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Szanowny Panie Prezesie,
W związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, w chwili obecnej notuje się dużą
liczbę zwierząt towarzyszących przemieszczających się wraz z uchodźcami z Ukrainy na
terytorium Polski.
Biorąc

powyższe

pod

uwagę

Państwa

Członkowskie

Unii

Europejskiej

w tym Polska zgodziły się na wprowadzanie z Ukrainy do Unii Europejskiej zwierząt z
gatunku psy, koty, fretki, towarzyszących ich posiadaczom, które nie spełniają warunków
weterynaryjnych tj. brak oznakowania, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie, bez
świadectwa zdrowia oraz bez przeprowadzonego badania serologicznego w kierunku
oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie.
Jednocześnie informuję, że Inspekcja Weterynaryjna podjęła działania, aby wszystkie
zwierzęta niespełniające warunków weterynaryjnych wymaganych przy wjeździe na
terytorium UE, w pierwszej kolejności były poddawane na granicy polsko - ukraińskiej
szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz oznakowaniu za pomocą elektronicznego
identyfikatora (mikrochip). Dodatkowo, wystawiane jest pozwolenie zezwalające na wjazd
do Unii Europejskiej i dalsze przemieszczanie.
W związku z podjęciem między nami konsultacji w tej sprawie pragnę zaproponować
zasady, dotyczące działań, kiedy zwierzę nie zostaje na granicy oznakowane oraz
zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Przyczyną może być brak okazania zwierzęcia do
kontroli, brak kwalifikacji zwierzęcia do szczepienia (zwierzę wykazuje objawy chorób) lub
brak możliwości na danym przejściu granicznym w danym momencie wykonania
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powyższych procedur. W takiej sytuacji niejednokrotnie do lecznic weterynaryjnych
zgłaszają się uchodźcy ze swoimi zwierzętami, w celu dopełnienia formalności wjazdowych.
Mając na względzie, iż w związku z nadzwyczajną sytuacją kryzysową, koszty szczepień
przeciwko wściekliźnie, jak również koszty znakowania zwierząt towarzyszących
uchodźcom są pokrywane z budżetu państwa, zwracam się z uprzejmą prośbą o
każdorazowe informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez zakład
leczniczy dla zwierząt o pojawieniu się takich zwierząt w lecznicach weterynaryjnych wraz
z podaniem szczegółowych danych właścicieli tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania,
numer telefonu, adres e-mail.
Mając na uwadze, że czynności w zakresie oznakowania zwierzęcia oraz zaszczepienia
przeciwko wściekliźnie wykonywane są na terytorium Polski, odstępuje się od wykonywania
badania

serologicznego

w

kierunku

oznaczenia

poziomu

przeciwciał

przeciwko

wściekliźnie. Zakład leczniczy dla zwierząt dokonujący ww. czynności powinien być
wyznaczony przez powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej.
Ze środków budżetu państwa nie mogą być pokrywane koszty wystawiania paszportów.
Jeżeli paszport lub wynik badania miareczkowania będą niezbędne przy dalszym
przemieszczeniu,

powinny

zostać

zapewnione

przez

posiadacza

zwierzęcia.

Nr

transpondera można umieścić na pozwoleniu, które towarzyszyć powinno pobytowi
zwierzęcia w Polsce.
Ponadto, podczas wizyty weterynaryjnej lekarz weterynarii powinien poinformować
właściciela zwierzęcia, że po zaczipowaniu i zaszczepieni w zakładzie leczniczym dla
zwierząt,

powinien skontaktować się z właściwym miejscowo powiatowym lekarz

weterynarii, w celu wydania przedmiotowego pozwolenia.
Byłbym wdzięczny a przekazanie powyższego rozwiązania

Krzysztof Jażdżewski
/podpisano elektronicznie/
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Do wiadomości:
1. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy.
2. Prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk, Dyrektor PIWet – PIB Puławy.
.
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