Komunikat
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 22 stycznia 2008 r.
dotyczący: zmiany ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt
Z dniem 27 grudnia 2008 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r., o zmianie ustawy o
zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. Nr 220 poz. 1433 z 2008 r.).
Oto kilka zasadniczych zmian i regulacji jakie wprowadziła ta ustawa w stosunku do reguł obowiązujących
dotychczas w zakresie prowadzenia i ewidencji Zakładów Leczniczych dla Zwierząt.
1. Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt jest obecnie działalnością gospodarczą podlegającą
przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej a zatem podmiot (osoba fizyczna czy
prawna) który zamierza utworzyć i prowadzić zakład leczniczy dla zwierząt musi uprzednio zgłosić tą
działalność do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy lub do Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS).
Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne (OIL-W) będą nadal prowadziły ewidencję zakładów
2.
leczniczych dla zwierząt, ale wpis ten musi być poprzedzony wpisem do ewidencji działalności
gospodarczej lub KRS, bez czego OIL-W nie będzie mogła wpisać ZLZ do swojej ewidencji a zatem
i ZLZ nie będzie mógł podjąć legalnej działalności.
3. Podmioty (osoby fizyczne czy prawne) które przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy (27 grudnia 2008
r.) utworzyły i wpisały Zakłady Lecznicze dla Zwierząt do ewidencji prowadzonej przez OIL-W,
muszą w ciągu 6 miesięcy a więc w terminie do dnia 27 czerwca 2009 r., złoŜyć w OIL-W
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS i uzupełnić ją o inne
dokumenty wymagane omawianą ustawą, pod rygorem wykreślenia z urzędu ZLZ przez OIL-W
ze swojej ewidencji. Uzupełniająco informuję, Ŝe Główny Lekarz Weterynarii w swoim piśmie
datowanym 9 stycznia 2009 r., skierowanym do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii polecił, aby przy
zawieraniu umów „z wyznaczenia” Ŝądać od podmiotów zawierających umowy tego rodzaju z
Powiatowymi Lekarzami Weterynarii - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
lub wypisu z KRS. Wynika z tego, Ŝe wprawdzie na uzupełnienie ewidencji w OIL-W jest czas do
dnia 27 czerwca 2009 r., ale brak zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
wypisu z KRS juŜ obecnie moŜe być przeszkodą dla zawarcia umowy „z wyznaczenia”.
4. W załączeniu przesyłam wyciąg z ustawy Prawo działalności gospodarczej (Art. 7b ust. 1-3) oraz
pełny tekst ustawy nowelizującej ustawę o zakładach leczniczych dla zwierząt szczegółowo
wskazującą zmiany wprowadzone do ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt.
Dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko – Weterynaryjnej
Załączniki:
1. Wyciąg (Art. 7b ust. 1-3) z ustawy
Prawo działalności gospodarczej
2. Wyciąg z rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r.)
3. Nowela do ustawy o ZLZ

USTAWA
z dnia 19 listopada 1999 r.
Prawo działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 101 poz. 1178 z 1999 r. ze zm.)
Art. 7b. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, zwany dalej "organem ewidencyjnym", dokonuje
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeŜeli stale wykonuje działalność
poza miejscem zamieszkania - równieŜ wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego,
oddziału lub innego miejsca, o którym mowa w art. 11 ust. 1,

3) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD),
4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
3. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
....................................

Załącznik nr 2

Dz.U.07.251.1885
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r.)
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
…………………………………………………………………………………

71.20.A Badania i analizy związane z jakością Ŝywności
Podklasa ta obejmuje:
wykonywanie

badań i analiz związanych z jakością Ŝywności,
włączając badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju,

- nadzór związany z produkcją Ŝywności, włączając pasze dla zwierząt,
- wydawanie atestów dla artykułów konsumpcyjnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- badań próbek zwierzęcych, sklasyfikowanych w 75.00.Z,
- działalności związanej z testami medycznymi i dentystycznymi, sklasyfikowanej w odpowiednich
podklasach działu 86.

75.00.Z Działalność weterynaryjna
Podklasa ta obejmuje:

-

opiekę zdrowotną dla zwierząt gospodarskich,
opiekę zdrowotną dla zwierząt domowych,
działalność asystentów weterynaryjnych i pozostałego pomocniczego
personelu weterynaryjnego,
- działalność kliniczno-patologiczną oraz pozostałą działalność związaną z
rozpoznaniem i ustalaniem przyczyn chorób zwierząt,
- działalność pogotowia dla zwierząt.
Działalności te są prowadzone przez lekarzy weterynarii w klinikach
weterynaryjnych, w prywatnych gabinetach lekarzy weterynarii, w formie wizyt

w gospodarstwach rolnych, domach, schroniskach dla zwierząt lub innych
miejscach.
Podklasa ta nie obejmuje:
działalności schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej,
sklasyfikowanej w 01.62.Z,
- strzyŜenia owiec, sklasyfikowanego w 01.62.Z,
- opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp.,
sklasyfikowanych w 01.62.Z,
- sztucznego unasienniania, sklasyfikowanego w 01.62.Z,
- badań i analiz związanych z jakością Ŝywności, sklasyfikowanych w 71.20.A,
działalności schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej,
sklasyfikowanej w 96.09.Z.

Załącznik nr 3

USTAWA
z dnia 21 listopada 2008 r.
o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt
(Dz. U. Nr 220 poz. 1433 z 2008 r.)
Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r.
Nr 11, poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 uchyla się ust. 3;
2) w art. 16 ust. 1-5 otrzymują brzmienie:
"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
1)
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 lekarsko-weterynaryjna.
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.";
3) art. 17 otrzymuje brzmienie:
"Art. 17. 1.
Podmiot ubiegający się o wpis do ewidencji powinien spełniać wymogi
określone w art. 5-11, a takŜe 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)

4.

5.

6.

7.

8.

numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, podmiot prowadzący zakład leczniczy dla
zwierząt dołącza zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
albo do Krajowego Rejestru Sądowego oraz oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, Ŝe:
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).".
Oświadczenie powinno równieŜ 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 złoŜenia oświadczenia;
3)
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego
zakład leczniczy dla zwierząt, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz
pełnionej funkcji.
Organ prowadzący ewidencję, w terminie 50 dni od dnia złoŜenia 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.
JeŜeli 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 moŜe 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 niŜ 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.
Do zmiany wpisu do ewidencji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wpisu
do ewidencji.";

4) w art. 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W przypadku stwierdzenia, Ŝe zakład leczniczy dla zwierząt przestał spełniać wymogi
określone odpowiednio w art. 5-11 lub narusza inne przepisy ustawy albo zostało
stwierdzone naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567, z późn.
2)
zm. ), okręgowa izba lekarsko-weterynaryjna wyznacza termin do usunięcia
uchybień, a po jego bezskutecznym upływie moŜe podjąć uchwałę o skreśleniu
zakładu z ewidencji.",
b) uchyla się ust. 7;
5) w art. 20 uchyla się ust. 2;
6) art. 22 otrzymuje brzmienie:
"Art. 22.
Do postępowania w sprawie wpisu, odmowy wpisu, zmiany wpisu i skreślenia z
ewidencji
stosuje
się
odpowiednio
przepisy
Kodeksu
postępowania
administracyjnego.".
Art. 2. 1. Podmioty wpisane do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonej przed
dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy uznaje się za wpisane do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. W ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy podmioty, o których mowa w
ust. 1, mają obowiązek przedstawić okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej, która dokonała wpisu
takiego podmiotu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo o wpisie do Krajowego Rejestru
Sądowego;
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.

3. Podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt, które nie dopełnią obowiązku, o którym
mowa w ust. 2, właściwa okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna skreśla z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt.
Art. 3. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
....................................

Z wyrazami szacunku,
dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
al. Przyjaciół 1 lok. 2
00-565 Warszawa
tel/fax: (+48 22) 628 93 35
vetpol@vetpol.org.pl
www.vetpol.org.pl

