
Podróżowanie ze zwierzętami domowymi i innymi   

zwierzętami w UE oraz Norwegii i Wielkiej Brytanii 

Podróżowanie ze zwierzętami domowymi: psami, kotami i fretkami 

 

Przepisy UE ułatwiają podróżowanie do innego państwa UE (27 państw) z 

psem, kotem lub fretką. Przepisy te dotyczą również podróżowania do 

Norwegii i Wielkiej Brytanii. Przepisy te regulują również podróże do UE z 

państwa lub terytorium poza granicami UE. 

Z kilkoma wyjątkami Twoje zwierzę domowe może podróżować z Tobą do 

innego państwa UE lub z państwa niebędącego członkiem UE do państwa 

członkowskiego UE, pod warunkiem że: 

 ma wszczepiony mikroczip lub czytelny tatuaż wykonany przed 3 lipca 2011 r.; 

 zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie; 

 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 

 okres ważności szczepienia rozpoczyna się nie wcześniej niż 21 dni od dnia 

dokonania pierwszego szczepienia, a każde kolejne szczepienie (dawka 

przypominająca) zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego 

szczepienia (zgodnie z informacją w odpowiedniej sekcji paszportu); 

 w przypadku przemieszczania psów do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Malty i 

Norwegii zostały poddane leczeniu przeciwko tasiemcowi Echinococcus 

multilocularis (niewymagane w przypadku psów podróżujących bezpośrednio 

między Finlandią, Irlandią, Maltą, Wielką Brytanią i Norwegią) i odnotowane w 

paszporcie; 

 posiada ważny europejski paszport dla zwierząt domowych, gdy podróżuje do innego 

państwa UE, lub unijne świadectwo zdrowia zwierzęcia, gdy podróżuje z państwa 

niebędącego członkiem UE. 

Przepisy UE dotyczące podróżowania ze zwierzętami domowymi mają 

zastosowanie do podróży prywatnych ze zwierzętami domowymi, które nie 

wiążą się ze zmianą tytułu własności ani sprzedażą. 

 



Dokumenty podróży Twojego psa, kota lub fretki 

Europejski paszport dla zwierząt domowych 

Europejski paszport dla zwierząt domowych to dokument sporządzony według 

standardowego wzoru UE, niezbędny do podróżowania między państwami UE. 

Zawiera opis i szczegółowe dane zwierzęcia domowego, w tym dane dotyczące jego 

mikroczipu lub wytatuowanego kodu, a także wpis dotyczący szczepienia przeciwko 

wściekliźnie i dane kontaktowe właściciela oraz weterynarza, który wydał paszport. 

Europejski paszport dla zwierząt domowych dla psa, kota lub fretki możesz uzyskać 

od każdego upoważnionego lekarza weterynarii (który otrzymał od właściwych 

organów pozwolenie na wydawanie paszportów dla zwierząt domowych). Paszport 

dla zwierząt domowych jest ważny przez całe życie zwierzęcia domowego, jeżeli 

posiada ono ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie. 

Jeżeli podróżujesz do państwa UE z Andory, Szwajcarii, Wysp Owczych, Gibraltaru, Grenlandii, 

Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Watykanu, Twoje zwierzę domowe 

może również wjechać do UE z paszportem dla zwierząt domowych wydanym w jednym z tych 

państw. 

Unijne świadectwo zdrowia zwierzęcia 

Unijne świadectwo zdrowia zwierzęcia to kolejny rodzaj dokumentu, który zawiera 

szczegółowe informacje na temat zwierzęcia domowego (tożsamości, stanu zdrowia, 

szczepień przeciwko wściekliźnie) i jest sporządzany według standardowego wzoru 

UE. 

 Jeżeli podróżujesz z państwa lub terytorium nienależącego do UE, unijne 

świadectwo zdrowia zwierzęcia domowego musi zostać zatwierdzone przez 

krajowego urzędowego lekarza weterynarii w państwie wyjazdu nie później niż 

10 dni przed przyjazdem zwierzęcia domowego do UE. Świadectwo jest 

ważne w przypadku podróży między państwami UE przez okres 4 miesięcy od 

daty wydania lub do czasu upływu ważności szczepienia przeciwko 

wściekliźnie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

 

Ponadto należy również wypełnić i dołączyć do unijnego świadectwa zdrowia 

zwierzęcia domowego pisemne oświadczenie potwierdzające jego transport w celach 

niekomercyjnych. Oświadczenie jest także wymagane, jeżeli zwierzę domowe 



podróżuje pod opieką osoby przez Ciebie upoważnionej. W takim przypadku Twoje 

zwierzę domowe musi wrócić do Ciebie w terminie do 5 dni od przemieszczenia. 

.Zwierzęta domowe podróżujące bez właściciela 

Co do zasady zwierzęta domowe muszą podróżować z właścicielami. Możesz jednak 

upoważnić inną osobę do towarzyszenia zwierzęciu domowemu zamiast Ciebie 

(mowa o pisemnym oświadczeniu opisanym  powyżej). Zwierzę domowe musi jednak 

wrócić do Ciebie w terminie do 5 dni  od jego przemieszczenia. 

Jeżeli Twoje zwierzę domowe podróżuje bez opieki, będzie musiało spełniać wymagania 

zdrowotne stosowane w przypadku przywozu psów, kotów lub fretek do UE lub handlu nimi w 

UE. 

Podróżowanie z ponad pięcioma zwierzętami domowymi 

Możesz podróżować z maksymalnie pięcioma zwierzętami domowymi, a jeśli 

podróżujesz z ponad pięcioma takimi zwierzętami (psami, kotami lub fretkami), 

musisz przedstawić dowód potwierdzający, że: 

 uczestniczą w konkursie, wystawie lub wydarzeniu sportowym (przedkładając np. 

dokument rejestracyjny), oraz 

 mają więcej niż 6 miesięcy. 

Jeżeli podróżujesz z ponad 5 zwierzętami domowymi (psami, kotami lub fretkami), a nie 

kwalifikujesz się do żadnego z wyjątków wspomnianych powyżej, zwierzęta domowe muszą 

spełniać przepisy dotyczące zdrowia zwierząt, które mają zastosowanie do komercyjnego 

przywozu zwierząt do UE. 

 

 

Podstawy prawne: 

1. U S T AWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm.) 

2. U S T AWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 

3. ROZPORZĄDZENIE 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 

4. 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. 

 


