Warszawa, dnia

stycznia 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Mirosław Welz

wg rozdzielnika
Nasz znak:

GIWbip-604-17/2019(3)

W nawiązaniu do pisma GIWbip-604-17/2019(2) z dnia 28 marca 2019 r.,
oraz w związku z ustaleniami podjętymi pomiędzy Unią Europejską, a Zjednoczonym
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wielka Brytania opuszcza
Unię Europejską w dniu 31 stycznia 2020 r., na podstawie Umowy Wyjścia.
Powyższe oznacza, że od

dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia

2020 roku w odniesieniu do BREXITu będzie obowiązywał tzw. „okres przejściowy”.
W okresie przejściowym wszystkie zasady dotyczące przemieszczania
psów, kotów i fretek z/do Wielkiej Brytanii pozostają w niezmienionej formie:


Zwierzęta muszą być prawidłowo oznakowane;



Zwierzęta musza posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;



Zwierzęta muszą posiadać paszport UE;



Psy przemieszczane do Wielkiej Brytanii muszą zostać poddane profilaktyce
przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis (więcej na temat dodatkowych
wymogów można przeczytać na stronie GIW).
Dodatkowo informuję, że wszelkie zasady dotyczące przemieszczania psów,

kotów

i

fretek

znajdują

się

na

stronie

Komisji

Europejskiej:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en oraz w odniesieniu do „BREXIT
(okres

przejściowy)

na

stronie

Głównego

Inspektoratu

Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brexit
Ważne

informacje

dotyczące

BREXITu

są

publikowane

pod

linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje oraz na
stronie www.brexit.gov.pl.
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Szczegółowe informacje w odniesieniu do przemieszczania zwierząt są również
dostępne na stronie internetowej właściwej władzy weterynaryjnej Wielkiej Brytanii pod
linkiem:

https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-after-brexit#pet-travel-

during-the-transition-period.

Rozdzielnik:
1. Ambasada RP w Londynie;
2. Departament Konsularny - Ministerstwo Sprawa Zagranicznych;
3. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii - MRiRW;
4. Departament Ceł - Ministerstwo Finansów;
5. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
6. Graniczni Lekarze Weterynarii - wszyscy
7. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
8. Związek Kynologiczny w Polsce
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