
Załącznik do uchwały nr 28/2022/VIII   

KRLW z dnia 11 października 2022 r.  

 

 

Uchwała Nr 55/2015/VI 

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  

z dnia 29 września 2015 r. 

 

w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt 

towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych 

tekst jednolity 

stan na dzień 22 października 2022 r. 

 

Na podstawie art. 24 ea ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz 1421 t.j. z późn. zm.) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1 

1. Rejestr wydanych paszportów prowadzi okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna na 

podstawie informacji o wydanym paszporcie uzyskanych od uprawnionych lekarzy 

weterynarii drogą elektroniczną online za pomocą programu WETSystems. 

2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prowadzi centralny rejestr wydanych 

paszportów. 

3. Rejestr wydanych paszportów prowadzony jest przez okręgowe rady lekarsko-

weterynaryjne oraz Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w formie elektronicznej  

w oparciu o program informatyczny WETSystems. 

§ 2 

Program stanowi własność Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Lekarzom weterynarii 

upoważnionym do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących udostępniany jest 

nieodpłatnie na zasadach użyczenia.  

§ 3 

1. Informację o wydaniu paszportu lekarz weterynarii umieszcza w programie przed 

wręczeniem go właścicielowi zwierzęcia. 

2. Wydanie paszportu bez wpisania danych paszportu wraz z wszystkimi wymaganymi 

informacji do programu WETSystems stanowi ciężkie naruszenie obowiązków 

upoważnionego lekarza weterynarii. 

§ 4 
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Maksymalna ilość jednorazowo wydanych paszportów wynosi 25 sztuk.  

§ 5 

Zamówienie w systemie kolejnej partii druków paszportów możliwe jest w chwili 

wykorzystania wcześniejszych druków, przy uwzględnieniu pozostania max. 5 sztuk 

paszportów na stanie każdego lekarza posiadającego upoważnienia do wystawiania 

paszportów w ramach zakładu leczniczego.  

§ 6 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej umożliwi sprawdzenie następujących danych zawartych w paszporcie: 

a) ważność paszportu; 

b) gatunek zwierzęcia; 

c) rasa zwierzęcia; 

d) numer mikroczipu; 

e) numer tatuażu; 

f) numer prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, który wydał paszport; 

g) dane okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, za pośrednictwem której uprawniony 

lekarz weterynarii zaopatruje się w druki paszportów dla zwierząt towarzyszących, 

- na podstawie numeru mikroczipu, tatuażu lub numeru paszportu. 

§ 7 

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna prowadząca rejestr wydanych paszportów dla 

zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych weryfikuje na bieżąco 

poprawność wprowadzanych danych oraz przekazuje Krajowej Radzie Lekarsko-

Weterynaryjnej dane zawarte w rejestrze, celem umieszczenia ich w centralnym rejestrze 

wydanych paszportów. 

§ 8 

1. Do dnia 30 czerwca 2016 r. włącznie uprawnieni lekarze mogą przekazywać 

informacje o wydanym paszporcie na zasadach określonych w uchwale  

Nr 119/2013/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 15 maja 2013 r.  

w sprawie obowiązku prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne  

i Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną ewidencji elektronicznej wydanych 

paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych 

oraz o archiwizacji paszportów i kwestionariuszy zwrotnych do wydanych 

paszportów. 

2. Z dniem 1 lipca 2016 r. traci moc, z wyjątkiem § 5, uchwała Nr 119/2013/V Krajowej 

Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie obowiązku 

prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne i Krajową Radę Lekarsko-

Weterynaryjną ewidencji elektronicznej wydanych paszportów dla zwierząt 
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towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz o archiwizacji 

paszportów i kwestionariuszy zwrotnych do wydanych paszportów. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


