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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierzàt
i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej2)
Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) zakres i sposób prowadzenia przez lekarzy weterynarii dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z wykonywanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz stosowanych produktów leczniczych;
2) zakres i sposób prowadzenia ewidencji leczenia
zwierzàt przez posiadacza zwierzàt gospodarskich,
a tak˝e tryb dokonywania wpisów w tej ewidencji
przez lekarzy weterynarii leczàcych zwierz´ta.
§ 2. Lekarz weterynarii prowadzi dokumentacj´ lekarsko-weterynaryjnà w postaci odr´bnych ksià˝ek leczenia zwierzàt dla:
———————
1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
Rozporzàdzenie cz´Êciowo wdra˝a postanowienia dyrektywy 82/2001/WE z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie kodeksu Wspólnoty dotyczàcego weterynaryjnych produktów medycznych (Dz. Urz. WE L 311, z 28.11.2001). Dane
dotyczàce og∏oszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporzàdzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, dotyczà og∏oszenia tego aktu w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

1) zwierzàt gospodarskich oraz zwierzàt, z których
pozyskane tkanki lub produkty sà przeznaczone do
spo˝ycia przez ludzi;
2) zwierzàt domowych.
§ 3. 1. Ksià˝ka leczenia zwierzàt, o której mowa
w § 2 pkt 1, sk∏ada si´ z kolejno ponumerowanych, samokopiujàcych si´ stron, przy czym ka˝da strona jest
podzielona na 4 cz´Êci.
2. Cz´Êç I zawiera:
1) nazw´ i adres zak∏adu leczniczego dla zwierzàt;
2) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres posiadacza
zwierz´cia;
3) dat´ i godzin´ przyj´cia zg∏oszenia;
4) dat´ i godzin´ wykonania czynnoÊci lekarsko-weterynaryjnych;
5) oznaczenie strony ksià˝ki sk∏adajàce si´ z: numeru
kolejnej strony, znaku „/”, oznaczenia miesiàca,
znaku „/” oraz oznaczenia roku.
3. Cz´Êç II zawiera:
1) opis leczonego zwierz´cia, w tym gatunek, p∏eç,
identyfikacj´, wiek, oznakowanie i mas´ cia∏a;
2) liczb´ leczonych zwierzàt;
3) rozpoznanie lub wst´pne rozpoznanie choroby;
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4) zastosowane produkty lecznicze lub nabyte przez
posiadacza zwierz´cia produkty lecznicze weterynaryjne z uwzgl´dnieniem:
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c) rozpoznanie choroby,

a) nazwy produktu leczniczego,

d) nazw´, iloÊç i dawkowanie zastosowanego lub
przepisanego na recept´ lekarza weterynarii
produktu leczniczego,

b) numeru serii produktu leczniczego,

e) zabiegi lecznicze lub profilaktyczne,

c) iloÊci i dawkowania zastosowanego produktu
leczniczego lub nabytego produktu leczniczego
weterynaryjnego,

f) zalecenia lekarskie,

d) okresu karencji dla tkanek lub produktów przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi pozyskanych od leczonych zwierzàt;
5) zabiegi lecznicze lub profilaktyczne, zalecenia lekarskie oraz uwagi.
4. Cz´Êç III zawiera:
1) potwierdzenie nabycia produktu leczniczego weterynaryjnego przez posiadacza zwierz´cia obejmujàce informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 4,
oraz okres jego stosowania;
2) informacje, o których mowa w ust. 3 — w przypadku gdy nabyty produkt leczniczy weterynaryjny b´dzie stosowany u zwierzàt innych ni˝ wymienione w cz´Êci II.
5. Wpisy w cz´Êciach I—III sà potwierdzane:
1) podpisem i piecz´cià lekarza weterynarii dokonujàcego wpisu;
2) podpisem posiadacza zwierz´cia, który jednoczeÊnie oÊwiadcza, ˝e nabyty produkt leczniczy weterynaryjny zostanie zastosowany zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.
6. Cz´Êç IV zawiera wyniki badaƒ uzupe∏niajàcych.
§ 4. Ksià˝ka leczenia zwierzàt, o której mowa w § 2
pkt 2, zawiera:
1) nazw´ i adres zak∏adu leczniczego dla zwierzàt;
2) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia dokonywania wpisów w ksià˝ce;

g) podpis i piecz´ç lekarza weterynarii leczàcego
zwierz´.
§ 5. 1. Ksià˝ka leczenia zwierzàt jest prowadzona
czytelnie, a kolejnych wpisów dokonuje si´ chronologicznie.
2. SkreÊlenia i poprawki w ksià˝ce leczenia zwierzàt lekarz weterynarii, który ich dokona∏, potwierdza
podpisem i piecz´cià oraz wpisuje dat´ wprowadzenia
skreÊlenia i poprawki.
3. Ksià˝ka leczenia zwierzàt mo˝e byç prowadzona
w formie elektronicznych noÊników informacji, je˝eli
jednoczeÊnie sporzàdza si´ i przechowuje wydruki
komputerowe.
§ 6. 1. Lekarz weterynarii po dokonaniu wpisu do
ksià˝ki leczenia zwierzàt, o której mowa w § 2 pkt 1,
orygina∏ danej strony ksià˝ki pozostawia posiadaczowi zwierz´cia.
2. Chronologicznie u∏o˝one orygina∏y stron ksià˝ki
leczenia zwierzàt, o której mowa w § 2 pkt 1, tworzà
ewidencj´ leczenia zwierzàt prowadzonà przez posiadacza zwierz´cia.
§ 7. 1. Lekarz weterynarii przechowuje ksià˝k´ leczenia zwierzàt przez 3 lata od daty dokonania w niej
ostatniego wpisu.
2. Posiadacz zwierz´cia przechowuje ewidencj´ leczenia zwierzàt przez 3 lata od daty dokonania w niej
ostatniego wpisu.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.3)

3) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres posiadacza
zwierz´cia;
4) dat´ i godzin´ wykonania czynnoÊci lekarsko-weterynaryjnych;
5) opis leczonego zwierz´cia, w tym gatunek, p∏eç,
ras´, wiek lub dat´ urodzenia, kolor;
6) informacje o przebiegu wizyty, w tym:
a) dane uzyskane z wywiadu lekarskiego,
b) wynik badania klinicznego, sekcyjnego i ewentualnych dodatkowych badaƒ diagnostycznych,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. D. Oleszczuk
———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 paêdziernika 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz sposobu prowadzenia ksià˝ki leczenia zwierzàt (Dz. U. Nr 181, poz. 1774),
które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625).

