
 

                                
 

Co chcę 

załatwić? 
Zgłosić zamiar wydawania paszportów dla przemieszczanych w celach niehandlowych 
zwierząt domowych towarzyszących podróżnym 

Kogo dotyczy? 
Lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu 

leczniczego dla zwierząt mających do dyspozycji czytnik mikroczipów spełniający normy 
ISO 11785 

Co 

przygotować? 

Przygotuj : 

 Dane teleadresowe 

 Numery: NIP oraz REGON 

Powyższe dane będą Ci potrzebne do uzupełnienia wniosku. 

Jakie 

dokumenty 

muszę 

wypełnić? 

Wypełnij zgłoszenie, którego wzór znajdziesz w załączniku. 

Zgłoszenie możesz również wypełnić na miejscu w siedzibie Lubuskiej Izby Lekarsko- 
Weterynaryjnej w Zielonej Górze. 

Jak wypełnić 

dokumenty? 

Wypełnij zgłoszenie komputerowo lub odręcznie w jednym egzemplarzu.  

Uzupełnij wykropkowane  pola następnie podpisz się.  

Pamiętaj, aby wypełnić zgłoszenie czytelnie. 

Ile muszę 

zapłacić? 

Za zgłoszenie zamiaru wydawania paszportów nic nie zapłacisz. 

Płatne są natomiast paszporty – opłata wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 

Płatności za paszporty można dokonywać osobiście (lub upoważnić pisemnie inną 

osobę)  w siedzibie Lubuskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej lub zamówić przesyłkę za 
pobraniem. 

Kiedy złożyć 

dokumenty? 
Dokumenty możesz złożyć w dowolnym, wybranym przez siebie terminie po 

skompletowaniu wszystkich dokumentów. 

Gdzie załatwię 

sprawę? 

 

Dokumenty złóż osobiście w Sekretariacie lub wyślij pocztą.  

Znajdziesz nas pod adresem: 

Lubuska Izba Lekarsko-Weterynaryjna 
ul. T. Olbrychta 1b/6 

65-823 Zielona Góra 
 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00 

W razie jakichkolwiek wątpliwości możesz się z nami skontaktować telefonicznie  
tel./fax: +48 68 4520604 lub e-mailowo: lilwet@lilwet.pl 

Co zrobi IZBA?  

Rozpatrzymy Twój wniosek, w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów podejmiemy 

uchwałę o wpisaniu do rejestru o czym zostaniesz poinformowany drogą pocztową. 

Paszporty, w przypadku płatności na miejscu, dostaniesz od ręki (lub osoba 
upoważniona pisemnie), w przypadku zamówienia telefonicznego,  otrzymasz za 
pośrednictwem poczty - przesyłka za pobraniem. 

Jaki jest czas 

realizacji? 
Rozpatrzymy twój wniosek w terminie - do najbliższego posiedzenia  Rady Lubuskiej 
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.  

8. PASZPORTY 

http://www.wiw.mazowsze.pl/zgloszenie.doc


 

Informacje 

dodatkowe 

Dobra Praktyka Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących 

 

W związku ze zmianą przepisów w zakresie przemieszczania o charakterze 
niehandlowym zwierząt domowych od 29.12.2014r., Europejska Federacja Lekarzy 
Weterynarii (FVE) we współpracy z Komisją Europejską przygotowała zestaw pytań i 
odpowiedzi dotyczący zmian: 

Pytania i odpowiedzi: nowe zasady dotyczące podróży ze zwierzętami domowymi i 

paszportów zwierząt domowych dla obywateli UE podróżujących wewnątrz i poza 
granice UE  

 

Szczegółowe informacje nt. przemieszczania zwierząt towarzyszących znajdują się na 
stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii  

 

Weryfikację autentyczności wydanego w Polsce paszportu dla zwierzęcia 
towarzyszącego można przeprowadzić na stronie internetowej:   
https://wetsystems.org.pl/pinfo.aspx 

 

Rejestr lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania 
próbek w celu określenia miana przeciwciał prowadzony jest na stronie internetowej 
Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w zakładce REJESTRY 

Podstawa 

prawna 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 w sprawie 
przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 

 UCHWAŁA KRLW NR 47/2015/VI w sprawie prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-
weterynaryjne rejestru  Rejestr lekarzy weterynarii                                                                                                               
upoważnionych do wydawania paszportów                                                                                             
oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał    

 UCHWAŁA KRLW NR 48/2015/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki 
Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w 
sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla 
przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących 
podróżnym (Dz. U. nr 78, poz. 688) 

http://lilwet.home.pl/data/documents/Dobra=20Praktyka=20Wystawiania=20Paszport=C3=B3w=20dla=20zwierz=C4=85t=29.pdf
http://lilwet.home.pl/data/documents/1.=20polish_pet_travel.pdf
http://lilwet.home.pl/data/documents/1.=20polish_pet_travel.pdf
http://lilwet.home.pl/data/documents/1.=20polish_pet_travel.pdf
http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=1507
https://wetsystems.org.pl/pinfo.aspx
http://lilwet.pl/rejestry/
http://lilwet.home.pl/data/documents/Uchwa=C5=82a=20nr=2047-2015-VI.pdf
http://lilwet.home.pl/data/documents/Uchwa=C5=82a=20nr=2048-2015-VI=20=281=29.pdf


 

Załącznik nr 1 (8) 
 

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU 

lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania 

próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

(UE) Nr 576/2013 prowadzonego przez  okręgową radę lekarsko-weterynaryjną  

  

 

Wnoszę o wpisanie mnie do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania 

paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia (UE) Nr 576/2013 prowadzonego przez  okręgową radę lekarsko-weterynaryjną 

Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 

 

Nazwisko i imię lekarza weterynarii.................................................................................... 

Adres zamieszkania ......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i rodzaj zakładu leczniczego dla zwierząt .................................................................. 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................  

Adres zakładu leczniczego dla zwierząt .............................................................................. 

............................................................................................................................. ........

..................................................................................................................................... 

NIP zakładu leczniczego dla zwierząt ................................................................................. 

REGON zakładu leczniczego dla zwierząt ............................................................................ 

Telefon/ Fax / adres e-mail .............................................................................................. 

Dni tygodnia w których zakład leczniczy świadczy usługi....................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że: 

1) posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, 

2) świadczę usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. 

3) mam do dyspozycji czytnik mikroczipów spełniający normy ISO 11785 

4) znane są mi przepisy regulujące zasady wystawiania paszportów dla zwierząt 

towarzyszących oraz próbek pobierania w celu określenia miana przeciwciał w 

rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) Nr 576/2013 

 

 

 

                 …………………………………... 

Podpis 

Składającego Wniosek 

 
 
 
 
 



 

Adnotacje Okręgowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej: 

 

Wnioskodawca został*/ nie został* wpisany do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do 

wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia (UE) Nr 576/2013 

numerem .........................................................  Nr Uchwały i data podjęcia…………….. 

           (numer kolejny 4 cyfry/ numer izby/ data wpisania) 

 

* - właściwe zakreślić 

 

                             

 

Wpisanemu do rejestru wydano druki paszportów: 

o dnia............................od nr. .............................do numeru.................. 

o dnia............................od nr. .............................do numeru.................. 

o dnia............................od nr. .............................do numeru.................. 

o dnia............................od nr. .............................do numeru.................. 

o dnia............................od nr. .............................do numeru.................. 

o dnia............................od nr. .............................do numeru.................. 

. 

 

    Uwaga: Kolejne druki paszportów można wydać dopiero po rozliczeniu się wystawiającego  paszporty 

z druków wcześniej pobranych 

 

 

 


