
RECEPTY WETERYNARYJNE 
NA PREPARATY ZAWIERAJĄCE ŚRODKI ODURZAJĄCE, 

SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE LUB PREKURSORY KATEGORII 1. 
 
 
Od 13 lutego 2011r. na receptach weterynaryjnych będą mogły być wypisywane preparaty 
zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1. 
 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 22 grudnia 2010 r. 

(Dz. U. z dnia 13 stycznia 2011 r.) 
 

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji  
psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te  

środki lub substancje  
 
Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. 
U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków 
odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów 
zawierających te środki lub substancje (Dz. U. Nr 169, poz. 1216) w § 5 po ust. 1 dodaje się 
ust. 1a w brzmieniu: 
 
"1a.  Recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub 
prekursory kategorii 1, które będą stosowane u zwierząt, wystawiane są zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767 oraz z  
2010 r. Nr 200, poz. 1326).". 
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
Oznacza to, że zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania 
przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla 
ludzi, które będą stosowane u zwierząt, weterynarze będą mogli na receptach 
weterynaryjnych wystawiać w/w preparaty, zgodnie z zasadami ich wystawiania opisanymi 
w: 
 
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2006 r. w sprawie 
środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów 
zawierających te środki lub substancje 
 
oraz 
 
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania 
przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla 
ludzi, które będą stosowane u zwierząt, 


