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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 
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→ Okres 
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UK 

notyfikowała 

zamiar 

opuszczenia 

UE
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 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





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






W dniu 11 marca 2021 r. Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej (UK) ogłosił zmianę harmonogramu wdrożenia procedur 
kontroli produktów rolno-spożywczych na granicy UK.

Zgodnie z informacjami rządu brytyjskiego, kolejne etapy wprowadzania 
kontroli granicznych w relacjach z UE mają nastąpić według poniższego 
harmonogramu:

• Wymogi dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), 
niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (ABP) i 
żywności wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt (HRFNAO) wejdą w 
życie dopiero od dnia 1 października 2021 r. Wymogi dotyczące 
eksportowego świadectwa zdrowia dla POAO i niektórych ABP wejdą w 
życie również od 1 października 2021 r.

• Fizyczne kontrole SPS w odniesieniu do POAO, niektórych produktów ABP i 
HRFNAO nie będą wymagane na granicy aż do 1 stycznia 2022 r. Od tej 
daty kontrole odbywać się będą w punktach kontroli granicznej.

• Od marca 2022 r. w punktach kontroli granicznej będą odbywały się 
kontrole żywych zwierząt oraz roślin i produktów roślinnych niskiego 
ryzyka.

Pełną treść oświadczenia przedstawiciela rządu UK (w jęz. angielskim) można 
znaleźć na stronie: (https://questions-statements.parliament.uk/written-
statements/detail/2021-03-11/hcws841)

https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-11/hcws841


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.

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 stycznia 2022 r. materiał biologiczny 
eksportowany z UE, zaś od 1 marca 2022r.  
żywe zwierzęta eksportowane z UE, w tym 
koniowate, będą podlegać dodatkowym 
wymaganiom.

Przesyłka materiału biologicznego / 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 01.01.2022 dla 
materiału biologicznego i od 01.03.2022 dla zwierząt)

Obowiązki polskiego eksportera

 powiadomić urzędowego lekarza weterynarii o UNN w celu 
wpisania go do świadectwa zdrowia i przekazać kopię 
świadectwa brytyjskiemu importerowi (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 października 2021 r. produkty 
pochodzenia zwierzęcego (żywność) 
eksportowane z UE będą podlegać nowym 
kontrolom importowym (przez APHA) w 
miejscu przeznaczenia.

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 stycznia 2022 r. produkty pochodzenia 
zwierzęcego (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 
01.10.2021)

 wwieźć przesyłkę przez wyznaczony BCP (od
01.01.2022)

Obowiązki polskiego eksportera

 wystąpić do PLW o eksportowe świadectwo 
zdrowia (EHC) i przekazać kopię świadectwa 
brytyjskiemu importerowi (od 01.10.2021)



Produkty pochodzenia zwierzęcego 
(żywność) mogą zostać objęte 
środkami bezpieczeństwa np. z 
powodu wystąpienia chorób zwierząt

 W związku z występowaniem ASF w Polsce, zgodnie z
wyjaśnieniami władz brytyjskich, przywóz do Wielkiej Brytanii
będzie dozwolony z tych obszarów objętych restrykcjami ASF, które
obecnie kwalifikują się do handlu wewnątrzunijnego.

 W związku z występowaniem HPAI w Polsce, władze Wielkiej
Brytanii potwierdziły, że zakazany jest eksport z obszaru
zagrożonego i zapowietrzonego (lista wyłączonych obszarów:
http://data.defra.gov.uk/Food/cert/Annex%20II%202007_777_EC.
pdf ), chyba że produkty zostały poddane odpowiedniej obróbce
cieplnej (70C).

http://data.defra.gov.uk/Food/cert/Annex%20II%202007_777_EC.pdf


Od 1 stycznia 2021 r. produkty pochodzenia 
zwierzęcego (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 stycznia 2022 r. produkty pochodzenia 
zwierzęcego (żywność) 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 01.01.2022)

Obowiązki polskiego eksportera

 wystąpić do PLW o eksportowe świadectwo zdrowia (EHC) i 
przekazać kopię świadectwa brytyjskiemu importerowi (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 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). Eksporter z UE powiadamia 
urzędowego lekarza weterynarii o UNN w celu dodania go do 
dokumentów handlowych.

Od 1 października 2021 r.

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

Od 1 stycznia 2022 r.

 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



Brytyjskie wymagania weterynaryjne 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 i produktów (w 

wersji angielskiej) na stronie:

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

for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain

Informacje zawarte są również na stronie GIW

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/wywoz-z-

ue

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/wywoz-z-ue


TOWAR 01.01.2021 01.10.2021 01.01.2022 01.03.2022

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 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

Świadectwo zdrowia

Prenotyfikacja IPAFFS

Świadectwo zdrowia 

Kontrola w BCP

uboczne produkty 

niskiego ryzyka

Dokument handlowy Prenotyfikacja IPAFFS

Świadectwo zdrowia

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 2021 r.  wymagają 
wystawienia ITAHC (dokumentacji w handlu wewnątrz UE) i 
powiadamiania w systemie TRACES. 

 Produkty pochodzenia zwierzęcego od 1 października 2021 r. będą 
wymagać eksportowego świadectwa zdrowia i wstępnego zgłoszenia w 
IPAFFS (brytyjski system pre-notyfikacji importu). 

 Produkty pochodzenia zwierzęcego podlegające środkom 
bezpieczeństwa od stycznia 2021 r.  wymagają ITAHC (dokumentacji w 
handlu wewnątrz UE)  i powiadomienia w systemie TRACES

 PUPZ wysokiego ryzyka od stycznia 2021 r.  wymagają DOCOM 
(dokumentów handlowych) i powiadomienia w systemie TRACES

 W okresie od stycznia 2021 r. do stycznia 2022 r. nie będzie wymagań 
wjazdu do Wielkiej Brytanii lub wyjazdu z niej przez BCP. Towary mogą 
być wprowadzane i wyprowadzane z GB przez dowolny punkt wejścia, 
bez konieczności kontroli fizycznej lub tożsamości przy wejściu lub 
wyjściu.



Brytyjskie wymagania weterynaryjne dotyczące 

tranzytu przez terytorium GB znajdują się (w wersji 

angielskiej) na stronie:

https://www.gov.uk/guidance/transiting-animals-and-animal-

products-through-great-britain

zaś świadectwa zdrowia dla tranzytu zwierząt i 

produktów (w wersji angielskiej) na stronie:

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

for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain

https://www.gov.uk/guidance/transiting-animals-and-animal-products-through-great-britain
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain


Dziękuję za uwagę!
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