INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z UKRAINY
ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI (PSY, KOTY, FRETKI)
Zasady przemieszczania się w obrębie UE, legalizacja pobytu, tranzyt
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy
muszą posiadać:
• prawidłowe oznakowanie (chip);
• ważne szczepienie na wściekliznę;
• wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
• świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi
W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące
właścicielom przekraczającym granicę polsko–ukraińską wpuszczone są do Polski bez spełnienia
powyższych wymogów weterynaryjnych przy czym właściciele zwierząt są zobowiązani do
uzupełnienia braków formalnych.
Zasady postępowania na granicy:
Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt
funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej)
lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.
W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy
wypełnić wniosek o:
1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest
państwem docelowym osoby przekraczającej granicę
lub
2. tranzyt przez państwo członkowskie - jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby
przekraczającej granicę.
Po wypełnieniu wniosku, na miejscu zwierzę zostanie bezpłatnie:
- oznakowane,
- zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną.
Po wykonaniu powyższych procedur wydane zostanie POZWOLENIE, które będzie dokumentem
umożliwiającym legalne przemieszczenie ze zwierzęciem towarzyszącym do wskazanego miejsca
docelowego.
W dalszej kolejności, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (miejsca tymczasowego pobytu), konieczne
jest zgłoszenie się do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce
tymczasowego pobytu celem uzyskania dalszych informacji co do postępowania ze zwierzęciem.
Zasady postępowania w przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury na
granicy:
W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce
przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest:
1. zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zwierzę zostanie
zaczipowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz gdzie zostaną Państwo poinformowani
o dalszych procedurach.

Na terenie m.st. Warszawy bezpłatnie wykonać można czipowanie i szczepienie przeciwko
wściekliźnie u lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Inspekcję Weterynaryjną:
1. Andrzej Krajewski - tel. 692 007 920 miasto Warszawa ul. Nowoursynowska 147, Dzielnica
Ursynów;
2. Małgorzata Brzóska – tel. 501 980 159 Warszawa, ul. Klaudyny 32 Dzielnica Bielany;
3. Barbara Fojut-Pałka – tel. 22 6759845 Warszawa ul. Bartnicza 3, Dzielnica Targówek;
4. Dariusz Radajewski- tel. 22 6714000 Warszawa ul. Umińskiego, nr 16, lok. A, Dzielnica Praga
Pd;
5. Bożena Marczak-Bryzek – tel. 602246039 Warszawa ul. Obszarowa 1, Dzielnica Wawer;
6. Mirosław Hącel – tel. 501 864 718 Warszawa ul. Morcinka 32, Dzielnica Bemowo;
7. Marcin Kaliniak – tel. 22 4359936, email: wolavet@wp.pl Warszawa ul. Tyszkiewicza 11a
lok. U2-01, Dzielnica Wola;
8. Klaudia Bończak – tel. 226310374, Warszawa ul. Paganiniego 3, Dzielnica Włochy;
9. Waldemar Wośko – tel. 22 6225522 Warszawa ul. Książęca 3, Dzielnica Śródmieście.
2. zgłoszenie się do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce
tymczasowego pobytu celem uzyskania pozwolenia.

W przypadku m.st. Warszawy należy kontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w
Warszawie ul. Gagarina 15, https://www.wawa.piw.gov.pl/, e-mail poczta@wawa.piw.gov.pl
tel. 22 840-43-33, 22 841-13-19, 22 851-60-02
Szczegółowe informacje można znaleźć również na stronach:
Krajowej Izby lekarsko-Weterynaryjnej https://www.vetpol.org.pl
https://www.vetpol.org.pl/images/Pismo_GLW_-_UA.pdf
Głównego Inspektoratu Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Informacje-dlapodroznych-z-Ukrainy-nie-posiadajacych-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych-dla-psow-kotowi-fretek/idn:1999
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie https://www.wawa.piw.gov.pl/2022/03/01/wazneinformacje-dotyczace-uchodzcow-ze-zwierzetami/

Tranzyt zwierząt w UE, paszporty dla zwierząt
Według najnowszych informacji uzyskanych z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii osoby z
Ukrainy chcące przemieszczać się ze zwierzętami po krajach Unii Europejskiej nie muszą wyrabiać
tradycyjnego paszportu dla zwierzęcia.
W obrębie krajów Unii obowiązuje POZWOLENIE wydawane przez Powiatowego lekarza Weterynarii,
które zastępuje paszport i jest respektowane przez wszystkie kraje UE.

Pomoc dla zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy
Pomoc dla zwierząt można uzyskać w:
1. Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie przy ul. Paluch 2 w godzinach 10.00 – 18.00.
W sytuacjach zagrożenia życia zwierzęcia pomoc udzielana jest całodobowo. Schronisko oferuje
bezpłatnie:

a. szczepienia i czipowanie zwierząt,
b. pomoc weterynaryjną dla zwierząt pozostających pod opieka uchodźców z Ukrainy,
c. pomoc zwierzętom pozostającym pod opieką uchodźców, które doznały uszczerbku na zdrowiu
podczas ewakuacji lub pobytu w Polsce i wymagające natychmiastowego leczenia, także
szpitalnego,
d. wsparcie w postaci suchej karmy bytowej dla zwierząt pozostających pod opieką uchodźców z
Ukrainy.
Niezależnie od powyższego Schronisko przygotowało już 35 miejsc na przyjęcie zwierząt z Ukrainy, a
kolejne miejsca są przygotowywane.
W sprawie pomocy i wsparcia prosimy o kontakt na całodobowe numery telefonów: +48 22 868 15
78, i 22 868 15 79 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej: ba@napaluchu.waw.pl lub info@napaluchu.waw.pl.
2. Prywatnych lecznicach weterynaryjnych dla zwierząt
Wykaz zakładów leczniczy dla zwierząt, które zadeklarowały bezpłatną pomoc na swoich stronach
internetowych:
Psy i koty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przychodnia Przy Królikarni, ul.Puławska 138a, Warszawa, https://www.przykrolikarni.waw.pl
Klinika weterynaryjna Elwet, al. Niepodległości 24/30, Warszawa, https://www.elwet.pl
Edina przychodnia weterynaryjna Salvet, ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 2, lokal U7,
Warszawa, https://www.salvet.pl
Przychodnia weterynaryjna Zwierzaki, ul. Starzyńskiego 4, Dawidy Bankowe,
https://www.facebook.com/Przychodnia-Weterynaryjna-ZWIERZAKI-321387904552913
Przychodnia weterynaryjna Labrador, pl. Inwalidów 1, Warszawa,
https://www.facebook.com/labradorvet
Przychodnia weterynaryjna Boliłapka, Polinezyjska 10 A, Warszawa,
https://www.facebook.com/przychodniabolilapka
Przychodnia weterynaryjna Przy Forcie, ul.Obrońców Tobruku 27 lok.uż. 4, Warszawa,
http://www.przyforcie.pl
Całodobowa Klinika Weterynaryjna Vet4Pet, ul. Grenadierów 9 lok. 1, Warszawa,
https://www.vet4pet.pl
Wetlandia Przychodnia Weterynaryjna, ul. Starzyńskiego 10, Warszawa,
https://www.wetlandia.pl
Gabinet Weterynaryjny Kobiałka, ul. Mochtyńskiego 61a, Warszawa,
https://weterynarzkobialka.pl

Małe ssaki (fretki, króliki, świnki morskie), gady i ptaki
•
•

Przychodnia dla zwierząt egzotycznych OAZA, ul Potocka 4, Warszawa,
https://www.facebook.com/OAZA.WET/
Pulsvet, ul. Alternatywy 7 lok. U8 i U2, Warszawa,
https://www.facebook.com/przychodnia.pulsvet/

Wykaz zakładów leczniczych dla zwierząt, które zgłosiły deklarację pomocy i jej zakres do Urzędu
m.st. Warszawy:

L.p.

Nazwa ZLZ

Adres

Telefon

Zakres pomocy:

1.

Całodobowa Klinika
Weterynaryjna Vet4Pet

ul. Grenadierów 9 lok. 1,
04-052 Warszawa

600 077 788,
22 400 55 66

1)
2)
3)
4)

5)
6)

2.

Wetlandia Przychodnia
Weterynaryjna

ul. Starzyńskiego 10,
03-456 Warszawa

780 517 129

1)

Badanie lekarsko
weterynaryjne
Odpchlenie
Odrobaczenie
Szczepienie na choroby
zakaźne oraz wściekliznę
wraz z wydaniem
zaświadczenia
Chipowanie
Przygotowanie zwierząt
do dalszego transportu
Badanie lekarsko
weterynaryjne

2)

Szczepienie na choroby
zakaźne

3)

Usługa Chipowania
(właściciel zwierzęcia
musi pokryć koszt druku i
czipa).

3.

Gabinet Weterynaryjny
Kobiałka

ul. Mochtyńskiego 61a,
03-289 Warszawa

575 100 744

1)

Badanie lekarsko
weterynaryjne

2)

Szczepienie na choroby
zakaźne oraz wściekliznę

3. Organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, które zgłosiły
deklarację pomocy i jej zakres do Urzędu m.st. Warszawy

L.p.

1.

Organizacja

Zakres pomocy zwierzętom z Ukrainy

Kontakt

El Gato

1. kastracji i leczenia kotów,
2. pomoc behawioralna,
3. zaopiekowanie się kotem seniorem,
wymagającym leczenia,
4. przyjęcie kotów bezdomnych i porzuconych
oraz docelowo znalezienie im nowych domów,
5. przyjęcie kotów właścicielskich do czasu, aż
opiekun będzie miał możliwość odebrać swoje
zwierzę

Fundacja Ochrony Zwierząt El Gato
tel. +48 538 445 020
biuro@fundacjaelgato.pl
www.fundacjaelgato.pl

Fretki

1. DT, poszukiwanie DS,
2. pomoc w leczeniu (lecznica PULSVET w
Warszawie zadeklarowała bezpłatne leczenie
m.in. fretkom, królikom, świnkom morskim,
gadom, ptakom przybywającym z Ukrainy),
3. wysyłka karmy fretkowej do Ukrainy

Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek
tel. +48 883 324 684
zarzad@fretek.org
www.fretek.org
kontakty w poszczególnych województwach:
www.fretek.org/kontakt

Koci Swiat

1. zbiórka darów do Ukrainy i do DT w Warszawie,
2. możliwość przekazania Ukraińcom kuwet,
mokrej i suchej karmy, transporterów,
3. mają 20 miejsc dla kotów bezdomnych

Fundacja Azylu Koci Świat
tel. +48 603 651 388 (język polski i angielski)
fundacja@kociswiat.org.pl (w każdym języku)
www.kociswiat.org.pl

4.

Szanowny Pan Kot

1. wsparcie z Wypożyczalni Łapacza czyli
wypożyczenie lub wydanie podstawowego
sprzętu (kuweta, miski) do zaopiekowania się
zwierzęciem,
2. karma oraz żwirek,
3. w przypadku zachorowania zwierzęcia lub
potrzeby wizyty u weterynarza, kierowanie do
współpracujących lecznic, także całodobowych,
4. udzielanie wszelkich informacji odnośnie opieki
nad kotami

Fundacja Szanowny Pan Kot
tel. +48 603 750 303 (język polski i angielski,
w minimalnym stopniu rosyjski)
warszawa@szanownypankot.pl
www.szanownypankot.org

5.

Zwierzęca Polana

1. pomoc w chipowaniu, szczepieniu,
2. przyjęcie psów,
3. karma,
4. wyjazdy do Ukrainy

Fundacja Zwierzęca Polana
tel. + 48 721 225 111
fundacja@zwierzecapolana.org
www.fundacjazwierzecapolana.org

2.

3.

lub w innych organizacjach, które działają w przestrzeni publicznej w ramach swojej działalności
statutowej.

