
UCHWAŁA Nr 62/2011/V 

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

z dnia 18 października 2011 r. 

 

w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 

1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych /Dz. U. z 2009 r. 

Nr 93, poz. 767/, w związku z art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii (Uchwała Nr 

3/2008/VII Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 stycznia 

2008 r. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii) i uchwałą Nr 

10/2009/VIII VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 r. w 

sprawie systemu ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii, uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Lekarz weterynarii dobrowolnie uczestniczy w systemie ustawicznego kształcenia lekarzy 

weterynarii, zwanym dalej „ustawicznym kształceniem”, w ramach samokształcenia lub w 

zorganizowanych formach kształcenia ustawicznego poprzez odbywanie szkolenia 

specjalizacyjnego, zwanego dalej „specjalizacją” oraz w innych formach kształcenia.  

2. Koordynatorem ustawicznego kształcenia jest Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna. 

3. Organem wykonawczym Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie 

ustawicznego kształcenia jest Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, 

Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji, zwana dalej „Komisją”.  

4. Zadaniem Komisji jest rejestrowanie form ustawicznego kształcenia, określanie liczby 

punktów edukacyjnych oraz prowadzenie ich weryfikacji. 

5. Podmiot zamierzający przeprowadzić szkolenie w ramach ustawicznego kształcenia składa 

wniosek o rejestrację do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej według wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały. 

6. Komisja, po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 5, podejmuje decyzję o 

ustaleniu liczby punktów edukacyjnych należnych uczestnikowi szkolenia za udział w tym 

szkoleniu. Wzór decyzji stanowi integralną część załącznika Nr 1. 

7. Podmiot przeprowadzający szkolenie w ramach ustawicznego kształcenia wystawia 

lekarzowi weterynarii uczestniczącemu w tym szkoleniu Zaświadczenie lub Dyplom, 

którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 



§ 2 

Lekarz weterynarii uczestniczy w ustawicznym kształceniu poprzez: 

1) realizowanie programu specjalizacji; 

2) uzyskanie tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny weterynaryjnej; 

3) udział w szkoleniu z dziedziny medycyny weterynaryjnej nieobjętym programem 

odbywanej specjalizacji; 

4) udział w szkoleniu organizowanym przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną;  

5) odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym specjalistycznym ośrodku 

weterynaryjnym; 

6) udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum 

naukowym związanym z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii; 

7) udział w szkoleniu zorganizowanym przez grupę lekarzy weterynarii lub powiatowego 

lekarza weterynarii; 

8) prowadzenie studenckich praktyk weterynaryjnych oraz szkoleń personelu 

pomocniczego; 

9)  prowadzenie szkolenia lekarzy weterynarii w ramach staży zawodowych; 

10)  prowadzenie szkolenia lekarzy weterynarii w ramach staży specjalizacyjnych; 

11) prowadzenie wykładu lub przedstawienie doniesienia w formie ustnej lub plakatowej 

na kongresie, konferencji lub sympozjum naukowym związanym z wykonywaniem 

zawodu lekarza weterynarii; 

12) uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w 

dziedzinie nauk weterynaryjnych; 

13) uzyskanie uprawnień konsultanta w określonej dziedzinie medycyny weterynaryjnej 

uznanych przez KRLW; 

14) publikację książki lub artykułu z zakresu medycyny weterynaryjnej w fachowym 

recenzowanym czasopiśmie lub opracowanie edukacyjnego programu 

multimedialnego; 

15) publikację książki, artykułu lub opracowanie programu multimedialnego o charakterze 

popularno-naukowym z zakresu medycyny weterynaryjnej; 

16) przetłumaczenie i opublikowanie artykułu, książki lub rozdziału w książce, 

edukacyjnego programu multimedialnego - z zakresu medycyny weterynaryjnej; 

17) opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie indeksowanym, przez Filadelfijski 

Instytut Informacji Naukowej, Medline lub Index Copernicus; 

18) roczną prenumeratę w ramach jednej praktyki czasopisma weterynaryjnego z listy 

Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej; 



19) zakup książki o tematyce fachowej lub programu multimedialnego; 

20) przynależność do stowarzyszenia lekarzy weterynarii lub innego stowarzyszenia 

naukowego z zakresu nauk przyrodniczych; 

21) uzyskanie tytułu specjalisty na poziomie europejskim lub amerykańskim; 

22) szkolenie pracowników Inspekcji na poziomie wojewódzkim lub centralnym; 

23) udział w programie edukacyjnym opartym o zadania testowe akredytowanym przez 

Komisję KRLW. 

§ 3 

1. Lekarz weterynarii potwierdza udział w ustawicznym kształceniu poprzez uzyskiwanie 

odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych obliczanych w czteroletnich okresach 

rozliczeniowych. 

2. W celu potwierdzenia uczestnictwa lekarza weterynarii w poszczególnych okresach 

rozliczeniowych ustawicznego kształcenia, lekarz ten przedstawia okręgowej radzie 

lekarsko-weterynaryjnej tabelaryczne zestawienie punktów  za poszczególne formy 

doskonalenia zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi odbycie określonych 

form kształcenia ustawicznego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. 

3. Jeżeli w okresie rozliczeniowym lekarz weterynarii przenosi się do innej okręgowej izby 

lekarsko-weterynaryjnej, Rada tej izby uwzględnia dotychczas uzyskane przez niego 

punkty edukacyjne. 

4. Lekarz weterynarii uzyskuje potwierdzenie uczestniczenia w ustawicznym kształceniu, 

jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskał co najmniej 200 punktów edukacyjnych. 

5. Punkty edukacyjne uzyskane ponad liczbę określoną w ust. 3 nie przenosi się na następny 

okres rozliczeniowy. 

6. Liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom ustawicznego 

kształcenia określa załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4 

1. Lekarz weterynarii, który uzyskał w okresie rozliczeniowym liczbę punktów określoną w § 

3 ust. 4 otrzymuje Dyplom Ustawicznego Kształcenia za okres rozliczeniowy wydany 

przez właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną. Wzór dyplomu stanowi załącznik 

nr 4 do uchwały.  



2. Lekarz weterynarii, który uzyskał Dyplom Ustawicznego Kształcenia uprawniony jest do 

posługiwania się tym Dyplomem i wpisu na Listę Lekarzy Weterynarii – uczestników 

kształcenia ustawicznego. 

3. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prowadzi Listę Lekarzy Weterynarii - uczestników 

kształcenia ustawicznego, która publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sekretarz 

Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej 

 

 

 

..................... ......................... 

 Prezes 

Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej 

 

 

 

...................... .......................... 

Marek Mastalerek  Tadeusz Jakubowski 



Załącznik Nr 1do uchwały KRL-W  

Nr 62/2011/V z dnia 18.10.2011 

 

WNIOSEK O REJESTRACJĘ SZKOLENIA LEKARZY WETERYNARII 

W RAMACH USTAWICZNEGO KSZTAŁCENIA 

 

Rodzaj szkolenia lekarzy weterynarii: 

Tytuł:

 ………………………………………………………………………………………

………………..…………...………………… 

Data:  …………………… 

Miejsce:…………………………………………………………………………….……...……

…..…… 

Organizator:

 ..…………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia lekarzy weterynarii (imię i nazwisko oraz 

tel. kontaktowy, adres e-mail, faks.): 

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

… 

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

…………….……………………………...………… 

Osoba odpowiedzialna merytorycznie (imię i nazwisko oraz kontakt tel., adres e-mail, 

faks.): …….… 

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

…………….….…………………………………… 

Szczegółowa informacja zawarta pod adresem /link lub e-mail/: 

………………………………………………………. 

Ponadto: 

W celu otrzymania akredytacji szkolenia lekarzy weterynarii należy podać: 

- przewidywaną liczbę uczestników:  …………………… lekarzy weterynarii 

- program będący załącznikiem do niniejszego wniosku. 

……..……………………………………………………………… 

/miejscowość, data i podpis wnioskodawcy/ 

Nie wypełnienie którejkolwiek z pozycji spowoduje wstrzymanie rozpatrzenia 

niniejszego wniosku. 

  

 

Decyzja nr ………/201…/KRLW 

Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i 

Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej przyznała wnioskowanemu szkoleniu 

………………. punktów edukacyjnych. 

Prezes 

Data: d d / m m / r r r r  /Podpis/ 

Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do uchwały KRL-W  

Nr 62/2011/V z dnia 18.10.2011 

 

 

 

/papier firmowy organizatora/ 

 

 

…………………………………

…… 

(miejscowość, data) 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE/DYPLOM 

POTWIERDZAJACE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU LEKARZY 

WETERYNARII 

Lekarz Weterynarii /  i m i ę  n a z w i s k o /  o numerze prawa 

wykonywania zawodu ………………. poprzez udział w szkoleniu: 

Tytuł: 

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

..………… 

Data: ………… 

Miejsce:…………………………………………………………..………………….……...…

…….… 

na podstawie Decyzji nr ……./r r r r /KRLW Komisji ds. Studiów Wyższych Lekarzy 

Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko – 

Weterynaryjnej uzyskał l i c z b a  p u n k t ó w  punktów edukacyjnych 

 

 

 

Podpis Organizatora/ów 

 

…………………………………………… 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do uchwały KRL-W  

Nr 62/2011/V z dnia 18.10.2011 

 

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJACYCH POSZCZEGÓLNYM 

FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

 

l.p. Forma doskonalenia zawodowego Liczba punktów Sposób weryfikacji 

1.  Realizowanie programu specjalizacji 50 pkt. za 1 rok Zaświadczenie wydane 

przez kierownika 

specjalizacji 

2.  Uzyskanie tytułu specjalisty w 

określonej dziedzinie medycyny 

weterynaryjnej 

100 pkt. Dyplom specjalisty 

3.  Udział w szkoleniu z dziedziny 

medycyny weterynaryjnej nieobjętym 

programem odbywanej specjalizacji  

min. 10 pkt.,  

1 pkt. za 1 godzinę (h), 

maks. 40 pkt. za jedno 

szkolenie 

Zaświadczenie lub Dyplom 

wydany przez organizatora 

4.  Udział w szkoleniu organizowanym 

przez okręgową izbę lekarsko - 

weterynaryjną 

25 pkt. Zaświadczenie lub Dyplom 

wydane przez okręgową 

izbę lekarsko - 

weterynaryjną 

5.  Odbycie praktyki klinicznej w 

krajowym lub zagranicznym 

specjalistycznym ośrodku 

weterynaryjnym  

3 pkt. za 1 dzień,  

maks. 50 pkt. 

Zaświadczenie wydane 

przez kierownika jednostki 

6.  Udział w krajowym lub zagranicznym 

kongresie, zjeździe, konferencji lub 

sympozjum naukowym związanym z 

wykonywaniem zawodu lekarza 

weterynarii 

min. 10 pkt.,  

1 pkt. za 1 h, 

maks. 40 

Zaświadczenie lub Dyplom 

wydany przez organizatora 

7.  Udział w szkoleniu zorganizowanym 

przez grupę lekarzy weterynarii lub 

powiatowego lekarza weterynarii 

1 pkt. za 1 h,  

maks. 40 pkt. 

Zaświadczenie lub dyplom 

wydany przez organizatora 

8.  Prowadzenie studenckich praktyk 

weterynaryjnych. 

 

Prowadzenie szkoleń personelu 

pomocniczego 

10 pkt. Za 1 

studenta/tkę 

 

5 pkt. 

Zaświadczenie wydane 

przez okręgową izbę 

lekarsko - weterynaryjną 

9.  Prowadzenie szkolenia lekarzy 

weterynarii w ramach staży 

zawodowych 

20 pkt. Zaświadczenie wydane 

przez okręgową izbę 

lekarsko - weterynaryjną 

10.  Prowadzenie szkolenia lekarzy 

weterynarii w ramach staży 

specjalizacyjnych 

30 pkt. Zaświadczenie wydane 

przez okręgową izbę 

lekarsko - weterynaryjną 

11.  Prowadzenie wykładu lub 

przedstawienie doniesienia w formie 

ustnej lub plakatowej na kongresie, 

konferencji lub sympozjum naukowym 

związanym z wykonywaniem zawodu 

lekarza weterynarii 

20 pkt.,  

maks. 40 pkt. 

Na podstawie programu 



12.  Uzyskanie stopnia naukowego doktora, 

doktora habilitowanego lub tytułu 

profesora w dziedzinie nauk 

weterynaryjnych 

200 pkt. Dyplom 

13.  Uzyskanie uprawnień konsultanta w 

określonej dziedzinie medycyny 

weterynaryjnej uznanych przez KRLW 

50 pkt. Zaświadczenie 

odpowiedniego 

stowarzyszenia lekarzy 

weterynarii lub na wniosek 

innej organizacji 

14.  Publikacja książki lub artykułu z 

zakresu medycyny weterynaryjnej w 

fachowym, recenzowanym 

czasopiśmie lub opracowanie 

edukacyjnego programu 

multimedialnego 

100 pkt. - książka,  

artykuł - 20 pkt., 

program multimedialny 

– 20 pkt. 

Notka bibliograficzna 

15.  Publikacja książki, artykułu lub 

opracowanie programu 

multimedialnego o charakterze 

popularno-naukowym z zakresu 

medycyny weterynaryjnej 

75 pkt. - książka,  

artykuł – 5 pkt., 

program multimedialny 

– 10 pkt. 

Notka bibliograficzna 

16.  Przetłumaczenie i opublikowanie 

artykułu, książki, rozdziału w książce 

lub edukacyjnego programu 

multimedialnego – z zakresu 

medycyny weterynaryjnej 

15 – 75 pkt. Notka bibliograficzna 

17.  Opublikowanie artykułu w fachowym 

czasopiśmie indeksowanym przez 

Filadelfijski Instytut Informacji 

Naukowej, Medline lub Index 

Copernicus 

40 pkt. Notka bibliograficzna 

18.  roczna prenumerata w ramach jednej 

praktyki czasopisma weterynaryjnego 

z listy Krajowej Izby Lekarsko – 

Weterynaryjnej 

5 pkt. za tytuł, maks. 10 

pkt. za rok 

Potwierdzenie przez 

wydawcę, kierownika ZLZ 

lub dowód wpłaty 

19.  zakup książki o tematyce fachowej lub 

programu multimedialnego 

5 pkt. za tytuł dowód nabycia 

20.  Przynależność do stowarzyszenia 

lekarzy weterynarii lub innego 

stowarzyszenia naukowego z zakresu 

nauk przyrodniczych 

5 pkt. za rok Zaświadczenie 

21.  Uzyskanie tytułu specjalisty na 

poziomie europejskim lub 

amerykańskim 

100 pkt. Zaświadczenie lub Dyplom 

22.  Szkolenie pracowników Inspekcji na 

poziomie powiatowym, wojewódzkim 

lub centralnym 

Min. 10 pkt., 1 pkt za 1 

h 

Zaświadczenie lub Dyplom 

wydany przez organizatora 

23.  Udział w programie edukacyjnym 

opartym o zadania testowe 

akredytowanym przez Komisję KRLW 

5 – 20 pkt. Zaświadczenie lub Dyplom 

 



Załącznik Nr 4 do uchwały KRL-W  

Nr 62/2011/V z dnia 18.10.2011 

 

 

 

/papier firmowy okręgowej izby lekarsko – weterynaryjnej/ 

 

………………………………………….….… 

Izba Lekarsko – Weterynaryjna  

w ………………………………………………  

 

…………………………….……………… 

(miejscowość , data) 

 

 

 

 

 

 

 

DYPLOM USTAWICZNEGO KSZTAŁCENIA LEKARZA WETERYNARII 

 

Rada …………………………………………………………….. Izby Lekarsko – 

Weterynaryjnej potwierdza, że lekarz weterynarii ………………………………………… 

…………………..…………………………. o numerze prawa wykonywania zawodu (Nr 

PWZ) …………….…………………………….... uzyskał/a w okresie od ……………….. do 

…………………… 200 punktów edukacyjnych w procesie ustawicznego kształcenia lekarzy 

weterynarii i został wpisany na listę Certyfikowanych Lekarzy Weterynarii. 

 

 

 

 

Podpis Prezesa Rady 

…………………………………………… 

Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 


