1.WPIS DO EWIDENCJI ZAKŁADÓW
LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT(ZLDZ)

Co chcę
załatwić?

Wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Kogo dotyczy?

Osób fizycznych, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej chcące otworzyć zakład leczniczy dla zwierząt (ZLDZ)
Przygotuj :
Dane teleadresowe
Potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG)
albo Krajowego Rejestru Sądowego

Co
przygotować?

Ksero NIP
Ksero REGON
Ksero tytułu prawnego do lokalu, w którym mieści się ZLDZ
Umowa z zakładem utylizacyjnym na odbiór odpadów lub z firmą odbierającą
odpady
Potwierdzenie dokonania opłaty
Powyższe dane będą Ci potrzebne do uzupełnienia wniosków.
Wypełnij:

Jakie
dokumenty
muszę
wypełnić?

Wniosek o
wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt wraz z
oświadczeniem
Oświadczenie kierownika odpowiedniego ZLDZ (gabinet, przychodnia itp.)
Regulamin ZLDZ
Odpowiednie wzory znajdziesz w załącznikach.
Dokumenty możesz również wypełnić na miejscu w siedzibie Lubuskiej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej w Zielonej Górze.

Jak wypełnić
dokumenty?

Wypełnij zgłoszenie komputerowo lub odręcznie w jednym egzemplarzu.
Uzupełnij wykropkowane pola, następnie podpisz się.
Pamiętaj, aby wypełnić zgłoszenie czytelnie.
Za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt pobierane są opłaty – zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w
sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt:

Ile muszę
zapłacić?

gabinet weterynaryjny - 300 zł;
przychodnia weterynaryjna - 300 zł;
lecznica weterynaryjna- 600 zł;
klinika weterynaryjna - 600 zł;
weterynaryjne laboratorium diagnostyczne - 600 zł.
Płatność należy dokonywać przelewem na konto Bank Pekao S.A. II O/Zielona Góra nr
rachunku: 80 1240 4038 1111 0000 3101 4201

Kiedy złożyć
dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć w dowolnym, wybranym przez siebie terminie po
skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Dokumenty złóż osobiście w Sekretariacie lub wyślij pocztą.
Znajdziesz nas pod adresem:

Gdzie załatwię
sprawę?

Lubuska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
ul. T. Olbrychta 1b/6
65-823 Zielona Góra
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00
W razie jakichkolwiek wątpliwości możesz się z nami skontaktować telefonicznie
tel./fax: +48 68 4520604 lub e-mailowo: lilwet@lilwet.pl
Sprawdzimy przesłane przez Ciebie dokumenty i w przypadku braku zastrzeżeń
dokonamy wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Co zrobi Izba?

W przypadku braków wezwiemy Cię telefonicznie do ich uzupełnienia.
Przekażemy właściwemu ze względu na miejsce siedziby zakładu leczniczego dla
zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii zawiadomienie o dokonaniu wpisu
zakładu leczniczego dla zwierząt.
Dokonamy wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt w terminie 50 dni od
dnia złożenia wniosku oraz oświadczenia, po sprawdzeniu tych dokumentów. O
powyższym zostaniesz poinformowany pocztą.

Jaki jest czas
realizacji?

W praktyce termin ten przypada na najbliższe posiedzenie Rady Lubuskiej Izby
Lekarsko- Weterynaryjnej.
Jeżeli nie dokonamy wpisu w terminie 50 dni, a od dnia wpływu wniosku o wpis do
upłynęło 60 dni, możesz rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym nas
na piśmie. Nie dotyczy to przypadku, w którym wezwaliśmy Cię do uzupełnienia
wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim
przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia
wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
Kierownikiem zakładu leczniczego dla zwierząt może być wyłącznie lekarz
weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje
dodatkowe

Zakład leczniczy dla zwierząt posiada stałą siedzibę.
Zakłady lecznicze dla zwierząt podlegają oznaczeniu- zgodnie z uchwałą KRLW.
Lekarz weterynarii oraz pracownicy, praktykanci w ZLDZ noszą w widocznym
miejscu odpowiednie identyfikatory.

Podstawa
prawna

Uchwała nr 29/2014/VI KRLW z dnia 18 września 2014 r. w sprawie
wprowadzenia zasad racjonalnego i bezpiecznego stosowania antybiotyków
przez lekarzy weterynarii w Polsce w ramach dobrej praktyki
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt
(Dz.U.2004.11.95 ze zm.);
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt (Dz.U.2004.194.1996);
Uchwała nr 80/2004/II KRLW z 11 maja 2004 r. w sprawie oznaczania
zakładów leczniczych dla zwierząt;
Uchwała nr 5/2005/IV KRLW z 4 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr
80/2004/II KRLW w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt
Uchwała nr 81/2004/II KRLW z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie wzorcowego
regulaminu zakładów leczniczych dla zwierząt i powiadomienia o zmianie
regulaminu;
Uchwała nr 122/2013/V KRLW z dnia 15 maja 2003 r. o zmianie uchwały w
sprawie wzorcowego regulaminu zakładów leczniczych dla zwierząt i
powiadomienia o zmianie regulaminu Zmiana do oznaczania
Uchwały Nr 26/2014/VI KRL-W z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie
obowiązkowego noszenia identyfikatorów w zakładach leczniczych dla
zwierząt;

Podstawa
prawna

Uchwała Nr 35/2014/VI KRLW z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 26/2014/VI KRL-W z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie
obowiązkowego noszenia identyfikatorów w zakładach leczniczych dla
zwierząt;
Uchwała nr 109/2005/II KRLW z dnia 25.05.2005 r. w sprawie szczegółowych
zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach
świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia zakładu leczniczego
dla zwierząt oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt;
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych (Dz.U.2004.194.1990)
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia16 sierpnia 2004 r. w
sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych (Dz.U.2004.194.1991 ze
zm.);
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych (Dz.U.2004.194.1992);
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych (Dz.U.2004.194.1993);
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych
(Dz.U.2004.194.1994)
Więcej przepisów na stronie www.lilwet.pl w zakładce PRAWO

Załącznik nr 1 (1)
Numer Księgi Ewidencyjnej

05/…./……/……../……… rej.zlz z dnia…………………
(wypełnia okręgowa rada lekarsko weterynaryjna)
------------------------------------------------------------------------------------------------(wypełnia wnioskodawca)

RADA LUBUSKIEJ
IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
UL. T. OLBRYCHTA 1B/6,
65-823 ZIELONA GÓRA

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

WNIOSEK
O WPIS DO EWIDENCJI ZAKŁADÓW LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT PROWADZONEJ
PRZEZ RADĘ LUBUSKIEJ IZBY LEKARSKO -WETERYNARYJNEJ

1. STATUS PRAWNY PODMIOTU PROWADZĄCEGO(WŁAŚCICIELA)ZAKŁAD LECZNICZY DLA
ZWIERZĄT
Osoba fizyczna





Osoba prawna
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwa jednostki organizacyjnej

2.

PODMIOT PROWADZĄCY ZAKŁAD LECZNICZY DLA ZWIERZĄT
*W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO
*NAZWA
MIEJSCOWOŚĆ

KOD
NR

ULICA

NR

LOKAL
U

*N U M E R N I P
*N U M E R R E G O N
*N U M E R K R S ( Krajowy Rejestr
Sądowy)
E-MAIL

TELEFON/FAX

3.

RODZAJ ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT

Gabinet weterynaryjny -



Przychodnia weterynaryjna -



Lecznica weterynaryjna -



Klinika weterynaryjna



-

Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne - 

4. NAZWA ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT
Zgodna z wymaganiami art. 6 ust 3 ust o zakładach leczniczych dla zwierząt oraz uchwałą NR 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 11 maja 2004 r. z późn zm. w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt.

5.

SIEDZIBA ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT
KOD

POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR
GMINA/

POWIAT

DZIELNICA

NR LOKALU
TELEFON/FAX

6. PERSONEL ZAKŁADU

E-MAIL

LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT
IMIĘ

NAZWISKO

KIEROWNIK

L ICZ BA P RAC O W N IK Ó W

7.

LEKARZE WETERYNARII W TYM
KIEROWNIK

PERSONEL POMOCNICZY

NR PRAWA WYKONYWANIA
ZAWODU

ŁĄCZNIE

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:






- Regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt.
- Informacja o zakresie świadczonych usług weterynaryjnych.
- Oświadczenie podmiotu prowadzącego zakład o kompletności i spełnianiu przez zakład leczniczy dla zwierząt
wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniach.
- Aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt.
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

8. OŚWIADCZENIE podmiotu prowadzącego o znajomości przepisów ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej w zakresie działalności regulowanej:
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenie prawdy, zgodnie
z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z dnia 12 grudnia
2008 r. nr 220 poz. 1433) OŚWIADCZAM, ŻE:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt są kompletne i zgodne z prawdą,
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia zakładu leczniczego
dla zwierząt określone w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr
11, poz. 95 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1433).

9. IMIĘ, NAZWISKO I PEŁNIONA FUNKCJA OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU
PROWADZĄCEGO ZAKŁAD LECZNICZY DLA ZWIERZĄT

10.

PODPIS OSOBY, O KTÓREJ MOWA W CZĘŚCI 9. WNIOSKU

Pouczenie:
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.);
Art. 16. 1. Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).
2. Zakład leczniczy dla zwierząt świadczy usługi weterynaryjne po uzyskaniu wpisu do ewidencji zakładów leczniczych
dla zwierząt, zwanej dalej "ewidencją". Ewidencja jest rejestrem działalności regulowanej w rozumieniu przepisów
ustawy, o której mowa w ust. 1.
3. Ewidencję prowadzi właściwa ze względu na siedzibę zakładu leczniczego dla zwierząt okręgowa rada lekarskoweterynaryjna.
4. Ewidencja jest jawna i zawiera:
1)
imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz jego adres miejsca
zamieszkania albo siedziby;
2) nazwę zakładu leczniczego dla zwierząt oraz jego adres i numer telefonu;
3) imię i nazwisko kierownika zakładu;
4) informację o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego.
5. Za wpis do ewidencji oraz zmianę tego wpisu okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna pobiera opłatę, która stanowi
jej przychód. Opłata za zmianę wpisu wynosi 50 % opłaty za wpis.
Art. 17. 1. Podmiot ubiegający się o wpis do ewidencji powinien spełniać wymogi określone w art. 5-11, a także
posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Podstawą podjęcia przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjna uchwały w sprawie wpisu zakładu leczniczego dla
zwierząt do ewidencji jest wniosek podmiotu prowadzącego zakład.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz jego adres miejsca
zamieszkania albo siedziby;
2) nazwę zakładu leczniczego dla zwierząt oraz jego adres i numer telefonu;
3) regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt;
4) informację o rodzaju i zakresie świadczonych usług weterynaryjnych;
5) imię i nazwisko kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt;
6) informację o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego;
7) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. (4) Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt składa
oświadczenie następującej treści:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia zakładu
leczniczego dla zwierząt określone w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z
2004 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1433).
5. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz jego adres miejsca
zamieszkania albo siedziby;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt, ze
wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
6. Organ prowadzący ewidencję, w terminie 50 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz
oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, po sprawdzeniu tych dokumentów dokonuje wpisu do ewidencji oraz wydaje
wnioskodawcy zaświadczenie o wpisie.
7. Jeżeli organ prowadzący ewidencję nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 6, a od dnia wpływu
wniosku o wpis do tego organu upłynęło 60 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim
zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, w którym organ wezwał
wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim
przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o
wpis.
8. Do zmiany wpisu do ewidencji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wpisu do ewidencji

Załącznik nr 2 (1)

Oświadczenie kierownika gabinetu weterynaryjnego o
spełnieniu przez gabinet weterynaryjny wymogów
określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla
zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.)- zwanej dalej USTAWĄ oraz określonych w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r w
sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych (Dz. U. Nr. 194 z roku 2004
poz. 1990)

właściwe zaznaczyć znakiem X
Gabinet weterynaryjny nowo otwierany
Gabinet weterynaryjny istniejący przed wejściem w życie ustawy
grudnia 2003 o zakładach leczniczych dla zwierząt

dnia 18

Numer
wymogu

Wymóg
ustawowy lub wynikający z rozporządzenia

1.

Kierownik gabinetu weterynaryjnego spełnia wymogi określone
art. 5 ust. 2 USTAWY
Gabinet weterynaryjny oznaczony jest zgodnie art. 6 ust. 3
USTAWY
Gabinet weterynaryjny postępuje z odpadami zgodnie z
obowiązującymi przepisami
Gabinet weterynaryjny świadczy usługi poza gabinetem (w takim
przypadku musi być spełniony wymóg nr 43,44,45)
Usługi weterynaryjne w gabinecie wykonywane są przy użyciu
narzędzi i sprzętu wielokrotnego użytku (w takim przypadku musi
być spełniony wymóg nr 40)
W gabinecie wykonuje się zabiegi w znieczuleniu ogólnym (w
takim przypadku musi być spełniony wymóg nr 41,42)
Gabinet weterynaryjny posiada pokój przyjęć z poczekalnią
Aparatura i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług
weterynaryjnych
Gabinet weterynaryjny posiada i używa aparaturę rentgenowską
Gabinet weterynaryjny używa aparaturę rentgenowską zgodnie z
wymogami ustawy prawo atomowe
Gabinet weterynaryjny posiada zaplecze sanitarne i socjalne
Gabinet mieści się w odrębnym budynku
Gabinet mieści się w odrębnym lokalu
Gabinet stanowi wyodrębnioną część budynku
Gabinet stanowi wyodrębnioną część lokalu
Pomieszczenia gabinetu są wyraźnie oddzielone od innych
pomieszczeń budynku lub lokalu
Pokój przyjęć z poczekalnią mieści się na poziomie gruntu
Pokój przyjęć z poczekalnią mieści się w suterenie

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

TAK

jeżeli
jest spełniony

NIE

warunek

jeżeli warunek
jest nie spełniony

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

Gabinet weterynaryjny posiada odrębne wejście prowadzące
bezpośrednio do pomieszczeń gabinetu
Gabinet weterynaryjny posiada podłogi wykonane z materiałów
trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i
środków dezynfekcyjnych
Gabinet weterynaryjny posiada miejsce do przechowywania
dokumentacji weterynaryjnej zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych
Pokój przyjęć z poczekalnią wyposażony jest w miejsca siedzące
Gabinet weterynaryjny posiada instalację wodną
Gabinet weterynaryjny posiada instalację elektryczną
Gabinet weterynaryjny posiada instalację grzewczą
Gabinet weterynaryjny posiada instalację kanalizacyjną
Gabinet weterynaryjny posiada urządzenia zapewniające wymianę
powietrza
Ściany pokoju przyjęć gabinetu weterynaryjnego wykonane są z
materiałów gładkich, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie
wody i środków dezynfekcyjnych
W pokoju przyjęć lub zapleczu sanitarnym znajduje się umywalka
z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i
odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na
zużyte ręczniki
Parapety w pokoju przyjęć gabinetu weterynaryjnego są
wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie
wody i środków dezynfekcyjnych i jest łatwy do czyszczenia
Grzejniki w pokoju przyjęć są gładkie i łatwe do czyszczenia
Powierzchnia pokoju przyjęć z poczekalnią wynosi co najmniej 8m²
Wysokość pokoju przyjęć z poczekalnią wynosi co najmniej 2,2 m
Powierzchnia zaplecza sanitarnego i zaplecza socjalnego wynosi co
najmniej 3m²
Gabinet weterynaryjny wyposażony jest w sprzęt i urządzenia do
przechowywania produktów leczniczych, artykułów sanitarnych,
sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych
zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub
wynikającymi z ich właściwości
Gabinet weterynaryjny posiada pojemniki na odpady w tym na
odpady weterynaryjne
Pokój przyjęć wyposażony jest w stół zabiegowy dostosowany
wielkością
do
zakresy
i
rodzaju
świadczonych
usług
weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo
zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych
Pokój przyjęć wyposażony jest w lampę bakteriobójczą
Pokój przyjęć wyposażony jest w stetoskop
Pokój przyjęć wyposażony jest w autoklaw lub sterylizator na
suche powietrze
Pokój przyjęć wyposażony jest w sprzęt do dożylnego podawania
leków
Pokój przyjęć wyposażony jest w źródło światła bezcieniowego
Gabinet weterynaryjny wyposażony jest w przenośny sprzęt
weterynaryjny
Gabinet weterynaryjny wyposażony jest w pojemniki zapewniające
sterylność transportowanego sprzętu
Gabinet weterynaryjny wyposażony jest w sprzęt i urządzenia do
przechowywania, podczas transportu, produktów leczniczych,
artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych
produktów medycznych, zgodnie z wymogami określonymi przez
ich producenta lub wynikającymi z ich indywidualnych właściwości
Gabinet weterynaryjny prowadzi szkolenie praktyczne uczniów
szkół ponadgimnazjalnych

47.

Gabinet weterynaryjny prowadzi szkolenie praktyczne studentów
wydziałów medycyny weterynaryjnej
Gabinet weterynaryjny prowadzi szkolenie podyplomowe lekarzy
weterynarii
Gabinet weterynaryjny prowadzi szkolenie specjalizacyjne lekarzy
weterynarii

48.
49.

………………………………………………………………………..
Podpis kierownika gabinetu weterynaryjnego
Dotyczy gabinetów weterynaryjnych istniejących przed wejściem w życie USTAWY:
Oświadczam, że na podst. art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach
leczniczych dla zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.) gabinet weterynaryjny do dnia 1 stycznia
2006 dostosuje swoje warunki do wymogów ww. ustawy i rozporządzenia.
…………………………………………………………………………
Podpis osoby prowadzącej gabinet weterynaryjny
Pouczenie:
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.);
Art. 33. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które
przed dniem wejścia w życie ustawy prowadziły na podstawie dotychczasowych przepisów zakład leczniczy dla
zwierząt,
zachowują
uprawnienia
do
jego
prowadzenia.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane dostosować prowadzony przez siebie zakład leczniczy dla
zwierząt do przepisów niniejszej ustawy do dnia 1 stycznia 2006 r.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.584 ze zm.)
Art. 17. Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych
obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.
Art. 18. Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności
gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej,
a także ochrony środowiska.
Art. 19. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy
wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności
w ramach działalności
gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień
zawodowych.
Art. 65. 1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, rejestr działalności
regulowanej, dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu
warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.
2. Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
3. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również we właściwym
organie ewidencyjnym, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.
4. Treść oświadczenia, sposób prowadzenia rejestru oraz dane podlegające wpisowi do rejestru określają przepisy
ustaw regulujących daną działalność.
5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
Art. 71. 1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy:
1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym;
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w
wyznaczonym przez organ terminie;
3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. W przypadku wydania decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze
działalności regulowanej.
Art. 72. 1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej może uzyskać ponowny wpis do
tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności
regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru
działalności regulowanej.

Załącznik nr 3 (1)

Oświadczenie kierownika przychodni weterynaryjnej
o spełnieniu przez przychodnię weterynaryjną wymogów
określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla
zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.)- zwanej dalej USTAWĄ oraz określonych w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r w
sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych (Dz.U.2004.194.1991 ze
zm.)

właściwe zaznaczyć znakiem X
Przechodnia weterynaryjna nowo otwierana
Przechodnia weterynaryjna istniejąca przed wejściem w życie ustawy dnia 18
grudnia 2003 o zakładach leczniczych dla zwierząt

Numer
wymogu

Wymóg
ustawowy lub wynikający z rozporządzenia

1.

Kierownik przychodni weterynaryjnej spełnia wymogi określone ar.
5 ust. 2 oraz w art. 13 ust. 2 USTAWY
Przychodnia weterynaryjna oznaczony jest zgodnie Art. 6 Ust. 3
USTAWY
Przychodnia weterynaryjna postępuje z odpadami zgodnie z
obowiązującymi przepisami
Przychodnia weterynaryjna świadczy usługi poza przychodnią (w
takim przypadku musi być spełniony wymóg nr 59,60,61)
Przychodnia posiada pokój przyjęć z poczekalnią
Przychodnia posiada salę zabiegową
Przychodnia
weterynaryjna
posiada
i
używa
aparaturę
rentgenowską
Przychodnia weterynaryjna używa aparaturę rentgenowską
zgodnie z wymogami ustawy prawo atomowe
Aparatura i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług
weterynaryjnych
Zaplecze sanitarne i socjalne
Przychodnia mieści się w odrębnym budynku
Przychodnia mieści się w odrębnym lokalu
Przychodnia stanowi wyodrębnioną część budynku
Przychodnia stanowi wyodrębnioną część lokalu
Pomieszczenia przychodni są wyraźnie oddzielone od innych
pomieszczeń budynku lub lokalu
Pokój przyjęć z poczekalnią i salą zabiegową mieszczą się na
poziomie gruntu

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pokój przyjęć z poczekalnią i sala zabiegowa mieszczą się w
suterenie
Przychodnia weterynaryjna posiada odrębne wejście prowadzące
bezpośrednio do pomieszczeń przychodni
Przychodnia weterynaryjna posiada podłogi wykonane z
materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie
wody i środków dezynfekcyjnych

TAK

jeżeli
jest spełniony

NIE

warunek

jeżeli warunek
jest nie spełniony

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Przychodnia weterynaryjna posiada miejsce do przechowywania
dokumentacji weterynaryjnej zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych
Pokój przyjęć z poczekalnią wyposażony jest w miejsca siedzące
Przychodnia weterynaryjna posiada instalację wodną
Przychodnia weterynaryjna posiada instalację elektryczną
Przychodnia weterynaryjna posiada instalację kanalizacyjną
Przychodnia weterynaryjna posiada urządzenia zapewniające
wymianę powietrza
Ściany pokoju przyjęć przychodni weterynaryjnej wykonane są z
materiałów gładkich, a przy umywalce z materiałów trwałych,
łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków
dezynfekcyjnych
W pokoju przyjęć i na zapleczu sanitarnym znajduje się umywalka
z doprowadzona bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i
odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na
zużyte ręczniki
Parapety w pomieszczeniach przychodni weterynaryjnej są
wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie
wody i środków dezynfekcyjnych i jest łatwy do czyszczenia
Grzejniki w pomieszczeniach przychodni weterynaryjnej są gładkie
i łatwe do czyszczenia
W pokoju przyjęć i na sali zabiegowej okna są otwierane lub
uchylne
W pokoju przyjęć i na sali zabiegowej zainstalowana jest
klimatyzacja
Powierzchnia pokoju przyjęć wynosi co najmniej 8m²
Wysokość pokoju przyjęć wynosi co najmniej 2,2 m
Powierzchnia poczekalni wynosi co najmniej 6 m²
Wysokość poczekalni wynosi co najmniej 2,2 m
Powierzchnia sali zabiegowej wynosi co najmniej 8 m²
Wysokość sali zabiegowej wynosi co najmniej 2,2 m

38.
39.
40.
41.
42.

Powierzchnia zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 3 m²
Wysokość zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 2,2 m
Powierzchnia zaplecza socjalnego wynosi co najmniej 3 m²
Wysokość zaplecza socjalnego wynosi co najmniej 2,2 m
Przychodnia weterynaryjna wyposażona jest w sprzęt i urządzenia
do przechowywania produktów leczniczych, artykułów sanitarnych,
sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych
zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub
wynikającymi z ich właściwości

43.

Przychodnia weterynaryjna posiada pojemniki na odpady w tym na
odpady weterynaryjne
Urządzenia i sprzęt znajdujące się w pokoju przyjęć wykonane są
z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych i odpornych na działanie
środków dezynfekcyjnych
Pokój przyjęć wyposażony jest w stół zabiegowy dostosowany
wielkością
do
zakresy
i
rodzaju
świadczonych
usług
weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo
zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych
Pokój przyjęć wyposażony jest w lampę bakteriobójczą
Pokój przyjęć wyposażony jest w stetoskop
Sala zabiegowa wyposażona jest w sprzęt umożliwiający
podawanie tlenu
Sala zabiegowa wyposażona jest w zestaw do intubacji
dotchawiczej
z
rurkami
intubacyjnymi
i
laryngoskopem
dostosowany do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych

44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.

Sala zabiegowa wyposażona jest w worek samorozprężny
Sala zabiegowa wyposażona jest w sprzęt do dożylnego
Przychodnia weterynaryjna posiada instalację grzewczą

53.
54.
55.

Sala zabiegowa wyposażona jest w stetoskop
Sala zabiegowa wyposażona jest w źródło światła bezcieniowego
Sala zabiegowa wyposażona jest w autoklaw lub sterylizator na
suche powietrze
Sala zabiegowa wyposażona jest w stół zabiegowy dostosowany
wielkością
do
zakresy
i
rodzaju
świadczonych
usług
weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo
zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych
Sala zabiegowa wyposażona jest w lampę bakteriobójczą
Sala zabiegowa wyposażona jest w pojemnik na odpady
medyczne
Przychodnia weterynaryjna wyposażona jest w przenośny sprzęt
weterynaryjny
Przychodnia weterynaryjna wyposażona jest w pojemniki
zapewniające sterylność transportowanego sprzętu
Przychodnia weterynaryjna wyposażona jest w sprzęt i urządzenia
do przechowywania, podczas transportu, produktów leczniczych,
artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych
produktów medycznych, zgodnie z wymogami określonymi przez
ich producenta lub wynikającymi z ich indywidualnych właściwości
Przychodnia weterynaryjna prowadzi szkolenie praktyczne uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
Przychodnia weterynaryjna prowadzi szkolenie praktyczne
studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej
Przychodnia weterynaryjna prowadzi szkolenie podyplomowe
lekarzy weterynarii

56.

57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.

Przychodnia weterynaryjna prowadzi szkolenie specjalizacyjne
lekarzy weterynarii

………………………………………………………………………..
Podpis kierownika przychodni weterynaryjnej
Dotyczy przychodni weterynaryjnych istniejących przed wejściem w życie USTAWY:
Oświadczam, że na podst. art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach
leczniczych dla zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.) przychodnia weterynaryjna do dnia 1
stycznia 2006 dostosuje swoje warunki do wymogów ww. ustawy i rozporządzenia.
…………………………………………………………………………
Podpis osoby prowadzącej przychodnię weterynaryjną
Pouczenie:
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.);
Art. 33. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które
przed dniem wejścia w życie ustawy prowadziły na podstawie dotychczasowych przepisów zakład leczniczy dla
zwierząt,
zachowują
uprawnienia
do
jego
prowadzenia.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane dostosować prowadzony przez siebie zakład leczniczy dla
zwierząt do przepisów niniejszej ustawy do dnia 1 stycznia 2006 r.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.584 ze zm.)
Art. 17. Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych
obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.

Art. 18. Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności
gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej,
a także ochrony środowiska.
Art. 19. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy
wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności
w ramach działalności
gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień
zawodowych.
Art. 65. 1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, rejestr działalności
regulowanej, dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu
warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.
2. Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
3. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również we właściwym
organie ewidencyjnym, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.
4. Treść oświadczenia, sposób prowadzenia rejestru oraz dane podlegające wpisowi do rejestru określają przepisy
ustaw regulujących daną działalność.
5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
Art. 71. 1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy:
1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym;
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w
wyznaczonym przez organ terminie;
3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. W przypadku wydania decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze
działalności regulowanej.
Art. 72. 1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej może uzyskać ponowny wpis do
tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności
regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru
działalności regulowanej.

Załącznik nr 4 (1)

Oświadczenie kierownika lecznicy weterynaryjnej
o spełnieniu przez lecznicę weterynaryjną wymogów
określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla
zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.)- zwanej dalej USTAWĄ oraz określonych w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r w
sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych (Dz.U.2004.194.1992)

właściwe zaznaczyć znakiem X
Lecznica weterynaryjna nowo otwierana
Lecznica weterynaryjna istniejąca przed wejściem w życie ustawy
grudnia 2003 o zakładach leczniczych dla zwierząt

Numer
wymogu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

dnia 18

Wymóg
ustawowy lub wynikający z rozporządzenia
Kierownik lecznicy weterynaryjnej spełnia wymogi określone art. 5
ust. 2 oraz w art. 13 ust. 2 USTAWY
Lecznica weterynaryjna oznaczony jest zgodnie art. 6 ust. 3
USTAWY
Lecznica weterynaryjna postępuje z odpadami zgodnie z
obowiązującymi przepisami
Lecznica weterynaryjna świadczy usługi poza lecznicą (w takim
przypadku musi być spełniony wymóg nr 78,79,80)
Lecznica weterynaryjna posiada i używa aparaturę rentgenowską
Lecznica weterynaryjna używa aparaturę rentgenowską zgodnie z
wymogami ustawy prawo atomowe
Lecznica posiada pokój przyjęć z poczekalnią
Lecznica posiada salę zabiegowo – operacyjną
Lecznica posiada pomieszczenie do stacjonarnego leczenia,
obserwacji i izolacji zwierząt dostosowane do gatunków leczonych
zwierząt
Lecznica posiada magazyn środków i sprzętu dezynfekcyjnego
Lecznica posiada aparatura i sprzęt dostosowane do zakresu
świadczonych usług weterynaryjnych
Lecznica posiada zaplecze sanitarne i socjalne
Lecznica zapewnia całodobową obserwację i leczenie zwierząt
Lecznica mieści się w odrębnym budynku
Lecznica mieści się w odrębnym lokalu
Lecznica stanowi wyodrębnioną część budynku
Lecznica stanowi wyodrębnioną część lokalu
Pomieszczenia lecznica są wyraźnie oddzielone od innych
pomieszczeń budynku lub lokalu
Pokój przyjęć z poczekalnią, sala zabiegowo – operacyjna,
pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji
zwierząt mieszczą się na poziomie gruntu
Pokój przyjęć z poczekalnią, sala zabiegowo – operacyjna,
pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji
zwierząt mieszczą się w suterenie

TAK

jeżeli
jest spełniony

NIE

warunek

jeżeli warunek
jest nie spełniony

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Lecznica weterynaryjna posiada odrębne wejście prowadzące
bezpośrednio do pomieszczeń lecznicy
Lecznica weterynaryjna posiada podłogi wykonane z materiałów
trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i
środków dezynfekcyjnych
Lecznica weterynaryjna posiada miejsce do przechowywania
dokumentacji weterynaryjnej zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych
Poczekalnią wyposażona jest w miejsca siedzące
Lecznica weterynaryjna posiada instalację wodną
Lecznica weterynaryjna posiada instalację elektryczną
Lecznica weterynaryjna posiada instalację grzewczą
Lecznica weterynaryjna posiada instalację kanalizacyjną
Lecznica weterynaryjna posiada urządzenia zapewniające wymianę
powietrza
Ściany pokoju przyjęć lecznica weterynaryjnej wykonane są z
materiałów gładkich, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie
wody i środków dezynfekcyjnych, a przy umywalce z materiałów
trwałych.
Ściany w sali zabiegowo - operacyjnej i pomieszczeniu do
stacjonarnego , obserwacji i izolacji zwierząt do wysokości 2m
wykonane są z materiałów gładkich, trwałych, łatwo zmywalnych,
odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.
W sali zabiegowo – operacyjnej dla dużych zwierząt podłogi
pokryte są materiałem antypoślizgowym, trwałym, łatwo
zmywalnym,
odpornym
na
działanie
wody
i
środków
dezynfekcyjnych
W pokoju przyjęć, sali zabiegowo – operacyjnej, pomieszczeniu do
stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt, na zapleczu
sanitarnym i socjalnym znajdują się umywalki z doprowadzoną
bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk,
ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki
Parapety w pomieszczeniach lecznica weterynaryjnej są
wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie
wody i środków dezynfekcyjnych i są łatwe do czyszczenia
Grzejniki w pomieszczeniach lecznica weterynaryjnej są gładkie i
łatwe do czyszczenia
W pokoju przyjęć , na sali zabiegowo – operacyjnej, poczekalni i w
pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, izolacji i obserwacji
zwierząt okna są otwierane lub uchylne
W pokoju przyjęć , na sali zabiegowo – operacyjnej, w poczekalni
oraz w pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, obserwacji i
izolacji zwierząt zainstalowana jest klimatyzacja
Powierzchnia pokoju przyjęć wynosi co najmniej 8m2
Wysokość pokoju przyjęć wynosi co najmniej 2,2 m
Powierzchnia poczekalni wynosi co najmniej 6 m2
Wysokość poczekalni wynosi co najmniej 2,2 m
Powierzchnia sali zabiegowo – operacyjnej dla małych zwierząt
wynosi co najmniej 10 m 2
Wysokość sali zabiegowo – operacyjnej dla małych zwierząt
wynosi co najmniej 2,2 m
Powierzchnia sali zabiegowo – operacyjnej dla dużych zwierząt
wynosi co najmniej 28 m 2
Wysokość sali zabiegowo – operacyjnej dla dużych zwierząt
wynosi co najmniej 2,5 m
Powierzchnia pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji
i izolacji małych zwierząt wynosi co najmniej 8m 2
Wysokość pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.
61.
62.

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.
73.

74.

izolacji małych zwierząt wynosi co najmniej 2,2 m
Powierzchnia pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji
i izolacji dużych zwierząt wynosi co najmniej 15m 2
Wysokość pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i
izolacji dużych zwierząt wynosi co najmniej 2,5 m
Powierzchnia zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 3 m 2
Wysokość zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 2,2 m
Powierzchnia zaplecza socjalnego wynosi co najmniej 6m2
Wysokość zaplecza socjalnego wynosi co najmniej 2,2 m
Powierzchnia magazynu do przechowywania środków i sprzętu
dezynfekcyjnego wynosi co najmniej 2 m 2
Wysokość magazynu do przechowywania środków i sprzętu
dezynfekcyjnego wynosi co najmniej 2,2 m
Lecznica weterynaryjna wyposażona jest w sprzęt i urządzenia do
przechowywania produktów leczniczych, artykułów sanitarnych,
sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych
zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub
wynikającymi z ich właściwości
Lecznica weterynaryjna posiada pojemniki na odpady w tym na
odpady weterynaryjne
Urządzenia i sprzęt znajdujące się w pokoju przyjęć wykonane są
z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych i odpornych na działanie
środków dezynfekcyjnych
Pokój przyjęć wyposażony jest w stół zabiegowy dostosowany
wielkością
do
zakresy
i
rodzaju
świadczonych
usług
weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo
zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych
Pokój przyjęć wyposażony jest w lampę bakteriobójczą
Pokój przyjęć wyposażony jest w stetoskop
Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w sprzęt
umożliwiający podawanie tlenu o pojemności co najmniej 250
litrów
Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w zestaw do
intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i laryngoskopem
dostosowany do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych
Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w worek
samorozprężny
Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w sprzęt do
dożylnego podawania leków
Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w stetoskop
Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w źródło światła
bezcieniowego
Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w armaturę
bezdotykową
Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w autoklaw lub
sterylizator na suche powietrze
Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w
stół operacyjny dostosowany wielkością do zakresy i rodzaju
świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału
trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków
dezynfekcyjnych
Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w pojemnik na
odpady medyczne
Sala zabiegowo – operacyjna wyposażona jest w wentylację
mechaniczną
Sala zabiegowo operacyjna wyposażona jest w poskrom (w
przypadku świadczenia usług weterynaryjnych dla dużych
zwierząt)

Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji
zwierząt wyposażone jest w wentylację mechaniczną
Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji
zwierząt wyposażone jest w klatki do stacjonarnego leczenia,
obserwacji i izolacji, wykonane z materiałów trwałych, łatwo
zmywalnych,
odpornych
na
działanie
wody
i
środków
dezynfekcyjnych, dostosowane do wielkości przetrzymywanych
zwierząt (w przypadku świadczenia usług dla małych zwierząt)
Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji
zwierząt wyposażone jest w boksy do stacjonarnego leczenia,
obserwacji i izolacji, dostosowane do wielkości przetrzymywanych
zwierząt (w przypadku świadczenia usług weterynaryjnych dla
dużych zwierząt)
Lecznica weterynaryjna wyposażona jest w przenośny sprzęt
weterynaryjny
Lecznica weterynaryjna wyposażona jest w pojemniki zapewniając
sterylność transportowanego sprzętu
Lecznica weterynaryjna wyposażona jest w sprzęt i urządzenia do
przechowywania, podczas transportu, produktów leczniczych,
artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych
produktów medycznych, zgodni z wymogami określonymi przez
ich producenta lub wynikającymi z ich indywidualnych właściwości
Lecznica weterynaryjna prowadzi szkolenie praktyczne uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
Lecznica weterynaryjna prowadzi szkolenie praktyczne studentów
wydziałów medycyny weterynaryjnej
Lecznica weterynaryjna prowadzi szkolenie podyplomowe lekarzy
weterynarii
Lecznica weterynaryjna prowadzi szkolenie specjalizacyjne lekarzy
weterynarii

75.

76.

77.

78.
79.

80.

81.
82.
83.
84.

………………………………………………………………………..
Podpis kierownika lecznicy weterynaryjnej
Dotyczy lecznic weterynaryjnych istniejących przed wejściem w życie USTAWY:
Oświadczam, że na podst. art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach
leczniczych dla zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.) lecznica weterynaryjna do dnia 1 stycznia
2006 dostosuje swoje warunki do wymogów ww. ustawy i rozporządzenia.
…………………………………………………………………………
Podpis osoby prowadzącej lecznicę weterynaryjną
Pouczenie:
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.);
Art. 33. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które
przed dniem wejścia w życie ustawy prowadziły na podstawie dotychczasowych przepisów zakład leczniczy dla
zwierząt,
zachowują
uprawnienia
do
jego
prowadzenia.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane dostosować prowadzony przez siebie zakład leczniczy dla
zwierząt do przepisów niniejszej ustawy do dnia 1 stycznia 2006 r.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.584 ze zm.)
Art. 17. Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych
obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.
Art. 18. Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności
gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej,
a także ochrony środowiska.

Art. 19. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy
wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności
w ramach działalności
gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień
zawodowych.
Art. 65. 1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, rejestr działalności
regulowanej, dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu
warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.
2. Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
3. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również we właściwym
organie ewidencyjnym, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.
4. Treść oświadczenia, sposób prowadzenia rejestru oraz dane podlegające wpisowi do rejestru określają przepisy
ustaw regulujących daną działalność.
5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
Art. 71. 1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy:
1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym;
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w
wyznaczonym przez organ terminie;
3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. W przypadku wydania decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze
działalności regulowanej.
Art. 72. 1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej może uzyskać ponowny wpis do
tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności
regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru
działalności regulowanej.

Załącznik nr 5 (1)

Oświadczenie kierownika kliniki weterynaryjnej
o spełnieniu przez klinikę weterynaryjną wymogów
określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla
zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.)- zwanej dalej USTAWĄ oraz określonych w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r w
sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych (Dz.U.2004.194.1993)

właściwe zaznaczyć znakiem X
Klinika weterynaryjna nowo otwierana
Klinika weterynaryjna istniejąca przed wejściem w życie ustawy
grudnia 2003 o zakładach leczniczych dla zwierząt

Numer
wymogu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wymóg
ustawowy lub wynikający z rozporządzenia
Kierownik kliniki weterynaryjnej spełnia wymogi określone
art. 5 ust. 2 oraz w Art. 13 Ust. 4
Klinika weterynaryjna świadczy usługi całodobowo
Klinika weterynaryjna oznaczony jest zgodnie Art. 6 Ust. 3
ustawy
Klinika weterynaryjna postępuje z odpadami zgodnie z
obowiązującymi przepisami
Klinika weterynaryjna świadczy usługi poza kliniką (w takim
przypadku musi być spełniony wymóg nr 100,101,102)
Klinika weterynaryjna poczekalnie
Klinika weterynaryjna posiada gabinety zabiegowe
Klinika weterynaryjna posiada salę operacyjną
Klinika
weterynaryjna
posiada
pomieszczenie
do
stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt
dostosowane do gatunków leczonych zwierząt
Klinika
weterynaryjna
posiada
magazyn
produktów
leczniczych i wyrobów medycznych
Klinika weterynaryjna posiada magazyn środków i sprzętu
dezynfekcyjnego
Klinika
weterynaryjna
posiada
aparatura
i
sprzęt
dostosowane
do
zakresu
świadczonych
usług
weterynaryjnych
Klinika
weterynaryjna
posiada
aparaturę
i
sprzęt
diagnostyczny
Klinika weterynaryjna posiada zaplecze sanitarne, socjalne i
gospodarcze
Klinika weterynaryjna zapewnia całodobową obserwację i
leczenie zwierząt
W klinice weterynaryjnej usługi świadczy co najmniej trzech
lekarzy weterynarii, w tym jeden lekarz z tytułem specjalisty
w zakresie usług weterynaryjnych świadczonych przez klinikę
Klinika weterynaryjna mieści się w odrębnym budynku

dnia 18

TAK

jeżeli

warunek

jest

spełniony

NIE

jeżeli warunek jest nie
spełniony

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Klinika weterynaryjna mieści się w odrębnym lokalu
Klinika weterynaryjna stanowi wyodrębnioną część budynku
Klinika weterynaryjna stanowi wyodrębnioną część lokalu
Pomieszczenia kliniki weterynaryjnej są wyraźnie oddzielone
od innych pomieszczeń budynku lub lokalu
Gabinety
przyjęć,
poczekalnia,
sala
operacyjna,
pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji
zwierząt mieszczą się na poziomie grunt
Gabinety
przyjęć,
poczekalnia,
sala
operacyjna,
pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji
zwierząt mieszczą się w suterenie
Klinika weterynaryjna posiada odrębne wejście prowadzące
bezpośrednio do pomieszczeń lecznicy
Klinika
weterynaryjna
posiada
podłogi
wykonane
z
materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na
działanie wody i środków dezynfekcyjnych
Klinika weterynaryjna posiada miejsce do przechowywania
dokumentacji weterynaryjnej zabezpieczone przed dostępem
osób nieupoważnionych
Poczekalnią wyposażona jest w miejsca siedzące
Klinika weterynaryjna posiada instalację wodną
Klinika weterynaryjna posiada instalację elektryczną
Klinika weterynaryjna posiada instalację grzewczą
Klinika weterynaryjna posiada instalację kanalizacyjną
Klinika weterynaryjna posiada urządzenia zapewniające
wymianę powietrza
Ściany gabinetów zabiegowych kliniki weterynaryjnej
wykonane są z materiałów gładkich, a przy umywalce z
materiałów trwałych, gładkich, łatwo zmywalnych, odpornych
na działanie wody i środków dezynfekcyjnych
Ściany w sali operacyjnej i pomieszczeniu do stacjonarnego ,
obserwacji i izolacji zwierząt do wysokości 2m wykonane są z
materiałów gładkich, trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych
na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.
W sali operacyjnej dla dużych zwierząt podłogi pokryte są
materiałem antypoślizgowym, trwałym, łatwo zmywalnym,
odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych
W gabinetach zabiegowych, sali operacyjnej, pomieszczeniu
do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt, na
zapleczu sanitarnym i socjalnym znajdują się umywalki z
doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i
odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik
na zużyte ręczniki
Parapety w pomieszczeniach kliniki weterynaryjnej są
wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na
działanie wody i środków dezynfekcyjnych i są łatwe do
czyszczenia
Grzejniki w pomieszczeniach kliniki weterynaryjnej są gładkie
i łatwe do czyszczenia
W gabinetach zabiegowych, na sali operacyjnej, poczekalni i
w pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, izolacji i
obserwacji zwierząt okna są otwierane lub uchylne
W gabinetach zabiegowych, poczekalni oraz w pomieszczeniu
do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt
zainstalowana jest klimatyzacja
W klinice weterynaryjnej znajduje się:
Podać liczbę gabinetów
zabiegowych…………..
Powierzchnia gabinetu zabiegowego Nr …… wynosi co
najmniej 8m²

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Powierzchnia gabinetu zabiegowego Nr …… wynosi co
najmniej 8 m²
Powierzchnia gabinetu zabiegowego Nr …… wynosi co
najmniej 8 m²
Powierzchnia gabinetu zabiegowego Nr …… wynosi co
najmniej m²
Wysokość gabinetu zabiegowego Nr…… wynosi co najmniej
2,2 m
Wysokość gabinetu zabiegowego Nr…… wynosi co najmniej
2,2 m
Wysokość gabinetu zabiegowego Nr…… wynosi co najmniej ,2
m
Wysokość gabinetu zabiegowego Nr…… wynosi co najmniej
2,2 m
Powierzchnia poczekalni wynosi co najmniej 12 m²
Wysokość poczekalni wynosi, co najmniej 2,2 m
Powierzchnia sali operacyjnej dla małych zwierząt wynosi, co
najmniej 10 m²
Wysokość sali operacyjnej dla małych zwierząt wynosi, co
najmniej 2,2 m
Powierzchnia sali operacyjnej dla dużych zwierząt wynosi, co
najmniej 35 m²
Wysokość sali operacyjnej dla dużych zwierząt wynosi, co
najmniej 2,5 m
Powierzchnia pomieszczenia do stacjonarnego leczenia,
obserwacji i izolacji małych zwierząt wynosi, co najmniej 10
m²
Wysokość
pomieszczenia
do
stacjonarnego
leczenia,
obserwacji i izolacji małych zwierząt wynosi, co najmniej 2,2
m
Powierzchnia pomieszczenia do stacjonarnego leczenia,
obserwacji i izolacji dużych zwierząt wynosi, co najmniej 35
m²
Wysokość
pomieszczenia
do
stacjonarnego
leczenia,
obserwacji i izolacji dużych zwierząt wynosi, co najmniej 2,5
m
Powierzchnia zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 3 m²
Wysokość zaplecza sanitarnego wynosi, co najmniej 2,2 m
Powierzchnia zaplecza socjalnego wynosi, co najmniej 9 m²
Wysokość zaplecza socjalnego wynosi, co najmniej 2,2 m
Powierzchnia magazynu do przechowywania środków i
sprzętu dezynfekcyjnego wynosi, co najmniej 2 m²
Wysokość magazynu do przechowywania środków i sprzętu
dezynfekcyjnego wynosi, co najmniej 2,2 m
Magazyn produktów leczniczych i wyrobów medycznych ma
powierzchnię co najmniej 6 m²
Magazyn produktów leczniczych i wyrobów medycznych ma
wysokość co najmniej 2,2m
Klinika weterynaryjna wyposażona jest w sprzęt i urządzenia
do przechowywania produktów leczniczych, artykułów
sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych
produktów medycznych zgodnie z wymaganiami
Klinika weterynaryjna posiada pojemniki na odpady w tym na
odpady weterynaryjne
Urządzenia i sprzęt znajdujące się w gabinecie zabiegowym
wykonane są z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych i
odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych
Gabinet zabiegowy wyposażony jest w stół zabiegowy
dostosowany wielkością do zakresy i rodzaju świadczonych

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.

86.
87.
88.
89.
90.

91.

92.

93.
94.
95.
96.
97.

usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego,
łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków
dezynfekcyjnych
Gabinet zabiegowy wyposażony jest w lampę bakteriobójczą
Gabinet zabiegowy wyposażony jest w stetoskop
Sala operacyjna wyposażona jest w sprzęt umożliwiający
podawanie gazów medycznych, w tym tlenu.
Sala operacyjna wyposażona jest w aparat do narkozy
wziewnej
Sala operacyjna wyposażona jest w zestaw do intubacji
dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i laryngoskopem
dostosowany
do
zakresu
świadczonych
usług
weterynaryjnych
Sala operacyjna wyposażona jest w worek samorozprężny
Sala operacyjna wyposażona jest w sprzęt do dożylnego
podawania leków
Sala operacyjna wyposażona jest w stetoskop
Sala operacyjna wyposażona jest w źródło światła
bezcieniowego
Sala operacyjna wyposażona jest w pulsoksymetr
Sala operacyjna wyposażona jest w kardiomonitor
Sala operacyjna wyposażona jest w armaturę bezdotykową
Sala operacyjna wyposażona jest w autoklaw lub sterylizator
na suche powietrze
Sala operacyjna wyposażona jest w stół operacyjny
dostosowany wielkością do zakresy i rodzaju świadczonych
usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego,
łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków
dezynfekcyjnych
Sala operacyjna wyposażona jest w lampę bakteriobójczą
Sala operacyjna wyposażona jest w pojemnik na odpady
medyczne
Sala operacyjna wyposażona jest w wentylację mechaniczną
Sala operacyjna wyposażona jest w poskrom (w przypadku
świadczenia usług weterynaryjnych dla dużych zwierząt)
Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji
zwierząt wyposażone jest w wentylację mechaniczną
Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji
zwierząt wyposażone jest w klatki do stacjonarnego leczenia,
obserwacji i izolacji, wykonane z materiałów trwałych, łatwo
zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków
dezynfekcyjnych,
dostosowane
do
wielkości
przetrzymywanych zwierząt (w przypadku świadczenia usług
dla małych zwierząt)
Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji
zwierząt wyposażone jest w boksy d stacjonarnego leczenia,
obserwacji
i
izolacji,
dostosowane
do
wielkości
przetrzymywanych zwierząt (w przypadku świadczenia usług
weterynaryjnych dla dużych zwierząt)
Klinika weterynaryjna wyposażona jest w aparaturę i sprzęt
umożliwiający wykonanie badanie morfologii i biochemii krwi
Klinika weterynaryjna wyposażona jest w aparaturę i sprzęt
umożliwiający wykonanie badania moczu
Klinika weterynaryjna wyposażona jest w aparaturę i sprzęt
umożliwiający wykonanie badań mikroskopowych
Klinika weterynaryjna wyposażona jest w aparaturę i sprzęt
umożliwiający wykonanie badań RGT
Klinika weterynaryjna posiada i wykorzystuje sprzęt RTG
zgodnie z wymogami ustawy „Prawo atomowe”

98.
99.
100.
101.

102.

103.
104.
105.
106.

Klinika weterynaryjna wyposażona jest w aparaturę i sprzęt
umożliwiający wykonanie badań USG
Klinika weterynaryjna wyposażona jest w aparaturę i sprzęt
umożliwiający wykonanie badań EKG
Klinika weterynaryjna wyposażona jest w przenośny sprzęt
weterynaryjny
Klinika weterynaryjna wyposażona jest w pojemniki
zapewniające sterylność transportowanego sprzętu
Klinika weterynaryjna wyposażona jest w sprzęt i urządzenia
do
przechowywania,
podczas
transportu,
produktów
leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego
użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymogami
określonymi przez ich producenta lub wynikającymi z
indywidualnych właściwości
Klinika weterynaryjna prowadzi szkolenie praktyczne uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
Klinika
weterynaryjna
prowadzi
szkolenie
praktyczne
studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej
Klinika weterynaryjna prowadzi szkolenie podyplomowe
lekarzy weterynarii
Klinika weterynaryjna prowadzi szkolenie specjalizacyjne
lekarzy weterynarii
………………………………………………………………………..
Podpis kierownika kliniki weterynaryjnej

Dotyczy lecznic weterynaryjnych istniejących przed wejściem w życie USTAWY:
Oświadczam, że na podst. art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach
leczniczych dla zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.) klinika weterynaryjna do dnia 1 stycznia
2006 dostosuje swoje warunki do wymogów ww. ustawy i rozporządzenia.
…………………………………………………………………………
Podpis osoby prowadzącej klinikę weterynaryjną
Pouczenie:
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.);
Art. 33. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które
przed dniem wejścia w życie ustawy prowadziły na podstawie dotychczasowych przepisów zakład leczniczy dla
zwierząt,
zachowują
uprawnienia
do
jego
prowadzenia.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane dostosować prowadzony przez siebie zakład leczniczy dla
zwierząt do przepisów niniejszej ustawy do dnia 1 stycznia 2006 r.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.584 ze zm.)
Art. 17. Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych
obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.
Art. 18. Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności
gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej,
a także ochrony środowiska.
Art. 19. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy
wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności
w ramach działalności
gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień
zawodowych.
Art. 65. 1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, rejestr działalności
regulowanej, dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu
warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.
2. Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.

3. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również we właściwym
organie ewidencyjnym, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.
4. Treść oświadczenia, sposób prowadzenia rejestru oraz dane podlegające wpisowi do rejestru określają przepisy
ustaw regulujących daną działalność.
5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
Art. 71. 1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy:
1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym;
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w
wyznaczonym przez organ terminie;
3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. W przypadku wydania decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze
działalności regulowanej.
Art. 72. 1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej może uzyskać ponowny wpis do
tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności
regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru
działalności regulowanej.

Załącznik nr 6 (1)

Oświadczenie kierownika
weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego
o spełnieniu przez
weterynaryjne laboratorium diagnostyczne wymogów
określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla
zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.)- zwanej dalej USTAWĄ oraz określonych w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r w
sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych
(Dz.U.2004.194.1994)

właściwe zaznaczyć znakiem X
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne nowo otwierane
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne istniejące przed wejściem w życie
ustawy dnia 18 grudnia 2003 o zakładach leczniczych dla zwierząt

Numer
wymogu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wymóg
ustawowy lub wynikający z rozporządzenia
Kierownik weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego
spełnia wymogi określone art. 5 ust. 2 oraz w art. 13 ust. 4
USTAWY
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne oznaczone jest
zgodnie art. 6 ust. 3 USTAWY
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne postępuje z
odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne wyposażone jest
w sprzęt do gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami
o odpadach
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne prowadzi badania
mikrobiologiczne
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada pokój
przyjęć prób do badań
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada salę
laboratoryjną
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada aparatura
i sprzęt dostosowane do zakresu wykonywanych badań
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada sprzęt i
urządzenia do przechowywania używanych środków i
materiałów
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada zaplecze
sanitarne
Weterynaryjne
laboratorium
diagnostyczne
posiada
pomieszczenie administracyjne
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada zaplecze
socjalne i szatnię
Weterynaryjne
laboratorium
diagnostyczne
posiada
urządzenia do pozyskiwania wody destylowanej lub
dejonizowanej
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada sprzęt i

TAK

jeżeli

warunek

jest

spełniony

NIE

jeżeli warunek jest nie
spełniony

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.

urządzenia do przechowywania odczynników chemicznych i
materiałów pomocniczych w warunkach określonych przez
producenta lub wynikających z ich właściwości
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne mieści się w
odrębnym budynku
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne mieści się w
odrębnym lokalu
Weterynaryjne
laboratorium
diagnostyczne
stanowi
wyodrębnioną część budynku
Weterynaryjne
laboratorium
diagnostyczne
stanowi
wyodrębnioną część lokalu
Pomieszczenia
weterynaryjnego
laboratorium
diagnostycznego są
wyraźnie oddzielone od
innych
pomieszczeń budynku lub lokalu
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne mieści się na
jednej kondygnacji
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne mieści się na
różnych kondygnacjach
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada podłogi
wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych,
odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada sprzęt do
prowadzenia i przechowywania dokumentacji przyjęcia,
rejestracji oraz identyfikacji prób przeznaczonych do badań
Pomieszczenia
weterynaryjnego
laboratorium
diagnostycznego są oznakowane w sposób umożliwiający ich
identyfikację
Komunikacja wewnątrz laboratorium zorganizowana jest w
sposób zabezpieczający przed krzyżowaniem się dróg obiegu
materiału biologicznego i prób
Wejście na zaplecze sanitarne i socjalne nie prowadzi przez
pomieszczenia pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych
i przez salę laboratoryjną
W laboratorium znajduje się pomieszczenie lub stanowisko do
wykonywania sekcji diagnostycznych
W laboratorium znajduje się chłodnia do przetrzymywania
pozostałości po badaniach
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada instalację
wodną
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada instalację
elektryczną
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada instalację
grzewczą
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada instalację
kanalizacyjną
W pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych, na
zapleczu socjalne i sanitarnym zapewniona jest wymiana
powietrza
Ściany pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych
weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego wykonane są
z materiałów gładkich, a przy umywalce z materiałów
trwałych, gładkich, łatwo zmywalnych, odpornych na
działanie wody i środków dezynfekcyjnych
W pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych znajduje
się umywalka z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną,
środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego
użytku, pojemniki na zużyte ręczniki
W sali laboratoryjnej znajduje się umywalka z doprowadzoną
bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk,
ręczniki jednorazowego użytku, pojemniki na zużyte ręczniki

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

W pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych znajduje
się armatura bezdotykowa
W sali laboratoryjnej znajduje się armatura bezdotykowa
Parapety w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym są
wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na
działanie wody i środków dezynfekcyjnych i są łatwo
zmywalne
Grzejniki w pomieszczeniach weterynaryjnego laboratorium
diagnostycznego są gładkie i łatwe do czyszczenia
Okna w pomieszczeniach laboratoryjnych są otwierane lub
uchylne z wyłączeniem pomieszczeń sal laboratoryjnych
przeznaczonych do badań mikrobiologicznych*
W pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych
zainstalowana jest klimatyzacja
W sali laboratoryjnej zainstalowana jest klimatyzacja
Sala
laboratoryjna
wyposażona
jest
w
wentylację
mechaniczną
Sala
laboratoryjna
wyposażona
jest
w
wentylację
grawitacyjną
Powierzchnia pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych
wynosi co najmniej 6 m²
Wysokość pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych
wynosi co najmniej 2,5 m
Powierzchnia sali laboratoryjnej wynosi co najmniej 20m²
Wysokość sali laboratoryjnej wynosi co najmniej 2,5 m
Powierzchnia zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 3 m²
Wysokość zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 2,5m
Powierzchnia pomieszczenia administracyjnego wynosi co
najmniej 6 m²
Wysokość pomieszczenia administracyjnego wynosi co
najmniej 2,5m
Powierzchnia zaplecza socjalnego i szatni wynosi co najmniej
3 m²
Wysokość zaplecza socjalnego i szatni wynosi co najmniej
2,5m
Pokój przyjęć prób do badań diagnostycznych wyposażony
jest w lampę bakteriobójczą
Pokój przyjęć prób do badań diagnostycznych wyposażony
jest w urządzenia i sprzęt do identyfikacji i przechowywania
prób do badań diagnostycznych
Urządzenia i sprzęt znajdujące się w pokoju przyjęć prób do
badań diagnostycznych wykonany jest z materiałów trwałych,
łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków
dezynfekcyjnych
Sala laboratoryjna wyposażona jest w lodówki i zamrażarki
do przechowywania prób do badań diagnostycznych oraz
materiałów pomocniczych służących do wykonywania badań
Sala laboratoryjna wyposażona jest w cieplarki*
Sala laboratoryjna wyposażona jest w autoklaw do
wyjaławiania podłoży*
Sala laboratoryjna wyposażona jest w autoklaw do niszczenia
kultur po badaniach
Sala laboratoryjna wyposażona jest w sterylizator na suche
powietrze*
Sala laboratoryjna wyposażona jest w komorę laminarną do
posiewów*
Sala laboratoryjna wyposażona jest w szafy chłodnicze*
Sala laboratoryjna wyposażona jest w lampy bakteriobójcze*
Sala laboratoryjna zabezpieczona jest przed dostępem osób

postronnych
Wejście do sali laboratoryjnej prowadzi przez śluzę
dezynfekcyjną
W sali laboratoryjnej wydzielona jest część pomieszczenia na
zmywalnię ze zlewozmywakiem
Weterynaryjne
laboratorium
diagnostyczne
prowadzi
szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Weterynaryjne
laboratorium
diagnostyczne
prowadzi
szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny
weterynaryjnej
Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne prowadzi
szkolenie podyplomowe lekarzy weterynarii
Weterynaryjne
laboratorium
diagnostyczne
prowadzi
szkolenie specjalizacyjne lekarzy weterynarii

68.
69.
70.
71.
72.
73.

* w przypadku wykonywania badań mikrobiologicznych
………………………………………………………………………..
Podpis kierownika
weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego
Dotyczy lecznic weterynaryjnych istniejących przed wejściem w życie USTAWY:
Oświadczam, że na podst. art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach
leczniczych dla zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.) weterynaryjne laboratorium diagnostyczne
do dnia 1 stycznia 2006 dostosuje swoje warunki do wymogów ww. ustawy i rozporządzenia.
…………………………………………………………………………
Podpis osoby prowadzącej
weterynaryjne laboratorium diagnostyczne
Pouczenie:
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U.2004.11.95 ze zm.);
Art. 33. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które
przed dniem wejścia w życie ustawy prowadziły na podstawie dotychczasowych przepisów zakład leczniczy dla
zwierząt,
zachowują
uprawnienia
do
jego
prowadzenia.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane dostosować prowadzony przez siebie zakład leczniczy dla
zwierząt do przepisów niniejszej ustawy do dnia 1 stycznia 2006 r.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.584 ze zm.)
Art. 17. Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych
obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.
Art. 18. Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności
gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej,
a także ochrony środowiska.
Art. 19. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy
wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności
w ramach działalności
gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień
zawodowych.
Art. 65. 1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, rejestr działalności
regulowanej, dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu
warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.
2. Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
3. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również we właściwym
organie ewidencyjnym, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.
4. Treść oświadczenia, sposób prowadzenia rejestru oraz dane podlegające wpisowi do rejestru określają przepisy
ustaw regulujących daną działalność.
5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
Art. 71. 1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy:

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym;
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w
wyznaczonym przez organ terminie;
3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. W przypadku wydania decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze
działalności regulowanej.
Art. 72. 1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej może uzyskać ponowny wpis do
tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności
regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru
działalności regulowanej.

Załącznik nr 7 (1)

REGULAMIN
.........................................................................................
(Rodzaj zakładu leczniczego)

.........................................................................................................w.........................................
(Nazwa własna zakładu)

(Miejscowość)

Dział I. USTRÓJ I PODSTAWY DZIAŁANIA
……………………….. ......................................................................................................
(Pełna nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt)

zwany dalej ........................................................................................................................
(Nazwa skrócona zakładu)

jest własnością....................................................................................................................
(Nazwa podmiotu prowadzącego, w przypadku osoby fizycznej imię nazwisko)

Siedzibą ……………………………
(Nazwa skrócona zakładu)

….jest ..................................................................
(Kod pocztowy)

(Miejscowość)

ul. ................................................................................ nr.....................................................
……………………………………………………………działa na podstawie:
(Nazwa skrócona zakładu)

1) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt / Dz.U. z 2015 r.
poz. 1047 ze zm./,
2) przepisów wykonawczych do ustawy,
3) niniejszego Regulaminu
4) innych obowiązujących przepisów prawa.

Dział II. ZADANIA I CELE ZAKŁADU
1. Zadaniem ................................................... jest świadczenie usług weterynaryjnych
(Nazwa skrócona zakładu)

polegających na leczeniu i zapobieganiu chorób
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

(Wymienić jakich zwierząt : wszystkich ,gospodarskich , towarzyszących lub wyłącznie określonego gatunku lub określonego
układu lub narządu lub diagnostyki weterynaryjne)

2. Do podstawowych zadań ..........................................................

należy zapewnienie

(Nazwa skrócona zakładu)

fachowej pomocy lekarsko-weterynaryjnej zgodnej z rodzajem świadczonych usług
wymienionych w dziale II ust. 1 a w szczególności:
1) badaniu stanu zdrowia zwierząt i wydawaniu zaświadczeń o stanie zdrowia zwierząt,
2) rozpoznawaniu i leczeniu chorób zwierząt,
3) wykonywaniu zabiegów chirurgicznych,
4) udzielaniu porad i konsultacji,
5) pielęgnacji zwierząt,

6)
7)
8)
9)

wykonywaniu czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i ich
zaburzeń oraz biotechniką rozrodu,
wykonywaniu obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi ,paszami leczniczymi oraz
wyrobami medycznymi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
wykonywaniu badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych
wystawianiu recept weterynaryjnych,

3. W celu realizacji zadań określonych w Dziale II Regulaminu ......................................
(Nazwa skrócona zakładu)

współpracuje z :
a)

……………………………………………………………………………
(Wymienić nazwę instytucji lub zakładu leczniczego)

b)

Powiatowym Lekarzem Weterynarii w ...............................................
(Miejscowość w której siedzibę ma powiatowy inspektorat weterynarii)

Dział III. OBSZAR DZIAŁANIA.
1.

Obszarem działania ................................................ jest .....................................................
(Nazwa skrócona zakładu) (wymienić obszar np. gmina, powiat, województwo, kraj Unii Europejskiej)

Dział IV. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG.
Nr

Gatunek zwierząt

Rodzaj
usługi

Inne

Ryby

Gady

Płazy

Inne

Ptaki

Gryzonie

Koty

Psy

Wyłączna
specjalizacja
układowa - wymienić

Zwierzęta
towarzyszące
egzotyczne

Zwierzęta towarzyszące

Ryby

Specjalizacja
narządowa –
wymienić

Owady
użytkowe
Drób

Diagnostyka
laboratoryjna
Diagnostyka
obrazowa
Wyłączna
specjalizacja –
wymienić jaka?

Konie

Drobne zabiegi
chirurgiczne
Profilaktyka

Owce, kozy

Ortopedia

Bydło

Chirurgia miękka

Zwierzęta
futerkowe

Trzoda

Leczenie
zachowawcze
Chirurgia ogólna

Zwierzęta
nieudomo
wione

Zwierzęta gospodarskie

Dział V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.
1. Funkcję kierownika zakładu pełni lek. wet. ..............................................................
2. Personel……… ................................ stanowią:
(Nazwa skrócona zakładu)
a.
1)

lekarze weterynarii:

………………………………………………….. ..... - ..........................................
(Imię i nazwisko)

2)

(nr prawa wykonywania zawodu)

………………………………………………….. ..... - ...........................................
(Imię i nazwisko)

3)

(nr prawa wykonywania zawodu)

……………………………………………………….- .........................................
(Imię i nazwisko)
b.

1)

(nr prawa wykonywania zawodu)

personel pomocniczy :

……………………………………………………………… ...............................
(Imię i nazwisko oraz funkcja)

2)

………………………………………………………………. ..............................
(Imię i nazwisko oraz funkcja)
c.

1)

personel administracyjno-gospodarczy:

……………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko oraz funkcja)

2)

………………………………………………………………………. ..................

3. Świadczenie usług odbywa się w następujących dniach tygodnia i godzinach:
Dni tygodnia

Godziny funkcjonowania
Od godziny Do godziny

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Dni świąteczne i urzędowo wolne
4.* Zakład pełni dyżur całodobowy / nie pełni dyżur całodobowego
5.* Zakład świadczy usługi całodobowe. TAK / NIE
* niewłaściwe skreślić

Dział IV. DOKUMENTACJA MEDYCZNA.
1. Dokumentacja weterynaryjna przechowywana jest w siedzibie zakładu przez okres trzech
lat przy czym dokumentację obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi
lekarz weterynarii przechowuje przez okres 5 lat od dnia jej sporządzenia.
2. Dokumentację weterynaryjną stanowią, w szczególności:
1) książka kontroli zakładu,
2) książka leczenia zwierząt,
*a. w formie papierowej książki leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z
których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi,
*b. w formie papierowej lub elektronicznej książki leczenia zwierząt innych niż
określone w lit. a,
3) książka kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych;
4) dokumentacja obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi;
*a. w formie papierowej,
*b. w formie elektronicznej z jednoczesnymi wydrukami komputerowymi,
5) rejestry zakładowe, sprawozdania, wyniki badań, orzeczeń i zaświadczenia lekarskoweterynaryjne, oświadczenia i zgody właścicieli zwierząt, korespondencja służbowa,
polisy ubezpieczeniowe wraz z dokumentacją itp

*

niewłaściwe skreślić

Dział V. SZKOLENIA
1. ……………………………………..*prowadzi / *nie prowadzi / szkolenia
(Nazwa skrócona zakładu)
(*niewłaściwe skreślić)
w zakresie:
a. szkolenia praktycznego uczniów szkół ponadgimnazjalnych ..................................
b. szkolenia praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie
wynikającym z programu studiów ...........................................................................
c. szkolenia podyplomowe lekarzy weterynarii ...........................................................
d. szkolenia specjalizacyjne lekarzy weterynarii ..........................................................
2. Odpłatność za szkolenia o których mowa w ust. 1 lit. a lub b jest pobierana w wysokości
określonej uchwałą Nr 24/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 czerwca
2014 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w
zakresie wynikającym z programu studiów zmienionej uchwałą Nr 27/2014/VI Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie zmiany uchwały Nr 24/2014/VI Krajowej Rady LekarskoWeterynaryjnej z dnia 10 czerwca w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie
praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów
medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów .

Dział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zakład rozpoczyna działalność z dniem wpisu do ewidencji zakładów leczniczych
dla zwierząt prowadzonej przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Zakładu w ewidencji.
3. Zakład jest zobowiązany zgłosić organowi prowadzącemu ewidencję, zmiany
stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do zakładu leczniczego dla zwierząt,
powstałe po wpisie do ewidencji i dotyczące danych zawartych w ewidencji w
terminie 30 dni od daty dokonania zmiany.
4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

Niniejszy regulamin nadaję:

.......................................................................
(Imię i nazwisko właściciela zakładu i podpis)

