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WYMAGANIA WETERYNARYJNE 

PRZY PRZEMIESZCZANIU O CHARAKTERZE NIEHANDLOWYM 

PSÓW, KOTÓW I FRETEK, JAKO ZWIERZĄT DOMOWYCH 

TOWARZYSZĄCYCH PODRÓŻNYM 

Z PAŃSTW TRZECICH NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ 

(z wyłączeniem Finlandii, Irlandii, Malty 

i Zjednoczonego Królestwa oraz Norwegii*1) 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 

12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt 

domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003. 

 

Zwierzę musi spełniać definicję „zwierzęcia domowego towarzyszącego podróżnym”  

„zwierzę domowe” oznacza zwierzę należące do gatunku: psy (Canis lupus familiaris), koty 

(Felis silvestris catus), fretki (Mustela putorius furo), które towarzyszy swojemu 

właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas przemieszczania o charakterze 

niehandlowym, oraz za które podczas takiego przemieszczania o charakterze niehandlowym 

odpowiedzialny jest właściciel lub osoba upoważniona.  

 

Maksymalna liczba zwierząt domowych, które mogą towarzyszyć właścicielowi lub osobie 

upoważnionej podczas jednorazowego przemieszczania o charakterze niehandlowym, 

nie może przekraczać pięciu sztuk. 

 

Na zasadzie odstępstwa maksymalna liczba zwierząt może przekraczać pięć, jeśli spełnione 

zostaną następujące warunki: 

a) przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych odbywa się w celu 

uczestnictwa w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych lub w szkoleniach 

związanych z takimi wydarzeniami; 

b) właściciel lub osoba upoważniona przedstawią dowody na piśmie, że dane zwierzęta 

domowe zostały zarejestrowane jako uczestniczące w wydarzeniu, o którym mowa 

w lit. a), lub w stowarzyszeniu, które organizuje takie wydarzenia; 

c) wiek zwierząt domowych wynosi ponad sześć miesięcy. 

 
                                                 
*państwo Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1526906217753&uri=CELEX:32013R0576
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1526906217753&uri=CELEX:32013R0576
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1526906217753&uri=CELEX:32013R0576
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Przemieszczanie z krajów wymienionych w części II załącznika II do 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 577/2013 (Dz.U. L 178 

z 28.6.2013, s. 109, z późn. zm.) 

 

AC Wyspa Wniebowstąpienia 

AE Zjednoczone Emiraty Arabskie 

AG Antigua i Barbuda 

AR Argentyna 

AU Australia 

AW Aruba 

BA Bośnia I Hercegowina 

BB Barbados 

BH Bahrajn 

BM  Bermudy 

BQ    Bonaire, Sint Eustatius i Saba 

(wyspy BES) 

BY Białoruś 

CA Kanada 

CL Chile 

CW Curaçao 

FJ      Fidżi 

FK Falklandy 

HK Hong Kong 

JM Jamajka 

JP      Japonia 

KN Saint Kitts i Nevis 

KY Kajmany 

LC  Saint Lucia 

MS Montserrat 

 

MK   Macedonia Północna 

MU Mauritius 

MX Meksyk 

MY Malezja 

NC Nowa Kaledonia 

NZ Nowa Zelandia 

PF   Polinezja Francuska 

PM Saint Pierre i Miquelon 

RU Rosja 

SG Singapur 

SH Wyspa Świętej Heleny 

SX Sint Maarten 

TT Trynidad i Tobago 

TW Tajwan 

US     Stany Zjednoczone Ameryki  

w tym: 

AS – Samoa Amerykańska, 

GU – Guam, 

MP – Mariany Północne, 

PR – Puerto Rico, 

VI – Wyspy Dziewicze St. Zjedn. 

VC Saint Vincent i Grenadyny 

VG Brytyjskie Wyspy Dziewicze 

VU Vanuatu 

WF Wallis i Futuna 

      

 

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/listing_en
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/listing_en
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/listing_en
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1. OZNAKOWANIE INDYWIDUALNE przy pomocy transpondera lub czytelnego 

tatuażu identyfikującego zwierzę. 

 

Transponder (pasywne urządzenie identyfikujące o określonej częstotliwości 

radiowej, przeznaczone wyłącznie do odczytu) musi być zgody z normą ISO 11784  

i wykorzystywać technologię HDX lub FDX-B oraz musi być możliwy do odczytania 

za pomocą czytnika zgodnego z normą ISO 11785.  

W przypadku transpondera niespełniającego powyższych wymagań, właściciel  

lub osoba fizyczna odpowiedzialna za zwierzę w imieniu właściciela musi zapewnić 

możliwość odczytania transpondera podczas każdej kontroli.  

Od 3 lipca 2011 r. chip jest jedyną dopuszczoną metodą znakowania psów, kotów  

i fretek.  

 

Tatuaż umieszczany jest z reguły w pachwinie lub po wewnętrznej stronie małżowiny 

usznej zwierzęcia. Tatuaż musi być wyraźnie widoczny i możliwy do jednoznacznego 

odczytania. Zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r. 

mogą być w dalszym ciągu przemieszczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający 

oznakowanie tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.  
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2. SZCZEPIENIE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE – dokument poświadczający 

ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. 

Użyta szczepionka przeciwko wściekliźnie musi: 

a) być szczepionką inną niż żywa modyfikowana szczepionka i należeć do jednej 

z poniższych kategorii:   

-szczepionka inaktywowana zawierająca co najmniej jedną jednostkę antygenową 

w dawce (zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia); lub 

-szczepionka rekombinowana powodująca ekspresję glikoproteiny odpornościowej 

wirusa wścieklizny w żywym wektorze wirusowym; 

b) w przypadku stosowania w państwie członkowskim, posiadać pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu zgodnie z: art. 5 dyrektywy 2001/82/WE; lub 

art. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004; 

c) w przypadku stosowania na terytorium lub w państwie trzecim, zostać 

zatwierdzona przez właściwy organ lub być objęta licencją wydaną przez 

właściwy organ oraz spełniać co najmniej wymogi ustanowione w odpowiedniej 

części rozdziału dotyczącego wścieklizny „Podręcznika badań diagnostycznych 

i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt”. 

Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi spełniać następujące warunki: 

a) szczepionka została podana przez upoważnionego lekarza weterynarii; 

b) wiek zwierzęcia domowego w dniu, w którym zostało zaszczepione, wynosił 

co najmniej dwanaście tygodni; 

c) upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazał datę 

podania szczepionki w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego; 

d) data podania szczepionki nie jest wcześniejsza niż data wszczepienia 

transpondera lub wykonania tatuażu lub data odczytu transpondera lub 

tatuażu podana w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego; 

e) okres ważności szczepienia liczy się od nabycia odporności ochronnej, przy czym 

musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia.  

Upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazuje okres 

ważności szczepienia w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego; 

f) ponowne szczepienie musi zostać uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie 

zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia. 

 

 

Szczepienie przeciwko wściekliźnie, wykonane na zwierzęciu 

nieoznakowanym, uznawane jest za nieważne. 
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3. DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY - ŚWIADECTWO ZDROWIA   

Dokument identyfikacyjny jest wystawiany przez urzędowego lekarza weterynarii 

z terytorium lub państwa trzeciego, z którego zainicjowano przemieszczenie. 

 

Zastosowanie ma Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 

28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze 

niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty 

graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków 

przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013, 

s. 109 z późn. zm.) 

 

Aktualnie Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1293 z dnia 29 lipca 2019 r. 

zmienia część 1 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 577/2013 i zawiera 

wzór świadectwa zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym pięciu lub mniej 

psów, kotów lub fretek z terytorium lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego 

zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013. 

 

Świadectwo zdrowia (w wersji PL-EN) wraz z wymaganiami jest dostępne na 

stronie internetowej GIW: 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroz-ze-zwierzetami-

towarzyszacymi-z-panstw-trzecich-do-polski  

 

Część dokumentu identyfikacyjnego - świadectwa zdrowia stanowi pisemne 

oświadczenie podpisane przez właściciela lub osobę upoważnioną, w którym 

potwierdza się, że przemieszczanie danego zwierzęcia domowego do UE jest 

przemieszczaniem o charakterze niehandlowym. 

Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej GIW (jest to ostatnia strona 

świadectwa zdrowia). 

 

4. WYNIK BADANIA MIARECZKOWANIA PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO 

WŚCIEKLIŹNIE - przy przemieszczaniu z państw trzecich wymienionych na 

wstępie prezentacji NIE jest wymagany.   

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1526908270863&uri=CELEX:02013R0577-20160901
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1570787903162&uri=CELEX:32019R1293
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1526996494622&uri=CELEX:32013R0576
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroz-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-z-panstw-trzecich-do-polski
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroz-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-z-panstw-trzecich-do-polski
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UWAGA! 

 

Jeżeli jedziemy z psem, kotem lub fretką samochodem lub pociągiem z kraju,  

z którego nie jest wymagane badanie miareczkowania, ale nasz środek transportu 

przejeżdża przez terytorium kraju, w którym wymagane jest miareczkowanie, to NIE 

musimy posiadać wyników miareczkowania pod warunkiem, że właściciel lub osoba 

upoważniona przedstawi podpisane oświadczenie, że w czasie takiego tranzytu dane 

zwierzęta domowe nie miały kontaktu ze zwierzętami należącymi do gatunków 

podatnych na zakażenie wścieklizną i pozostały zamknięte w środku transportu. 

 

Jeżeli lecimy samolotem z psem, kotem lub fretką z kraju, z którego nie jest 

wymagane badanie miareczkowania, ale nasz samolot ma międzylądowanie w kraju, 

z którego wymagane jest miareczkowanie, to nie wykonujemy miareczkowania, 

pod warunkiem, że właściciel lub osoba upoważniona przedstawi podpisane 

oświadczenie, że w czasie takiego tranzytu dane zwierzęta domowe nie miały kontaktu ze 

zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na zakażenie wścieklizną i pozostały 

zamknięte w środku transportu lub na terenie międzynarodowego portu lotniczego. 

 

Oświadczenie jest dostępne w załączniku I część 2 rozporządzenia wyk. Komisji (UE) nr 

577/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527684851099&uri=CELEX:02013R0577-20160901
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527684851099&uri=CELEX:02013R0577-20160901
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Przemieszczanie z krajów wymienionych w części I załącznika II do 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 577/2013 (Dz.U. L 178 

z 28.6.2013, s. 109, z późn. zm.)

AD  Andora 

CH  Szwajcaria 

FO  Wyspy Owcze 

GI  Gibraltar 

GL  Grenlandia 

 

IS  Islandia 

LI  Lichtenstein 

MC Monako 

SM San Marino 

VA Państwo Watykańskie 

 

1. INDYWIDUALNE OZNAKOWANIE - Transponder lub czytelny tatuaż 

identyfikujący zwierzę. (patrz: „oznakowanie indywidualne” w części I prezentacji) 

2. SZCZEPIENIE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE (patrz „szczepienie przeciwko 

wściekliźnie” w części I prezentacji) 

3. DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY - PASZPORT ZWIERZĘCIA, wystawiony 

przez lekarza weterynarii upoważnionego przez właściwe władze, potwierdzający 

ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. 

4. WYNIK BADANIA MIARECZKOWANIA PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO 

WŚCIEKLIŹNIE NIE jest wymagany. 

 

 
 

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/listing_en
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/listing_en
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/listing_en
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Przemieszczanie z krajów NIEWYMIENIONYCH w załączniku II do 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 577/2013 (Dz.U. L 178 

z 28.6.2013, s. 109, z późn. zm.) 

(tj. z krajów trzecich niewymienionych wcześniej w prezentacji)

1. INDYWIDUALNE OZNAKOWANIE - Transponder lub czytelny tatuaż 

identyfikujący zwierzę. (patrz: „oznakowanie indywidualne” w części I prezentacji) 

2. SZCZEPIENIE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE (patrz „szczepienie przeciwko 

wściekliźnie” w części I prezentacji). Dokument poświadczający ważność szczepienia 

przeciwko wściekliźnie musi być dołączony do świadectwa zdrowia zwierzęcia.  

3. DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY - ŚWIADECTWO ZDROWIA oraz 

dokumentacja zawierająca szczegółowe dane identyfikujące zwierzę, szczegóły 

dotyczące szczepienia i wynik badania miareczkowania muszą być dołączone do 

świadectwa zdrowia (patrz „świadectwo zdrowia” w części I prezentacji). 

4. WYMAGANY WYNIK BADANIA MIARECZKOWANIA PRZECIWCIAŁ 

PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE.  

Dokument przedstawiający wynik badania musi być dołączony do świadectwa 

zdrowia zwierzęcia.  

Pobranie próbki krwi niezbędnej do przeprowadzenia badania poziomu przeciwciał przeciwko 

wściekliźnie metodą miareczkowania musi zostać przeprowadzone i udokumentowane 

w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego przez upoważnionego lekarza 

weterynarii.  

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania musi 

zostać przeprowadzone na próbce pobranej nie wcześniej niż 30 dni od daty szczepienia 

oraz nie później niż na trzy miesiące przed datą przemieszczenia o charakterze 

niehandlowym z terytorium lub państwa trzeciego innego niż wymienione na początku 

prezentacji. 

Oznacza to, że zwierzę nie może przyjechać na terytorium UE jeszcze przez 3 miesiące 

od dnia pobrania próbki krwi do badania. 

Trzymiesięczny okres nie ma zastosowania do ponownego wprowadzenia zwierzęcia 

domowego, którego paszport zaświadcza, że miareczkowanie zostało wykonane z wynikiem 

pozytywnym, zanim zwierzę opuściło terytorium Unii Europejskiej. 

Próbka musi zostać zbadana w laboratorium zatwierdzonym przez Komisję Europejską. 

Aktualna lista zatwierdzonych laboratoriów na stronie: 

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index_en.htm  

 

Miano przeciwciał neutralizujących musi być równe lub większe niż 0,5 UI/ml. 

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania nie musi 

zostać ponowione, jeżeli wynik badania jest zadowalający tj. równy lub większy niż 

0,5UI/ml, pod warunkiem, że zwierzę domowe w okresie ważności poprzedniego szczepienia 

zostało ponownie zaszczepione. 

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/listing_en
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/listing_en
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/listing_en
http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index_en.htm
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UWAGA! 
 

 polskie przepisy nie zezwalają na przywóz psów, kotów i fretek w wieku poniżej 

trzeciego miesiąca życia, bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. 

 w przypadku wyjazdu z kraju członkowskiego do kraju trzeciego i powrotu na 

terytorium UE wymaganym dokumentem identyfikacyjnym dla zwierząt domowych 

towarzyszących podróżnym będzie prawidłowo wypełniony unijny paszport, 

zawierający wszystkie niezbędne informacje oraz aktualne szczepienia, 

zaświadczenia, etc., uzupełnione przed wyjazdem z Unii Europejskiej, 

 jeśli wyjeżdżamy z psem, kotem lub fretką z Polski do kraju trzeciego, z którego 

wymagane jest miareczkowanie przeciwciał przeciwko wściekliźnie, lub będziemy 

przejeżdżać przez terytorium takiego kraju, musimy wykonać badanie  

miareczkowania przeciwciał przed wyjazdem z UE. Wynik badania musi być wpisany 

w paszporcie zwierzęcia. W powyższej sytuacji nie jest wymagany trzymiesięczny 

okres od wykonania badania do wprowadzenia zwierzęcia na terytorium UE. 

 psy, koty lub fretki mogą zostać przemieszczone do państwa członkowskiego 

z terytorium lub państwa trzeciego jedynie przez wyznaczone punkty wjazdu 

podróżnych. Wykaz dostępny na stronie internetowej: 

UE: http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-

commercial-non-eu/tpe_en.htm 

 zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym, przemieszczane w całkowitej liczbie  

do pięciu sztuk (wyjątek - patrz początek prezentacji), w celach niehandlowych 

podlegają kontroli granicznej przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji 

Skarbowej (KAS). 

Kontrola odbywa się na przejściu granicznym, gdzie przekraczana jest granica UE tzn. 

w pierwszym punkcie (państwie) wejścia na terytorium UE - w przypadku przesiadki - 

transferu - na lotnisku - bez opuszczania strefy wolnocłowej - kontrola odbywa się 

w kraju docelowym - czyli faktycznym kraju wjazdu do UE (należy pamiętać 

o odpowiedniej wersji językowej świadectwa zdrowia). 

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en/
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en/
http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.htm
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 Zwierzęta domowe: 

 przemieszczane w celach niehandlowych, w całkowitej liczbie powyżej 5 szt.,  

 przemieszczane w celach handlowych, niezależnie od liczby,   

 podróżujące samodzielnie, bez właściciela lub osoby upoważnionej 

 (np. wysyłane samolotem) 

podlegają  

weterynaryjnej kontroli granicznej 

(więcej informacji na ten temat pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-

import/psy-koty-fretki) 

 

 Jeśli kontrola ujawni, że dane zwierzę nie spełnia wymogów dotyczących przywozu, 

to po konsultacji z urzędowym lekarzem weterynarii, zgodnie z art. 35 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 właściwy organ 

podejmują decyzję: 

 o zawróceniu danego zwierzęcia domowego do jego państwa lub terytorium, 

z którego zainicjowano przemieszczenie, lub: 

 o izolowaniu zwierzęcia pod urzędową kontrolą przez czas niezbędny  

do spełnienia wymogów zdrowotnych, na koszt właściciela lub osoby 

fizycznej odpowiedzialnej za zwierzę, lub: 

 w ostateczności o uśpieniu zwierzęcia, bez rekompensaty finansowej,  

jeśli nie można zrealizować jego zawrócenia albo izolacji poprzez 

kwarantannę.  

 

 

Wszystkie informacje dotyczące przemieszczania zwierząt domowych są 

dostępne na stronie internetowej: 

 

Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en  

Głównego Inspektoratu Weterynarii: 

https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/informacje-dla-podroznych  

Informacje (ogólne) dotyczące podróży zwierząt dostępne są na stronie internetowej: 

http://www.iata.org  

Przydatne informacje w sprawie przekraczania granicy znajdują się pod linkiem: 

https://granica.gov.pl/  
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