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Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 grudnia 
1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar-
sko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767 
oraz z 2010 r. Nr 200, poz. 1326) zarządza się, co nastę-
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy 
weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki re-
cepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stoso-
wane u zwierząt (Dz. U. Nr 97, poz. 891) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1.  Recepty na produkty lub leki wystawia się 
w jednym egzemplarzu. 

2.  Recepty na produkty lub leki przeznaczone 
do stosowania u zwierząt, których tkanki 

lub produkty mogą być przeznaczone do 
spożycia przez ludzi, oraz na produkty lub 
leki zawierające środki odurzające lub sub-
stancje psychotropowe, lub inne leki, ozna-
czone symbolem „Rpw”, wystawia się 
z kopią, która pozostaje u wystawiającego 
receptę.”;

2)  w § 7 uchyla się ust. 2; 

3)  w § 8 uchyla się ust. 2; 

4)  w załączniku do rozporządzenia w objaśnieniach 
po zdaniu drugim dodaje się zdanie trzecie 
w brzmieniu: 

„Blankiet recepty na produkty lub leki zawierające 
w swym składzie środki odurzające lub substancje 
psychotropowe lub inne leki, oznaczone symbo-
lem „Rpw”, jest w kolorze różowym, z biegnącym 
po przekątnej jasnozielonym paskiem.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze 
lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej 
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1607). 




