Warszawa, dnia 10. 12. 2015.
Szczegółowa procedura rozliczania przez Okręgową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną
punktów edukacyjnych uzyskanych w ramach ustawicznego kształcenia
(na podstawie Uchwał nr 62/2011/V i 107/2012/V)
1. Okres rozliczeniowy punktów edukacyjnych uzyskanych w ramach kształcenia
ustawicznego wynosi cztery lata i rozpoczyna się od uczestnictwa w pierwszym szkoleniu, za
które przyznawane są punkty (indywidualny okres rozliczeniowy dla lekarza weterynarii).
2. Po uzyskaniu minimum 200 punktów edukacyjnych, lekarz weterynarii przedstawia
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poszczególne szkolenia wraz z dokumentami potwierdzającymi.
3. Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wydaje lekarzowi weterynarii, który
uzyskał minimum 200 punktów edukacyjnych w czteroletnim systemie rozliczeniowym,
Dyplom Ustawicznego Kształcenia. Wzór Dyplomu stanowi załącznik nr 4 do Uchwały Nr
62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r.
W przypadku uzyskania większej liczby punktów edukacyjnych niż wymagana,
punkty te nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy.
4. Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prowadzi listę lekarzy weterynarii
uczestników kształcenia ustawicznego, którym został wydany Dyplom Ustawicznego
Kształcenia. Dyplomy są numerowane: nr / rok / nr izby lekarsko-weterynaryjnej.
5. Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna raz na kwartał przekazuje Krajowej
Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej listę lekarzy weterynarii, którzy uzyskali Dyplom
Ustawicznego Kształcenia. Odnośnie każdego z lekarzy weterynarii, którzy uzyskali Dyplom
Ustawicznego Kształcenia, przekazywana jest do KRL-W data pierwszego szkolenia, za które
przyznano punkty edukacyjne oraz data wydania dyplomu (data pierwszego szkolenia jest
podstawą do określenia 4 letniego okresu rozliczeniowego: data pierwszego szkolenia np. 10.
11. 2015 – ta sama data 4 lata później 10. 11. 2019; data wydania dyplomu jest podstawą do
określenia terminu ważności dyplomu: data wydania dyplomu np. 09. 10. 2017 – ta sama data
4 lata później 09. 10. 2021 r.). Uczestnik może rozpocząć następny okres rozliczeniowy przed
upływem poprzedniego rozliczonego okresu rozliczeniowego (po wydaniu dyplomu
ustawicznego kształcenia przed upływem 4 letniego okresu rozliczeniowego, co wielokrotnie
ma miejsce w przypadkach intensywnej aktywności edukacyjnej).
W imieniu Komisji ds. Kształcenia i Specjalizacji
Przewodniczący Krzysztof Anusz

