Załącznik do uchwały KRLW
Nr 89/2016/VI z dnia 28 września 2016 r.

Wniosek o wydanie aktu normatywnego

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, działając na podstawie art. 3 ust. 2 w związku z art.
10 ust. 2 pkt 5, 6 i 7 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1479 j.t.) wnosi o zmianę treści
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia
zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz. U. z 2011 r. Nr 224 poz. 1347
z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem – w sposób następujący:
1. W § 3 ust. 3 pkt 4) rozporządzenia skreśla się literę b).
2. § 5 rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Lekarz weterynarii po dokonaniu wpisu do książki leczenia zwierząt, o której
mowa w § 2 pkt 1, kopię strony, na której dokonał wpisu, pozostawia posiadaczowi
zwierzęcia.
2. Ewidencja leczenia zwierząt prowadzona jest przez posiadacza zwierzęcia przy użyciu
książki ewidencyjnej wizyt lekarsko-weterynaryjnych w stadzie.”
3. § 6 rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Wzór książki leczenia zwierząt, o której mowa w § 2 pkt 1 stanowi załącznik nr 1
do rozporządzenia.
2. Wzór książki ewidencyjnej wizyt lekarsko-weterynaryjnych w stadzie, o której mowa
w § 5 ust. 2, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. W książki ewidencyjne wizyt lekarsko-weterynaryjnych posiadacza zwierząt zaopatruje
właściwy ze względu na miejsce siedziby stada powiatowy lekarz weterynarii, który
prowadzi rejestr wydanych książek ewidencyjnych wizyt lekarsko-weterynaryjnych.”
4. Załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR
KSIĄŻKA LECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ORAZ ZWIERZĄT,
Z KTÓRYCH POZYSKANE TKANKI LUB PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE DO
SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI/EWIDENCJA LECZENIA ZWIERZĄT
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wzór
....................................................................
...............................................................
(nazwa i adres zakładu leczniczego)
............................................................
(podpis i pieczęć lekarza weterynarii)
I.
................................ ................................ zgłoszenie data .......... godz. .......... Nr dokumentu
(nazwa i adres zakładu
(imię, nazwisko i adres albo nazwa
leczniczego dla zwierząt) siedziba i adres posiadacza zwierzęcia )

wykonanie czynności lekarsko-weterynaryjnych data ....................... godz. .................
................./.........../........... (nr kolejnej strony/miesiąc/rok)
II.

Numer
siedziby
stada*) i
opis
leczonego Liczba
zwierzęcia leczon
L
(gatunek,
ych
p
płeć, numer zwierz
identyfikacy
ąt
jny, sposób
oznakowani
a, wiek,
masa ciała)

Zastosowane u poszczególnych
zwierząt produkty lecznicze lub
nabyte przez posiadacza zwierzęcia
produkty lecznicze weterynaryjne lub
pasze lecznicze
ilość i
dawkowanie
Rozpozn
zastosowanego
anie albo
produktu
nazwa
wstępne
leczniczego lub
produktu
rozpozna
ilość,
leczniczego/
okre
nie
dawkowanie i
produktu
s
choroby
okres
leczniczego
kare
stosowania
weterynaryj
ncji
nabytego
nego/ paszy
produktu
leczniczej
leczniczego
weterynaryjnego
/paszy
leczniczej
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Zabiegi
lecznicze
lub
profilaktyc
zne,
zalecenia
lekarskie
oraz uwagi

III. Potwierdzenie nabycia produktu leczniczego weterynaryjnego/paszy leczniczej

Oświadczam, że nabyte produkty lecznicze weterynaryjne/pasze lecznicze zostaną
zastosowane zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii
.................................................................................................................
(podpis i pieczęć lekarza weterynarii) (podpis posiadacza zwierzęcia)
IV. Wyniki badań uzupełniających: ..........................................................................................
*)

W przypadku zwierząt znajdujących się w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

5. Do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu:
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZÓR
KSIĄŻKA EWIDENCYJNA WIZYT LEKRASKO-WETERYNARYJNYCH
W STADZIE
Strona tytułowa
Książka ewidencyjna wizyt lekarsko weterynaryjnych w stadzie
Imię i Nazwisko właściciela Adres Nr stada
lub nazwa firmy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii Data rejestracji Podpis i pieczęć rejestrującego
Adres, tel., fax, e-mail
Str 1
Lekarz sprawujący opiekę nad stadem
Lp Imię
Nazwisko
lekarza
weterynarii

Pieczęć
zakładu
leczniczego
dla zwierząt

Tel
kontaktowy

Data
zawarcia
umowy

Data
rozwiązania
umowy*

Podpis
i pieczęć
lekarza
weterynarii

* w przypadku rozwiązania umowy z opiekującym się stadem lekarzem weterynarii należy
w ciągu 3 dni kalendarzach powiadomić właściwą dla danego obszaru Powiatową Inspekcję
Weterynaryjną
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Str 2
Lp Data wizyty i Cel
Nr książki
Pieczęć zakładu leczniczego dla zwierząt,
godzina
wizyty
leczenia zwierząt pieczęć i podpis lekarza weterynarii
*
**
* w przypadku kontynuacji leczenia tych samych zwierzą przez kilka dni wpisujemy datę
i godzinę rozpoczęci i zakończenia leczenia
** wpisujemy każdą wizytę: terapia, przegląd stada, sekcje, badania diagnostyczne, pobranie
prób do badań
zalecony okres karencji
Liczba i identyfikacja leczonych zwierząt Mleko Mięso Narządy wewnętrzne

Uzasadnienie
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna posiadająca legitymację czynną do
podejmowania inicjatyw prawodawczych, wnosi o przyjęcie i wprowadzenie w życie
proponowanej zmiany, mając na uwadze wielokrotnie stwierdzany brak wymaganej
dokumentacji w gospodarstwach. Wprowadzenie ewidencji wizyt lekarsko-weterynaryjnych
pozwoli na uniknięcie sytuacji, gdy lekarz weterynarii wezwany do leczenia zwierząt nie wie,
czy ktoś wcześniej je leczył czy też nie.
Proponowana zmiana w zakresie pozostawienia właścicielowi zwierząt kopii książki
leczenia zwierząt, a nie oryginału dokumentu jak jest obecnie, w przypadkach spornych
pozwoli lekarzowi weterynarii okazać oryginał dokumentu odpowiednim organom
rozstrzygających spór, ponieważ w świetle obowiązujących przepisów kopia dokumentu nie
może stanowić dowodu w sprawie.

4

