
PODRÓŻOWANIE
 

Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpiecznym
i satysfakcjonującym podróżowaniu ze zwierzętami.

Naucz się tego!
z psem i kotem?



Jak przygotować psa i kota do bezpiecznego podróżowania?
Jakie akcesoria i dokumenty dla zwierzaka należy ze sobą zabrać?
Gdzie pojechać z pupilem w Polsce i za granicą? 
Jak podróżować ze zwierzakiem różnymi środkami lokomocji?
Jak radzić sobie w razie wypadku w Polsce i za granicą?

Człowiek przemieszczał się od zarania dziejów jako zbieracz i łowca, poszukując kolejnych
miejsc nadających się do zamieszkania na określony czas. W tych pierwotnych podróżach
towarzyszyły człowiekowi zwierzęta gospodarskie i domowe. Psy odgrywały w stadzie
bardzo ważną rolę, zapewniając przemieszczającym się ludziom nie tylko bezpieczeństwo,
ale również emocjonalne wsparcie.

Dzisiaj człowiek podróżuje, by zbierać wspomnienia i łowić przygody. Podróżowanie nie
służy już przeżyciu, ale… życiu pełnią życia! Podróżując poszukujemy nowych wrażeń,
odkrywamy kolejne zakamarki świata i kolekcjonujemy przygody! Podróżować można w
pojedynkę, ale większość ludzi zgodnie przyznaje, że przyjemność z wszelkich wojaży
mnoży się, gdy dzielimy ją z bliskimi. 

Członkiem Twojej rodziny jest zwierzak? Podróżowanie z psem lub kotem to dla Ciebie
naturalna decyzja, a my doskonale ją rozumiemy! Podróże z psem lub kotem mogą być
rewelacyjną przygodą, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio zaplanowane i
przygotowane. 

Zaplanowanie wakacyjnego wyjazdu będzie wymagało od Ciebie ograniczenia do minimum
spontanicznych akcji. Koncepcja wyjazdu, długość trasy, ilość, częstotliwość i miejsce
postojów, noclegi w trasie i nocleg w docelowej destynacji, atrakcje, które chcesz zwiedzić
lub odwiedzić…
To wszystko musisz zaprojektować z myślą o swoim zwierzaku oraz sprawdzić pod kątem
legalności dostępu dla psa czy kota. 

Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje na temat podróżowania z ukochanym
pupilem!
Z naszego e-booka dowiesz się:

Gotowi ruszyć w podróż z psem lub podróż z kotem?  
No to w drogę! 

wstęp

„NALEŻY PODRÓŻOWAĆ, BY SIĘ CZEGOŚ NAUCZYĆ "
MARK TWAIN
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Otwórz samochód i pozwól zwierzakowi dokładnie go poznać – zacznij od
kilkuminutowych wizyt w samochodzie bez włączonego silnika.

Podróżowanie z psem i podróżowanie z kotem może być większym lub mniejszym
wyzwaniem. Kluczowe jest Twoje odpowiedzialne podejście do holistycznego
przygotowania zwierzaka do podróży oraz upodobania pupila w tej kwestii. 

Są zwierzęta, które wprost uwielbiają podróżować oraz takie, dla których każdy
wyjazd z domu jest po prostu dość trudny.

 
Wyjeżdżasz 1-2 razy w roku? A może lubisz spędzać poza domem każdy weekend?
Jeśli chcesz z satysfakcją podróżować ze zwierzakiem – przyzwyczajaj go do swojego
stylu życia od samego początku Waszej wspólnej przygody. Jeśli Twój pies lub kot jest
u Ciebie od szczenięcia / kocięcia – zacznij zabierać go ze sobą na wyjazdy od razu,
gdy tylko będzie to możliwe, czyli po odbyciu kompletnej serii pierwszych szczepień
(zgodnie z kalendarzem szczepień psa / kota). 

 Jak przyzwyczaić zwierzaka do podróżowania samochodem? 

Wszelkie nowości związane z podróżowanie wprowadzaj metodą małych kroków —
powoli, spokojnie i systematycznie. 

 
Daj zwierzakowi czas na oswojenie się z samochodem, którym będziecie podróżować

oraz akcesoriami, których będziecie używać, by zapewnić pupilowi pełne
bezpieczeństwo i komfort podczas jazdy.

 
Jak przygotować kota do podróży autem lub kamperem? Jak przyzwyczaić psa do
podróżowania samochodem? 
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Jak przygotować psa / kota do podróży?

Boimy się przede wszystkim tego, czego nie znamy! Oswój swojego psa
i kota z podróżowaniem! 
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Nagradzaj pupila za wchodzenie i wychodzenie z samochodu – w przypadku psa
to doskonały moment na opracowanie uniwersalnych komend dotyczących tych
czynności.

Kolejny etap treningu to wizyty w samochodzie z włączonym silnikiem oraz
odpalanie i gaszenie samochodu ze zwierzakiem w środku, dzięki którym pies i
kot oswoją się z dźwiękami wydawanymi przez pojazd – pamiętaj o pochwałach!

Czas na wskazanie psu i kotu ich miejsca w samochodzie – do treningów
wprowadź więc maty, szelki i pasy bezpieczeństwa oraz wybrany transporter
(torbę lub klatkę). 

Zacznijcie podróżowanie od krótkich, kilkunastominutowych wyjazdów – zadbaj
o to, by dotrzeć do miejsca, w którym będziesz mógł bezpiecznie zatrzymać
samochód i wyjść z niego z psem lub kotem, zapewniając pupilowi atrakcyjną
przestrzeń do eksplorowania. To dla zwierzaka największa nagroda! 

        Jak przewozić psa / kota w samochodzie?

Podróżowanie z pupilem własnym samochodem to najwygodniejszy sposób
podróżowania. Masz pełną swobodę w planowaniu trasy i postojów oraz możliwość
zatrzymania się w ciągu kilku lub kilkunastu minut (po znalezieniu miejsca
postojowego), jeśli Twój czworonóg zrobi się niespokojny lub gorzej się poczuje. 

Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks drogowy nie precyzują statusu czworonoga
w samochodzie, ani nie regulują bezpośrednio zasad dotyczących przewozu pupili w

pojazdach.
 

Zgodnie z art. 61 Kodeksu drogowego zwierzę w aucie podlega przepisom dotyczącym
ładunku. Oznacza to, że Twój zwierzak nie może utrudniać kierowania pojazdem, nie
może ograniczać widoczności drogi i wystawać poza pojazd oraz musi być
zabezpieczony przed zmianą położenia. W przypadku dużych psów musisz również
wziąć pod uwagę aspekt wagi pupila – przewożony w samochodzie pies nie może
powodować przekroczenia dopuszczalne masy całkowitej / ładowności pojazdu. 



W razie kontroli drogowej na kierowcę pojazdu, w którym przewożone jest
niewłaściwie zabezpieczone zwierzę, może zostać nałożony mandat w wysokości

do 500 zł.
 

Jesteśmy pewni, że jako odpowiedzialny i kochający swojego zwierzaka opiekun
dołożysz wszelkich starań, by przewożony w pojeździe pies czy kot był nie tylko
bezpieczny, ale również czuł się komfortowo.
Pamiętaj więc, że Twój pupil nie może podróżować w samochodzie luzem  – w razie
gwałtownego hamowania czy kolizji czworonóg będzie narażony na utratę zdrowia
lub życia. Będzie również stanowił zagrożenie dla wszystkich pasażerów oraz
kierowcy pojazdu. Zarówno pies, jak i kot w samochodzie powinien być przewożony w
odpowiedniej wielkości transporterze (torbie, klatce) i / lub w szelkach połączonych z
systemem pasów bezpieczeństwa pojazdu. 
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        Jak przewozić kota w samochodzie?
Kot w samochodzie może być przewożony z wykorzystaniem solidnego
transportera, który najlepiej umieścić na podłodze między siedzeniami lub na
siedzeniu i zapiąć go pasami. Niezabezpieczony transporter przewożony na
kolanach lub postawiony na tylnej kanapie samochodu będzie stanowił takie
samo zagrożenie, jak kot przewożony luzem w pojeździe. 

        Jak przewozić szczeniaka w samochodzie?
Szczeniak w samochodzie może być przewożony w transporterze / usztywnionej
torbie do transportu małych zwierząt. Torbę najlepiej postawić na podłodze
między siedzeniami lub na siedzeniu – pod warunkiem, że transporter / torba
posiada elementy pozwalające na jej przypięcie pasami bezpieczeństwa. 

        Jak przewozić małego psa w samochodzie?
Mały pies w samochodzie może być przewożony na takich samych zasadach jak
kot czy szczeniak. Wybierając transporter dla psa / torbę dla psa zadbaj o jej
odpowiednią wielkość – powinna zapewniać zwierzakowi przestrzeń
wystarczającą do obrócenia się i położenia. Transporter ze zwierzakiem może
zostać umieszczony w bagażniku, ale wyłącznie wówczas, gdy możesz go
zabezpieczyć przed przemieszczaniem się.



        Jak przewozić dużego psa w samochodzie?
Psy średniej wielkości i psy duże mogą być przewożone na tylnej kanapie samochodu
lub w bagażniku. Twój pupil powinien posiadać solidne szelki oraz zapięcie do pasów
bezpieczeństwa – zapięcie powinno być stosunkowo krótkie, by pies nie mógł
swobodnie przemieszczać się po samochodzie, ale powinien mieć możliwość
położenia się na kanapie!

         Jak przewozić dużego psa w bagażniku? 
Opiekunowie podróżujący z dużymi psami najczęściej decydują się na
zagospodarowanie przestrzeni bagażnika na potrzeby czteronożnego przyjaciela.
Bagażnik powinien zostać oddzielony od reszty pojazdu kratką. Jeżeli jesteś
właścicielem dużego pojazdu typu kombi, van lub SUV – przestrzeń bagażnika
powinna zostać dodatkowo podzielona za pomocą specjalnej klatki dla psa. Stalowa
klatka do przewozu psa montowana jest na podłodze bagażnika i otwiera się na
zewnątrz – to maksymalnie bezpieczne i wygodne rozwiązanie w przypadku
czworonogów ras dużych i olbrzymich. 

Tapicerkę i podłogę samochodu, którym będziesz podróżować ze swoim pupilem,
możesz zabezpieczyć za pomocą specjalnych mat i osłonek, dostępnych w różnych
rozmiarach i formach (również z podnoszonymi bocznymi ściankami, które stanowią
dodatkowe zabezpieczenie dla psa i współpasażerów). 
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Podróżowanie kamperem

Podczas podróżowania kamperem obowiązują te same zasady, co podczas
podróżowania samochodem. Podczas jazdy zwierzę musi być bezwzględnie
zabezpieczone w taki sposób, by nie miało możliwości swobodnego poruszania się po
wnętrzu pojazdu. Zastosuj odpowiedniej wielkości transporter, który będzie stabilnie
zamocowany w wybranym miejscu kampera lub szelki z pasami bezpieczeństwa. 

Jeżeli planujesz wynajęcie kampera – upewnij się, że firma wynajmująca pojazd
zezwala na podróżowanie z psem czy kotem.
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A co z przyzwyczajaniem psa i kota do podróżowania innymi środkami lokomocji? To
niestety zdecydowanie trudniejsze i niemożliwe do przeprowadzenia w taki sposób,
jaki zapewnia Ci własny samochód lub kamper. Pamiętaj jednak, że jeśli Twój pupil
nauczy się podróżowania z Tobą autem, będzie zdecydowanie spokojniej podchodził
do podróżowania w ogóle. 

Szczegółowe informacje o podróżowaniu pozostałymi środkami lokomocji (autobus,
pociąg, samolot) znajdziesz w dalszej części e-booka. 



Wybierając się w podróż przygotowujesz dla siebie kawę w termicznym kubku, butelki
z wodą i przekąski dla wszystkich uczestników wyjazdu, nawilżane chusteczki i
chusteczki higieniczne, apteczka oraz drobne pieniądze, które wykorzystasz podczas
postojów na wejście do toalety… Wszystko pakujesz do odpowiedniej torby lub toreb
(również termicznych) i dokładnie planujesz ich umiejscowienie w samochodzie lub
bagażu podręcznym (w przypadku podróżowania innym środkiem lokomocji). 
Myślisz i działasz kompleksowo, prawda? W ten sam sposób musisz podejść do
przygotowania niezbędnych rzeczy dla swojego pupila!

Akcesoria podróżne dla psa i  kota –
zaplanuj bagaż zwierzaka
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Przygotuj swojego pupila na każdą sytuację!

Jakie akcesoria podróżne dla psa i  kota należy zabrać?

Podczas podróży powinniście mieć pod ręką kilka najważniejszych akcesoriów i
produktów. Oto one:

        Woda i  akcesoria do picia
Twoim obowiązkiem jest zapewnienie pupilowi dostępu do świeżej wody na każdym
postoju, a w razie potrzeby dopajanie zwierzaka również podczas jazdy. Na postojach
sprawdzi się składana miska turystyczna dla psa / kota (silikonową miskę z łatwością
rozłożysz i wypełnić po brzegi wodą) lub butelka z miską turystyczną dla psa / kota
(tzw. bidon dla psa to kompaktowy zestaw 2w1 zawiera butelkę z wodą i podłużna
miskę). Podczas jazdy samochodem możesz sięgnąć po poidełka dla psa / kota.

        Jedzenie i  akcesoria do jedzenia
najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest nakarmienie psa / kota przed podróżą
(najlepiej podać zwierzakowi lekkostrawny posiłek 3-4 godziny przed wyjazdem), a
podanie kolejnej porcji jedzenia dopiero po dotarciu do miejsca docelowego. Nie
możesz jednak dopuścić do tego, by pies czy kot podróżowały głodne. Jeśli więc
podróż będzie trwała cały dzień – zaplanuj minimum jeden dłuższy postój, podczas
którego wszyscy zjecie np. obiad. Jedzenie z saszetki czy puszki podaj psu / kotu w
turystycznej misce. Na krótszych postojach możesz nagrodzić zwierzaka za
cierpliwość i dobre zachowanie drobnym przysmakiem.
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        Woreczki na odchody i  nawilżane chusteczki dla zwierząt
Sprzątanie po Twoim pupilu to Twój obowiązek. Bądź przygotowany, by na każdym
postoju zebrać odchody psa lub kota do odpowiednich woreczków! Jeśli podczas
postoju Twój pies / kot mocno się ubrudzi – miej pod ręką specjalne chusteczki do
psich i kocich łapek. 

        Leki na chorobę lokomocyjną dla psa / kota
Jeśli Twój zwierzak ma objawy choroby lokomocyjnej, podaj zalecone przez lekarza
weterynarii leki w odpowiednim czasie i zabierz je ze sobą w podróż. Podczas jazdy
zadbaj o to, by pies lub kot miał zapewniony komfort termiczny. Możesz również
przesłonić najbliższe zwierzakowi okno, aby zminimalizować efekt migających za
oknem widoków. 

        Smycz i  szelki /  obroża z adresatką oraz kaganiec
Pamiętaj, żeby na każdym postoju, przed otworzeniem drzwi samochodu zapiąć psa /
kota na smycz i skrócić ją w taki sposób, by mieć pełną kontrolę nad wysiadającym z
samochodu zwierzakiem. 

Jeżeli Twój pupil źle znosi podróże – lekarz weterynarii może przepisać psu lub kotu
odpowiednie środki uspakajające, które złagodzą stres zwierzaka. Podawaj leki
zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii, pod żadnym pozorem nie przekraczając
maksymalnych dawek. Stosuj wyłącznie leki przepisane przez lekarza Twojemu psu –
tego rodzaju preparatów nie można „pożyczać” od znajomych! 

Bagaż psa i  kota

Dotarliście na miejsce? Czas rozpakować walizki! Co powinno obowiązkowo znaleźć się
w bagażu psiego i kociego podróżnika? 

         Zapas karmy i  miski
Przede wszystkim zapas najwyższej jakości karmy na cały pobyt poza domem.
Podczas wyjazdów najlepiej nie eksperymentować z psim i kocim jedzeniem – w
podróży sprawdzą się więc posiłki, które zwierzak doskonale zna i w pełni akceptuje.
Jeżeli zabookowaliście dłuższy pobyt w jednym miejscu – zabierz psu / kotu jego
ulubione domowe miski, dzięki którym szybciej się zaaklimatyzuje i poczuje jak u
siebie. 
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        Akcesoria do spania 
Przed wyjazdem musisz również zaplanować, gdzie i jak będzie spał pies lub kot. Jeżeli
Twój pupil śpi z Tobą w łóżku – upewnij się, że w wynajętej kwaterze jest
wystarczająco duże łóżko, a osoba wynajmująca nie nałożyła żadnych obostrzeń w tej
kwestii. Twój pupil ma swoje legowisko, ulubioną poduszkę lub kocyk? Spakuj ją do
psiej / kociej walizki, by zapewnić zwierzakowi maksymalny komfort i poczucie
bezpieczeństwa w nowym miejscu. 

        Kuweta dla kota
Jeśli podróżujesz z kotem, konieczne będzie dodatkowo zabranie kuwety oraz zapasu
żwirku. 

        PSIA /  KOCIA APTECZKA
Pamiętaj także o preparatach przeciw kleszczom i narzędziom do usuwania kleszczy,
środkach łagodzących ukąszenia owadów, środki odkażające i dezynfekujące, sól
fizjologiczna i waciki. W apteczce powinien znaleźć się również zapas leków, które
Twój pupil przyjmuje stale lub od czasu do czasu (np. w przypadku wystąpienia jakiś
standardowych dolegliwości) oraz leki dla kota / leki dla psa na podróż powrotną (jeśli
Twój pupil ma objawy choroby lokomocyjnej).

        zapasowa smycz i  szelki
Ponadto w psiej i kociej walizce powinna się znaleźć zapasowa smycz i szelki bądź
obroża. 

        Zabawki 
Twój pies lub kot mają ulubione zabawki? Zabierz 2-3 z nich w podróż. Zwierzak
będzie czuł się pewniej i przyjemniej podczas wyjazdu. Zabawki do rzucania /
aportowania urozmaicą Wam czas spędzany na spacerach. 

        Dodatkowe akcesoria 
Pozostałe akcesoria dopasuj do miejsca, w które się wybierasz oraz warunków
pogodowych, których spodziewasz się w wybranej destynacji. Jeżeli podróżujesz
jesienią lub zimą mogą się przydać ubranka przeciwdeszczowe lub termiczne. Jeśli
wybierasz się do ciepłych krajów – pomyśl o chłodzącej macie i chłodzącej misce dla
pupila. Będziecie spędzać sporo czasu w wodzie lub na wodzie – pamiętaj o
wyposażeniu pupila w kamizelkę do pływania z uchwytem. 



W podróż z psem lub kotem zabierz podstawowe dokumenty pupila, czyli aktualne
zaświadczenie o szczepieniu ochronnym przeciwko wściekliźnie oraz książeczkę
zdrowia zwierzaka. Jeśli wybierasz się w podróż zagraniczną koniecznie wyrób psu /
kotu paszport. 

Jakie dokumenty musi mieć podróżujący pies lub kot? 
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Skompletuj zaświadczenia i  dokumenty niezbędne do
bezproblemowego podróżowania.

        Szczepienie przeciwko wściekliźnie psa i  kota
W Polsce obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie podlegają
wszystkie psy, od momentu ukończenia 3. miesiąca życia (pierwsze szczepienie
przeciwko wściekliźnie należy wykonać do 16 tygodnia życia szczeniaka). Szczepienie
powinno być powtarzalne cyklicznie – nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia
ostatniego szczepienia. 

Ile kosztuje szczepienie przeciwko wściekliźnie dla psa? Koszt tego szczepienia
ochronnego to około 30 – 50 zł, w zależności od zastosowanego preparatu.
 
A co z kotami? Obowiązkowym szczepieniem przeciwko wściekliźnie objęte są
wyłącznie koty zamieszkujące obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny u
zwierząt. Decyzję o czasowym wprowadzeniu obowiązku szczepień ochronnych
kotów wprowadza Wojewoda na wniosek Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu
Sanitarnego, po przeanalizowaniu sytuacji epizootycznej na danym obszarze.  

Szczepienia psów i kotów dokonuje lekarz weterynarii świadczący usługi w ramach
dowolnego zakładu leczniczego dla zwierząt, a podana szczepionka musi być

zgodna z rozporządzenie UE nr 575/2013.

Po przeprowadzeniu szczepienia otrzymujesz specjalne zaświadczenie lub lekarz
dokonuje odpowiedniego wpisu w paszporcie zwierzaka. 
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informacje o umiejscowieniu transpondera / microczipu i jego numerze
alfanumerycznym, 
opis zwierzaka wraz ze zdjęciem (nieobowiązkowo)
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe właściciela zwierzaka, 
informacje dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz datę pobrania
próbki krwi do badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie (wraz z
odpowiednim wynikiem poziomu miareczkowania przeciwciał)
informacje o dodatkowych szczepieniach ochronnych i innych profilaktycznych
środkach zdrowotnych zastosowanych u zwierzaka. 

        Książeczka zdrowia zwierzaka
Książeczka zdrowia psa lub kota to dokument, który najczęściej ma postać
niewielkiego zeszytu. Książeczka wydawana i uzupełniana jest przez lekarza
weterynarii. W dokumencie znajdują się najważniejsze informacje o stanie zdrowia
Twojego pupila – im więcej i bardziej szczegółowo, tym lepiej. 

W książeczce zdrowia zwierzaka jest m.in. miejsce na wpisanie dat kolejnych
szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie oraz szczepień przeciwko chorobom
zakaźnym wraz z naklejkami z nazwą i numerem seryjnym szczepionki (np.
szczepienie na boreliozę dla psa).

W książeczce mogą również pojawić się informacje o profilaktyce przeciwko
pasożytom zewnętrznym / odrobaczaniu, podaniu środków przeciwko pchłom czy
kleszczom oraz informacje o chorobach przewlekłych, alergiach i ewentualnych
reakcjach uczuleniowych na preparaty stosowne w leczeniu lub profilaktyce zdrowia
Twojego pupila. 

Jeżeli w książeczce jest specjalne miejsce na wpisanie zaświadczenia o aktualnym
szczepieniu przeciwko wściekliźnie – lekarz weterynarii może je tam umieścić.
Wówczas nie musisz posiadać dodatkowego zaświadczenia na oddzielnej kartce. 

        Paszport psa i  paszport kota
Paszport zwierzaka jest formalnym dokumentem identyfikacyjnym, wystawianym na
wniosek opiekuna psa / kota i na potrzeby przemieszczania zwierząt domowych
pomiędzy państwami Unii Europejskiej. 
Wzór paszportu jest ściśle określony w rozporządzeniu 577/2013 i zawiera m.in.:
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Paszport dla psa i kota może wystawić upoważniony lekarz weterynarii – lista
placówek, w których znajdziesz odpowiedniego specjalistę, udostępniona jest na
stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 

 
Koszt wydania paszportu dla psa / kota wynosi 100 zł. Dokument wydawany jest

na czas nieokreślony i nie traci ważności przez całe życie zwierzaka.

Paszport psa / kota musi zostać dodatkowo zalegalizowany przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii. Koszt legalizacji to 26 zł — najlepiej przeprowadzić ją przed
każdym wyjazdem za granicę. 

Paszport swojego pupila i zapisy znajdujące się w dokumencie możesz sprawdzić za
pośrednictwem WETSystem – wystarczy wpisać numer paszportu lub numer
alfanumeryczny mikroczipu. 

P a s s p o r t

https://www.vetpol.org.pl/paszporty/rejestr-upowanionych-lekarzy-do-wydawania-paszportow
https://www.vetpol.org.pl/paszporty/rejestr-upowanionych-lekarzy-do-wydawania-paszportow
https://wetsystems.org.pl/WetSystemsInfo/


Podróż z ukochanym pupilem to wspaniała przygoda, ale również ogromna
odpowiedzialność za czworonoga, który podczas takiego wyjazdu jest całkowicie zdany
na Ciebie. To, w jaki sposób zaplanowaliście wyjazd i w jaki sposób się do niego
przygotowaliście, będzie miało kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i satysfakcji
wszystkich uczestników podróży. 

Szczegółowe zaprojektowanie każdego etapu wyjazdu z pupilem zminimalizuje stres
związany z opieką nad zwierzęciem i zapewnieniem mu optymalnego komfortu.

 
Podpowiadamy, jak krok po kroku zaplanować podróż z psem lub kotem. 

Planowanie podróży z psem lub kotem – krok po kroku
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Przysłowie japońskie mówi, że planowanie bez działania jest jak
śnienie na jawie, a działanie bez planowania jest jak… nocny koszmar!

 

Cel podróży – gdzie na wakacje z psem lub kotem?
Decydując się na podróż z psem lub kotem musisz wybrać destynację, która pozwoli
Wam spędzić jak najwięcej czasu razem, w maksymalnie atrakcyjny dla wszystkich
uczestników sposób. Osoby podróżujące ze zwierzętami najczęściej decydują się na
wyjazdy w miejsca blisko natury i nie planują intensywnego zwiedzania. 

Pamiętaj, że większość zamkniętych obiektów muzealnych jest niedostępna dla
zwierząt lub dostępna wyłącznie dla miniaturowych / małych psów, a wielogodzinne

spacerowanie brukowanymi uliczkami miast będzie męczące dla Twojego pupila
(zwłaszcza latem!).

Doskonałym pomysłem jest więc zaplanowanie podróży nad morze, w góry lub inne
obszary zielone, gdzie efektywnie odpoczniecie od zgiełku miasta i codziennych
obowiązków, zapewniając równocześnie zwierzakowi swobodę przebywania na
świeżym powietrzu i radość z eksplorowania nowych terenów. 



Dodatkowe atrakcje dla ludzi umieśćcie w programie podróży w odpowiednich
odstępach czasowych i od razu zaplanujcie / podzielcie opiekę nad zwierzakiem na czas
zwiedzania obiektów zamkniętych. 

Pamiętaj, że w każdej sytuacji ponosisz pełną odpowiedzialność za zachowanie
Twojego pupila i jego ewentualne konsekwencje!

 
Czas na szczegóły! 
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Podróżowanie po Polsce
Podróżowanie z pupilem po Polsce jest stosunkowo łatwe i w większości przypadków
wymaga zachowania standardowych procedur bezpieczeństwa i zastosowania
środków ostrożności, którymi kierujesz się choćby podczas spacerów ze swoim psem. 

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących opieki nad
zwierzakiem (znajdziesz je na stronie gminy lub miasta, które aktualnie zwiedzasz)
oraz zapisów regulaminów miejsc, które odwiedzasz, np. regulaminu parku
miejskiego. Pamiętaj, że do sprawowania należytej kontroli nad pupilem zobowiązuje
Cię również Kodeks wykroczeń. 

Podczas podróży po Polsce powinieneś mieć przy sobie zaświadczenie o aktualnym
szczepieniu przeciwko wściekliźnie dla psa. Zaświadczenie dla kota jest wymagane
wyłącznie wtedy, jeśli jesteście mieszkańcami terenu objętego obowiązkiem
ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie. 

podróżowanie za granicę
Wyjazd z psem za granicę również może być bezpieczny, atrakcyjny i
satysfakcjonujący. W przypadku zagranicznych podróży z pupilem konieczne jest
wcześniejsze wyrobienie zwierzakowi paszportu. To dokument, dzięki któremu
będziecie mogli swobodnie przemieszczać się na terenie całej Unii Europejskiej. 

Jeżeli w Twoim planie podróży znajdują się państwa spoza UE – konieczne jest
sprawdzenie przepisów dotyczących przewożenia zwierząt domowych na ich terenie
oraz zasad obowiązujących podczas wwożenia zwierząt do Unii Europejskiej z państw
trzecich. 



gdzie można jechać na wakacje z psem?
Zasadniczo wszędzie, ale musicie się liczyć z tym, że nie ze wszystkich atrakcji
będziecie mogli skorzystać lub skorzystacie z nich tylko w ograniczonym zakresie. 
Gdzie na wakacje z psem w Polsce? Do najchętniej wybieranych destynacji należy
Pomorze, Mazury oraz wyżyny i góry na południu Polski. 

        Urlop z psem na mazurach
Szukaj miejsc dostępnych / przyjaznych dla zwierząt, poza topowymi kurortami i
kąpieliskami.

        Wakacje z psem w górach
Spędzając czas na wyżynach i w górach przestrzegaj regulaminów obowiązujących na
danym terenie, zawsze trzymaj się głównych szlaków, a psa prowadź na smyczy
(pamiętaj, że lasy to domy dzikich zwierząt!). 

         Wakacje z psem nad morzem
Wybierz miejscówkę, która umożliwi Ci korzystanie z uroków plaży i morza ze swoim
pupilem; aktualną listę plaż dla psów nad polskim morzem znajdziesz na stronie
petportal.pl

Pamiętaj, że od 1 stycznia 2021 roku odrębne przepisy obowiązują również osoby
podróżujące w towarzystwie zwierząt domowych do i z Wielkiej Brytanii. 

Szczegółowe informacje na temat podróżowania ze zwierzętami towarzyszącymi poza
granicami Polski oraz zasady obowiązujące Ciebie i Twojego pupila podczas wjeżdżania
do Polski (powrotu) z Unii Europejskiej i państw trzecich – znajdziesz na stronie
Głównego Inspektoratu Weterynarii, w zakładce: Podróże ze zwierzętami
towarzyszącymi.
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https://petportal.pl/plaza-dla-psow-nad-polskim-morzem-lista-2020-ai/
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brexit
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi


Trójmiasto i Półwysep Helski 
Gdańsk Brzeźno, ul. Przemysłowa 22, 80-542 Gdańsk 
Sopot ul. Al. Wojska Polskiego, 81-701 plaża czynna od godz. 18.00 do godz.
24.00
Gdynia Babie Doły, ul. Rybaków 25A, 81-197 Gdynia 
Gdynia Kolibki, 81-980 Gdynia 
Kuźnica ul. Helska 2, 84-130 Jastarnia 
Jastarnia ul. Mickiewicza 1, 84-140 Jastarnia 
Pomorze środkowe 
Białogóra 
Dębki ul. Spacerowa 3a, 84-110 Dębki 
Karwieńskie Błoto Drugie 84-105 Karwieńskie Błoto Drugie 
Łeba – plaża B (zachodnia) 
Rowy okolice ul. Wczasowej, 76-212 Rowy 
Darłowo – (plaża zachodnia), ul. Mała 2, 76-150 Darłowo 
Darłowo – (plaża wschodnia), ul. Słowiańska 24, 76-150 Darłowo 
Pomorze zachodnie 
Kołobrzeg Podczele, okolice ul. Brzeskiej, 78-106 Kołobrzeg 
Kołobrzeg Radzikowo, okolice ul. Zachodniej, 78-100 Kołobrzeg 
Pogorzelica ul. Morska 2, 72-350 Pogorzelica 
Niechorze ul. Klifowa, Niechorze 
Rewal – (plaża zachodnia), ul. Szczecińska 13, 72-344 Rewal 
Rewal – (plaża wschodnia), ul. Klifowa 13, 72-344 Rewal 
Trzęsacz – (plaża zachodnia), okolice ul. Kamieńskiej 1A, 72-344 Trzęsacz 
Trzęsacz – (plaża wschodnia), ul. Rewalska 2, 72-344 Trzęsacz 
Pustkowo ul. Bałtycka 13, 72-344 Pustkowo 
Pobierowo – (plaża zachodnia), ul. Ciechanowska 12, 72-346 Pobierowo 
Pobierowo –  (plaża wschodnia), ul. Graniczna 1, 72-346 Pobierowo 
Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego 80, 72-500 Międzyzdroje 
Świnoujście – ul. Uzdrowiskowa, 72-600 Świnoujście
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plaże dla psów



Karkonoski Park Narodowy 
Narwiański Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy 
Park Narodowy Gór Stołowych
Poleski Park Narodowy
Wielkopolski Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy

Gdzie na wakacje z psem za granicę?
Do najczęściej wybieranych destynacji należy ciesząca się ogromną popularnością wśród
Polaków Chorwacja, a w dalszej kolejności Włochy i Francja. Szukając miejscówki na
wakacje z psem za granicą, sprawdzaj informacje o dostępności lokalnych atrakcji (w
tym plaż i parków) dla Twojego pupila. 

Parki narodowe – czy wolno wchodzić z psem? 
Czy do parku narodowego można wejść z psem? W większości przypadków niestety
nie! 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadzanie psów
na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną (czyli do parków narodowych i rezerwatów

przyrody) jest zabronione.

Niezastosowanie się do przepisów i wprowadzenie psa na teren parku narodowego
lub rezerwatu przyrody może skończyć się nałożeniem na opiekuna psa mandatu. 

Mamy również dobrą wiadomość! Każdy z 23 parków narodowych posiada odrębny
regulamin, zgodnie z którym może udostępnić wybrany szlak lub obszar dla osób z
czworonogami. 

Do których parków można wejść z psem? Lista parków narodowych przyjaznych
psom:
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Babiogórski Park Narodowy – spacerować z psem można wyłącznie po ścieżce
krajobrazowej Mokry Kozub (długość ok. 1 km)
Białowieski Park Narodowy – wstęp z psem jest możliwy na teren Parku
Pałacowego oraz wybrane szlaki turystyczne
Biebrzański Park Narodowy – spacerować z psem można na wybranych szlakach
turystycznych pieszych i rowerowych oraz na terenie obiektów edukacyjnych Las i
Kładka
Park Narodowy Ujście Warty – przyjazna psom jest północna część parku (O.O.
Polder Północy)
Roztoczański Park Narodowy – psy nie mają wstępu na obszary objęte ochroną
ścisłą oraz na tereny budynków Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego i Izby Leśnej we
Floriance 
Słowiański Park Narodowy - zakaz wprowadzania psów na obszary objęte
ochroną ścisłą i czynną, psy mogą spacerować wyłącznie po kilku ściśle
oznaczonych szlakach
Tatrzański Park Narodowy – przyjazna psom jest wyłącznie Dolina Chochołowska

Bieszczadzki Park Narodowy 
Drawieński Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy
Kampinoski Park Narodowy
Magurski Park Narodowy
Park Narodowy Bory Tucholskie 
Pieniński Park Narodowy
Świętokrzyski Park Narodowy
Woliński Park Narodowy

Parki narodowe z ograniczonym wstępem dla osób z psami:

Parki narodowe z całkowitym zakazem wstępu z psami:
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MAGURSKI PN

GORCZAŃSKI PN
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PARKI PRZYJAZNE PSOM

PARKI Z OGRANICZONYM DOSTĘPEM DLA PSÓW

PARKI Z CAŁKOWITYM ZAKAZEM WSTEPU DLA PSÓW

TATRZAŃSKI PN
PIENIŃSKI PN

BIESZCZADZKI PN

BABIOGÓRSKI PN

OJCOWSKI PN

ŚWIĘTOKRZYSKI PN
ROZTOCZAŃSKI PN

POLESKI PN

KAMPINOSKI PNWIELKOPOLSKI PN

DRAWIEŃSKI PN

PN BORY TUCHOLSKIE

SŁOWIŃSKI PN

WOLIŃSKI PN

PN UJŚCIE WISŁY

KARKONOSKI PN

PN GÓR STOŁOWYCH

WIGIERSKI PN

BIEBRZAŃSKI PN

NARWIAŃSKI PN
BIAŁOWIESKI PN

MAPA PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE

Zasady obowiązujące w parkach narodowych, które udostępniają część obszaru
turystom z psami, nakazują opiekunom prowadzenie czworonogów na smyczy
(niektóre parki wymagają dodatkowo prowadzenia psów w kagańcach) oraz
poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych szlakach / trasach. 

Przed wizytą w konkretnym parku narodowym lub rezerwacie przyrody należy
zapoznać się z aktualnym regulaminem – znajdziesz go na stronach www parków.
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Trasa – zaplanuj ją co do kilometra! 
Jeżeli planujesz trasę, której pokonanie zajmie Wam około 3-4 godziny – zarówno
pies, jak i kot powinny dobrze znieść podróż (bez postoju lub z maksymalnie jednym
postojem). Pokonanie takiej trasy najlepiej zaplanować na godziny, w których Twój
zwierzak zazwyczaj odpoczywa. Możecie wyruszyć w drogę 3-4 godziny po zjedzeniu
przez Twojego pupila lekkostrawnego posiłku, a w przypadku psa – koniecznie po
długim spacerze, podczas którego zaspokoi wszystkie swoje potrzeby fizjologiczne.
 

Długie trasy podziel na krótsze odcinki, po około 200 – 400 km.

Planując drogę, weź pod uwagę wiek i temperament swojego pupila oraz jego
rutynowe przyzwyczajenia. Jeżeli Twój pies chodzi na spacery w ściśle określonych
porach – zadbaj o to, by w tych godzinach być na postoju. Pokonanie trasy o długości
powyżej 1000 kilometrów możesz również podzielić na dwa dni (przy czym lepiej
większą część trasy pokonać pierwszego dnia!). Zadbaj o nocleg w motelu lub hotelu
akceptującym zwierzęta towarzyszące człowiekowi, najlepiej w miejscu, w którym
będziesz mógł wyprowadzić pupila na długi i atrakcyjny dla niego spacer. 

Pamiętaj, że dobry plan to podstawa, ale… nie trzymaj się go kurczowo! Reaguj od
razu, gdy Twój czworonożny przyjaciel zaczyna być niespokojny, wierci się i popiskuje.
Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest zatrzymanie się np. na najbliższej stacji
benzynowej i wyprowadzenie psiaka na krótki spacer. 

Postoje
Znasz długość i przebieg trasy? Czas na zaplanowanie postojów! Sprawdź na mapach
Google, gdzie możesz się bezpiecznie zatrzymać. Krótsze postoje zrealizujesz na
stacjach benzynowych, do których najczęściej przynależy spory parking oraz mniejszy
lub większy zielony skwer. Na dłuższe postoje wybierz miejsca, które zaoferują Tobie i
Twojemu pupilowi przestrzeń do odbycia spaceru. W tym celu warto zjechać kilka
kilometrów z trasy, oddalając się od autostrady czy drogi szybkiego ruchu. 

Każdą miejscówkę możesz sprawdzić używając w mapach Google funkcji Street Viev!

Pamiętaj, że postój to czas na załatwienie przez Twojego pupila potrzeb
fizjologicznych, wybieganie się oraz uzupełnienie płynów. 

Krótki postój powinien trwać minimum 20 – 30 minut. Na dłuższy postój połączony
ze spacerem przeznacz 1-2 godziny.



Noclegi w trakcie podróży – hotele przyjazne psom / kotom 
Wszystkie noclegi na czas podróży z pupilem znajdź i zarezerwuj przed wyjazdem.
Szukanie zakwaterowania przyjaznego zwierzętom po dojechaniu do miejsca
docelowego to naprawdę kiepski pomysł, który może Was kosztować sporo nerwów i
czasu. 

Kwatery, w których Twój pies lub kot będą mile widziani, znajdziesz za pośrednictwem
najpopularniejszych wyszukiwarek noclegów – wystarczy w filtrach wyszukiwania
zaznaczyć opcję zwierzęta akceptowane / miejsca przyjazne psom / hotele przyjazne
psom. Z tego rodzaju wyszukiwania możesz skorzystać m.in. na booking.com oraz
trivago.pl. 

Możesz również sprawdzić możliwości wyszukiwarek noclegów (i nie tylko!)
specjalizujących się w realizacji usług na rzecz osób podróżujących ze swoimi
zwierzakami. Znajdziesz tam sprawdzone przez psiolubów i kotolubów miejsca
noclegowe, ale również restauracje przyjazne psom / kotom, lokalizacje sklepów i
centrów handlowych, w których Twój pupil będzie mile widziany oraz lokalizację plaż,
parków i wybiegów dla psów. Z tego rodzaju wyszukiwania możesz skorzystać np. na
dogintravel.com, piesnaurlopie.pl oraz doginclusive.com. 

Jeśli żadna z opcji Cię nie przekonała i nie znalazłeś/aś idealnego miejsca dla siebie i
swojego pupila – daj szanse wyszukiwarce Google. Wpisz konkretne frazy, np. miejsca
przyjazne psom zakopane, miejsca przyjazne psom mazury czy hotele przyjazne
psom nad morzem.
Być może w wynikach wyszukiwania znajdziesz dokładnie to, czego szukasz. W ten
sam sposób możesz znaleźć restauracje przyjazne psom w Warszawie, Krakowie,
Wrocławiu czy w Zakopanem. 
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Większość opisanych wyżej tipów na bezpieczne i satysfakcjonujące podróżowanie ze
zwierzakiem dotyczy podróżowania samochodem. Nie bez przyczyny! To najczęściej i
najchętniej wybierany środek lokomocji. 

Planujesz podróż z pupilem autobusem / autokarem, pociągiem lub samolotem?
Sprawdź, co musisz wiedzieć. 

Jak podróżować z psem / kotem autokarem,
pociągiem i  samolotem? 
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Nie wszystkie destynacje są w zasięgu Twojego samochodu! Sprawdź,
czym i jak możesz podróżować ze swoim pupilem!

pies / kot w autobusie
Decydując się na podróż autokarem – musisz dostosować się regulaminu wybranego
przewoźnika. Po pierwsze sprawdź, czy dana firma w ogóle umożliwia podróżowanie z
psami lub kotami oraz czy nie ma w tym zakresie jakiś ograniczeń. 

Najczęściej dotyczą one wielkości psa, np. akceptowane są wyłącznie psy ras
miniaturowych oraz małe psy (o masie ciała do 8 lub do 10 kg). Pamiętaj, że
przewoźnik ma prawo narzucić pasażerom konkretny sposób przewożenia zwierzaka
(np. wyłącznie w transporterze umieszczonym na podłodze pod Twoim siedzeniem,
wyłącznie w kagańcu itp.) oraz zobowiązać Cię do zakupu biletu dla psa czy kota. 

Przewóz psa w autobusie wiąże się z koniecznością dostosowania się do planu trasy i
postojów przewoźnika. Ten rodzaj podróżowania sprawdzi się więc raczej na krótkich
trasach i w przypadku psów / kotów o spokojnym usposobieniu. 

PKP – podróż z psem / kotem
Decydując się na podróżowanie z psem pociągiem czy przewóz kota w pociągu musisz
wiedzieć, że w ramach polskiego transportu kolejowego swoje usługi świadczy
kilkunastu przewoźników. Każdy przewoźnik ustala swoje reguły przewozu zwierząt
oraz cennik usług z tym związanych.  



PKP Intercity – pies może być przewożony w wagonach klasy 1 i 2, we wszystkich
kategoriach pociągów (pod warunkiem, że współpodróżni nie zgłoszą sprzeciwu
wobec przewozu) oraz w wagonach sypialnych (pod warunkiem wykupienia przez
opiekuna wszystkich miejsc w przedziale); opłata za przewóz psa wynosi około 16
zł.

Przewoźnicy regionalni (POLREGIO, Koleje Mazowieckiem, Koleje Dolnośląskie,
Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Arriva RP, PKS SKM w Trójmieście, WKD,
SKM Warszawa, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Małopolskie) – pies / kot
może być przewożony w odpowiednim transporterze lub na smyczy i w kagańcu,
pod warunkiem braku sprzeciwu współpasażerów (w razie sprzeciwu konduktor
wskazuje opiekunowi z psem inne miejsce w pociągu); zwierzęta w transporterach
najczęściej przewożone są za darmo, opłata za przewóz większych psów wynosi
od 2 do 5 zł.

Aktualnie wszystkie spółki transportu kolejowego umożliwiają przewóz psów, pod
warunkiem posiadania przez opiekuna zaświadczenia o szczepieniu przeciwko
wściekliźnie oraz trzymania psa na smyczy i w kagańcu. Wybrani przewoźnicy mogą
obwarować możliwość przewozu psa zgodą współpodróżnych (nie dotyczy to
oczywiście psów przewodników, psów asystujących osobom niepełnosprawnym i
psów służbowych). 

Aby upewnić się, jakie zasady będą obowiązywać Cię podczas podróży pociągiem z
czworonogiem – sprawdź, z jakim przewoźnikiem będziesz podróżować, a następnie
zapoznaj się z jego regulaminem. 

Aktualne informacje o zasadach przewozu zwierząt transportem kolejowym
znajdziesz na stronie Urzędu Transportu Kolejowego, w zakładce: Przewóz zwierząt
[oraz na stronach www poszczególnych przewoźników. 
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https://utk.gov.pl/pl/pasazerowie/kolejowe-faq/przewoz-zwierzat/18346,Przewoz-zwierzat.html
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pies i  kot w samolocie
Jedną z najrzadziej wybieranych opcji podróżowania ze zwierzakiem jest samolot.
Dlaczego? Przede wszystkim z powodu dość restrykcyjnych zasad regulujących
możliwość przewozu zwierząt samolotem. Niepokój opiekunów czworonogów budzi
również ewentualny negatywny wpływ warunków panujących podczas lotu
samolotem na samopoczucie i zdrowie pupila. 

Transport zwierząt samolotem odbywa się na trzy podstawowe sposoby. 

lot samolotem z psem / kotem transporterze
Małe psy i koty mogą podróżować z opiekunem na pokładzie samolotu. Pies i kot w
samolocie może przebywać wyłącznie w transporterze, który musi zostać
umieszczony w przestrzeni pasażera (najczęściej przed lub pod fotelem).
Równocześnie transporter powinien zapewniać zwierzakowi możliwość stania i
swobodnego obracania się. 

Linie lotnicze określają w swoich regulaminach maksymalne rozmiary transportera
oraz jego maksymalną wagę wraz z psem. Najczęściej dopuszczane są transportery o
maksymalnej wadze do 6, 8 lub 10 kg, co oznacza, że w ten sposób możesz przewieźć
większość kotów, ale tylko miniaturowe i małe psy.  Regulamin może również
zobowiązywać do zastosowania transportera wykonanego z konkretnych materiałów
– najczęściej zalecany jest transporter tekstylny, który można łatwo wsunąć pod
fotel i wysunąć spod fotela. 

Transport zwierząt pod pokładem samolotu
Większe psy muszą podróżować pod pokładem samolotu. Mitem jest stwierdzenie,
że psy podróżują w luku bagażowym. Do przewożenia zwierząt w samolocie jest
wyznaczona oddzielna przestrzeń przygotowana do transportu zwierząt. 

Przewóz zwierząt samolotem cargo
Trzecią opcją jest samolot transportowy / cargo. Pies leci wówczas osobnym
samolotem i jest odprawiany z osobnego terminalu. Z tej opcji korzystają przede
wszystkim osoby, które mają do pokonania długą trasę i / lub lot będzie odbywał się z
przesiadkami. Samolot transportowy leci najczęściej bezpośrednio do miejsca
docelowego lub ma minimalną ilość śródlądowań i nie wymaga przeprowadzania psa. 



Należy również pamiętać, że każda linia lotnicza ma swoje przepisy, które mogą się
również różnić w zależności od typu samolotu oraz długości lotu. Dodatkowo
większość linii lotniczych ogranicza ilość zwierząt przewożonych na pokładzie
(najczęściej do 2-3 psów i kotów na jeden lot) i pod pokładem, dlatego przed zakupem
biletu na konkretny lot należy sprawdzić, czy możliwe jest dodanie czworonożnego
pasażera. 
Aktualne informacje o zasadach przewozu psów samolotem / kotów samolotem –
znajdziesz na stronach www poszczególnych linii lotniczych. 



Wybierając się w podróż ze swoim czworonożnym przyjacielem, masz nadzieję na
przyjemnie spędzony czas, to jasne! Pamiętaj jednak, by być przygotowanym również na
nieszczęśliwe wypadki. Tylko w ten sposób będziesz mógł podjąć właściwe działania od
razu po zaistnieniu niebezpieczeństwa. Właśnie po to w Twojej apteczce znajdują się
środki dezynfekujące i odkażające, sól fizjologiczna czy narzędzia do usuwania kleszczy.
Ale to nie wszystko! 

Przed wyjazdem warto odświeżyć sobie wiedzę z zakresu pierwszej pomocy
przedweterynaryjnej, której w razie potrzeby będziesz mógł udzielić swojemu pupilowi.
Sprawdź również i zapisz w telefonie numery telefonów alarmowych w państwach, do
których podróżujesz (również tych, przez które będziesz wyłącznie przejeżdżać) oraz
numery telefonów do opieki weterynaryjnej (najlepiej całodobowej) w docelowej
destynacji swojej podróży. 

Numer alarmowy pogotowia weterynaryjnego w Polsce:

Nagłe wypadki w podróży ze zwierzętami
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Bądź przygotowany na każdą sytuację,  by móc szybko i  skutecznie
pomóc zwierzakowi

983
Numer alarmowy dostępny na terenie całej Unii Europejskiej: 
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https://www.animal-expert.pl/artykul/pierwsza-pomoc-przedweterynaryjna


@animal_island_eu fb.me/animalisland.eu

Teraz już wiesz, jak odpowiednio przygotować
się do podróży ze swoim pupilem!

Dziękujemy
za przeczytanie naszego e-booka

Miłej podróży!

jeśli  chcesz uzyskać więcej informacji na temat
psów i kotów, obserwuj nas w social mediach!

https://www.facebook.com/animalisland.eu

