej o przes∏uchanie jej w charakterze Êwiadka
lub bieg∏ego na okolicznoÊci wskazane przez sàd le-
karsko-weterynaryjny. O terminie przes∏uchania sàd
zawiadamia strony, a protokó∏ przes∏uchania przesy∏a
sàdowi lekarsko-weterynaryjnemu.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli
Êwiadek lub bieg∏y nie stawi∏ si´ bez usprawiedliwie-
nia na wezwanie rzecznika odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej albo bezpodstawnie odmawia z∏o˝enia przed
nim zeznaƒ.

Art. 55. (uchylony).29)

Art. 56. 1. Nie mo˝na wszczynaç post´powania
w sprawie odpowiedzialnoÊci zawodowej, je˝eli od
chwili pope∏nienia czynu up∏yn´∏y trzy lata.

2. Je˝eli czyn zawiera znamiona przest´pstwa,
przedawnienie odpowiedzialnoÊci zawodowej nast´-
puje nie wczeÊniej ni˝ przedawnienie karne.

3. Bieg przedawnienia przerywa ka˝da czynnoÊç
rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej.

4. KaralnoÊç przewinienia ustaje, je˝eli od czasu
jego pope∏nienia up∏yn´∏o pi´ç lat.

Art. 57. Oskar˝ycielem w post´powaniu dotyczà-
cym odpowiedzialnoÊci zawodowej jest w∏aÊciwy
rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej.

Art. 58. Obwiniony mo˝e przybraç w post´powa-
niu dotyczàcym odpowiedzialnoÊci zawodowej
obroƒców spoÊród lekarzy weterynarii lub adwoka-
tów.

Art. 59. Cz∏onkowie sàdów lekarsko-weterynaryj-
nych w zakresie orzekania sà niezawiÊli i podlegajà
tylko ustawom oraz obowiàzujàcym zasadom etyki
i deontologii weterynaryjnej.

Art. 60. 1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna
prowadzi rejestr ukaranych.

2. Usuni´cie z rejestru wzmianki o ukaraniu nast´-
puje z urz´du po up∏ywie:

1) trzech lat od daty uprawomocnienia si´ orzeczenia
o ukaraniu karà upomnienia lub nagany,

2) pi´ciu lat od odbycia kary zawieszenia prawa wy-
konywania zawodu, 

je˝eli lekarz weterynarii nie zostanie w tym czasie
ukarany lub nie zostanie wszcz´te przeciw niemu po-
st´powanie w sprawie odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej.

3. Nie usuwa si´ wzmianki o karze pozbawienia
prawa wykonywania zawodu.

Art. 61. (uchylony).30)

Art. 62. 1. W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszej ustawie do post´powania w przedmiocie od-
powiedzialnoÊci zawodowej stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania karnego.

2. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊcio-
wej 14) w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci
i w uzgodnieniu z Krajowà Radà Lekarsko-Weteryna-
ryjnà okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
przepisy dotyczàce post´powania w sprawach odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej lekarzy weterynarii.

Rozdzia∏ 7

Polubowne rozstrzyganie sporów

Art. 63. 1. Okr´gowy sàd lekarsko-weterynaryjny,
za pisemnà zgodà stron, mo˝e rozpatrywaç, jako sàd
polubowny, spory mi´dzy lekarzami weterynarii oraz
mi´dzy lekarzami weterynarii a innymi pracownikami
instytucji weterynaryjnych, a tak˝e mi´dzy lekarzami
weterynarii a innymi osobami lub instytucjami, je˝eli
spory te dotyczà wykonywania zawodu lekarza wete-
rynarii.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sàdy
lekarsko-weterynaryjne stosujà odpowiednio przepi-
sy Kodeksu post´powania cywilnego o sàdach polu-
bownych.

Rozdzia∏ 8

Majàtek i gospodarka finansowa

Art. 64. 1. Majàtek izb lekarsko-weterynaryjnych
stanowià fundusze oraz ruchomoÊci i nieruchomoÊci,
a w szczególnoÊci:

1) sk∏adki cz∏onkowskie;

2) zapisy, darowizny, dotacje;

3) wp∏ywy z dzia∏alnoÊci gospodarczej;

4) inne wp∏ywy.

2. Majàtkiem izb lekarsko-weterynaryjnych zarzà-
dzajà w∏aÊciwe rady lekarsko-weterynaryjne.

Art. 65. Nieop∏acone w terminie sk∏adki cz∏onkow-
skie i koszty post´powania w sprawach odpowiedzial-
noÊci zawodowej podlegajà Êciàgni´ciu w trybie prze-
pisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdzia∏ 9

Przepisy szczególne, przejÊciowe i koƒcowe

Art. 66. Lekarze weterynarii, którzy w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy posiadali uprawnienie do wykonywa-
nia zawodu na podstawie dotychczas obowiàzujàcych
przepisów i zawód ten wykonywali, zostajà z urz´du
wpisani do rejestru cz∏onków okr´gowej izby lekarsko-
-weterynaryjnej, na której obszarze wykonujà zawód.

———————
29) Przez art. 78 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 25.

———————
30) Przez art. 78 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 25.
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Art. 66a. (pomini´ty).31)

Art. 67. (pomini´ty).31)

Art. 68. 1.32) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, jakie czynnoÊci z za-
kresu zadaƒ lekarza weterynarii, o których mowa
w art. 1 ust. 1, mogà byç wykonywane przez osoby
nieposiadajàce tytu∏u lekarza weterynarii, oraz okreÊli
kwalifikacje tych osób, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç
sprawowania nadzoru przez lekarza weterynarii przy
wykonywaniu niektórych czynnoÊci.

2. Osoby wymienione w ust. 1, które na podstawie
dotychczasowych przepisów naby∏y uprawnienia do
wykonywania czynnoÊci weterynaryjnych samodziel-
nie lub pod nadzorem lekarza weterynarii i do czasu
wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu
zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Paƒstwowej Inspek-
cji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752,
z póên. zm.33))34) prowadzi∏y zarejestrowanà dzia∏al-
noÊç gospodarczà w tej dziedzinie, zachowujà dotych-
czasowe uprawnienia.

Art. 69. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rolnictwa oraz po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊli oznakowanie, tryb i zasady wystawiania przez
lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub
leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które b´dà
stosowane u zwierzàt w sytuacji gdy brak jest wetery-
naryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do
obrotu, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci grup zwie-
rzàt, przypadków oraz warunków, z zachowaniem któ-
rych mogà byç wystawiane recepty, oraz ich wzór
uprawniajàcy do nabycia produktów leczniczych za
op∏atà, sposób zaopatrywania w druki recept, kontro-
li ich wystawiania, realizacji i stosowania.

Art. 70—72. (pomini´te).31)

Art. 73. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy tracà
moc:

1) dekret z dnia 7 grudnia 1945 r. o wykonywaniu
praktyki lekarsko-weterynaryjnej (Dz. U. Nr 58,
poz. 337);

2) dekret z dnia 24 wrzeÊnia 1947 r. o rejestracji pra-
cowników s∏u˝by weterynaryjnej (Dz. U. Nr 61,
poz. 338);

3) ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o planowym roz-
mieszczeniu lekarzy weterynaryjnych (Dz. U.
Nr 25, poz. 178).

Art. 74. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie sze-
Êciu miesi´cy od dnia og∏oszenia35), z tym ˝e przepisy
art. 21, 22, 70 i 71 wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.

———————
31) Zamieszczony w obwieszczeniu.
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia

23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U.
Nr 101, poz. 1089), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 5 paê-
dziernika 2001 r.; utraci∏ moc z dniem 18 marca 2004 r. na
podstawie wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
18 marca 2003 r. sygn. akt K 50/01 (Dz. U. Nr 59, poz. 532).

33) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123,
poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976
oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 165,
poz. 1590.

34) Utraci∏a moc na podstawie art. 94 ustawy z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

———————
35) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 29 stycznia 1991 r.


