
Zalqcznrk nr 6 do uchwaly KRL-W
Nr 35/201 SNLI z dnia 7 grudnia 2018 r.

Uchwala Nr 62l20llN
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 17 pafldziernika Z0ll r.

w sprawie dobrowolnego ustawicznego ksztalcenia lekarzy weterynarii

(tekst jednolity)

Napodstawieart.3gust. l pkt I i2wzw.zart. 10ust. I pkt. l ustawy zdnia2l grudnia
1990 r. o zau'odzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych lDz" tJ. z 2009 r"
Nr 93, poz.767l,w zwiqzku z aft.6 ust. I Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii (Uchwala
Nr 3l2008lVU Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy Wererynarii z dnia
26 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii) i uchwal4
Nr 10/20094/III VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Wetcrynarii z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie systemu ustawicznego ksztalcenialekarzy weterynarii, uchwala siE, co nastgpuje:

$l

Lekarz weterlmarii dobrowolnie uczestniczy w systemie ustawicznego ksztalcenia lekarzy
weterynarii, zwanym dalej ,,ustawicznym ksztalceniem", vy' ramach samoksztalcenia lub
w zorganizowanych fbrmach ksztalcenia ustawicznego poprzez odbryanie szkolenia
specjalizacyjnego, zwanego dalej ,,specjalizacjq" orazw innych formach ksztalcenia.

Koordynatorem ustawi czne go ksztalcenia j est Kraj owa Rada Lekarsko -Weterlmaryj na.

Organem wykonawczym Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie
ustawicznego ksztalcenia jest Komisja ds. Ksztatrcenia i Specjalizacji, zwana dalei
,,KomisjE".

Zadaniem Kornisji jest rejestrowanie form ustawicznego ksztalcenia, okreslani e liczby
punkt6w edukacyjnych oraz prowadzenie ich weryfikacji.

Podmiot zamierzajqcy przeprowadzii szkolenie w ramach ustawicznego ksztalcenia sklada
wniosek o rejestracjg do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wedlug wzoru
stanowi4cego zalqcznik Nr 1 do uchwaly.

Komisja, po rozpatrzeniu wniosku, o kt6rym mowa w ust. 5, podejmuje decyzjg
o ustaleniu liczby punkt6w edukacyjnych naleznych uczestnikowi szkolenia za ,tdzial
w tym szkoleniu. Wz6r decyzji stanowi zal1cznik Nr 2 do uchwaly.
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7' Podmiot przeprowadzajEcy szkolenie w ramach ustawicznego ksztalcenia wystawia
lekarzowi weterynarii uczestniczqcemrl w tym szkoleniu ZaSwiadczenie lub Dyplom,
kt6rego wz6r stanowi zalqcznik Nr 4 do uchwaly.

$2

L ekar z we teryn ari i uc z e s tni c zy w u staw icznym ks ztalceniu p opr zez:

1) realizowanie programu specjalizacji;

2) uzyskanie tytulu specjalisty w okreslon ej dziedzinie medycyny weterynaryjnej;

3) tdzial w szkolenfu z dziedziny medycyny weterynaryjnej, nieobjgtym programem
odbywanej specj al i zacj i ;

4) uczestniczenie w studiach podyplomowych nie objgtych programem specjalizacji;

5) zakortczenie egzaminem i uzyskanie dyplomu studi6w podyplomowych nie objgtych
programem specjalizacji ;

6) udzial w szkoleniu organizowanym przez okrEgow4 izbg lekarsko-weterynaryjnq lr.rb

we wsp6lp r acy z okrg gowE izb 4 lekarsko-weteryn aryjn4;

7) odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym specjalistycznym oSrodku
weterynaryjnym;

8) udzial w krajowym lub zagranicznym kongresie, zje1dzie, konferencji lub sympozjum
naukowym zw iqzany m z wyko nyrv ani em zawo du lekarza weterynari i ;

9) ttdziaL w szkoleniu zorganizowanym przez grupq lekarzy weterynarii, powiatowego
lub granicznego lekarza weterynarii;

10) prowadzenie studenckich praktyk weterynaryjnych oraz szkoleir personelu
pomocniczego;

l1) prowadzenie szkolenialekarzy weterynarii w ramach staly zawodowych;

12) prowadzenie szkolenialekarzy weterl.narii w ramach stazy specj alizacyjnych;

13) prowadzenie wykladu lub przedstawienie doniesienia w fonnie ustnej na kongresie,
konferencji lub sympozjum naukowym zwiEzanym z wykonywaniem zawodu lekarza
weterynarii;

14) przedstawienie doniesienia w formie plakatowej na kongresie, konferencji lub
symp ozj um naukowym zw i4zany m z wykonyrrvani em z awo du I ekarza w e terynari i ;

l5) uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytulu profesora
w dziedzinie nauk weterynaryjnych ;



16) uzyskanie uprawnieri konsultanta w okre6lonej dziedzinie medycyny weterynaryjnej,
uznanych ptzez KRLW;

17) publikacjq ksiq2ki lub artykufu z zakresu medycyny weterynaryjnej w fachowym
recenzowanyrn czasopismie lub opracowanie edukacyjnego programu
multimedialnego;

18) publikacjg ksi42ki, artykulu lub opracowanie programu multimedialnego o charakterze
popu I ar no -naukowym z zakr esu medycyny weteryn aryj nej ;

19) przetlumaczenie i opublikowanie artykulu, ksi42ki lub rozdzials, w ksi4zce,
edukacyjnego programu multimedialnego - z zakresu medycyny weterynaryinej;

20) opublikowanic artykulu w fachowym czasopiSmic indeksowanym, przcz Filadclfrlski
Instytut Informacji Naukowej, Medline lub Index copemicus;

21) roczn4 prenumeratg czasopisma fachowego;

22) zakup ksi42ki o tematyce fachowej, programu multimedialnego, filmu o fachowej
tematyce;

23) przynaleznoSi do stowarzyszenia lekarzy weterynarii lub innego stowarzyszenia
naukowego z zakrest nauk przyrodniczych;

24) uzyskanie ty,tufu specjalisty na poziomie europejskim lub amerykariskim;

25) szkolenie pracownikow Inspekcji na poziomie powiatowym, granic zrrego inspektoratu
weterynarii, wojew6dzkim lub centralnym;

26) udzial w programie edukacyjnym opartym o zad,ania testowe, akredyowan.,zm przez
Komisjg KRLW;

27) ludzial w szkoleniu typu webinar.
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l. Lekarz weterynarii potwierdza udzial w ustawicznyn ksztalceniu poprzez uzyskiwanie
odpowiedniej liczby punkt6w edukacyjnych obliczanych w czteroletnich okresach
rozliczeniowych.

2. Okres tozliczeniowy obejmuje 4lata od uzyskania przez lekarza weterynarii pierwszych
punkt6w edukacyjnych.

3. W celu potwierdzenia uczestnictwa lekarza weterynarii w poszczeg6lnych okresach
rozliczeniowych ustawicznego ksztalcenia, lekarz ten przedstawia okrggowej radzie
lekarsko-weterynaryjnej tabelaryczne zestawienie punkt6w za poszczeg6lne formy



doskonalenia zawodowego wraz z dokumentami potwi erdzaj1cymi odbycie okreSlonych
form ksztalc en i a u s tawi c zne go pr ze d zakoic zeniem okre su r ozliczeniowe go.

4. Je2eli w okresie rozliczeniowyn lekarz weterynarii przenosi sig do innej okrggowej izby
lekarsko-weterlmaryjnej, Rada tej izby uwzglgdnia dotychczas uzyskane przez niego
punkty edukacyjne.

5. Lekarz weterynarii uzyskuje potwierdzenie uczestnrczenia w ustawicznym ksztalceniu,
je2eli w okresie rozliczeniowym uzyskal co najmniej 200 punkt6w edukacyjnych.

6. Punkty edukacyjne uzyskane ponad liczbg okreSlon4 w ust. 3 nie przenosi sig na nastgpny
okres rozliczeniowy.

7. Liczbg punktow edukacyjnych odpowiadaj4cych poszczeg6lnym fonnom ustawicznego
ksztatcenia okresla zalqczniknr 3 do uchwaly.

1.
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Lekarz weterynarii, kt6ry uzyskal w okresie rozltczeniowyn liczbg punkt6w okreslon4
w 5$ 3 ust. 4 otrzymuje Dyplom Ustawiczncgo Ksztalcenia za okres rozliczeniowy wydany
przez wlaSciwq okrggow4 radE lekarsko-wcterynaryjnE. WzSr dyplomu stanowi zalqcznik
nr 5 do uchwaly.

Lekarz weterynarii, kt6ry uzyskal Dyplom Ustawicznego Ksztalcenia uprawniony jest do
poslugiwania sig tym Dyplomem i wpisu na Listg Lekarzy Weterynarii - uczestnik6w
ksztalcenia ustawicznego.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prowadzi Listg Lekarzy Weterynarii - uczestnik6w
ksztalcenia ustawicznego, kt6ra publikowana jest w Biuletynie Infonnacji publicznej (Bfp)
Kraj owej Izby Lekarsko-Wetery.,naryj nej.

2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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