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Propozycja zmiany zapisów ustawowych  

PROJEKT KRLW 10.12.15 

USTAWA 

z dnia  …………………….. 

o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla 

zwierząt /Dz. U. z 2004 r., Nr 11, poz. 95, zmiana z 2008 r. Nr 220, poz. 

1433/ wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 ust. 2 dodaje się zdanie „Kierownik zakładu leczniczego dla 

zwierząt obowiązany jest być członkiem okręgowej izby lekarsko-

weterynaryjnej, na której obszarze działania znajduje się siedziba 

kierowanego przez niego zakładu leczniczego dla zwierząt.” 

2) Art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. 

1. Gabinetem weterynaryjnym kieruje lekarz weterynarii posiadający 

prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz co najmniej 3-

letni okres pracy w zawodzie lekarza weterynarii w zakresie profilaktyki 

i terapii zwierząt.   

2. Przychodnią weterynaryjną kieruje lekarz weterynarii posiadający 

prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz co najmniej 3-

letni okres pracy w zawodzie lekarza weterynarii w zakresie profilaktyki 

i terapii zwierząt.  

3. Lecznicą weterynaryjną kieruje lekarz weterynarii posiadający prawo 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz co najmniej 3-letni 

okres pracy w zawodzie lekarza weterynarii w zakresie profilaktyki i 

terapii zwierząt.   

4. Kliniką weterynaryjną lub weterynaryjnym laboratorium 

diagnostycznym kieruje lekarz weterynarii posiadający prawo 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz co najmniej 5-letni 
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okres pracy w zawodzie lekarza weterynarii w zakresie profilaktyki i 

terapii zwierząt.   

 

3) W art. 19 ust. 1  wyraz: „izba” zastępuje się wyrazem „rada” 

Art. 2  Ustawa wchodzi w życie z dniem …………. 

 

Uzasadnienie 

 

1. w art. 5 ust. 2 zgodnie ze Stanowiskiem Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przynależności 

kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt do właściwych 

terytorialnie okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych niezbędnym stało 

się wprowadzenie zapisu, że kierownik zakładu leczniczego dla zwierząt 

obowiązany jest być członkiem okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, na 

której obszarze działania znajduje się siedziba kierowanego przez niego 

zakładu leczniczego dla zwierząt. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych lekarz weterynarii przed podjęciem wykonywania zawodu 

na terenie danej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej obowiązany jest 

uzyskać wpis do rejestru członków tej izby. 

 

Z kolei z art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach 

leczniczych dla zwierząt wynika, że lekarz weterynarii może kierować 

tylko jednym zakładem leczniczym dla zwierząt. 

 

Art. 20 ust. 1 pkt 4 mówi, że okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna 

skreśla z ewidencji zakład leczniczy dla zwierząt utworzony i prowadzony 

przez osobę fizyczną będącą lekarzem weterynarii w przypadku  

1) pozbawienia lekarza weterynarii prawa wykonywania zawodu;  

2) zawieszenia lekarza weterynarii w prawie wykonywania zawodu;  

3) zrzeczenia się przez lekarza weterynarii prawa wykonywania zawodu;  
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4) skreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby 

lekarsko-weterynaryjnej z przyczyn innych niż wymienione w pkt 1 i 

3.  

Z powyższych przepisów prawnych wynika, że w celu umożliwienia 

okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym sprawowania należytego 

nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii i 

nadzoru nad funkcjonowaniem zakładów leczniczych dla zwierząt na 

terenie swojego działania właściwym jest aby kierownik zakładu 

leczniczego dla zwierząt był wpisany do rejestru członków tej okręgowej 

izby lekarsko-weterynaryjnej na terenie której znajduje się siedziba 

zakładu leczniczego dla zwierząt, którego jest kierownikiem. 

2. W art. 13 zgodnie z uchwałą X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii nr 

16/2013/X z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia wymogu 

3-letniego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt dla 

kierowników tych zakładów niezbędnym stało się wprowadzenie 3-

letniego stażu pracy w zakresie profilaktyki i terapii zwierząt dla 

kierownika zakładu leczniczego. Zarówno Krajowy Zjazd Lekarzy 

Weterynarii jak i Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna odnosząc się do 

tej kwestii miały na uwadze potrzebę zapewnienia należytego, możliwie 

jak najwyższego poziomu świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych 

oraz właściwego nadzoru merytorycznego nad absolwentami uczelni 

weterynaryjnych przy uwzględnieniu stale rosnącej ich liczby. Należy 

także pamiętać o stale rosnącej ilości negatywnych ocen poziomu 

przygotowania zawodowego absolwentów uczelni weterynaryjnych ze 

strony środowiska praktykujących lekarzy weterynarii. Koresponduje z 

tym ilość spraw kierowanych do rzecznika odpowiedzialności zawodowej i 

rozpatrywanych przez sądy lekarsko-weterynaryjne, dotyczących błędów 

popełnianych przez młodych adeptów zawodu. Poprzedni zapis ustawy 

nie wprowadził tego kryterium w stosunku do gabinetów 

weterynaryjnych. Również zgodnie z w/w uchwałą należy ustalić wymóg 

3-letniego stażu pracy w zakresie profilaktyki i terapii zwierząt w 

stosunku do kierowników przychodni i lecznic weterynaryjnych. 
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3. Zmiana wyrazu „izba” na wyraz „rada” w art. 19 ust. 1 jest uzasadnione 

tym, że ewidencję zakładów leczniczych dla zwierząt i kontrolę zakładów 

prowadzi nie izba lekarsko - weterynaryjna jako osoba prawna lecz jej 

organ – rada okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. 

 


