
 Zasady i przepisy obowiązujące                                  

przy przemieszczaniu zwierząt towarzyszących 

 
Wszelkie informacje dotyczące obowiązujących wymogów przy przemieszczaniu 

zwierząt towarzyszących znajdziecie Państwo pod linkiem: 

www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi 

  

„Szczegółowe zasady dotyczycące niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych do/w 

obrębie Unii Europejskiej w odniesieniu do psów, kotów i fretek reguluje rozporządzenie  

(UE) nr 576/2013. Zwierzęta powinny spełniać wymagania przywozowe w zakresie: 

prawidłowego oznakowania, posiadania ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz 

posiadania aktualnie obowiązującego dokumentu identyfikacyjnego. W przypadku psów 

przemieszczanych do państw członkowskich wymienionych w rozporządzeniu (UE)                            

nr 2018/878 oraz do Norwegii, należy stosować również właściwe profilaktyczne środki 

zdrowotne w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis, zgodnie                                            

z rozporządzeniem (UE) nr 2018/7724.  

Dodatkowym wymogiem przywozowym z niektórych krajów nienależących do UE jest 

obowiązek posiadania udokumentowanego potwierdzenia odpowiedniego wyniku badania 

poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania. Psy, koty i fretki 

przyjeżdżające lub powracające do Unii Europejskiej z terytorium lub kraju trzeciego 

niewymienionego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 577/2013 muszą zostać poddane 

badaniu miareczkowania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie w jednym z 

laboratoriów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Lista laboratoriów upoważnionych 

do wykonywania ww. badania znajduje się na stronie KE: 

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en  

Zaleca się, aby w przypadku podróży do krajów niewymienionych w załączniku II do ww. 

rozporządzenia badanie zostało wykonane przed wyjazdem, wówczas przy powrocie nie 

obowiązuje trzymiesięczny okres oczekiwania na przyjazd do UE. Szczegółowe wymogi 

dotyczące ważności w przypadku badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie 

metodą miareczkowania zostały opisane w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 

577/2013. Przed wpisem do odpowiedniej sekcji paszportu informacji o wyniku badania 

miareczkowania,                    w przypadku, gdy próba do badań nie była pobierana przez 

lekarza weterynarii uzupełniającego dane informacje lub na zlecenie jednostki, w której 

lekarz pracuje lub w przypadku wątpliwości, co do prawdziwości wystawionego dokumentu, 

należy zweryfikować autentyczność raportu laboratoryjnego poprzez bezpośredni kontakt z 

laboratorium umieszczonym na dokumencie lub korzystając z informacji dotyczących 

zatwierdzonych laboratoriów umieszczonych na stronie Komisji Europejskiej.  

Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że wszystkie informacje dotyczące 

przemieszczania zwierząt domowych (psów, kotów, fretek), towarzyszących podróżnym, 

przemieszczanych w celach niehandlowych są dostępne na stronie internetowej Komisji 

Europejskiej: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en oraz na stronie 

internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce: Informacje dla podróżnych 

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-

weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi Powyższe informacje są dostępne na 

http://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi


stronie GIW również               w innych wersjach językowych - pod linkiem: 

https://www.wetgiw.gov.pl/english/information-for-travelers  

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, informacji w zakresie przemieszczania zwierząt 

domowych w/z UE udziela Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt w GIW – Pani Katarzyna 

Stachurska: katarzyna.stachurska@wetgiw.gov.pl, a w zakresie przemieszczania zwierząt 

domowych z terytoriów i państw trzecich do UE – Biuro ds. Granic w GIW – Pani 

Małgorzata Gajda – malgorzata.gajda@wetgiw.gov.pl. 


