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Wymagania stawiane przez Wymagania stawiane przez 
kraje Unii Europejskiej . kraje Unii Europejskiej . 





AustriaAustria
► Zwierzęta towarzysz ące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach 

niekomercyjnych 
z Polski do Republiki Austrii , zgodnie z art. 5 rozporz ądzenia (WE) Nr 

998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 
„w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego 

Dyrektywę Rady 92/65/EWG”,

muszmusząą spespełłnianiaćć nastnastęępujpująące wymagania:ce wymagania:

1. Musz1. Musząą bybyćć zidentyfikowane za pomoczidentyfikowane za pomoc ąą::
-- czytelnego czytelnego tatuatatua ŜŜuu

lublub
-- mikroczipumikroczipu

2.2. MuszMusząą zostazostaćć zaszczepione przeciwko wzaszczepione przeciwko w śściekliciekli źźnie.nie.
Szczepienie uzyskuje waSzczepienie uzyskuje wa ŜŜnonośćść po uppo up łływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszeg o ywie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszeg o 

szczepienia wykonanego u zwierzszczepienia wykonanego u zwierz ęęcia w wieku powycia w wieku powy ŜŜej 3 mej 3 m--ca ca ŜŜycia. W przypadku kolejnych ycia. W przypadku kolejnych 
szczepieszczepie ńń przeprowadzanych regularnie w odstprzeprowadzanych regularnie w odst ęępach rocznych (dawki przypominajpach rocznych (dawki przypominaj ąące), ce), 
szczepienie uzyskuje waszczepienie uzyskuje wa ŜŜnonośćść w dniu podania dawki przypominajw dniu podania dawki przypominaj ąącej szczepionki. Jecej szczepionki. Je śśli li 

wwłłaaśściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzciciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ęę nie posiada zanie posiada za śświadczenia wiadczenia 
o zaszczepieniu zwierzo zaszczepieniu zwierz ęęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio cia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa watraktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa ŜŜnonośści po upci po up łływie 21 dni od daty jego ywie 21 dni od daty jego 
dokonania.dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie 

uwaŜa się za waŜne)



3. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego 
lekarza weterynarii, po świadczaj ący wa Ŝność szczepienia przeciwko 

wściekli źnie.
Rejestry lekarzy upowaRejestry lekarzy upowa ŜŜnionych do wystawiania paszportnionych do wystawiania paszport óów dla psw dla ps óów, kotw, kot óów i fretek prowadzw i fretek prowadz ąą

wwłłaaśściwe okrciwe okr ęęgowe rady lekarskogowe rady lekarsko --weterynaryjne. Listy lekarzy upowaweterynaryjne. Listy lekarzy upowa ŜŜnionych do nionych do 
wystawania paszportwystawania paszport óów dla zwierzw dla zwierz ąąt domowych t domowych 

w poszczegw poszczeg óólnych wojewlnych wojew óództwach sdztwach s ąą dostdost ęępne na stronie internetowej Krajowej Izby pne na stronie internetowej Krajowej Izby 
LekarskoLekarsko --Weterynaryjnej pod adresem Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl



Belgia Belgia 

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium KrKróólestwa Belgiilestwa Belgii , , musz ą spełnia ć następujące 

wymagania:
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących 

zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 

92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku 
kolejnych szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki 

przypominaj ące), szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej 
szczepionki. Je śli wła ściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada 

zaświadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego 
lekarza weterynarii, po świadczaj ący wa Ŝność szczepienia przeciwko 

wściekli źnie.
Rejestry lekarzy upowaRejestry lekarzy upowa ŜŜnionych do wystawiania paszportnionych do wystawiania paszport óów dla psw dla ps óów, kotw, kot óów i fretek prowadzw i fretek prowadz ąą

wwłłaaśściwe okrciwe okr ęęgowe rady lekarskogowe rady lekarsko --weterynaryjne. Listy lekarzy upowaweterynaryjne. Listy lekarzy upowa ŜŜnionych do nionych do 
wystawania paszportwystawania paszport óów dla zwierzw dla zwierz ąąt domowych t domowych 

w poszczegw poszczeg óólnych wojewlnych wojew óództwach sdztwach s ąą dostdost ęępne na stronie internetowej Krajowej Izby pne na stronie internetowej Krajowej Izby 
LekarskoLekarsko --Weterynaryjnej pod adresem Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.plwww.vetpol.org.pl

Uwaga !!!
Przemieszczanie z Polski na terytorium Belgii psów,  kotów i fretek w wieku 

poni Ŝej 
3 miesi ęcy, nieszczepionych przeciwko w ściekli źnie – obowi ązuje 

indywidualna procedura przemieszczania – warunkiem j est 
zaszczepienie zwierz ęcia, zgodne 

z wymogami UE, po uko ńczeniu 7 tygodnia Ŝycia i przynajmniej na 3 
tygodnie przed przemieszczeniem.



CyprCypr

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium Cypru , , musz ą spełnia ć następujące wymagania:

zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia 

zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość odczytania 
numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego 
lekarza weterynarii, po świadczaj ący wa Ŝność szczepienia przeciwko 

wściekli źnie.
Rejestry lekarzy upowaRejestry lekarzy upowa ŜŜnionych do wystawiania paszportnionych do wystawiania paszport óów dla psw dla ps óów, kotw, kot óów i fretek prowadzw i fretek prowadz ąą

wwłłaaśściwe okrciwe okr ęęgowe rady lekarskogowe rady lekarsko --weterynaryjne. Listy lekarzy upowaweterynaryjne. Listy lekarzy upowa ŜŜnionych do wystawania nionych do wystawania 
paszportpaszport óów dla zwierzw dla zwierz ąąt domowych t domowych 

w poszczegw poszczeg óólnych wojewlnych wojew óództwach sdztwach s ąą dostdost ęępne na stronie internetowej Krajowej Izby pne na stronie internetowej Krajowej Izby 
LekarskoLekarsko --Weterynaryjnej pod adresem Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.plwww.vetpol.org.pl



CzechyCzechy

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium Republiki Czechz Polski na terytorium Republiki Czech , , musz ą spełnia ć następujące wymagania:

zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących 
zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 

92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego 
lekarza weterynarii, po świadczaj ący wa Ŝność szczepienia przeciwko 

wściekli źnie.
Rejestry lekarzy upowaRejestry lekarzy upowa ŜŜnionych do wystawiania paszportnionych do wystawiania paszport óów dla psw dla ps óów, kotw, kot óów i fretek prowadzw i fretek prowadz ąą

wwłłaaśściwe okrciwe okr ęęgowe rady lekarskogowe rady lekarsko --weterynaryjne. Listy lekarzy upowaweterynaryjne. Listy lekarzy upowa ŜŜnionych do wystawania nionych do wystawania 
paszportpaszport óów dla zwierzw dla zwierz ąąt domowych t domowych 

w poszczegw poszczeg óólnych wojewlnych wojew óództwach sdztwach s ąą dostdost ęępne na stronie internetowej Krajowej Izby pne na stronie internetowej Krajowej Izby 
LekarskoLekarsko --Weterynaryjnej pod adresem Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.plwww.vetpol.org.pl



DaniaDania

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium Królestwa Dani , , musz ą spełnia ć następujące wymagania:

zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących 
zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 

92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego 
lekarza weterynarii, po świadczaj ący wa Ŝność szczepienia przeciwko 

wściekli źnie.
Rejestry lekarzy upowaRejestry lekarzy upowa ŜŜnionych do wystawiania paszportnionych do wystawiania paszport óów dla psw dla ps óów, kotw, kot óów i fretek prowadzw i fretek prowadz ąą

wwłłaaśściwe okrciwe okr ęęgowe rady lekarskogowe rady lekarsko --weterynaryjne. Listy lekarzy upowaweterynaryjne. Listy lekarzy upowa ŜŜnionych do wystawania nionych do wystawania 
paszportpaszport óów dla zwierzw dla zwierz ąąt domowych t domowych 

w poszczegw poszczeg óólnych wojewlnych wojew óództwach sdztwach s ąą dostdost ęępne na stronie internetowej Krajowej Izby pne na stronie internetowej Krajowej Izby 
LekarskoLekarsko --Weterynaryjnej pod adresem Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.plwww.vetpol.org.pl



EstoniaEstonia

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium Republiki Esto ńskiej , , musz ą spełnia ć następujące 

wymagania:
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących 

zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 

92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Musz ą zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego 
lekarza weterynarii, po świadczaj ący wa Ŝność szczepienia przeciwko 

wściekli źnie.

Rejestry lekarzy upowa Ŝnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i  fretek prowadz ą

właściwe okr ęgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy upo waŜnionych do wystawania 
paszportów dla zwierz ąt domowych 

w poszczególnych województwach s ą dost ępne na stronie internetowej Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl



FinlandiaFinlandia

ZwierzZwierzęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach 
niekomercyjnych niekomercyjnych 

z Polski na terytorium z Polski na terytorium Finlandii , , muszą spełnia ć następujące 
wymagania:

zgodnie z art. 5 i 16 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, 
stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG

1. Podczas przemieszczania, zwierz1. Podczas przemieszczania, zwierz ęęciu musi towarzyszyciu musi towarzyszy ćć wwłłaaśściciel lub inna osoba za nie ciciel lub inna osoba za nie 
odpowiedzialna. Poniodpowiedzialna. Poni ŜŜsze wymagania dotyczsze wymagania dotycz ąą pspsóów, kotw, kot óów i fretek, ktw i fretek, kt óóre nie sre nie s ąą
przeznaczone na sprzedaprzeznaczone na sprzeda ŜŜ ani do przekazania innemu wani do przekazania innemu w łłaaśścicielowi.cicielowi.

2. W pierwszej kolejno2. W pierwszej kolejno śści zwierzci zwierz ęę ta muszta musz ąą bybyćć zidentyfikowane za pomoczidentyfikowane za pomoc ąą::
-- czytelnego czytelnego tatuatatua ŜŜuu

lublub
-- mikroczipumikroczipu zgodnego z wy maganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przy padku, gdy mikroczip nie spełnia wy magań Ŝadnej z 

ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość odczy tania numeru mikroczipu
podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

UWAGA !!! UWAGA !!! 

Identyfikacja zwierzIdentyfikacja zwierzęęcia musi poprzedzacia musi poprzedzaćć szczepienie przeciwko  szczepienie przeciwko  
wwśściekliciekliźźnie (szczepieniu nalenie (szczepieniu naleŜŜy podday poddaćć zwierzzwierzęę jujuŜŜ

zidentyfikowane).zidentyfikowane).



3. Następnie zwierz ęta musz ą zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie przy u Ŝyciu 
inaktywowanej szczepionki zawieraj ącej przynajmniej jedn ą jednostk ę
antygenow ą/dawk ę (standard WHO). Szczepienie powinno zosta ć wykonane 
zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki i uzys kuje wa Ŝność po upływie 
21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szc zepienia wykonanego u 
zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia. (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. 
ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne).

W przypadku kolejnych szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach 
rocznych (dawki przypominaj ące), szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu 
podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli wła ściciel lub osoba 
odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia o zaszczepieniu 
zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 
traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie co 
najmniej 21 dni od daty jego dokonania.

UWAGA !!!UWAGA !!!
MMłłode psy, koty i fretki, ode psy, koty i fretki, nieszczepionenieszczepione przeciwko wprzeciwko w śściekliciekli źźnie nie mognie nie mog ąą bybyćć

wprowadzane na terytorium Finlandii.wprowadzane na terytorium Finlandii.
4.Psy i koty musz ą zosta ć poddane zabiegowi odrobaczania (echinococcosis) nie  

później ni Ŝ na 30 dni przed przemieszczeniem na terytorium Finl andii przy 
uŜyciu preparatu zawieraj ącego praziquantel lub epsiprantel. Zabieg 
odrobaczania musi by ć równie Ŝ udokumentowany w paszporcie zwierz ęcia.



5. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowaŜnionego lekarza 
weterynarii. Rejestry lekarzy upowaŜnionych do wystawiania paszportów 
dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-
weterynaryjne. Listy lekarzy upowaŜnionych do wystawania paszportów 
dla zwierząt domowych 
w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej 
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl

Informacje dotycz ące identyfikacji zwierz ęcia, po świadczenie wa Ŝności szczepienia 
przeciwko w ściekli źnie, informacje o wyniku badania efektywno ści tego 
szczepienia musz ą zosta ć poświadczone w paszporcie zwierz ęcia przez 

upowa Ŝnionego lekarza weterynarii. Przeprowadzenie zabieg u odrobaczania 
zwierz ęcia równie Ŝ musi by ć poświadczony przez lekarza weterynarii w 

paszporcie.



FrancjaFrancja

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium Republiki Francji , , musz ą spełnia ć następujące wymagania:

zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących 
zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 

92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Musz ą zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Musz ą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego lekarza 
weterynarii, po świadczaj ący waŜność szczepienia przeciwko w ściekli źnie.

Rejestry lekarzy upowa Ŝnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i  fretek 
prowadz ą właściwe okr ęgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy 

upowa Ŝnionych do wystawania paszportów dla zwierz ąt domowych 
w poszczególnych województwach s ą dost ępne na stronie internetowej Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl



GrecjaGrecja

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium Republiki Grecji , , musz ą spełnia ć następujące wymagania:

zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących 
zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 

92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Musz ą zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Musz ą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego lekarza 
weterynarii, po świadczaj ący waŜność szczepienia przeciwko w ściekli źnie.

Rejestry lekarzy upowa Ŝnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i  fretek 
prowadz ą właściwe okr ęgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy 

upowa Ŝnionych do wystawania paszportów dla zwierz ąt domowych 
w poszczególnych województwach s ą dost ępne na stronie internetowej Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl



HiszpaniaHiszpania

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium KrKróólestwa Hiszpaniilestwa Hiszpanii , , musz ą spełnia ć następujące 

wymagania:
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących 

zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 

92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Musz ą zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Musz ą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego lekarza 
weterynarii, po świadczaj ący waŜność szczepienia przeciwko w ściekli źnie.

Rejestry lekarzy upowa Ŝnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i  fretek 
prowadz ą właściwe okr ęgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy 

upowa Ŝnionych do wystawania paszportów dla zwierz ąt domowych 
w poszczególnych województwach s ą dost ępne na stronie internetowej Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl



HolandiaHolandia

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium HolandiiHolandii , , musz ą spełnia ć następujące wymagania:

zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących 
zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 

92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Musz ą zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Musz ą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego lekarza 
weterynarii, po świadczaj ący waŜność szczepienia przeciwko w ściekli źnie.

Rejestry lekarzy upowa Ŝnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i  fretek 
prowadz ą właściwe okr ęgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy 

upowa Ŝnionych do wystawania paszportów dla zwierz ąt domowych 
w poszczególnych województwach s ą dost ępne na stronie internetowej Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl



IrlandiaIrlandia
ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 

z Polski do z Polski do Republiki IrlandiiRepubliki Irlandii muszmusz ąą spespe łłnianiaćć nastnastęępujpująące wymagania:ce wymagania:
1. W pierwszej kolejno ści musz ą zosta ć zidentyfikowane za pomoc ą mikroczipu,

zgodnego z wymogami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w 
przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymaga ń Ŝadnej z ww. norm, wła ściciel 
zwierz ęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu wła ściciela, musi zapewni ć
moŜliwo ść odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek k ontroli, tzn. 
musi dysponowa ć czytnikiem). 

2. Następnie zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie.
Po upPo up łływie co najmniej 1 miesiywie co najmniej 1 miesi ąąca po szczepieniu przeciwko wca po szczepieniu przeciwko w śściekliciekli źźnie nalenie nale ŜŜy y 

pobrapobra ćć krewkrew (rejestry lekarzy upowa(rejestry lekarzy upowa ŜŜnionych do pobierania prnionych do pobierania pr óóbek krwi do badabek krwi do bada ńń

od psod ps óów, kotw, kot óów i fretek prowadzw i fretek prowadz ąą wwłłaaśściwe terytorialnie okrciwe terytorialnie okr ęęgowe rady lekarskogowe rady lekarsko --
weterynaryjne. Listy ww. lekarzy sweterynaryjne. Listy ww. lekarzy s ąą dostdost ęępne na stronie internetowej Krajowej pne na stronie internetowej Krajowej 
Izby LekarskoIzby Lekarsko --Weterynaryjnej pod adresem Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.plwww.vetpol.org.pl ) ) od zwierzod zwierz ęęcia i cia i 
wyswys łłaaćć do badania w kierunku efektywnodo badania w kierunku efektywno śści ww. szczepienia do zatwierdzonego ci ww. szczepienia do zatwierdzonego 
przez Uniprzez Uni ęę EuropejskEuropejsk ąą laboratoriumlaboratorium –– lista zatwierdzonych laboratorilista zatwierdzonych laboratori óów jest w jest 
zamieszczona w zamieszczona w Decyzji Komisji 2004/693/WEDecyzji Komisji 2004/693/WE (na terenie Polski zatwierdzonym (na terenie Polski zatwierdzonym 
laboratorium jest Palaboratorium jest Pa ńństwowy Instytut Weterynaryjny stwowy Instytut Weterynaryjny –– PaPańństwowy Instytut stwowy Instytut 
Badawczy Badawczy -- ZakZak łład Wirusologii, Al. Partyzantad Wirusologii, Al. Partyzant óów 57, 24w 57, 24--100 Pu100 Pułławy, awy, 
www.piwet.pulawy.plwww.piwet.pulawy.pl ) ) 



4. Zwierz4. Zwierz ęę momoŜŜe wjechae wjecha ćć na terytorium Republiki Irlandii nie wczena terytorium Republiki Irlandii nie wcze śśniej niniej ni ŜŜ po uppo up łływie ywie 
6 miesi6 miesi ęęcy od uzyskania pozytywnego wyniku ww. badania (tzn . uzyskania wcy od uzyskania pozytywnego wyniku ww. badania (tzn . uzyskania w
badaniu miana przeciwciabadaniu miana przeciwcia łł co najmniej 0,5 IU/ml). Jednoczeco najmniej 0,5 IU/ml). Jednocze śśnie, podczas tego 6nie, podczas tego 6 --
ciomiesiciomiesi ęęcznego okresu zwierzcznego okresu zwierz ęę musi pozostawamusi pozostawa ćć na terenie pana terenie pa ńństwa stwa 
czcz łłonkowskiego.onkowskiego.

5.5. JednoczeJednocze śśnie, po uzyskaniu wyniku badania nalenie, po uzyskaniu wyniku badania nale ŜŜy uday uda ćć sisięę do lekarza weterynarii do lekarza weterynarii 
upowaupowa ŜŜnionego do wystawiania paszportnionego do wystawiania paszport óów dla zwierzw dla zwierz ąąt towarzyszt towarzysz ąącychcych (lista (lista 
lekarzy wyznaczonych znajduje silekarzy wyznaczonych znajduje si ęę na stronie internetowej: na stronie internetowej: www.vetpol.org.plwww.vetpol.org.pl ) ) w w 
celu wydania paszportu dla zwierzcelu wydania paszportu dla zwierz ęęcia i wprowadzenia do niego informacji o cia i wprowadzenia do niego informacji o 
wszystkich ww. czynnowszystkich ww. czynno śściachciach (identyfikacja zwierz(identyfikacja zwierz ęęcia, szczepienie przeciwko cia, szczepienie przeciwko 
wwśściekliciekli źźnie, badanie efektywnonie, badanie efektywno śści szczepienia).ci szczepienia).

6. Dodatkowo na 246. Dodatkowo na 24 --48 godzin przed wyjazdem, zwierz48 godzin przed wyjazdem, zwierz ęę musi zostamusi zosta ćć odrobaczone odrobaczone 
i poddane profilaktyce i poddane profilaktyce przeciwkleszczowejprzeciwkleszczowej –– przeprowadzenie tych czynnoprzeprowadzenie tych czynno śści ci 
musi rmusi r óówniewnie ŜŜ zostazosta ćć potwierdzone w paszporcie zwierzpotwierdzone w paszporcie zwierz ęęcia przez lekarza cia przez lekarza 
weterynarii.weterynarii.

7. Zwierz7. Zwierz ęęciu podczas przemieszczania musi towarzyszyciu podczas przemieszczania musi towarzyszy ćć wwłłaaśściciel lub inna osoba ciciel lub inna osoba 
odpowiedzialna za zwierzodpowiedzialna za zwierz ęę w czasie przemieszczania.w czasie przemieszczania.

8. Zwierz8. Zwierz ęę momoŜŜe wjechae wjecha ćć na terytorium Republiki Irlandii jedynie zatwierdzo nna terytorium Republiki Irlandii jedynie zatwierdzo nąą trastras ąą
i  korzystaji  korzystaj ąąc z usc z us łług zatwierdzonego przewoug zatwierdzonego przewo źźnikanika (lista zatwierdzonych tras (lista zatwierdzonych tras 
wjazdu oraz zatwierdzonych przez wwjazdu oraz zatwierdzonych przez w łładze irlandzkie przewoadze irlandzkie przewo źźniknik óów dostw dost ęępna jest pna jest 
na stronie internetowej na stronie internetowej www.agriculture.gov.iewww.agriculture.gov.ie ))



Uwaga!Uwaga!

Aby zwierzAby zwierzęę zostazostałło wpuszczone na terytorium o wpuszczone na terytorium 
Republiki IrlandiiRepubliki Irlandii musi bymusi byćć bezwzglbezwzglęędnie dnie 
zachowana kolejnozachowana kolejnośćść powypowyŜŜszych dziaszych działłaańń..

W przypadku, gdy zwierz ę zostało najpierw zaszczepione przeciwko w ściekli źnie 
a potem zaczipowane, powy Ŝsze szczepie ń powinno zosta ć powtórzone po 
zaczipowaniu zwierz ęcia, jednak Ŝe ze względów zdrowotnych, nie wcze śniej ni Ŝ w 
21 dni po ostatnim szczepieniu.



LitwaLitwa

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium LitwyLitwy , , musz ą spełnia ć następujące wymagania:

zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia 

zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość odczytania 
numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Musz ą zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Musz ą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego lekarza 
weterynarii, po świadczaj ący waŜność szczepienia przeciwko w ściekli źnie.

Rejestry lekarzy upowa Ŝnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i  fretek 
prowadz ą właściwe okr ęgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy 

upowa Ŝnionych do wystawania paszportów dla zwierz ąt domowych 
w poszczególnych województwach s ą dost ępne na stronie internetowej Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl



LuksemburgLuksemburg

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium LuksemburgaLuksemburga , , musz ą spełnia ć następujące wymagania:

zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia 

zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość odczytania 
numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Musz ą zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio traktowane 

jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.
(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 

z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Musz ą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego lekarza 
weterynarii, po świadczaj ący waŜność szczepienia przeciwko w ściekli źnie.

Rejestry lekarzy upowa Ŝnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i  fretek 
prowadz ą właściwe okr ęgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy 

upowa Ŝnionych do wystawania paszportów dla zwierz ąt domowych 
w poszczególnych województwach s ą dost ępne na stronie internetowej Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl



ŁŁotwaotwa

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium Republiki Republiki ŁŁotewskiejotewskiej , , musz ą spełnia ć następujące 

wymagania:
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących 

zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 

92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Musz ą zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Musz ą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego lekarza 
weterynarii, po świadczaj ący waŜność szczepienia przeciwko w ściekli źnie.

Rejestry lekarzy upowa Ŝnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i  fretek 
prowadz ą właściwe okr ęgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy 

upowa Ŝnionych do wystawania paszportów dla zwierz ąt domowych 
w poszczególnych województwach s ą dost ępne na stronie internetowej Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl



NiemcyNiemcy

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium Niemiecz Polski na terytorium Niemiec , , musz ą spełnia ć następujące wymagania:

zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących 
zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 

92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Musz ą zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Musz ą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego lekarza 
weterynarii, po świadczaj ący waŜność szczepienia przeciwko w ściekli źnie.

Rejestry lekarzy upowa Ŝnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i  fretek 
prowadz ą właściwe okr ęgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy 

upowa Ŝnionych do wystawania paszportów dla zwierz ąt domowych 
w poszczególnych województwach s ą dost ępne na stronie internetowej Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl



PortugaliaPortugalia

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium Republiki PortugalskiejRepubliki Portugalskiej , , musz ą spełnia ć następujące 

wymagania:
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących 

zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 

92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Musz ą zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Musz ą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego lekarza 
weterynarii, po świadczaj ący waŜność szczepienia przeciwko w ściekli źnie.

Rejestry lekarzy upowa Ŝnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i  fretek 
prowadz ą właściwe okr ęgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy 

upowa Ŝnionych do wystawania paszportów dla zwierz ąt domowych 
w poszczególnych województwach s ą dost ępne na stronie internetowej Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl



SSłłowacjaowacja

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium Republiki Republiki SSłłowacjiowacji ,, musz ą spełnia ć następujące 

wymagania:
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących 

zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 

92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Musz ą zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Musz ą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego lekarza 
weterynarii, po świadczaj ący waŜność szczepienia przeciwko w ściekli źnie.

Rejestry lekarzy upowa Ŝnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i  fretek 
prowadz ą właściwe okr ęgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy 

upowa Ŝnionych do wystawania paszportów dla zwierz ąt domowych 
w poszczególnych województwach s ą dost ępne na stronie internetowej 
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl

UWAGA !!!UWAGA !!!
Przemieszczanie zwierzPrzemieszczanie zwierz ąąt towarzyszt towarzysz ąących (pscych (ps óów, kotw, kot óów i fretek) w wieku poniw i fretek) w wieku poni ŜŜej 3 ej 3 

miesimiesi ąąca ca ŜŜycia na terytorium Republiki sycia na terytorium Republiki s łłowackiej jest moowackiej jest mo ŜŜliwe po speliwe po spe łłnieniu nieniu 
nastnastęępujpująących warunkcych warunk óów:w:

zwierzzwierz ęęta musza byta musza by ćć zidentyfikowane za pomoczidentyfikowane za pomoc ąą czytelnego tatuaczytelnego tatua ŜŜu lub u lub mikroczipumikroczipu
(preferowany spos(preferowany spos óób identyfikacji);b identyfikacji);

muszmusz ąą bybyćć zapatrzone w paszport dla zwierzzapatrzone w paszport dla zwierz ąąt;t;
urzurz ęędowy lekarz weterynarii potwierdzi w czdowy lekarz weterynarii potwierdzi w cz ęśęści XI (ci XI („„ InneInne”” ) paszportu, informacje, ) paszportu, informacje, ŜŜe e 

zwierzzwierz ęęta do czasu przemieszczenia pozostawata do czasu przemieszczenia pozostawa łły w miejscu ich urodzenia bez y w miejscu ich urodzenia bez 
kontaktu kontaktu 

z dzikimi zwierzz dzikimi zwierz ęętami, kttami, kt óóre mogre mog łły byy by ćć naranaraŜŜone na zakaone na zaka ŜŜenie wenie w śścieklizncieklizn ąą lub lub 
ŜŜe towarzyszy im ich matka, od kte towarzyszy im ich matka, od kt óórej srej s ąą jeszcze zalejeszcze zale ŜŜne.ne.



SSłłoweniaowenia

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium Republiki Republiki SSłłoweniiowenii ,, musz ą spełnia ć następujące 

wymagania:
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących 

zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 

92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Musz ą zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Musz ą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego lekarza 
weterynarii, po świadczaj ący waŜność szczepienia przeciwko w ściekli źnie.

Rejestry lekarzy upowa Ŝnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i  fretek 
prowadz ą właściwe okr ęgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy 

upowa Ŝnionych do wystawania paszportów dla zwierz ąt domowych 
w poszczególnych województwach s ą dost ępne na stronie internetowej Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl



SzwecjaSzwecja
ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy, koty i fretki) przemieszczane w celach ce (psy, koty i fretki) przemieszczane w celach 

niekomercyjnychzniekomercyjnychz Polski na terytorium Polski na terytorium KrKróólestwa Szwecjilestwa Szwecji muszmusz ąą spespe łłnianiaćć
nastnastęępujpująące wymagania:ce wymagania:

1.1. W pierwszej kolejnoW pierwszej kolejno śścici zwierzzwierz ęęta muszta musz ąą zostazosta ćć zidentyfikowane za pomoczidentyfikowane za pomoc ąą

mikroczipumikroczipu ,, zgodnego z Normzgodnego z Normąą ISO 1784 lub Aneksem A do Normy ISO 11785ISO 1784 lub Aneksem A do Normy ISO 11785 lub za pomoclub za pomoc ąą tatuatatua ŜŜuu..

2.2. NastNastęępnie muszpnie musz ąą zostazosta ćć zaszczepione przeciwko wzaszczepione przeciwko w śściekliciekli źźnie, zgodnie z nie, zgodnie z 
zaleceniami producenta szczepionki.zaleceniami producenta szczepionki.

3. Musz3. Musz ąą zostazosta ćć poddane badaniu w kierunku okrepoddane badaniu w kierunku okre śślenia efektywnolenia efektywno śści szczepienia ci szczepienia 
przeciwko wprzeciwko w śściekliciekli źźnie (pozytywny wynik badania nie (pozytywny wynik badania –– miano przeciwciamiano przeciwcia łł
neutralizujneutralizuj ąących wynoszcych wynosz ąące co najmniej 0,5 IU/ml).ce co najmniej 0,5 IU/ml). Badanie musi zostaBadanie musi zosta ćć

przeprowadzone w laboratorium zatwierdzonym przez K omisjprzeprowadzone w laboratorium zatwierdzonym przez K omisj ęę EuropejskEuropejsk ąą (lista zatwierdzonych (lista zatwierdzonych 

laboratorilaboratori óów jest zamieszczona w Decyzji Komisji 2004/693/WE)w jest zamieszczona w Decyzji Komisji 2004/693/WE) na prna pr óóbce krwi pobranej na 120 do 365 dni po bce krwi pobranej na 120 do 365 dni po 
ostatnim szczepieniu przeciwko wostatnim szczepieniu przeciwko w śściekliciekli źźnie (prnie (pr óóbki pobrane przed upbki pobrane przed up łływem 120 dni od ywem 120 dni od 
ostatniego szczepienia  nie sostatniego szczepienia  nie s ąą wawaŜŜne). Rejestry lekarzy upowane). Rejestry lekarzy upowa ŜŜnionych do pobierania prnionych do pobierania pr óóbek bek 
krwi w celu przeprowadzenia powykrwi w celu przeprowadzenia powy ŜŜszego badania od psszego badania od ps óów, kotw, kot óów i fretek prowadzw i fretek prowadz ąą wwłłaaśściwe ciwe 
terytorialnie okrterytorialnie okr ęęgowe rady lekarskogowe rady lekarsko --weterynaryjne. Listy ww. lekarzy sweterynaryjne. Listy ww. lekarzy s ąą dostdost ęępne na stronie pne na stronie 
internetowej Krajowej Izby Lekarskointernetowej Krajowej Izby Lekarsko --Weterynaryjnej pod adresem Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.plwww.vetpol.org.pl ) ) 



4. Jednocze4. Jednocze śśnie po uzyskaniu wyniku badania nalenie po uzyskaniu wyniku badania nale ŜŜy uday uda ćć sisięę do lekarza weterynarii do lekarza weterynarii 
upowaupowa ŜŜnionego do wystawiania paszportnionego do wystawiania paszport óów dla zwierzw dla zwierz ąąt towarzyszt towarzysz ąącychcych (lista (lista 
lekarzy wyznaczonych znajduje silekarzy wyznaczonych znajduje si ęę na stronie internetowej: na stronie internetowej: www.vetpol.org.plwww.vetpol.org.pl ) w ) w 
celu uzyskania paszportu dla zwierzcelu uzyskania paszportu dla zwierz ęęcia. cia. 

5.5. MuszMusz ąą zostazosta ćć poddane odrobaczaniu przeciwko poddane odrobaczaniu przeciwko EchinococcusEchinococcus sppspp., ., 
przeprowadzonemu  przez lekarza weterynarii w ciprzeprowadzonemu  przez lekarza weterynarii w ci ąągu 10 dni przed gu 10 dni przed 

planowanym przemieszczeniem zwierzplanowanym przemieszczeniem zwierz ęęcia, przy ucia, przy u ŜŜyciu preparatu zawierajyciu preparatu zawieraj ąącego cego 
praziquantelpraziquantel lub  lub  epsiprantelepsiprantel ..

SpeSpełłnienie wszystkich powynienie wszystkich powy ŜŜszych warunkszych warunk óów musi byw musi by ćć potwierdzone w paszporcie potwierdzone w paszporcie 
zwierzzwierz ęęcia.cia.

WiWięęcej informacji mocej informacji mo ŜŜna uzyskana uzyska ćć na stronie internetowej na stronie internetowej www.sjv.sewww.sjv.se lub pod lub pod 
numerem telefonu w Ministerstwie Rolnictwa Szwecji:  +46numerem telefonu w Ministerstwie Rolnictwa Szwecji:  +46--3636--155000.155000.

Uwaga!!!Uwaga!!!
Przemieszczanie z Polski na terytorium KrPrzemieszczanie z Polski na terytorium Kr óólestwa Szwecji pslestwa Szwecji ps óów, kotw, kot óów i fretek w w i fretek w 

wieku poniwieku poni ŜŜej trzech miesiej trzech miesi ęęcy, cy, nieszczepionychnieszczepionych przeciwko wprzeciwko w śściekliciekli źźnie nie jest jest 
niedozwoloneniedozwolone ..



WWęęgrygry

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium Republiki WRepubliki W ęęgiergier , , musz ą spełnia ć następujące wymagania:

zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących 
zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 

92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Musz ą zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Musz ą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego lekarza 
weterynarii, po świadczaj ący waŜność szczepienia przeciwko w ściekli źnie.

Rejestry lekarzy upowa Ŝnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i  fretek 
prowadz ą właściwe okr ęgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy 

upowa Ŝnionych do wystawania paszportów dla zwierz ąt domowych 
w poszczególnych województwach s ą dost ępne na stronie internetowej Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl



Wielka BrytaniaWielka Brytania
ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 

z Polski na terytorium z Polski na terytorium Zjednoczonego KrZjednoczonego Kr óólestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
PPóółłnocnejnocnej muszmusz ąą spespe łłnianiaćć nastnastęępujpująące wymagania:ce wymagania:

1. 1. W pierwszej kolejnoW pierwszej kolejno śścici muszmusz ąą zostazosta ćć zidentyfikowane za pomoczidentyfikowane za pomoc ąą mikroczipumikroczipu ,,
zgodnego z wymogami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 117zgodnego z wymogami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 117 85(w przypadku, gdy 85(w przypadku, gdy mikroczipmikroczip nie spenie spe łłnia wymagania wymaga ńń ŜŜadnej adnej 
z ww. norm, wz ww. norm, w łłaaśściciel zw ierzciciel zw ierz ęęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu wcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu w łłaaśściciela, musi zapewniciciela, musi zapewni ćć momoŜŜliwoliwo śćść odczytania odczytania 
numeru numeru mikroczipumikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponowapodczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponowa ćć czytnikiem).czytnikiem).

2. Nast2. Nastęępnie zostapnie zosta ćć zaszczepione przeciwko wzaszczepione przeciwko w śściekliciekli źźnie.nie.
3.3. Po upPo up łływie przynajmniejywie przynajmniej 1 miesi1 miesi ąąca po szczepieniu, naleca po szczepieniu, nale ŜŜy pobray pobra ćć krew od krew od 

zwierzzwierz ęęcia (rejestry lekarzy upowacia (rejestry lekarzy upowa ŜŜnionych do pobierania prnionych do pobierania pr óóbek krwi od psbek krwi od ps óów, w, 
kotkot óów i fretek do wykonania badaw i fretek do wykonania bada ńń w kierunku w kierunku efektywnosciefektywnosci szczepienia szczepienia 
przeciwko wprzeciwko w śściekliciekli źźnie prowadznie prowadz ąą wwłłaaśściwe terytorialnie okrciwe terytorialnie okr ęęgowe rady lekarskogowe rady lekarsko --
weterynaryjne.weterynaryjne. Listy ww. lekarzy sListy ww. lekarzy s ąą dostdost ęępne na stronie internetowej Krajowej Izby pne na stronie internetowej Krajowej Izby 
LekarskoLekarsko --Weterynaryjnej pod adresemWeterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.plwww.vetpol.org.pl ) i przes) i przes łłaaćć do badania w do badania w 
kierunku efektywnokierunku efektywno śści ww. szczepienia do zatwierdzonego przez Unici ww. szczepienia do zatwierdzonego przez Uni ęę EuropejskEuropejsk ąą
laboratorium laboratorium –– lista zatwierdzonych laboratorilista zatwierdzonych laboratori óów jest zamieszczona w Decyzji w jest zamieszczona w Decyzji 
Komisji 2004/693/WE (zatwierdzonym laboratorium na terenie PolskKomisji 2004/693/WE (zatwierdzonym laboratorium na terenie Polsk i jest  i jest  
PaPańństwowy Instytut Weterynaryjny stwowy Instytut Weterynaryjny –– PaPańństwowy Instytut Badawczy stwowy Instytut Badawczy -- ZakZakłład ad 
Wirusologii, Al. PartyzantWirusologii, Al. Partyzant óów 57, 24w 57, 24--100 Pu100 Pułławy, awy, www.piwet.pulawy.plwww.piwet.pulawy.pl ).).



4.4. ZwierzZwierz ęę momoŜŜe wjechae wjecha ćć na terytorium Zjednoczonego Krna terytorium Zjednoczonego Kr óólestwa Wielkiej Brytanii lestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Pi Irlandii P óółłnocnej nie wczenocnej nie wcze śśniej niniej ni ŜŜ po uppo up łływie 6 miesiywie 6 miesi ęęcy od uzyskania cy od uzyskania 
pozytywnego wyniku ww. badania (tzn. miano przeciwc iapozytywnego wyniku ww. badania (tzn. miano przeciwc iałł w surowicy musi w surowicy musi 
wynosiwynosi ćć co najmniej 0,5 IU/ml)co najmniej 0,5 IU/ml)

5.5. Po uzyskaniu wyniku powyPo uzyskaniu wyniku powy ŜŜszego badania naleszego badania nale ŜŜy uday uda ćć sisięę do lekarza weterynarii do lekarza weterynarii 
upowaupowa ŜŜnionego do wystawiania paszportnionego do wystawiania paszport óów dla zwierzw dla zwierz ąąt towarzyszt towarzysz ąącychcych (lista (lista 
lekarzy wyznaczonych znajduje silekarzy wyznaczonych znajduje si ęę na stronie internetowej: na stronie internetowej: www.vetpol.org.plwww.vetpol.org.pl ) w ) w 
celu wprowadzenia informacji o wszystkich ww. czynn ocelu wprowadzenia informacji o wszystkich ww. czynn ośściach do paszportu ciach do paszportu 
zwierzzwierz ęęcia.cia.

6.6. Dodatkowo na 24Dodatkowo na 24 --48 godzin przed wyjazdem, zwierz48 godzin przed wyjazdem, zwierz ęę musi zostamusi zosta ćć odrobaczone odrobaczone 
i poddane profilaktyce i poddane profilaktyce przeciwkleszczowejprzeciwkleszczowej -- te czynnote czynno śści rci r óówniewnieŜŜ muszmusz ąą zostazosta ćć
potwierdzone w paszporcie zwierzpotwierdzone w paszporcie zwierz ęęcia.cia.

7.7. ZwierzZwierz ęę momoŜŜe wjechae wjecha ćć na terytorium Zjednoczonego Krna terytorium Zjednoczonego Kr óólestwa Wielkiej Brytanii lestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Pi Irlandii P óółłnocnej jedynie zatwierdzonnocnej jedynie zatwierdzon ąą przez DEFRA trasprzez DEFRA tras ąą i korzystaji korzystaj ąąc z usc z us łług ug 
zatwierdzonego przewozatwierdzonego przewo źźnikanika (lista zatwierdzonych tras wjazdu i autoryzowanych (lista zatwierdzonych tras wjazdu i autoryzowanych 
przewoprzewo źźniknik óów dostw dost ęępna jest dostpna jest dost ęępna na stronie internetowej pna na stronie internetowej www.defra.gov.ukwww.defra.gov.uk ). ). 

Uwaga !!!Uwaga !!!
Aby zwierzAby zwierz ęę zostazosta łło wpuszczone na terytorium Zjednoczonego Kro wpuszczone na terytorium Zjednoczonego Kr óólestwa Wielkiej lestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii PBrytanii i Irlandii P óółłnocnej nocnej musi bymusi by ćć bezwzglbezwzgl ęędnie zachowana kolejnodnie zachowana kolejno śćść
powypowy ŜŜszych dziaszych dzia łłaańń..



W przypadku, gdy zwierzW przypadku, gdy zwierz ęę zostazosta łło najpierw zaszczepione przeciwko wo najpierw zaszczepione przeciwko w śściekliciekli źźnie a nie a 
potem zidentyfikowane (potem zidentyfikowane ( mikroczipmikroczip ), szczepienie przeciwko w), szczepienie przeciwko w śściekliciekli źźnie powinno nie powinno 

zostazosta ćć powtpowt óórzone po rzone po zaczipowaniuzaczipowaniu zwierzzwierz ęęcia, jednakcia, jednak ŜŜe ze wzgle ze wzglęęddóów w 
zdrowotnych, nie wczezdrowotnych, nie wcze śśniej niniej ni ŜŜ w 21 dni po ostatnim szczepieniu.w 21 dni po ostatnim szczepieniu.

Uwaga !!!Uwaga !!!
Przemieszczanie z Polski na terytorium Zjednoczoneg o KrPrzemieszczanie z Polski na terytorium Zjednoczoneg o Kr óólestwa Wielkiej Brytanii i lestwa Wielkiej Brytanii i 

Irlandii PIrlandii P óółłnocnej psnocnej ps óów, kotw, kot óów i fretek w wieku poniw i fretek w wieku poni ŜŜej trzech miesiej trzech miesi ęęcy, cy, 
nieszczepionychnieszczepionych przeciwko wprzeciwko w śściekliciekli źźnie nie jest niedozwolonejest niedozwolone ..



WWłłochyochy

ZwierzZwierz ęęta towarzyszta towarzysz ąące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych ce (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niek omercyjnych 
z Polski na terytorium z Polski na terytorium Republiki Republiki WWłłoskiejoskiej ,, musz ą spełnia ć następujące 

wymagania:
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących 

zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 

92/65/EWG

1. Musz ą być zidentyfikowane za pomoc ą:
- czytelnego tatua Ŝu

lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia 

wymagań Ŝadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić moŜliwość
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Musz ą zosta ć zaszczepione przeciwko w ściekli źnie. 
Szczepienie uzyskuje wa Ŝność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pie rwszego 

szczepienia wykonanego u zwierz ęcia w wieku powy Ŝej 3 m-ca Ŝycia W przypadku kolejnych 
szczepie ń przeprowadzanych regularnie w odst ępach rocznych (dawki przypominaj ące), 
szczepienie uzyskuje wa Ŝność w dniu podania dawki przypominaj ącej szczepionki. Je śli 

właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz ę nie posiada za świadczenia 
o zaszczepieniu zwierz ęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odp owiednio 

traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa wa Ŝności po upływie 21 dni od daty jego 
dokonania.

(Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE 
z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne)



3.Musz ą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upowa Ŝnionego lekarza 
weterynarii, po świadczaj ący waŜność szczepienia przeciwko w ściekli źnie.

Rejestry lekarzy upowa Ŝnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i  fretek 
prowadz ą właściwe okr ęgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy 

upowa Ŝnionych do wystawania paszportów dla zwierz ąt domowych 
w poszczególnych województwach s ą dost ępne na stronie internetowej Krajowej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl

UWAGA!!!UWAGA!!!
Przemieszczanie na terytorium Republiki WPrzemieszczanie na terytorium Republiki W łłoskiej psoskiej ps óów, kotw, kot óów i fretek w wieku w i fretek w wieku 

poniponi ŜŜej ej 
3 miesi3 miesi ąąca ca ŜŜycia, ycia, nieszczepionychnieszczepionych przeciwko wprzeciwko w śściekliciekli źźnie, jest nie, jest niedozwoloneniedozwolone . . 



OpracowaOpracowałł

PrzemysPrzemysłław aw StalkaStalka

GGłłóówny Inspektorat Weterynarii w Warszawiewny Inspektorat Weterynarii w Warszawie


