
Projekt roboczy Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii 

(Komisji Etyki i Deontologii z dnia 14 listopada 2019) 

 

 

Przyrzeczenie Lekarza Weterynarii 

Jako lekarz weterynarii przyrzekam, że w zgodzie z mym powołaniem w trakcie pełnienia 

obowiązków zawodowych będę postępował sumiennie i zgodnie z aktualną wiedzą 

weterynaryjną, strzegł godności zawodu ,przyczyniał się do postępu nauk weterynaryjnych, 

wspierał działanie samorządu zawodowego a także wykonywał obowiązki wynikające  

z przepisów prawa oraz zasad Kodeksu Etyki i Deontologii Lekarza Weterynarii 

 

Część ogólna 

Art. 1 (KELW)* 

Powołaniem lekarza weterynarii jest dbałość o zdrowie zwierząt oraz weterynaryjna ochrona 

zdrowia publicznego i środowiska. Celem nadrzędnym wszystkich jego działań jest zawsze 

dobro człowieka w myśl dewizy: „Sanitas animalium pro salute homini”. 

Art. 2 (KELW) 

Lekarza weterynarii, wykonującego zawód zaufania publicznego, obowiązują zasady etyki  

i deontologii oraz zasady dobrych obyczajów. 

Art. 3 (KELW) 

Lekarz weterynarii dba o godność i autorytet zawodu lekarza weterynarii 

Lekarza weterynarii, jako członka społeczności zawodowej, powinna cechować: wiedza 

zawodowa, rzetelność, uczciwość i wysoka kultura osobista. Naruszeniem godności zawodu 

jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu . 

Lekarzowi weterynarii nie wolno angażować się w działania, mogące zawieść zaufanie 

publiczne oraz negatywnie wpłynąć na wizerunek zawodu . 

Art. 4 (KELW art.9) 

Lekarz weterynarii ma prawo informować o swojej przynależności do zawodowych  

i naukowych organizacji, zrzeszających lekarzy weterynarii. 

Pożądany jest też jego udział w działalności towarzystw naukowych oraz organizacjach 

zawodowych . 



Art. (KELW art. 9 pkt 1). Obowiązkiem lekarza weterynarii jest stałe uzupełnianie swojej 

wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych 

Art. 5 (KELW art 9 pkt 2) 

 Lekarz weterynarii, w miarę swych możliwości, publikuje w prasie fachowej lub w innej 

formie upowszechnia własne spostrzeżenia przydatne w nauce i praktyce lekarsko-

weterynaryjnej. Przy publikacji treści ściśle przestrzega praw autorskich. 

Art. 6 

Dopisywanie swego nazwiska do prac zespołów, w których lekarz weterynarii nie 

uczestniczył lub pomijanie nazwisk osób, które brały w nich udział oraz inne nadużycia 

związane z pracami zespołowymi, w tym badaniami naukowymi i ich upowszechnianiem, jest 

naruszeniem zasad etyki. 

Art. 7 

 Lekarz  weterynarii wydając publikacje lub w inny sposób upowszechniając informacje 

zobowiązany jest ujawniać  wszelkie związki z podmiotami zewnętrznymi , czy inne sytuacje 

mogące być przyczyną konfliktu interesów. Informacje przeznaczone dla lekarzy weterynarii 

nie mogą być przekazywane osobom trzecim za wyjątkiem studentów kierunku weterynaria . 

Art. 8 ( KELW art. 7) 

Lekarz weterynarii nie używa i nie zezwala na używanie swojego nazwiska wraz z tytułem 

zawodowym do reklamowania towarów i usług. Publikacje, konferencje, filmy, audycje 

radiowe, ogólnie dostępne materiały w mediach, nie mogą nosić cech reklamy i muszą mieć 

charakter wyłącznie informacyjny lub edukacyjny.  

 

Lekarz weterynarii wobec Izby Lekarsko–Weterynaryjnej 

Art. 9 

 Lekarz weterynarii powinien solidarnie wspierać działalność swego samorządu. 

Art.10 (KELW art. 11pkt 1) 

 Lekarz weterynarii dba o autorytet samorządu zawodowego. Krytykę organów i członków 

samorządu może prowadzić wyłącznie w izbach lekarsko-weterynaryjnych, na zebraniach 

lekarzy weterynarii, a także na łamach czasopism samorządu zawodowego. 

Art. 11 (KELW art.11 pkt 2) 

 Powinnością lekarza weterynarii jest aktywne uczestnictwo w działalności samorządu 

zawodowego. Obowiązkiem każdego członka samorządu lekarsko-weterynaryjnego jest 

uczestnictwo w wyborach delegatów do organów samorządu. 



Art. 12 (KELW art.11 pkt 3) 

Lekarze weterynarii, delegaci na zjazdy i pełniący funkcje w organach samorządu, mają 

obowiązek wypełniać swoje zadania ze szczególną starannością. 

Art. 13 (KELW art. 8) 

 Lekarz weterynarii wypowiadający się publicznie i w mediach, musi zadbać o to, aby każda 

wypowiedź była zgodna z prawdą i jasno zaznaczać, czy prezentuje poglądy własne, 

stanowisko zajmowanego urzędu, czy stanowisko samorządu zawodowego. 

 

Zasady wykonywania zawodu lekarza weterynarii 

Art.14 (KELW art.19 pkt 1) 

Zawód lekarza weterynarii wolno wykonywać wyłącznie pod własnym nazwiskiem. 

Art. 15 (KELW art.13 pkt 1 ) 

Lekarz weterynarii nie dopuszcza aby czynności, do których wykonywania uprawniony jest 

wyłącznie lekarz weterynarii, wykonywały osoby nieuprawnione. 

Art.16 (KELW art. 5 pkt 10) 

Lekarz weterynarii wykonuje swój zawód opierając się na aktualnej wiedzy w zakresie 

medycyny weterynaryjnej, przestrzegając obowiązującego prawa i uchwał samorządu, ze 

szczególnym uwzględnieniem tego Kodeksu. 

Art. 17 

Lekarz weterynarii podejmując zatrudnienie lub jakąkolwiek formę współpracy w zakresie 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii, powinien poinformować drugą stronę, że 

obowiązują go zasady etyki i deontologii weterynaryjnej oraz przepisy o wykonywaniu 

zawodu lekarza weterynarii oraz niezależności w wykonywaniu czynności, do których jest 

uprawniony z tytułu posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii. 

Art. 18 (KELW art.10 pkt 1) 

Lekarz weterynarii używa tytułów naukowych i zawodowych zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

Art. 19 (KELW art-10 pkt 2) 

Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie przez lekarza weterynarii nieprawdziwych lub 

wprowadzających w błąd informacji o zakresie świadczonych usług lub posiadanych 

kwalifikacjach i kompetencjach. 

 



Art. 20 (KELW art-39 pkt 1,2) 

Lekarz weterynarii nie może przekraczać swoich kompetencji. Niedopuszczalne jest 

podejmowanie przez lekarza weterynarii czynności lekarsko-weterynaryjnych, do których nie 

jest przygotowany merytorycznie i technicznie nie dysponuje warunkami określonymi  

przepisami prawa lub uchwałami samorządu lekarzy weterynarii.  

Art.21 (KELW art. 29) 

1. Lekarz weterynarii ma obowiązek prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji 

związanej z wykonywaniem zawodu. 

2. Lekarz weterynarii może poświadczać tylko te dane, co do których posiada wiedzę, 

kompetencje i kwalifikacje oraz które zostały przez niego sprawdzone. 

3. Każde zaświadczenie lub inny dokument powinny być sporządzone ze szczególną 

starannością i umożliwiać identyfikację lekarza weterynarii, który go wystawił. 

Art. 22 (KELW art. 26) 

Lekarzowi weterynarii nie wolno wykonywać zawodu w warunkach, które mogą naruszać 

jego godność, obniżać jakość wykonywanych czynności, a także stwarzać zagrożenia dla 

innych osób lub zwierząt. 

Art.23 (KELW art. 18) 

Lekarz weterynarii nie może wykonywać czynności zawodowych, będąc pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub innych środków mających działanie odurzające. 

Art. 24 (KELW art. 24) 

Opinia lekarza weterynarii o produktach stosowanych w praktyce weterynaryjnej powinna 

być obiektywna i nie może być uzależniona od korzyści oferowanych mu przez producentów 

dystrybutorów i hodowców. 

Art. 25 (KELW art. 25) 

 Lekarz weterynarii zobowiązany jest informować odpowiednie instytucje i organy  

o stwierdzonym przez siebie szkodliwym lub innym od wskazanego przez producenta 

działaniu produktów leczniczych i materiałów medycznych stosowanych u zwierząt. 

Art.26 (KELW art.28) 

1. Lekarza weterynarii oraz podległy mu personel pomocniczy obowiązuje tajemnica 

zawodowa. 

2. Tajemnicą zawodową objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem 

zawodu lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia i jego posiadacza. 

3. Zwolnienie z tajemnicy zawodowej może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



4. Lekarz weterynarii nie może wykorzystywać do celów pozazawodowych informacji 

pozyskanych w ramach wykonywanej pracy. 

Art. 27 

1. Lekarz weterynarii, będący przełożonym, nie może wydawać podwładnym poleceń 

sprzecznych z zasadami określonymi w niniejszym kodeksie i obowiązującymi przepisami 

prawa oraz aktualną wiedzą. 

2. Szczególny obowiązek wdrażania zasad etyki zawodowej ciąży na lekarzach weterynarii 

kadry kierowniczej, nauczycielach zawodu, którzy poprzez właściwe zachowanie obowiązani 

są: dawać przykład, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz przestrzegać zasad 

poszanowania godności osobistej. 

Art. 28 (KELW art. 38) 

Lekarz weterynarii piastujący godności zawodowe lub administracyjne nie może 

wykorzystywać swego stanowiska służbowego w celu osiągnięcia nienależnych korzyści. 

Art. 29 

Lekarz weterynarii ma obowiązek powstrzymania się od prowadzenia działań stojących  

w sprzeczności z interesem placówki weterynaryjnej na rzecz której wykonuje pracę. 

Art. 30 

Podawanie do publicznej wiadomości informacji przez lekarzy weterynarii, kiedy jest mowa  

o placówce weterynaryjnej powinno:  

1.Być nacechowane uczciwością osobistą i odpowiedzialnością. 

2.Chronić prawa placówki oraz prawa stron trzecich. 

3.Wypowiadanie się bądź reprezentowanie placówki weterynaryjnej powinno mieć miejsce 

jedynie wtedy, gdy ma się do tego upoważnienie i powinno się wyraźnie zaznaczyć czy 

wypowiadający się lekarz weterynarii wyraża własne stanowisko czy stanowisko placówki 

weterynaryjnej. 

Art.31 (KELW art. 12 pkt 2) 

Lekarz weterynarii musi być świadomy odpowiedzialności cywilnej związanej  

z wykonywaniem zawodu, dlatego powinien zadbać o ubezpieczenie się w tym zakresie. 

 

 

 

 



Praktyka lekarsko–weterynaryjna  zasady postępowania 

Art.32 

Obowiązkiem lekarza weterynarii prowadzącego działalność w ramach zakładu leczniczego 

dla zwierząt jest przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, opartej na jakości świadczonych 

usług i wysokim poziomie wiedzy zawodowej oraz przestrzeganiu uchwał samorządu. 

Art. 33 (KELW art. 42) 

1. Lekarzowi weterynarii nie wolno narzucać swych usług właścicielowi lub opiekunowi 

zwierząt. 

2. Wybór lekarza weterynarii i zakładu leczniczego dla zwierząt należy wyłącznie do 

właściciela lub opiekuna zwierząt. 

3. Lekarz weterynarii ma obowiązek na życzenie właściciela lub opiekuna zwierzęcia 

przekazać zrozumiałą informację o zakresie świadczonych usług, obowiązujących cenach 

usług oraz możliwościach uzyskania pomocy poza godzinami pracy zakładu leczniczego dla 

zwierząt.  

Art. 34 (KELW art. 19 pkt 1) 

Lekarz weterynarii jest obowiązany w sposób zrozumiały informować właściciela lub 

opiekuna zwierzęcia o rozpoznaniu, rokowaniu, zamierzonym postępowaniu i związanym  

z tym ryzykiem oraz kosztami, a także o przewidywanej użyteczności i jakości życia 

zwierzęcia po zakończeniu leczenia. 

Art.35 (KELW art. 19 pkt 2) 

Lekarz weterynarii może wymagać od właściciela lub opiekuna zwierzęcia pisemnej zgody na 

wykonanie usługi weterynaryjnej. 

Art. 36 (KELW art. 23) 

Wysokość honorarium za wykonane czynności lekarza weterynarii jest wartością umowną. 

Wysokość honorarium musi uwzględniać koszty gwarantujące należytą jakość wykonanej 

usługi. 

Art.37 (KELW art. 46) 

1. Lekarz weterynarii powinien w granicach możliwości i kompetencji udzielić pomocy 

potrzebującemu zwierzęciu. 

2. Jeżeli nie może podjąć się leczenia lub musi odstąpić od udzielenia pomocy choremu 

zwierzęciu, powinien wskazać właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia możliwości 

uzyskania pomocy u innego lekarza weterynarii. 

 



Art. 38 

Lekarz weterynarii ma prawo odmówić wykonania usługi weterynaryjnej w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w następujących okolicznościach:   

 1. Odmowy podania danych umożliwiających identyfikację właściciela lub opiekuna 

zwierzęcia.  

2. Zwierzęciu uprzednio leczonemu przez innego lekarza weterynarii, jeżeli niedostateczna 

informacja o przebiegu leczenia lub jej brak stwarza ryzyko dla pacjenta. 

3. Agresywnego zachowania właściciela lub opiekuna zwierzęcia wobec lekarza weterynarii 

oraz personelu pomocniczego. 

4. Jeżeli właściciel lub opiekun zwierzęcia jest pod wpływem alkoholu lub środków 

psychoaktywnych. 

5. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów. 

6.  Gdy istnieje niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia przez osoby udzielające pomocy 

weterynaryjnej.  

7. Odmowy zapłaty honorarium. 

Art. 39 (KELW art. 17) 

1. Lekarz weterynarii nie może podejmować leczenia zwierzęcia bez jego zbadania. 

2. Postępowanie lekarsko-weterynaryjne powinno być poprzedzone identyfikacją zwierząt  

i w zależności od potrzeb: 

• badaniami zwierząt (w tym badaniami laboratoryjnymi), 

• analizą warunków środowiska hodowlanego, 

• analizą żywienia zwierząt, 

• analizą higieny i technologii produkcji zwierzęcej i środków spożywczych, 

• rozpoznaniem sytuacji epizootycznej. 

Art. 40 (KELW art.22) 

1. Lekarzowi weterynarii przysługuje swoboda wyboru metod rozpoznawczych , jeżeli 

przepisy nie stanowią inaczej. 

2. Lekarz weterynarii w swej pracy zawodowej stosuje naukowo uznane metody 

rozpoznawcze i lecznicze. 

3. Lekarz weterynarii powinien ograniczyć swoje postępowanie lekarsko weterynaryjne  do 

czynności niezbędnych.  



4. W razie zamiaru zastosowania  niesprawdzonych metod postępowania lub leku 

niezarejestrowanego dla danego gatunku, lekarz weterynarii powinien poinformować o tym 

właściciela lub opiekuna zwierzęcia i uzyskać jego zgodę, i odnotować ten fakt  

w dokumentacji leczenia.  

Art. 41 (KELW art. 27) 

Lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia popełnienia przez siebie błędu podejmuje 

działania w celu naprawienia jego skutków oraz informuje o tym właściciela lub opiekuna 

zwierzęcia. 

Art. 42 . (KELW art. 13pkt 2) 

Lekarz weterynarii powinien dbać aby jego personel pomocniczy był kompetentny  

i odpowiednio wyszkolony. 

Art. b43 

Lekarz weterynarii nie wykonuje zabiegów chirurgicznych w innych miejscach niż zakład 

leczniczy dla zwierząt, za wyjątkiem zwierząt gospodarskich, zwierząt w ogrodach 

zoologicznych , innych zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych i interwencji 

doraźnych związanych z ratowaniem życia zwierzęcia.  

 

Konsultacje Lekarsko Weterynaryjne 

Art. 44 

Konsultacje lekarsko–weterynaryjne są podstawową zasadą współpracy członków samorządu. 

Art. 45 

W kontaktach między lekarzami weterynarii dopuszczalny jest każdy sposób i forma 

wymiany informacji. 

Art. 46 

Przed rozpoczęciem konsultacji lub w jej trakcie prowadzący lekarz weterynarii udziela 

konsultantowi niezbędnych informacji. 

Art. 47 

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie konsultacji i zleconych badań diagnostycznych do 

pozyskiwania klientów. 

 

Rola lekarza weterynarii w ochronie zwierząt i zdrowia publicznego 

Art. 48 (KELW art. 30 pkt1) 



Powinnością lekarza weterynarii jest przestrzeganie, a w miarę możliwości upowszechnianie, 

prawa dotyczącego zwierząt oraz respektowanie podstawowych zasad sozologii. 

Art. 49 (KELW art. 30 pkt 2) 

Lekarz weterynarii zobowiązany jest zwracać uwagę właścicielom lub opiekunom zwierząt 

oraz organom publicznym na nieprawidłowości w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia 

publicznego i korzystać z przysługujących mu uprawnień w tym zakresie. 

Art.59 (KELW art. 15 pkt 1) 

Lekarza weterynarii powinien cechować racjonalny i przyjazny stosunek do zwierząt. 

Art.60 (KELW art.15 pkt 3) 

W uzasadnionych przypadkach, lekarz weterynarii może rozważyć możliwość uśmiercenia 

zwierzęcia zgodnie z przepisami prawa. 

Art. 61 (KELW art. 32) 

Uczestnictwo lekarza weterynarii w doświadczeniach z użyciem żywych zwierząt jest 

dopuszczalne tylko wtedy, gdy ich przeprowadzenie jest niezbędne w  badaniach naukowych 

przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

Art.62 (KELW art. 33) 

Lekarz weterynarii, uczestniczący w doświadczeniach na zwierzętach albo sprawujący nadzór 

nad ich przebiegiem, ma obowiązek dbać o to, aby nie zadawano tym zwierzętom zbędnego 

bólu, cierpień i obrażeń. 

Art.63 (KELW art. 49 pkt 5) 

Lekarzowi weterynarii nie wolno stosować żadnej formy dopingu u zwierząt. 

Art. 64 

Formułując opinię lekarsko-weterynaryjną dotyczącą zwierząt, lekarz weterynarii musi 

uwzględnić zakres swoich kompetencji, zachować bezstronność i dochować zasady braku 

konfliktu interesów . 

 

Relacje między lekarzami weterynarii 

Art. 65 (KELW art 34) 

Relacje między członkami społeczności zawodowej powinny opierać się na wzajemnej 

życzliwości, gotowości w okazywaniu koleżeńskiej pomocy i solidarności zawodowej. 

Art. 66 (KELW art. 40 pkt 1, 2) 



1. Lekarz weterynarii nie może wypowiadać publicznie niekorzystnych ocen o działalności 

zawodowej innego lekarza weterynarii lub dyskredytować go w jakikolwiek sposób. 

2. Wszelkie uwagi o dostrzeżonych nieprawidłowościach w postępowaniu innego lekarza 

weterynarii przekazuje bezpośrednio zainteresowanemu. Jeżeli uwagi te nie odnoszą skutku, 

to negatywne oceny o pracy tego lekarza, jak też dotyczące popełnienia przezeń 

nieprawidłowościach związanych z postępowaniem lekarsko-weterynaryjnym, powinien 

kierować do właściwego organu okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej. 

Art.67 (KELW art. 40 pkt 3) 

Informowanie organów izby o naruszeniu zasad etyki i deontologii lekarzy weterynarii oraz 

uchwał samorządu, jak również o przejawach niekompetencji zawodowej, nie godzi w reguły 

solidarności zawodowej. 

Art. 68 

Lekarz weterynarii, pełniący funkcję organu administracji publicznej, wyznaczając do 

wykonywania czynności urzędowych, kieruje się kompetencją zainteresowanych lekarzy 

weterynarii i bierze pod uwagę ich możliwości. Wskazany jest udział przedstawiciela 

okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej w procesie związanym z  wyznaczaniem do 

czynności urzędowych . 

Art. 69 (KELW art. 42 pkt 2) 

 Lekarz weterynarii, pełniący czynności kontrolne wobec członków samorządu, nie może ich 

przeprowadzać w czasie usprawiedliwionej nieobecności kontrolowanych, jeżeli przepisy nie 

stanowią inaczej. 

 

Przepisy Końcowe 

Art. 70 (KELW art. 43) 

Doświadczeni lekarze weterynarii powinni udzielać pomocy członkom samorządu 

rozpoczynającym pracę zawodową oraz studentom kierunku weterynaria w doskonaleniu 

wiedzy i umiejętności, jak również swoim postępowaniem kształtować ich postawy etyczne. 

Art. 71 (KELW art. 44) 

Lekarze weterynarii będący nauczycielami akademickimi są zobowiązani swoim 

postępowaniem dawać szczególny przykład do naśladowania i przekazywać studentom 

weterynarii, na każdym etapie kształcenia, zasady tego Kodeksu. 

Art. 72 (KELW art. 14) 

Lekarz weterynarii, prowadzący szkolenie praktyczne w dziedzinie weterynarii dla uczniów 

szkół średnich z zakresu weterynarii, studentów kierunku weterynaria oraz lekarzy 



weterynarii, ponosząc pełne ryzyko odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa, może 

zezwolić biorącym udział w szkoleniu na wykonywanie czynności weterynaryjnych  

u zwierząt wyłącznie w jego obecności. 

 

Art.73 

Dobrym obyczajem lekarzy weterynarii prowadzących praktykę jest bezinteresowna pomoc  

w leczeniu zwierząt, których właścicielami są inni lekarze weterynarii i członkowie ich 

najbliższej rodziny . 

Art 74 

Wyrazem solidarności zawodowej jest otaczanie opieką najbliższej rodziny po zmarłych 

lekarzach weterynarii i udzielenie im możliwego wsparcia . 

Art. 75 

Lekarze weterynarii otaczają opieką i szacunkiem seniorów zawodu lekarsko-

weterynaryjnego, a w ramach swoich możliwości i gdy jest to  konieczne, służą im pomocą. 

Art. 76 (KELW art. 46) 

W sytuacjach dotyczących spraw zawodowych nieprzewidzianych w tym Kodeksie, lekarz 

weterynarii obowiązany jest postępować zgodnie z uchwałami samorządu zawodowego. 

Art. 77 (KELW art. 47) 

Nieprzestrzeganie zasad niniejszego kodeksu powoduje odpowiedzialność zawodową 

określoną w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. 

 

 

 

                                      * (KELW art-     )    Zapisy obowiązującego  kodeksu 


