
Na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o In-
spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752,
z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, 
poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rejestr psów zaszczepionych przeciwko wÊcie-
kliênie, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi lekarz wete-
rynarii wyznaczony przez powiatowego lekarza wete-
rynarii do wykonywania obowiàzkowych ochronnych
szczepieƒ psów przeciwko wÊciekliênie, zwany dalej
„lekarzem weterynarii”.

§ 2. Rejestr sk∏ada si´ z:

1) karty tytu∏owej zawierajàcej nast´pujàce informa-
cje:

a) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres le-
karza weterynarii oraz miejsce prowadzenia
przez niego dzia∏alnoÊci w zakresie lecznictwa
zwierzàt ze wskazaniem nazwy, siedziby i adre-
su,

b) dat´ za∏o˝enia i dat´ zamkni´cia rejestru;

2) kolejno ponumerowanych i porubrykowanych
stron, zawierajàcych nast´pujàce informacje:

a) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres al-
bo nazw´, siedzib´ i adres posiadacza psa,

b) opis psa: nazw´, ras´, p∏eç, wiek lub dat´ uro-
dzenia, maÊç, znaki szczególne lub numer iden-
tyfikacyjny,

c) dat´ szczepienia,

d) nazw´, numer serii i dat´ wa˝noÊci u˝ytej szcze-
pionki,

e) dat´ wydania posiadaczowi psa zaÊwiadczenia
o szczepieniu,

f) termin nast´pnego szczepienia.

§ 3. 1. Rejestr sporzàdza si´ i prowadzi czytelnie,
w miar´ mo˝liwoÊci pismem maszynowym.

2. SkreÊlenia i poprawki w rejestrze sà potwierdza-
ne podpisem dokonujàcego je lekarza weterynarii.

3. Rejestr mo˝e byç sporzàdzany i prowadzony przy
u˝yciu systemu informatycznego, pod warunkiem spo-
rzàdzania i przechowywania wydruków komputero-
wych danych zawartych w rejestrze, zgodnie z wymo-
gami § 2.

§ 4. Lekarz weterynarii przekazuje powiatowemu
lekarzowi weterynarii informacje o liczbie:

1) psów zaszczepionych przeciwko wÊciekliênie,

2) gospodarstw, w których psy zosta∏y zaszczepione
przeciwko wÊciekliênie

— w terminie do 3 dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc
poprzedni.

§ 5. Lekarz weterynarii przechowuje rejestr przez
okres 3 lat od daty zamkni´cia rejestru.

§ 6. OkreÊla si´ wzór zaÊwiadczenia o szczepieniu
psa przeciwko wÊciekliênie, stanowiàcy za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 7. 1. Rejestr psów zaszczepionych przeciwko
wÊciekliênie prowadzony przez powiatowego lekarza
weterynarii na podstawie przepisów dotychczasowych
ulega zamkni´ciu z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia i jest przechowywany przez okres 3 lat
od daty zamkni´cia tego rejestru.

2. ZaÊwiadczenia o przeprowadzeniu szczepienia
psa przeciwko wÊciekliênie, wydane przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie
przepisów dotychczasowych, zachowujà wa˝noÊç do
daty nast´pnego szczepienia przeciwko wÊciekliênie,
wskazanej w tych zaÊwiadczeniach.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 24 grudnia 1998 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia rejestru
psów zaszczepionych przeciwko wÊciekliênie oraz wzo-
ru zaÊwiadczenia o przeprowadzeniu szczepienia
(Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 25).

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wÊciekliênie oraz wzoru zaÊwiadczenia 
o szczepieniu.

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji 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 Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 grudnia 2002 r. (poz. 1878)

WZÓR

ZAÂWIADCZENIE

o szczepieniu psa przeciwko wÊciekliênie

nr .......................................................
(zgodny z numerem w rejestrze)

I. 1. Imi´ i nazwisko albo nazwa posiadacza psa .....................................................................................................

2. Adres posiadacza psa: ........................................................................................................................................
(miejscowoÊç, ulica, numer domu, gmina i powiat)

II. Opis psa:

1. Nazwa ..................................................................................................................................................................

2. Rasa .....................................................................................................................................................................

3. P∏eç ......................................................................................................................................................................

4. Wiek lub data urodzenia ....................................................................................................................................

5. MaÊç ....................................................................................................................................................................

6. Znaki szczególne lub numer identyfikacyjny ....................................................................................................

III. Informacja weterynaryjna dotyczàca szczepienia

Data szczepienia Nazwa, numer serii 
i data wa˝noÊci szczepionki Termin nast´pnego szczepienia

..................................................................................
(miejscowoÊç i data wystawienia zaÊwiadczenia)

......................................................................
(pieczàtka i podpis urz´dowego lekarza weterynarii)


