
Uchwała Nr 12/V/2009

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
z dnia 11 grudnia 2009 r.

w sprawie trybu postępowania w związku z przeniesieniem się lekarza weterynarii do okręgowej 
izby lekarsko-weterynaryjnej na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być 

członkiem nie wykonując zawodu.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 17 i 18 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
weterynarii  i  izbach  lekarsko-weterynaryjnych  /Dz.  U.  z  2009  r.  Nr  93,  poz.  767)  uchwala  się,  co 
następuje: 

§ 1
 Lekarz  weterynarii  posiadający  prawo wykonywania  zawodu składa  wniosek,  którego wzór  stanowi 
załącznik  do  niniejszej  uchwały,  o  dokonanie  wpisu  do  rejestru  członków  okręgowej  izby  lekarsko- 
weterynaryjnej, na  obszarze  której  zamierza  wykonywać  zawód  lub  zamierza  być  członkiem  nie 
wykonując zawodu. 

§ 2
Rada okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, na podstawie wniosku,           o którym mowa w § 1, na 
najbliższym  posiedzeniu  w  drodze  uchwały  rozstrzyga  wniosek  i  w  przypadku  jego  uwzględnienia, 
dokonuje wpisu lekarza weterynarii  do rejestru lekarzy weterynarii  i  w ciągu 14 dni przesyła  podjętą 
uchwałę radzie okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, z której ma nastąpić przeniesienie.

§ 3
1.Rada okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej,  której lekarz weterynarii  był członkiem, na podstawie 
uchwały o przyjęciu do innej okręgowej izby, skreśla lekarza weterynarii z rejestru członków z dniem, w 
którym była podjęta uchwała o wpisie do rejestru członków. 

2.Uchwałę, o której mowa w ust.1 i akta osobowe przekazuje się w ciągu 14 dni do okręgowej Izby, do 
której lekarz weterynarii został przyjęty. 

§ 4
Obowiązek opłacania składki członkowskiej w izbie z której następuje przeniesienie ustaje w ostatnim 
dniu miesiąca w którym została podjęta uchwała o wpisie lekarza weterynarii do rejestru członków izby 
do której nastąpiło przeniesienie.

§ 5
Obowiązek  opłacania  składki  członkowskiej  w  izbie,  do  której  nastąpiło  przeniesienie  powstaje 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym była podjęta uchwała o wpisie do rejestru 
członków.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
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