PRZEMIESZCZANIE
ZWIERZĄT DOMOWYCH
BREXIT

ZASADY PRZEMIESZCZANIA
PSÓW KOTÓW I FRETEK

Szczegółowe zasady dotyczycące
niehandlowego przemieszczania zwierząt
domowych do/w obrębie Unii Europejskiej w
odniesieniu do psów, kotów i fretek reguluje
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 576/2013

ZASADY PRZEMIESZCZANIA PSÓW KOTÓW I FRETEK
Z WIELKIEJ BRYTANII DO POLSKI
Psy, koty oraz fretki przemieszczane z Wielkiej Brytanii do UE
po 29 marca 2019 r.* będą musiały spełniać wymagania w zakresie:
• prawidłowego oznakowania – mikrochip;
• ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie;
• badania przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą
miareczkowania;
• dokumentu identyfikacyjnego - świadectwa zdrowia.
Paszport dla zwierząt domowych wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie
dłużej dokumentem uprawniającym do wjazdu na terytorium UE.
Nie będzie można dłużej przemieszczać do UE psów, kotów, fretek w
tzw. „uproszczonym trybie” (chip, szczepienie p/wściekliźnie, paszport).

ZMIANA DATY OPUSZCZENIA UE PRZEZ WIELKĄ BRYTANIĘ
29.03.2019 r.*

• Więcej informacji na temat zmiany daty
opuszczenia UE przez Wielką Brytanię
dostępnych
pod
linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksportimport/brexit---wazne-informacje

OZNAKOWANIE ORAZ SZCZEPIENIE P/WŚCIEKLIŹNIE
Zasady dotyczące oznakowania psów, kotów i fretek oraz wymagania dotyczące
szczepienia przeciwko wściekliźnie pozostają niezmienne.
Zwierzęta najpierw muszą być oznakowane mikrochipem, a następnie po
ukończeniu min. 12 tygodni zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

Uwaga!
Polskie przepisy nie zezwalają na wwóz na terytorium Polski młodych
psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

BADANIE MIARECZKOWANIA PRZECIWCIAŁ P/WŚCIEKLIŹNIE
- wymagania w załączniku IV rozp. 576/2013
• Wynik badania wymagany z państw trzecich niewymienionych w załączniku II do
rozp. 577/2013) - dotyczy również UK po 29 marca 2019 r.*;
• Próbka krwi może być pobrana nie wcześniej niż 30 dni po szczepieniu
p/wściekliźnie;
• Badanie wykonywane wyłącznie w zatwierdzonym, akredytowanym laboratorium;
• Wynik badania musi wykazywać poziom przeciwciał neutralizujących wirus
wścieklizny w surowicy krwi >/= 0,5 j.m./ml;

• Wymagany, trzymiesięczny okres oczekiwania na wjazd do UE,
liczony od dnia pobrania próbki krwi do dnia przyjazdu do UE
Wyjątek ! Badanie wykonane przed opuszczeniem UE i wpisane w paszporcie
UE nie wymaga trzymiesięcznego okresu oczekiwania na przyjazd do UE.
(Nie dotyczy paszportów wydanych w Wielkiej Brytanii)
Badania nie trzeba powtarzać jeżeli uzyskano zadowalający wynik, pod warunkiem,
że zwierzę domowe w okresie ważności poprzedniego szczepienia zostało ponownie
zaszczepione (terminowe szczepienie p/wściekliźnie).

BADANIE MIARECZKOWANIA - ZATWIERDZONE LABORATORIA
WYKAZ ZATWIERDZONYCH LABORATORIÓW (istotna data zatwierdzenia i zakończenia
zatwierdzenia laboratorium)
http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index_en.htm
Uwaga!
Badanie miareczkowania można wykonać wyłącznie w zatwierdzonym laboratorium. Może
być to dowolne laboratorium na świecie pod warunkiem, że posiada status zatwierdzonej
jednostki w czasie wykonywania badania miareczkowania.
W chwili obecnej Wielka Brytania posiada dwa zatwierdzone laboratoria, uprawnione do
wykonywania ww. badań: https://www.gov.uk/government/publications/rabies-bloodtesting-laboratories-in-the-uk#history

Po 29 marca 2019 r.* laboratoria w Wielkiej Brytanii stracą status zatwierdzenia i
do chwili ponownego uzyskania uprawnień, świadectwa miareczkowania wydane
przez ww. jednostki nie będą honorowane w UE.

ŚWIADECTWO ZDROWIA
• Świadectwo zdrowia, zgodne z częścią 1 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr
577/2013 wypełnione przez urzędowego lekarza weterynarii kraju trzeciego.
• wzór dokumentu w wersji PL-EN oraz wymagania dla świadectwa są dostępne
pod
linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroz-zezwierzetami-towarzyszacymi-z-panstw-trzecich-do-polski
• Do świadectwa zdrowia musi być dołączona deklaracja właściciela lub osoby
upoważnionej o niehandlowym charakterze podróży. W dokumencie do pobrania
deklaracja umieszczona jest na ostatniej stronie świadectwa zdrowia.

ZASADY PRZEMIESZCZANIA PSÓW KOTÓW I FRETEK
Z POLSKI DO WIELKIEJ BRYTANII
Zasady wwozu psów, kotów, fretek na terytorium Wielkiej Brytanii po 29 marca 2019 r.*
nie ulegają zmianie dla obywateli Unii Europejskiej:

•
•
•
•

Zwierzęta muszą być oznakowane;
Zwierzęta musza posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
Zwierzęta muszą posiadać paszport wydany w UE;
Psy musza zostać poddane profilaktyce przeciwko tasiemcom Echinococcus
multilocularis

Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzona niezgodność z ww. zasadami, zwierzę
może zostać poddane kwarantannie na okres do 4 miesięcy lub zostanie wydana
decyzja zakazująca wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii.
Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby
odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Wszelkie informacje dotyczące przemieszczania psów, kotów i fretek znajdują się
na stronie internetowej:
• Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en
PRZEWODNIK (str. 9-13):
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf
• Właściwych władz weterynaryjnych Wielkiej Brytanii:
https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-after-brexit

• Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny/brexit
• https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje

