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 Status prawny

 Import zwierząt i produktów pochodzenia 

zwierzęcego z GB do UE

 Eksport zwierząt i produktów pochodzenia 

zwierzęcego z UE do GB

 Tranzyt towarów przeznaczonych do Irlandii 

przez GB





Okres przejściowy –
UK jest nadal 

pełnym członkiem 
UE

Przedłużenie 
okresu 

przejściowego 

→ uzgodniona 
Umowa Wyjścia i 

Deklaracja 
Polityczna

UK opuszcza UE

→ Okres 
przejściowy, UK nie 
jest już członkiem 
UE, ale uczestniczy 
w jednolitym rynku

Przyszłe relacje

--> Umowa o  
Handlu i 
Współpracy (TCA)
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UK 

notyfikowała 

zamiar 

opuszczenia 

UE

http://www.ip-watch.org/2016/06/24/uk-brexit-leaves-ip-community-with-many-unanswered-questions/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia
2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących
przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa
o handlu i współpracy.

 Umowa o handlu i współpracy przewiduje szereg uproszczeń i
ułatwień, w tym handel bez ceł i ograniczeń ilościowych.

 Jednak ze względu na decyzję Wielkiej Brytanii o opuszczeniu
wspólnego rynku i unii celnej wprowadzenie od 1 stycznia 2021r.
kontroli granicznych (m.in. celnej, weterynaryjnej,
fitosanitarnej) i związanych z tym nowych wymogów (w tym
dokumentacji i certyfikacji) w handlu UE-Wielka Brytania
przebiega zgodnie z dotychczasowymi założeniami.



Wielka Brytania stała się państwem trzecim

Handlujące podmioty stały się 

importerami/eksporterami

Brexit Fot. stock.adobe.com/tanaonte



Wymagania importowe 
UK

BOM v.2 (podejście 
etapowe)

 Pre-notyfikacja importu 
zwierząt i produktów w 
IPAFFS

 Świadectwa zdrowia

 Zakłady zatwierdzone na 
rynek GB

 Kontrole w wyznaczonych 
BIP/BCP

Wymagania importowe 
EU

Rozporządzenia UE (od 
01.01.2021)

 Pre-notyfikacja importu 
zwierząt i produktów w 
TRACES.NT

 Świadectwa zdrowia UE

 Zakłady zatwierdzone na 
rynek UE

 Kontrole w wyznaczonych 
BIP/BCP





 Produkty importowane z Wielkiej Brytanii do Polski (dane MRiRW): mięso 
wieprzowe, ryby świeże, produkty używane do karmienia zwierząt, 
produkty mleczne, mięso drobiowe, mięso wołowe

CN Nazwa towaru

Wartość 

[tys. EUR]

Wolumen 

[tony]

I-VIII 2019r. I-VIII 2020r*. I-VIII 2019r. I-VIII 2020r*.

RAZEM  (CN 0101 do 2403) 144 763 187 218

0203

Mięso wieprzowe świeże, 

chłodzone lub mrożone 38 688 41 771 15 804 17 221

0302

Ryby świeże lub chłodzone, z 

wyjątkiem filetów 28 033 35 811 4 418 6 130

2309

Produkty używane do 

karmienia zwierząt 18 384 27 727 12 582 10 905

0402 Mleko i śmietana, zagęszczone 2 625 18 875 2 512 7 914

0207

Mięso i jadalne podroby z 

drobiu z pozycji nr 0105, 9 978 7 814 5 486 4 680

0406 Sery i twarogi 3 859 5 962 846 1 451

0201

Mięso wołowe świeże lub 

chłodzone 7 240 5 496 2 445 1 884

0404

Serwatka, nawet zagęszczona, 

lub zawierająca dodatek cukru 406 5 412 284 2 426

0405

Masło oraz inne tłuszcze 

otrzymywanie z mleka 2 413 5 194 539 1 038



Od 1 stycznia 2021 r. unijne 

przedsiębiorstwa, które kupowały 

towary z Wielkiej Brytanii i 

wprowadzały je na rynek UE, stały 

się importerami, a te, które 

dystrybuowały produkty do Wielkiej 

Brytanii, eksporterami. 

Oznacza to, że przedsiębiorcy 

muszą przestrzegać nowych 

wymagań zgodnie z obowiązującymi 

przepisami unijnymi i brytyjskimi

Wymagania 

dla 

importerów/ 

eksporterów 



Od 1 stycznia 2021 r. przepisy sanitarne i 

weterynaryjne (SPS) wymagane prawem UE 

mają zastosowanie do wszystkich towarów 

wprowadzanych na obszar celny UE ze 

Zjednoczonego Królestwa lub wywożonych z 

UE do Wielkiej Brytanii. 

 Wstępne powiadomienie o imporcie w 

systemie TRACES.NT 

 Import przez wyznaczone PKG / BCP 

 Świadectwa weterynaryjne 

 Zatwierdzone zakłady spoza UE

Kontrole 

towarów, 

kontrole 

SPS



Wymagania 

importowe UE 

przedstawione są na 

stronach 

internetowych GIW

https://www.wetgiw

.gov.pl/handel-

eksport-

import/informacje-

dla-przedsiebiorcow

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-przedsiebiorcow




Od 1 stycznia 2021 r. pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu wydane przez 
władze Zjednoczonego Królestwa nie będą 
już ważne na wprowadzanie produktów do 
obrotu w Unii.

Podobnie oznakowania lub etykietowanie 
towarów wprowadzanych do obrotu w Unii, 
które odnoszą się do organów lub osób 
mających siedzibę w Zjednoczonym 
Królestwie, nie będą już zgodne z wymogami 
unijnymi dotyczącymi etykietowania.

NA PRZYKŁAD. Znak zdrowotności lub znak 
identyfikacyjny nie ma już zawierać skrótu 
„WE”, ale ma zawierać nazwę kraju (w 
całości lub z dwuliterowym kodem ISO), w 
którym znajduje się zakład (UK), oraz 
numer zatwierdzenia tego zakładu

Certyfikaty, 

oznakowanie, 

etykiety



Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie 

będzie już objęta unijnymi przepisami 

dotyczącymi uznawania kwalifikacji 

zawodowych. Obywatele Zjednoczonego 

Królestwa, niezależnie od tego, gdzie 

uzyskali kwalifikacje, oraz obywatele UE 

posiadający kwalifikacje uzyskane w 

Zjednoczonym Królestwie będą musieli je 

formalnie potwierdzić w odpowiednim 

państwie członkowskim na podstawie 

przepisów tego kraju dotyczących uznawania 

kwalifikacji uzyskanych w państwie trzecim. 

NA PRZYKŁAD. Świadectwo kwalifikacji w 

zakresie dobrostanu zwierząt podczas uboju

Kwalifikacje 

zawodowe





 Wielka Brytania jest 2. odbiorcą polskiego mięsa 
drobiowego (14% wartości eksportu), 5. odbiorcą 
polskiego mięsa wieprzowego (7% wartości eksportu), 5. 
odbiorcą polskiego mięsa wołowego świeżego (6% 
wartości eksportu), 1. odbiorcą polskich maślanek i 
jogurtów, 4. odbiorcą polskiego surowego mleka i 
śmietany i 5. odbiorcą polskich serów i twarogów

 Produkty eksportowane z Polski do Wielkiej Brytanii 
(dane MRiRW) to: kiełbasy i produkty mięsne (CN 1602, 
1601, 0210), mięso drobiowe (CN 0207), konserwy rybne 
(CN 1604), mięso wołowe (CN 0201), produkty używane 
do karmienia zwierząt (CN 2309), mięso wieprzowe (CN 
0203), sery i twarogi (CN 0406) 



Od 1 stycznia 2021 r. żywe zwierzęta, w tym 
koniowate i materiał biologiczny eksportowane 
z UE, podlegają nowym kontrolom importowym 
(przez APHA) w miejscu przeznaczenia (do 
końca czerwca 2021 r.).

Przesyłka zwierząt musi być:

 zaopatrzona w eksportowe świadectwo 
zdrowia zamiast świadectwa zdrowia 
zwierząt w handlu wewnątrz UE

 uprzednio zgłoszona przez importera za 
pomocą IPAFFS co najmniej jeden dzień 
roboczy przed spodziewanym czasem 
przybycia do punktu wejścia



Od 1 lipca 2021 r. żywe zwierzęta, w tym 
koniowate i materiał biologiczny 
eksportowane z UE, będą podlegać 
dodatkowym wymaganiom.

Przesyłka zwierząt musi być:

 zaopatrzona w eksportowe świadectwo zdrowia w celu 
przeprowadzenia kontroli dokumentów

 uprzednio zgłoszona przez importera za pomocą IPAFFS co 
najmniej jeden dzień roboczy przed spodziewanym czasem 
przybycia do punktu wejścia

 wejść na terytorium GB w wyznaczonym BCP, aby poddać ją 
kontroli dokumentów, tożsamości i kontroli fizycznej



Obowiązki brytyjskiego importera

 pre-notyfikować przesyłkę w IPAFFS (od 01.01.2021)

 podać eksporterowi z UE lub urzędowemu lekarzowi 
weterynarii niepowtarzalny numer notyfikacji (UNN) 
nadany przez IPAFFS (od 01.01.2021)

 wwieźć przesyłkę przez wyznaczony BCP (od
01.07.2021)

Obowiązki polskiego eksportera

 powiadomić urzędowego lekarza weterynarii o UNN w 
celu wpisania go do świadectwa zdrowia (od 01.01.2021)

 Wywieźć przesyłkę przez wyznaczony punkt wyjścia UE 
przeznaczony do kontroli dobrostanu zwierząt (od
01.01.2021)



Wymagania weterynaryjne obowiązujące od 1.01.2021 

znajdują się (w wersji angielskiej) na stronie:

https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-

high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin

zaś świadectwa zdrowia dla zwierząt (w wersji angielskiej) na 

stronie:

https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-

product-imports-to-great-britain

Zgodnie z deklaracjami Komisji Europejskiej trwają prace 

polegające na włączeniu brytyjskich wzorów świadectw zdrowia 

do systemu TRACES, w celu umożliwienia unijnym urzędowym 

lekarzom weterynarii wystawiania świadectw eksportowych do 

Wielkiej Brytanii w językach narodowych.

Główny Inspektorat Weterynarii przygotował polskie 

wersje niektórych świadectw i udostępnia je do 

stosowania w okresie do zakończenia prac w systemie 

TRACES.

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/uk-zwierzeta

https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/uk-zwierzeta


Od 1 kwietnia 2021 r. produkty pochodzenia 
zwierzęcego (w tym żywność) eksportowane z 
UE będą podlegać nowym kontrolom 
importowym (przez APHA) w miejscu 
przeznaczenia (do końca czerwca 2021 r.).

Przesyłka produktów musi być:

 zaopatrzona w eksportowe świadectwo 
zdrowia, dzięki czemu zostanie 
przeprowadzona zdalna kontrola 
dokumentów

 uprzednio zgłoszona przez importera za 
pomocą IPAFFS



Od 1 lipca 2021 r. produkty pochodzenia 
zwierzęcego (w tym żywność) eksportowane z UE 
będą podlegać dodatkowym wymaganiom.

Przesyłka produktów musi być:

 zaopatrzona w eksportowe świadectwo zdrowia w 
celu przeprowadzenia kontroli dokumentów

 uprzednio zgłoszona przez importera za pomocą 
IPAFFS co najmniej jeden dzień roboczy przed 
spodziewanym czasem przybycia do punktu 
wejścia

 wejść na terytorium GB w wyznaczonym BCP, aby 
poddać ją kontroli dokumentów, tożsamości i 
kontroli fizycznej



Obowiązki brytyjskiego importera

 pre-notyfikować przesyłkę w IPAFFS (od 
01.04.2021)

 wwieźć przesyłkę przez wyznaczony BCP (od
01.07.2021)

Obowiązki polskiego eksportera

 wystąpić do PLW o eksportowe świadectwo 
zdrowia (EHC) (od 01.04.2021)



Od 1 stycznia 2021 r. produkty pochodzenia 
zwierzęcego (w tym żywność), które są objęte 
środkami bezpieczeństwa (np. z powodu 
wystąpienia chorób zwierząt) eksportowane z 
UE, podlegają nowym wymogom importowym 
GB.

Przesyłka produktów musi być:

 zaopatrzona w eksportowe świadectwo 
zdrowia, dzięki czemu zostanie 
przeprowadzona zdalna kontrola 
dokumentów

 uprzednio zgłoszona przez importera za 
pomocą IPAFFS



Od 1 lipca 2021 r. produkty pochodzenia 
zwierzęcego (w tym żywność), które będą 
objęte środkami bezpieczeństwa eksportowane 
z UE będą podlegać dodatkowym wymaganiom.

Przesyłka produktów musi być:

 zaopatrzona w eksportowe świadectwo zdrowia w 
celu przeprowadzenia kontroli dokumentów

 uprzednio zgłoszona przez importera za pomocą 
IPAFFS co najmniej jeden dzień roboczy przed 
spodziewanym czasem przybycia do punktu wejścia

 wejść na terytorium GB w wyznaczonym BCP, aby 
poddać ją kontroli dokumentów, tożsamości i 
kontroli fizycznej



Obowiązki brytyjskiego importera

 pre-notyfikować przesyłkę w IPAFFS (od 01.01.2021)

 podać eksporterowi z UE lub urzędowemu lekarzowi weterynarii 
niepowtarzalny numer notyfikacji (UNN) nadany przez IPAFFS 
(od 01.01.2021)

 wwieźć przesyłkę przez wyznaczony BCP (od 01.07.2021)

Obowiązki polskiego eksportera

 wystąpić do PLW o eksportowe świadectwo zdrowia (EHC) (od 
01.01.2021)

 powiadomić urzędowego lekarza weterynarii o UNN w celu 
wpisania go do świadectwa zdrowia (od 01.01.2021)



Zgodnie z deklaracjami Komisji Europejskiej trwają 

prace polegające na włączeniu brytyjskich wzorów 

świadectw zdrowia do systemu TRACES, w celu 

umożliwienia unijnym urzędowym lekarzom 

weterynarii wystawiania świadectw eksportowych 

do Wielkiej Brytanii w językach narodowych.

Główny Inspektorat Weterynarii przygotował 

polskie wersje niektórych świadectw (dla 

produktów objętych środkami bezpieczeństwa) i 

udostępnia je do stosowania w okresie do 

zakończenia prac w systemie TRACES.

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/wielka-brytania

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/wielka-brytania


Od 1 kwietnia 2021 r. Wielka Brytania zamierza 

wprowadzić wzajemny zakaz dotyczący niektórych 

towarów objętych zakazem importu UE (chłodzone 

czerwone mięso mielone, chłodzone wyroby 

mięsne, mięso mielone drobiowe, MOM drobiowy

itp.). 

Lista produktów których nie można importować z 

Wielkiej Brytanii do UE dostępna jest na stronie 

https://www.gov.uk/guidance/export-food-and-

agricultural-products-special-rules#export-or-

move-POAO w sekcji „Restricted and prohibited

goods”.

https://www.gov.uk/guidance/export-food-and-agricultural-products-special-rules#export-or-move-POAO


Od 1 stycznia 2021 r.

 Importer z Wielkiej Brytanii musi uzyskać wstępne zezwolenie 
od DEFRA na import ubocznych produktów (PUPZ) wysokiego 
ryzyka (SRM) kategorii 1 i kategorii 2 przed jakimkolwiek 
przywozem.

 Importer z Wielkiej Brytanii musi skorzystać z IPAFFS, aby 
wstępnie powiadomić o przybyciu PUPZ wysokiego ryzyka i 
przetworzonego białka zwierzęcego kategorii 3 (PAP). 

Innym PUPZ nadal towarzyszą dokumenty handlowe podczas ich 
eksportu z UE

Od 1 lipca 2021 r.

 Wymogi dotyczące powiadamiania i certyfikacji będą miały 
zastosowanie do niektórych PUPZ niskiego ryzyka

 PUPZ wysokiego ryzyka i niektóre PUPZ o niskim ryzyku wejdą 
do GB w punkcie wejścia BCP zatwierdzonym dla danej 
kategorii produktów



Wytyczne dotyczące środków, jakie muszą podjąć przedsiębiorstwa 
zajmujące się paszami dla zwierząt, aby legalnie handlować paszami między 
Wielką Brytanią, NI, UE i krajami spoza UE od 1 stycznia 2021 r., zostały 
opublikowane na stronie internetowej FSA. Poniżej znajduje się link do tego 
poradnika:

https://www.food.gov.uk/business-guidance/third-country-representation-
for-animal-feed-businesses

Firmy spoza Wielkiej Brytanii, które eksportują produkty paszowe do 
Wielkiej Brytanii, muszą mieć przedstawiciela ustanowionego w Wielkiej 
Brytanii. Obejmuje to państwa członkowskie UE, a także kraje spoza UE 
zwane „krajami trzecimi”. Przedstawiciel jest wymagany tylko w przypadku 
niektórych pasz wyższego ryzyka, w tym:

 producenci niektórych dodatków paszowych

 producenci niektórych nowatorskich produktów białkowych

 producenci premiksów zawierających określone dodatki paszowe

 producenci mieszanek paszowych, które zawierają wyżej wymienione 
produkty



TOWAR 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021

żywe zwierzęta Prenotyfikacja IPAFFS

UNN

Świadectwo zdrowia 
Kontrola w miejscu przeznaczenia

Prenotyfikacja IPAFFS

UNN

Świadectwo zdrowia 
Kontrola w miejscu przeznaczenia

Prenotyfikacja IPAFFS

Świadectwo zdrowia 
Kontrola w BCP

materiał 

biologiczny

Prenotyfikacja IPAFFS

UNN

Świadectwo zdrowia 
Kontrola w miejscu przeznaczenia

Prenotyfikacja IPAFFS

UNN

Świadectwo zdrowia 
Kontrola w miejscu przeznaczenia

Prenotyfikacja IPAFFS

Świadectwo zdrowia 
Kontrola w BCP

produkty 

pochodzenia 

zwierzęcego

Dokument handlowy Prenotyfikacja IPAFFS

Świadectwo zdrowia 

Prenotyfikacja IPAFFS

Świadectwo zdrowia 
Kontrola w BCP

produkty pochodzenia 

zwierzęcego objęte 

środkami 

bezpieczeństwa

Prenotyfikacja IPAFFS

UNN

Świadectwo zdrowia 

Prenotyfikacja IPAFFS

UNN

Świadectwo zdrowia 

Prenotyfikacja IPAFFS

Świadectwo zdrowia 
Kontrola w BCP

uboczne produkty 

wysokiego ryzyka

Prenotyfikacja IPAFFS

Dokument handlowy

Prenotyfikacja IPAFFS

Dokument handlowy

Prenotyfikacja IPAFFS

Świadectwo zdrowia 
Kontrola w BCP

uboczne produkty 

niskiego ryzyka

Dokument handlowy Dokument handlowy Prenotyfikacja IPAFFS

Świadectwo zdrowia 
Kontrola w BCP





 Protokół w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej

 Zapewnia legalne rozwiązanie, które pozwala uniknąć twardej 
granicy na wyspie Irlandii.

 Irlandia Północna pozostanie dostosowana do ograniczonego 
zestawu przepisów unijnych, w szczególności dotyczących 
towarów, a unijny kodeks celny, przepisy dotyczące podatku VAT i 
podatku akcyzowego będą miały zastosowanie do wszystkich 
towarów wprowadzanych do Irlandii Północnej lub 
opuszczających ją. Pozwala to uniknąć jakichkolwiek kontroli 
celnych i kontroli na wyspie Irlandii.

 Kontrole i kontrole będą miały miejsce przy przywozie towarów 
do Irlandii Północnej z pozostałej części Zjednoczonego 
Królestwa, na przykład produktów spożywczych i żywych 
zwierząt, aby zapewnić przestrzeganie wymogów sanitarnych i 
fitosanitarnych („SPS”). Wszystkie towary przywożone do Irlandii 
Północnej lub je opuszczające muszą być w pełni zgodne z 
odpowiednimi przepisami i normami Unii.



 Handel wewnątrzwspólnotowy pomiędzy państwami członkowskimi UE a 
Republiką Irlandii odbywa się najczęściej poprzez terytorium Wielkiej 
Brytanii, zatem po 1 stycznia 2021 r. jest to procedura tranzytu przez 
terytorium państwa trzeciego („landbridge” – „most lądowy”).



 Żywe zwierzęta i materiał biologiczny od stycznia do lipca 2021 r. będą 
potrzebować ITAHC (dokumentacji w handlu wewnątrz UE) i 
powiadamiania w systemie TRACES. 

 Produkty pochodzenia zwierzęcego od 1 kwietnia będą wymagać 
eksportowego świadectwa zdrowia i wstępnego zgłoszenia w IPAFFS 
(brytyjski system pre-notyfikacji importu). 

 Produkty pochodzenia zwierzęcego podlegające środkom 
bezpieczeństwa będą wymagały ITAHC (dokumentacji w handlu 
wewnątrz UE)  i powiadomienia w systemie TRACES

 PUPZ wysokiego ryzyka będą wymagały DOCOM (dokumentów 
handlowych) i powiadomienia w systemie TRACES

 W okresie od stycznia do lipca nie będzie wymagań wjazdu do Wielkiej 
Brytanii lub wyjazdu z niej przez BCP w celu przeprowadzenia kontroli 
tożsamości lub kontroli fizycznej. Przeprowadzone zostaną zdalne 
kontrole dokumentów.



Dziękuję za uwagę!

37

Główny Inspektorat Weterynarii ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel.:  (22) 623-20-88,  fax.: (22) 623-14-08,  e-mail:  wet@wetgiw.gov.pl, www.wetgiw.gov.pl

mailto:wet@wetgiw.gov.pl
http://www.wetgiw.gov.pl/

