
Zwierzęta a urlop
Kto zaopiekuje się moim pupilem podczas mojego urlopu? Mogę zabrać go ze sobą? Kwestia opieki nad 
zwierzętami podczas urlopu, to sprawa, która wymaga odpowiedniego zaplanowania i organizacji.

WSKAZÓWKI I ORGANIZACJA

Jakie zwierzę można zabrać ze sobą na urlop?
Pies jest bardzo oddany i przywiązany do człowieka. Zazwyczaj pójdzie wszędzie tam, gdzie jego 
pan lub pani. Jeśli twój pupil dobrze znosi podróże samochodem lub pociągiem, to wspólnej przygo-
dzie nie stoi nic na przeszkodzie. Koty natomiast przywiązują się bardziej do miejsc niż osób, dlatego 
opuszczają sobie znane rewiry równie rzadko, co niechętnie. Jeśli jednak podróżujesz z reguły w to 
samo miejsce, to możesz spróbować zabrać ze sobą swojego mruczka.

Organizacja wyjazdu z pupilem

Dowiedz się jakie są zasady podróży ze zwierzęciem do kraju, do którego się wybierasz.

Od małego przyzwyczaj swojego pupila do transportera, w którym będzie podróżował.

Krok po kroku oswajaj zwierzę z podróżą samochodem lub pociągiem. 

4 do 6 tygodni przed wyjazdem pójdź z pupilem do weterynarza i sprawdź jego stan zdrowia. 

Odnów szczepienia i zadbaj o odrobaczenie czworonoga. Dowiedz się też o chorobach wystę-
pujących w kraju docelowym i w razie potrzeby zaszczep na nie zwierzaka.

Odpowiednio zabezpiecz transporter na czas spędzony w samochodzie. 

Zapewnij zwierzakowi wodę na czas podróży.

Podczas dłuższych wycieczek, rób przerwy na krótkie spacery 

Planer – urlop ze zwierzakiem 
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Dla kotów i psów

Paszport zwierzęcia domowego/świadectwo zdrowia/pisemna deklaracja właściciela lub osoby upo-
ważnionej o niehandlowym charakterze podróży 
Kopia ubezpieczenia czworonoga (pokrywająca wyrządzone przez niego szkody)
Kopia polisy zwierzaka (ewentualnie kopia ubezpieczenia zdrowotnego zwierzaka – jeśli ją posiadasz)
Numer identyfikatora z chipa pupila 
Adresy lub numery telefonów do weterynarzy w miejscu spędzania urlopu 
Miski na wodę i karmę (ewentualnie też butelkę z wodą na drogę) 
Jedzenie, które podajesz pupilowi na co dzień (w dostatecznie ilości, gdyby okazało się, że na miejscu 
nie można go kupić) 
Łakocie 
Transporter (ewentualnie jakiś przestronny pojemnik do transportu pupila) 
Identyfikator z adresem i numerem telefonu 
Koc lub inny przedmiot, do którego przyzwyczaił się twój pupil
Ulubioną zabawkę 
W razie potrzeby zabierz ze sobą szczotkę lub grzebień
Stare ręczniki



Tylko w przypadku psów Specjalnie dla kotów

Obroża 
Ewentualnie: uprząż na szelkach 
Smycz
Kaganiec
Worek na odchody
Gryzak
W razie potrzeby: kubraczek lub inne ubranko

kuwetę razem ze żwirkiem i łopatką do odcho-
dów  
drapak 
poidło 
smycz i szelki dla kota 

Zestaw Pierwszej Pomocy Leki w apteczce

bandaże 
gaza
plaster w rolce 
nożyczki
rękawiczki jednorazowe
środek do dezynfekcji 
maść na rany
termometr 
strzykawka bez igły do podawania leków 
pęseta 

leki na nudności przepisane przez weteryna-
rza
środki na biegunkę (uważaj na właściwe daw-
kowanie)  
alternatywnie: środki na uspokojenie (tylko po 
konsultacji z weterynarzem)
ewentualnie: krople do oczu i uszu (podawać 
ostrożnie) 

Apteczka z produktami i akcesoriami dla zwierząt

Jeśli wyjeżdżasz z pupilem, to powinnaś zadbać także o apteczkę i wyposażenie jej w potrzebne zwie-
rzakowi rzeczy. Pamiętaj o stale przyjmowanych lekach, a w razie konieczności o zestawie pierwszej 
pomocy i kilku innych przydatnych drobiazgach:

Petsitter – opieka nad zwierzętami w domu
W przypadku niektórych zwierząt – ze względu na ich naturę lub specyfikę hodowli – niemożliwe jest 
zabranie ich ze sobą na wczasy. Małe zwierzęta domowe najlepiej czują się w sobie znanym środo-
wisku i lepiej nie przewozić ich zbyt często. Także w przypadku kotów, jak i niektórych psów, petsitter 
będzie świetną alternatywą. Oczywiście obok specjalistycznej i profesjonalnej opieki w grę wchodzą 
następujące osoby:

przyjaciele, członkowie rodziny lub nawet sąsiedzi, którzy znają naszego pupila

prywatny petsitter, którego możemy znaleźć na stronach takich jak petsitter.pl lub dogsway.pl, 
a nawet na popularnej platformie olx.pl

ewentualnie hodowca, od którego przygarnęłaś pupila

Jak przygotować pupila na obecność petsittera

Zanim oddasz swojego czworonoga pod opiekę innej osoby, powinnaś zastanowić się, czego od tej 
osoby wymagasz. Najlepiej sporządzić listę oczekiwań w formie pisemnej. Warto też zrobić przed 
wyjazdem zakupy dla naszego pupila, żeby petsitterowi nie narobić dodatkowej roboty, a zwierzakowi 
niczego nie brakowało.









Dalsze informacje dotyczące przygotowania się do wyjazdu ze zwierzakiem, obowiązkach petsittera 
i oczekiwaniach jakie można mieć wobec dobrego hotelu dla zwierząt znajdziesz w naszym artykule: 
„Opieka nad zwierzętami podczas wakacji“.

Lista zakupów przed wyjazdem Ważne informacje dla petsittera

adekwatną ilość jedzenia na czas twojego 
urlopu
łakocie, które nie szkodzą i smakują twojemu 
pupilowi 
ewentualnie: gryzak 
ściółkę dla gryzoni i królików 
worki na odchody
środki czyszczące

informacje o porach i sposobie karmienia 
instrukcję dotyczącą odpowiedniego zabez-
pieczenia okien, drzwi i ewentualnie klatki
numery kontaktowe i alarmowe 
szczególne cechy twojego pupila (usposo-
bienie, ulubione zajęcia oraz w razie potrzeby 
informacje o chorobach) 
w razie konieczności: informacje o lekach i ich 
sposobie podawania

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/wakacje-ze-zwierzetami

