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Szczegółowe informacje o przywozie –  wykaz podawany do publicznej wiadomości 
 

Towar: Ryby – niepuszkowane / niepoddane sterylizacji cieplnej (rodzina Salmonidae) 

Kraj: Wszystkie kraje oprócz: Kanady, Danii, Irlandii (Północnej), Republiki Irlandii, Nowej 

Zelandii, Norwegii, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Przeznaczenie: Do spożycia przez ludzi 

 

Zawarte tutaj informacje dotyczą jedynie wymogów AQIS (Australian Quarantine and Inspection 

Service - Australijskiej Służby Kwarantanny i Kontroli) w zakresie kwarantanny. Są one aktualne  

w dniu przekazania niniejszego dokumentu, jednak mogą zmienić się bez uprzedzenia. AQIS nie daje 

żadnych gwarancji ani nie składa żadnych deklaracji co do ścisłości i kompletności tych informacji, 

jak również nie ponosi za nie odpowiedzialności. Importerzy muszą załatwiać sprawy związane  

z kwarantanną i spełnić warunki kwarantanny obowiązujące w momencie wprowadzenia na 

terytorium Związku. Związek Australijski reprezentowany przez AQIS, nie ponosi odpowiedzialności 

za koszty będące wynikiem decyzji lub związane z decyzją importerów o przywozie na przedstawionych 

tutaj warunkach, które w momencie przywozu  nie obowiązują. Na importerze ciąży odpowiedzialność 

za sprawdzenie ścisłości i kompletności informacji w momencie przywozu. 

 

Na importerze ciąży odpowiedzialność za zapoznanie się ze wszystkimi wymogami wszelkich innych 

organów ustawodawczych i doradczych, zarówno przed przywozem jak i po nim, a także za spełnienie 

wymogów tychże organów, w tym Australian Customs Service (Australijskiej Służby Celnej), 

Therapeutic Goods Administration, Department of Health and Ageing (Ministerstwa Zdrowia  

i Starzenia się), Department of the Environment and Heritage (Ministerstwa Środowiska i Dziedzictwa 

Narodowego), Australian Pesticides & Veterinary Medicines Authority (Australijskich Służb  

ds. Pestycydów i Leków Weterynaryjnych) oraz wszystkich instytucji rządowych, takich jak 

Ministerstwo Rolnictwa, oraz organy odpowiedzialne za opiekę zdrowotną i ochronę środowiska). 

 

Importerzy powinni być świadomi, że lista ta nie jest wyczerpująca. Importerzy powinni również mieć 

na uwadze, że cała żywność przywożona do Australii musi spełniać postanowienia zawarte w ustawie 

o kontroli importowanej żywności z 1992 r., którą to ustawę wykonuje AQIS. 

 

Powiadomienie o przywozie musi zostać dostarczone AQIS w przypadku wszystkich wwożonych 

towarów z wyjątkiem towarów wwożonych jako towarzyszący bagaż, przesyłanych drogą pocztową  

i nieprzewidzianych w ustawie celnej z 1901 r. Powiadomienie musi być zgodne z przepisami 

dotyczącymi kwarantanny z 2000 r. (przykłady obejmują dokument wwozu towarów podlegających 

kwarantannie- Quarantine Entry i deklarację dla towarów objętych kwarantanną – Quarantine 

declaration ). 

 

Warunek C10371 

 

Artykuły nieprzeznaczone na sprzedaż 

 

1. Pozwolenie na przywóz nie jest wymagane, jeśli spełnione są następujące warunki: 

 

a) produkt jest gotowym produktem konsumpcyjnym (prócz ikry lub kawioru); oraz 

b) produkt jest przygotowany i zapakowany do celów handlowych; oraz 

c) produkt nie waży więcej niż 5 kilogramów, a w momencie przybycia do Australii towarzyszy mu 

osoba importująca; lub 

d) produkt nie waży więcej niż 450 gramów , a w momencie przybycia do Australii nie towarzyszy mu 

osoba importująca. 



2. Gotowe produkty konsumpcyjne to takie produkty, które są gotowe do ugotowania / spożycia przez 

członków gospodarstwa domowego i zaliczają się do nich: 

 

a) kotlety, razem z kręgosłupem i skórą (bez płetw); waga każdego kotleta nie przekracza 450 

gramów; lub 

b) filety bez skóry, bez płata brzusznego i całego kręgosłupa (prócz małych ości), waga może być 

dowolna; lub 

c) filety ze skórą, bez płata brzusznego i całego kręgosłupa (prócz małych ości); waga każdego fileta 

nie przekracza 450 gramów; lub 

d) wypatroszona ryba bez głowy, nieduża („pan-size”); waga każdej ryby nie przekracza 450 gramów; 

lub 

e) wypatroszona ryba bez głowy, solona, suszona lub wędzona; lub 

f) produkty przetworzone w większym stopniu niż stadia a) do e) opisane powyżej. 

 

3. Dla puszkowanych, sterylizowanych produktów z łososia proszę się skierować do bazy ICON do 

„Fish - Canned/retorted (Family Salmonidae)”. 

 

4. Dla każdego produktu rybnego z łososia, którego nie uwzględniają powyższe punkty 1, 2 i 3, 

obowiązują warunki określone w części dotyczącej artykułów przeznaczonych na sprzedaż. 

 

Artykuły przeznaczone na sprzedaż 
 

1. Łosoś może pochodzić jedynie z niżej wymienionych państw i tylko w nich może być 

przetwarzany: 

 

a) Kanada, Irlandia, Królestwo Danii (bez Wysp Faroe), Norwegia, Nowa Zelandia, Zjednoczone 

Królestwo i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej; oraz 

 

b) Łosoś może pochodzić jedynie z państw wymienionych w pkt 1a) i przetwarzanych w Polsce lub 

Tajlandii. 

 

2. Importerzy chcący otrzymać pozwolenie na przywóz produktów z łososia z innych państw, powinni 

poprosić potencjalnych eksporterów, aby skontaktowali się z właściwymi organami rządowymi 

swojego państwa w celu uzyskania informacji wymaganych dla formularza ABPM 2000/26, który jest 

dostępny na stronie internetowej Animal Biosecurity (kontakt z Animal Biosecurity pod numerem 

telefonu 02 6272 4465, za pomocą faksu 02 6272 3399 lub poczty elektronicznej. 

 

Zarządzanie wejściem EM0184 

 

Minimalne wymagania dokumentacyjne AQIS wspierające ocenę całej dokumentacji  

 

Cała dokumentacja przedstawiona AQIS jako część procesu importowego musi spełniać wymogi 

Polityki Minimalnych Wymogów Dokumentacyjnych (Minimum Documentary Requirements Policy). 

Te wymagania zawierają: 

 

1. Wymogi dominujące (np. czytelne, w języku angielskim, podpisane, datowane, powiązane  

z przesyłką); 

2. Wymogi dotyczące formy dokumentów (np. zgodnie z krajowo uznaną praktyka  

i standardami, lub na papierze firmowym); oraz 

3. Wymogi dotyczące zalecanych informacji (np. świadectwo obróbki musi zawierać opis 

artykułów/opakowań) 

 

 

 

 



Zarządzanie wejściem  EM0185 

 

Wymagania informacyjne AQIS wspierające ocenę spraw niedotyczących towaru powiązanych  

z importowanym ładunkiem 

 

Cała dokumentacja przedstawiona AQIS w celu pomocy w określaniu poziomu ryzyka kwarantanny 

stwarzanego przez drogi transportowe i opakowanie musi spełniać wymogi Polityki Wymagań 

Informacyjnych Niedotyczących Towaru. Te wymagania skierowane są na: 

 

1. Czystość kontenera; 

2. Sprawy dotyczące opakowań (np. obecność drewnianego lub zakazanego materiału 

opakowaniowego); oraz 

3. Sprawy dotyczące przeznaczenia (np. przeznaczone dla wiejskich miejsc wypakowywania). 

 

Opłata za pozwolenie na przywóz IPF0003 

 

Opłaty za pozwolenie na przywóz (jeśli dotyczy) – kategoria 2 
 

Towar ten klasyfikuje się do 2 kategorii dla celów ustalenia obowiązującej opłaty za pozwolenie na 

przywóz. Opłata wynosi 80.00 $ (gdy czas oceny wynosi do 1 godziny) i 40.00 $ za każdy dodatkowy 

kwadrans lub część kwadransa, po upływie pierwszej godziny. Proszę zwrócić uwagę, że dodatkowo 

do opłaty za ocenę stosuje się także elektroniczną opłatę depozytową w wysokości 85.00 $ lub 

fizyczną opłatę depozytową w wysokości 150.00 $ 

 

Artykuł podlegający opodatkowaniu oznacza artykuł określony we wniosku o wydanie pozwolenia 

importowego jako składający się z towarów, które są importowane lub które mają być importowane  

z konkretnego państwa i z konkretnym przeznaczeniem. 

 

Więcej informacji na temat opłat i kosztów AQIS można znaleźć na stronie internetowej AQIS. Opłaty 

związane z pozwoleniem na przywóz są wyszczególnione w Postanowieniu o opłatach służby  

ds. kwarantanny z 2005 r. (Quarantine Service Fees Determination 2005) 


