
Informacja prawna  

w przedmiocie dopuszczalności świadczenia usług weterynaryjnych  

poza stacjonarną siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt  

przy pomocy mobilnego stanowiska udzielania świadczeń 

 

W świetle regulacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 188 t.j.) niewątpliwym jest, iż jedynym podmiotem uprawnionym do 

świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, które ustawa określa mianem usług 

weterynaryjnych określając ich zakres w art. 2, jest zakład leczniczy dla zwierząt. Artykuł 6 ust. 1  

przywołanej wyżej ustawy precyzuje, iż zakład leczniczy dla zwierząt posiada stałą siedzibę 

spełniającą warunki, o których mowa w art. 7-11 (w zależności jakiego rodzaju jest to zakład), 

wyposażoną odpowiednio do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych albo w przypadku 

weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego – usług laboratoryjnych. Oczywistym jest także, że 

charakter usług weterynaryjnych polegających w szczególności na badaniu stanu zdrowia zwierząt, 

rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt oraz leczeniu zwierząt niejednokrotnie 

wymaga i powoduje, że usługi te udzielane są poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt. 

Jednocześnie jednakże z zapisów ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, w tym 

zwłaszcza jej art. 6 oraz aktów wykonawczych wydanych w oparciu o art. 7-11, szczegółowo 

regulujących warunki jakie obowiązane są spełniać pomieszczenia i wyposażenie poszczególnych 

rodzajów zakładów leczniczych dla zwierząt wynika, iż co do zasady, usługi weterynaryjne 

powinny być świadczone w odpowiednio wyposażonej, stacjonarnej siedzibie zakładu leczniczego 

dla zwierząt. Należy przy tym pamiętać, iż ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt ani akty 

wykonawcze do niej nie przewidują możliwości wprowadzenia mobilnych stanowisk 

użytkowanych przez zakłady lecznicze dla zwierząt w celu udzielania w nich usług 

weterynaryjnych poza stacjonarną siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt, w szczególności brak 

jest określenia wymogów jakie takie mobilne stanowiska musiałyby spełniać. Mając na uwadze 

szczegółowe warunki w tym dotyczące wymiarów pomieszczeń zakładu oraz ich wyposażenia nie 

sposób uznać, iż ustawodawca dopuszcza możliwość udzielania usług weterynaryjnych  

w mobilnych stanowiskach bez jakiegokolwiek uregulowania wymogów które powinny one 

spełniać. 

Można również mieć poważne wątpliwości czy przy użytkowaniu mobilnego stanowiska 

służącego do świadczenia usług weterynaryjnych możliwa jest prawidłowa gospodarka odpadami 

do której zakłady lecznicze dla zwierząt są obowiązane na mocy art. 6 ust. 2 ustawy o zakładach 

leczniczych dla zwierząt a także ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wszystko powyższe, 

w szczególności z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt 

mówiącym o stacjonarnej siedzibie zakładu, wskazuje iż w obecnym staniem prawnym świadczenie 

usług weterynaryjnych poza stacjonarną siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt przy pomocy 

stworzonego w tym celu mobilnego stanowiska jest niedopuszczalne.  


