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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 23 kwietnia 2002 r.

w sprawie czynnoÊci z zakresu zadaƒ lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nieposiadajàce tytu∏u
lekarza weterynarii oraz kwalifikacji tych osób.

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 grud-
nia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le-
karsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27,
z 1995 r. Nr 120, poz. 576, z 1997 r. Nr 60, poz. 369,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 114, poz. 1189
oraz z 2001 r. Nr 101, poz. 1089 i Nr 129, poz. 1438) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Osoba, która posiada tytu∏ technika wetery-
narii, mo˝e wykonywaç, z zastrze˝eniem ust. 2, nast´-
pujàce czynnoÊci z zakresu zapobiegania i zwalczania
chorób zwierzàt oraz leczenia zwierzàt:

1) pobieranie prób do badaƒ laboratoryjnych,

2) czynnoÊci pomocnicze przy wykonywaniu sekcji
zw∏ok zwierz´cych,

3) udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach:
a) niedyspozycji ̋ o∏àdkowo-jelitowych o przebiegu

ostrym z zagro˝eniem ˝ycia zwierz´cia,
b) zad∏awienia,
c) zranienia lub z∏amania,
d) porodu niewymagajàcego ci´cia p∏odu lub za-

biegu chirurgicznego,
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4) wykonywanie badaƒ klinicznych w zakresie nie-
zb´dnym do udzielenia pierwszej pomocy,

5) podawanie leków przepisanych przez lekarza wete-
rynarii lub dost´pnych bez recepty,

6) asystowanie przy zabiegach chirurgicznych,

7) opieka nad zwierz´tami leczonymi w warunkach
ambulatoryjnych,

8) wykonywanie zabiegów sanitarno-higienicznych
i fizykoterapeutycznych.

2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6 i 7,
sà wykonywane pod nadzorem lekarza weterynarii.

§ 2. Osoba, która posiada uprawnienia weteryna-
ryjnego kontrolera sanitarnego lub tytu∏ technika we-
terynarii i odby∏a 3-miesi´cznà praktyk´ rzeênianà i sa-
nitarnà oraz laboratoryjnà w wyznaczonym przez wo-
jewódzkiego lekarza weterynarii inspektoracie wetery-
narii, mo˝e, pod nadzorem lekarza weterynarii, wyko-

nywaç czynnoÊci z zakresu badania zwierzàt rzeênych
i mi´sa oraz nadzoru nad warunkami sanitarno-wete-
rynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierzàt i przetwa-
rzania produktów pochodzenia zwierz´cego.

§ 3. Osoby, które w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia posiadajà kwalifikacje oglàdacza do badania
zwierzàt rzeênych i mi´sa lub oglàdacza do badania
mi´sa pod wzgl´dem w∏oÊni — trychinoskopisty, na-
byte w trybie dotychczasowych przepisów, mogà, pod
nadzorem lekarza weterynarii, wykonywaç czynnoÊci
z zakresu badania zwierzàt rzeênych i mi´sa, o których
mowa w § 2, do dnia 31 grudnia 2010 r. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski


