
Zwierzęta towarzyszące (psy, koty i fretki) przemieszczane w celach 
niekomercyjnych z Polski do poszczególnych krajów, zgodnie z art. 5 
Rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 
2003 r., muszą spełniać następujące wymagania:  

Dla Państw: Austria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, 
Słowenia, Węgry 

- muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikroczipu 
zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w 
przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań ww. normy, właściciel zwierzęcia 
lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość 
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi 
dysponować odpowiednim czytnikiem. 

- muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność 
po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia 
wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia. W przypadku kolejnych 
szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki 
przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki 
przypominającej szczepionki.  

Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o 
zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio 
traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty 
jego dokonania. 

- muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza 
weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.  

Belgia 

- muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikroczipu 
zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w 
przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań ww. normy, właściciel zwierzęcia 
lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość 
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi 
dysponować odpowiednim czytnikiem. 

- muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność 
po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia 
wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia. W przypadku kolejnych 
szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki 
przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki 
przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę 
nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne 



szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa 
ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania. 

- muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza 
weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. 

Jeżeli zechcemy wyjechać z pupilem (pies, kot fretka) który ma poniżej 3 m-cy 
wtedy obowiązuje specjalna procedura przemieszczania. Warunkiem wyjechania jest 
zaszczepienie zwierzęcia po ukończeniu 7 tygodnia życia i przynajmniej na 3 
tygodnie przed wyjazdem.  

 Finlandia 

Podczas przemieszczania, zwierzęciu musi towarzyszyć właściciel lub inna osoba za 
nie odpowiedzialna. 

- muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikroczipu 
zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w 
przypadku gdy mikroczip nie spełnia wymagań ww. normy, właściciel zwierzęcia lub 
osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość 
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi 
dysponować odpowiednim czytnikiem. Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi być 
poprzedzone identyfikacją (czipowaniem, jeśli nie posiada tatuażu) 

- muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie przy użyciu inaktywowanej 
szczepionki zawierającej przynajmniej jedną jednostkę antygenową/dawkę (standard 
WHO). Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w 
przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-
ca życia. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w 
odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu 
podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba 
odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w 
roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze 
szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania. 

Młode zwierzęta, nie szczepione przeciwko wściekliźnie nie mogą być wwożone na 
teren Finlandii. Psy i koty muszą być odrobaczone (echinococcosis) nie później 
niż 30 dni przed wyjazdem do Finlandii preparatem zawierającym praziquantel lub 
epsiprantel. Zabieg odrobaczania musi być udokumentowany w paszporcie 
zwierzęcia. 

Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza 
weterynarii. Informacje dotyczące identyfikacji, odrobaczania, poświadczenie 
ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie, informacje o wyniku badania 
efektywności tego szczepienia muszą zostać poświadczone w paszporcie zwierzęcia 
przez upoważnionego lekarza weterynarii.  

 



 Irlandia 

W pierwszej kolejności muszą zostać zidentyfikowane za pomocą mikroczipu 
zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w 
przypadku gdy mikroczip nie spełnia wymagań ww. normy, właściciel zwierzęcia lub 
osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość 
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi 
dysponować odpowiednim czytnikiem. 

Jeśli zwierzę zostało najpierw zaszczepione, a potem zaczipowane, szczepienie 
powinno być powtórzone po zaczipowaniu zwierzęcia, jednak ze względów 
zdrowotnych nie wcześniej niż 21 dni po ostatnim szczepieniu. Następnie muszą 
zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Po upływie co najmniej miesiąca po 
szczepieniu przeciwko wściekliźnie należy pobrać krew od zwierzęcia i wysłać do 
badania w kierunku efektywności ww. szczepienia do zatwierdzonego przez Unię 
Europejską laboratorium (na terenie Polski zatwierdzonym laboratorium jest 
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach). 

Zwierzę może wjechać na terytorium republiki Irlandii nie wcześniej niż po upływie 
6 m-cy od uzyskania pozytywnego wyniku ww. badania ( tzn. miano przeciwciał 
powinno wynosić co najmniej 0,5 IU/ml). Jednocześnie, podczas tego półrocznego 
okresu zwierzę nie może opuszczać terenów państw członkowskich. Po uzyskaniu 
wyniku badania należy udać się do upoważnionego do wystawiania paszportów 
lekarza weterynarii w celu wydania paszportu dla zwierzęcia i wprowadzenia do 
niego informacji na temat wszystkich ww. czynności. Dodatkowo na 24- 48 godzin 
przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce 
przeciwkleszczowej - informacje te również muszą być poświadczone w paszporcie 
przez upoważnionego lekarza weterynarii. 

Zwierzęciu podczas podróży musi towarzyszyć właściciel lub inna osoba 
odpowiedzialna za zwierzę. Zwierzę możemy wwieźć na terytorium Republiki 
Irlandii jedynie zatwierdzona trasą i korzystając z usług zatwierdzonego 
przewoźnika. Aby zwierzę zostało wpuszczone na terytorium Republiki Irlandii musi 
być bezwzględnie zachowana kolejność powyższych działań.  

 Szwecja 

W pierwszej kolejności muszą zostać zidentyfikowane za pomocą mikroczipu 
zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w 
przypadku gdy mikroczip nie spełnia wymagań ww. normy, właściciel zwierzęcia lub 
osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość 
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi 
dysponować odpowiednim czytnikiem) lub za pomocą tatuażu. Jeśli zwierzę zostało 
najpierw zaszczepione, a potem zaczipowane, szczepienie powinno być powtórzone 
po zaczipowaniu zwierzęcia, jednak ze względów zdrowotnych nie wcześniej niż 21 
dni po ostatnim szczepieniu. 



Następnie muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Po upływie co 
najmniej 120 dni, jednakże nie więcej niż 365 dni, po ostatnim szczepieniu 
przeciwko wściekliźnie należy pobrać krew od zwierzęcia i wysłać do badania w 
kierunku efektywności ww. szczepienia do zatwierdzonego przez Unię Europejską 
laboratorium (na terenie Polski zatwierdzonym laboratorium jest Państwowy Instytut 
Weterynaryjny w Puławach). 

Po uzyskaniu wyniku badania należy udać się do upoważnionego do wystawiania 
paszportów lekarza weterynarii w celu wydania paszportu dla zwierzęcia i 
wprowadzenia do niego informacji na temat wszystkich ww. czynności. Dodatkowo 
w ciągu 10 dni przed wyjazdem , zwierzę musi zostać odrobaczone preparatem 
zawierającym praziquantel lub epsiprantel - informacje te również muszą być 
poświadczone w paszporcie przez upoważnionego lekarza weterynarii. Aby zwierzę 
zostało wpuszczone na terytorium Królestwa Szwecji musi być bezwzględnie 
zachowana kolejność powyższych działań. Wwożenie młodych zwierząt na 
terytorium Królestwa Szwecji, w wieku poniżej 3 miesiąca życia, nieszczepionych 
przeciwko wściekliźnie jest zabronione.   

 Wielka Brytania 

W pierwszej kolejności muszą zostać zidentyfikowane za pomocą mikroczipu 
zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w 
przypadku gdy mikroczip nie spełnia wymagań ww. normy, właściciel zwierzęcia lub 
osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość 
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi 
dysponować odpowiednim czytnikiem. Jeśli zwierzę zostało najpierw zaszczepione a 
potem zaczipowane, szczepienie powinno być powtórzone po zaczipowaniu 
zwierzęcia, jednak ze względów zdrowotnych nie wcześniej niż 21 dni po ostatnim 
szczepieniu. 

Następnie muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Po upływie co 
najmniej miesiąca po szczepieniu przeciwko wściekliźnie należy pobrać krew od 
zwierzęcia i wysłać do badania w kierunku efektywności ww. szczepienia do 
zatwierdzonego przez Unię Europejską laboratorium (na terenie Polski 
zatwierdzonym laboratorium jest Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach). 
Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Północnej Irlandii nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od uzyskania pozytywnego 
wyniku ww. badania ( tzn. miano przeciwciał powinno wynosić co najmniej 0,5 
IU/ml). Jednocześnie, podczas tego półrocznego okresu zwierzę nie może opuszczać 
terenów państw członkowskich. 

Po uzyskaniu wyniku badania należy udać się do upoważnionego do wystawiania 
paszportów lekarza weterynarii w celu wydania paszportu dla zwierzęcia i 
wprowadzenia do niego informacji na temat wszystkich ww. czynności. Dodatkowo 
na 24- 48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane 
profilaktyce przeciwkleszczowej - informacje te również muszą być poświadczone w 



paszporcie przez upoważnionego lekarza weterynarii. Zwierzęciu podczas podróży 
musi towarzyszyć właściciel lub inna osoba odpowiedzialna za zwierzę. Zwierzę 
możemy wwieźć na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Północnej Irlandii jedynie zatwierdzona przez DEFRA trasą i korzystając z usług 
zatwierdzonego przewoźnika. 

Aby zwierzę zostało wpuszczone na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Północnej Irlandii musi być bezwzględnie zachowana kolejność 
powyższych działań. Wwożenie młodych Zwierząt na terytorium Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, w wieku poniżej 3 miesiąca życia, 
nieszczepionych przeciwko wściekliźnie jest zabronione.  

 Włochy 

- muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikroczipu 
zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w 
przypadku gdy mikroczip nie spełnia wymagań ww. normy, właściciel zwierzęcia lub 
osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość 
odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi 
dysponować odpowiednim czytnikiem. 

- muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność 
po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia 
wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia. W przypadku kolejnych 
szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki 
przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki 
przypominającej szczepionki. 

Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o 
zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio 
traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty 
jego dokonania. 

- muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza 
weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Wwożenie 
młodych zwierząt do Włoch, w wieku poniżej 3 miesiąca życia, nie szczepionych 
przeciwko wściekliźnie jest zabronione. 
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