
Informacja o zmianie zasad postępowania ze zwierzętami przemieszczanymi                             

w celach niehandlowych w liczbie do 5 sztuk, towarzyszącymi obywatelom Ukrainy 

wjeżdżającym z  tego kraju do UE przez polską granicę zewnętrzną w związku                        

z trwającym konfliktem militarnym. 

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że od dnia 27 marca 2023 r. traci moc „Tymczasowa procedura 

Głównego Lekarza Weterynarii” z dnia 14 lipca 2022r.  

 

Od 27 marca 2023r. zwierzęta towarzyszące ich właścicielom, w liczbie do 5 sztuk, przemieszczającym się 

z terytorium Ukrainy muszą spełnić poniższe wymagania określone prawem Unii Europejskiej: 

 

1. Zwierzęta z gatunków psy (Canis lupus familiaris), koty (Felis silvestris catus), fretki (Mustela 

putorius furo) 

Zwierzęta ww. gatunków przemieszczane do państw członkowskich UE zgodnie ze standardową procedurą 

mogą towarzyszyć podróżującym  w sytuacji spełnienia wszystkich wymagań UE, tj.: 

1) zwierzę zostało prawidłowo oznakowane za pomocą mikrochipa, 

2) zwierzę zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie i szczepienie jest nadal ważne 

(https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wscieklizne), 

3) zwierzę posiada aktualny wynik badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał 

przeciwko wściekliźnie (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badanie-poziomu-

przeciwcial),  

4) zwierzę jest zaopatrzone w świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem określonym w prawie UE 

(https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/swiadectwo-zdrowia) lub w określonych 

przypadkach ważny paszport wydany w jednym z państw członkowskich UE 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne. 

 

W ramach uproszczenia w przemieszczaniu na terytorium Unii, do odwołania, polskie służby nie będą 

wymagały 90 dniowego okresu oczekiwania od momentu pobrania próbki krwi do badania miana poziomu 

przeciwciał przeciwko wściekliźnie, jeżeli wynik wykonanego badania będzie zadowalający (> 0,5 IU/ml) i 

wskazany w świadectwie zdrowa zwierzęcia.  

W świadectwie zdrowia ukraiński urzędowy lekarz weterynarii powinien wykreślić odpowiednie 

poświadczenie dotyczące 90 dniowego okresu oczekiwania, parafując i przykładając imienną pieczątkę na 

marginesie wykreślonego poświadczenia.  

Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania należy dołączyć do świadectwa zdrowia. 

 

2.  Pozostałe gatunki zwierząt przemieszczanych jako towarzyszące (ptaki, gryzonie, króliki, 

płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce) 

 

a) ptaki : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ptaki  

b) króliki domowe : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/kroliki-domowe  

c) pozostałe zwierzęta : https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/pozostale-zwierzeta  
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