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ZASADY WYMIANY HANDLOWEJ 

ZWIERZĘTAMI

I PRODUKTAMI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

POMIĘDZY POLSKĄ I WIELKĄ BRYTANIĄ

 Główny Inspektorat Weterynarii



IMPORT ZWIERZĄT 

I PRODUKTÓW POCHODZENIA 

ZWIERZĘCEGO
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INFORMACJE DOTYCZĄCE IMPORTU ZWIERZĄT 

I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

Z WIELKIEJ BRYTANII NA RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ

Wymagania importowe UE są zamieszczone na stronie internetowej 

Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem:

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

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


ZASADY IMPORTU ZWIERZĄT I PRODUKTÓW 

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

Z WIELKIEJ BRYTANII NA RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ

➢ Od 1 stycznia 2021 r. przywóz zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego

(spożywczych, ubocznych, niejadalnych) i produktów złożonych, a także pasz

dla zwierząt na terytorium UE z Wielkiej Brytanii, podlega granicznej kontroli

weterynaryjnej.

➢ Wynikają z tego dodatkowe obowiązki i ograniczenia, m.in. konieczność:

- weryfikacji czy kraj pochodzenia i zakład pochodzenia jest zatwierdzony do

przywozu danego towaru lub gatunku zwierząt do UE;

- przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie odpowiednich wymogów

bezpieczeństwa (świadectwa urzędowe);

- wwozu przesyłki przez wyznaczone punkty kontroli granicznej (BCP);

- dokonania prenotyfikacji w systemie TRACES.NT oraz

- zgłoszenia do kontroli granicznej, itd.

➢ Graniczna kontrola weterynaryjna dotyczy także towarów i zwierząt

przewożonych w procedurze tranzytu pomiędzy krajami trzecimi przez terytorium

UE.
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ZASADY IMPORTU ZWIERZĄT I PRODUKTÓW 

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

Z WIELKIEJ BRYTANII NA RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ

➢ Ponadto, obowiązuje zakaz przywozu produktów pochodzenia

zwierzęcego do indywidualnego wykorzystania oraz zakaz wysyłania

takich produktów w przesyłkach pocztowych i kurierskich.

➢ Szczegóły wraz z odstępstwami od powyższych zakazów znajdują się na

stronach internetowych:

- Głównego Inspektoratu Weterynarii:

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

zywnosci-na-wlasny-uzytek

- Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/food/animals/animals-products-trade-

imports/personal-imports_en
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https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/przywoz-zywnosci-na-wlasny-uzytek
https://ec.europa.eu/food/animals/animals-products-trade-imports/personal-imports_en


ZASADY IMPORTU ZWIERZĄT I PRODUKTÓW 

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

Z WIELKIEJ BRYTANII NA RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ

REIMPORT:

➢ W przypadku odmowy wprowadzenia przesyłki pochodzącej z EU na teren

państwa trzeciego, zwrot takiej przesyłki podlega pewnym ograniczeniom.

➢ Podstawowym warunkiem jest uzyskanie poświadczenia właściwego

organu państwa trzeciego o powodach odmowy wprowadzenia

przesyłki.

➢ Aby towar mógł zostać ponownie wprowadzony na teren UE, musi zostać

przedstawiony do weterynaryjnej kontroli granicznej w zatwierdzonym

BCP.

➢ Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu

Weterynarii

pod linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/przepisy-dotyczace-

kontroli-urzedowych-przesylek---reimport
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https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/przepisy-dotyczace-kontroli-urzedowych-przesylek---reimport


ZASADY IMPORTU ZWIERZĄT I PRODUKTÓW 

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

Z WIELKIEJ BRYTANII NA RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ

 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 

2021/1469

Umożliwia ponowny przywóz towarów wyeksportowanych z UE do 

Wielkiej Brytanii w sytuacji, kiedy były jedynie rozładowane, 

składowane i ponownie załadowane na terenie WB.

W tym celu właściwa władza Wielkiej Brytanii wystawia świadectwo 

zdrowia według wzoru stanowiącego załącznik do tego rozporządzenia. 
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CERTYFIKACJA ZWIERZĄT 

I PRODUKTÓW POCHODZENIA 

ZWIERZĘCEGO

8



CERTYFIKACJA ZWIERZĄT I PRODUKTÓW 

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

PRZEZNACZONYCH DO WIELKIEJ BRYTANII

➢ Przy przywozie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego

Wielka Brytania wymaga eksportowych świadectw zdrowia

(analogicznie jak UE w stosunku do państw trzecich).

➢ Wzory świadectw publikowane są w wersji angielskiej na stronie

internetowej rządu brytyjskiego pod linkiem:

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

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

➢ W celu umożliwienia wystawiania świadectw eksportowych

w językach narodowych dla przesyłek kierowanych z UE do GB,

Komisja Europejska przetłumaczyła i udostępniła większość

wzorów świadectw systemie TRACES NT.

➢ Główny Inspektorat Weterynarii przygotował polskie wersje

niektórych świadectw dla produktów objętych środkami

bezpieczeństwa i udostępnia je do stosowania do momentu

zakończenia prac w systemie TRACES NT.
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https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain


CERTYFIKACJA ZWIERZĄT  I PRODUKTÓW 

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

PRZEZNACZONYCH DO WIELKIEJ BRYTANII

➢ Świadectwa eksportowe wydawane są przez właściwy organ

państwa wywozu (Polski), który nadzoruje zakład wysyłki

produktów do Wielkiej Brytanii.

➢ Jako zakład wysyłki należy rozumieć przedsiębiorstwo sektora

spożywczego, z którego ostateczna przesyłka jest transportowana

do Wielkiej Brytanii.

➢ Zakładem wysyłki może być podmiot nadzorowany przez organy

Inspekcji Weterynaryjnej (np. zakład mleczarski, chłodnia

składowa, zakład pakowania, zakład składujący produkty

pochodzenia zwierzęcego bez wymogów temperaturowych), jak

również podmiot nadzorowany przez organy Państwowej

Inspekcji Sanitarnej (np. hurtownia spożywcza, centrum

dystrybucji w supermarkecie).
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CERTYFIKACJA ZWIERZĄT I PRODUKTÓW 

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

PRZEZNACZONYCH DO WIELKIEJ BRYTANII

➢ Podmioty nieobjęte nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej

(np. hurtownie spożywcze) zamierzające prowadzić wysyłki

żywności pochodzenia zwierzęcego na rynek Wielkiej Brytanii

mogą pozostawać pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji

Sanitarnej i równocześnie żądać wydania eksportowego

świadectwa przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, jeśli leży to

w ich interesie prawnym.

➢ Trwają prace nad ustaleniem szczegółowych zasad współpracy

między organami Inspekcji Weterynaryjnej a Państwowej

Inspekcji Sanitarnej w zakresie certyfikacji eksportowej żywności

pochodzenia zwierzęcego na rynek Wielkiej Brytanii prowadzonej

na rzecz podmiotów znajdujących się poza nadzorem organów

Inspekcji Weterynaryjnej.
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EKSPORT ZWIERZĄ T
I MATERIAŁU BIOLOGICZNEG^



INFORMACJE DOTYCZĄCE WYWOZU ZWIERZĄT 

I MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO Z POLSKI NA 

RYNEK WIELKIEJ BRYTANII

➢ Od 1 stycznia 2021 r. żywe zwierzęta, w tym koniowate i materiał

biologiczny eksportowane z UE do UK, podlegają nowym kontrolom

importowym (przez brytyjski Urząd ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin -

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 informatycznego

systemu obsługi importu produktów, zwierząt, żywności i pasz

(IPAFFS) co najmniej jeden dzień roboczy przed spodziewanym czasem

przybycia do punktu wejścia.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE WYWOZU ZWIERZĄT 

I MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO Z POLSKI NA 

RYNEK WIELKIEJ BRYTANII

➢ Obecnie przesyłka materiału biologicznego / zwierząt musi:

- być zaopatrzona w eksportowe świadectwo zdrowia w celu

przeprowadzenia kontroli dokumentów;

- być uprzednio zgłoszona przez importera za pomocą IPAFFS co najmniej

jeden dzień roboczy przed spodziewanym czasem przybycia do punktu

wejścia.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE WYWOZU ZWIERZĄT 

I MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO Z POLSKI NA 

RYNEK WIELKIEJ BRYTANII

➢ Od 01.01.2021 brytyjski importer ma obowiązek:

- pre-notyfikować przesyłkę w IPAFFS;

- podać eksporterowi z UE lub urzędowemu lekarzowi weterynarii

niepowtarzalny numer notyfikacji (UNN) nadany przez

IPAFFS.

➢ Od 01.01.2021 polski eksporter ma obowiązek:

- powiadomić urzędowego lekarza weterynarii o UNN w celu

wpisania go do świadectwa zdrowia i przekazać kopię świadectwa

brytyjskiemu importerowi;

- wywieźć przesyłkę przez wyznaczony punkt wyjścia UE

przeznaczony do kontroli dobrostanu zwierząt.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE WYWOZU ZWIERZĄT 

I MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO Z POLSKI NA 

RYNEK WIELKIEJ BRYTANII

➢ Wymagania weterynaryjne obowiązujące od 01.01.2021 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#live-

animals-and-germinal-products

➢ 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#live-animals
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https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin#live-animals-and-germinal-products
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EKSPORT PRODUKTÓW 

POCHODZENIA 

ZWIERZĘCEGO
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INFORMACJE DOTYCZĄCE WYWOZU 1
PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO W
Z UNII EUROPEJSKIEJ DO WIELKIEJ BRYTANII

> Informacje dotyczące wywozu na rynek Wielkiej Brytanii 
produktów pochodzenia zwierzęcego są zamieszczone na stronie 
internetowej właściwych władz brytyjskich pod linkiem:

https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink- 
from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain

> Dodatkowo informacje dotyczące wywozu na rynek Wielkiej 
Brytanii produktów pochodzenia zwierzęcego są zamieszczone na 
stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod 
linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit— 
wazne-informacj e
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https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain
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HARMONOGRAM WPROWADZANIA KONTROLI SPS 

PRZEZ WIELKĄ BRYTANIĘ

Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia

przez ludzi objęte środkami bezpieczeństwa

➢ 01.01.2021 r.

✓obowiązek pre-notyfikacji importowanych produktów

w brytyjskim systemie IPAFFS;

✓obowiązek dołączania eksportowych świadectw zdrowia do

przesyłek produktów.
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Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do

spożycia przez ludzi

➢ 01.01.2022 r.

✓ obowiązek pre-notyfikacji wszystkich importowanych

produktów w brytyjskim systemie IPAFFS.



PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

OBJĘTE ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA

➢ Od 1 stycznia 2021 r. przy wwozie do Wielkiej Brytanii, strona

brytyjska wymaga eksportowych świadectw zdrowia w

odniesieniu do tzw. produktów pochodzenia zwierzęcego

objętych specjalnymi środkami bezpieczeństwa (tzw. POAO

under safeguard measures) np. z powodu występowania chorób

zwierząt na terytorium państwa eksportera lub problemów

w obszarze zdrowia publicznego.

➢ Doraźne działania ochronne mogą być podejmowane przez stronę

brytyjską w bardzo krótkim czasie, a informacje o najnowszych

aktualizacjach dotyczących ognisk chorób, które mogą mieć

wpływ na przywóz żywności do Wielkiej Brytanii, można znaleźć

w poniższym linku:

https://www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-of-animals-

and-animal-products-topical-issues
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PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

OBJĘTE ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA

W chwili obecnej strona brytyjska stosuje działania ochronne

ze względu na występowanie na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej:

➢ Afrykańskiego pomoru świń (ASF) – eksport produktów

pochodzących ze świń domowych i dzików może być

prowadzony, pod warunkiem że zostały spełnione wymagania

określone w decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE;

➢ Wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) – eksport produktów

pochodzących z drobiu nie może być prowadzony z obszarów

zagrożonych i zapowietrzonych, chyba że produkty zostały

poddane odpowiedniej obróbce cieplnej (70 °C).

Wykaz państw trzecich, ich terytoriów i części należących do

UE, z których dozwolony jest wywóz do Wielkiej Brytanii

produktów mięsnych zamieszczony jest pod linkiem:

http://data.defra.gov.uk/Food/cert/Annex%20II%202007_777_

EC.pdf
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PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

OBJĘTE ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA

Obowiązki brytyjskiego importera:

➢ pre-notyfikacja przesyłki w informatycznym systemie obsługi

importu produktów, zwierząt, żywności i pasz (IPAFFS), co

najmniej 24h przed spodziewanym czasem przybycia do punktu

wejścia na terytorium Wielkiej Brytanii (od 01.01.2021 r.);

➢ przekazanie eksporterowi z UE lub urzędowemu lekarzowi

weterynarii niepowtarzalnego numeru notyfikacji (UNN)

nadanego przez system IPAFFS (od 01.01.2021 r.);

➢ wgranie do systemu IPAFFS elektronicznej kopii świadectwa

otrzymanej od eksportera (od 01.01.2021 r.).
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PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

OBJĘTE ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA

Obowiązki polskiego eksportera:

➢ powiadomienie urzędowego lekarza weterynarii o numerze

UNN w celu wpisania go do odpowiedniej rubryki świadectwa

zdrowia (od 01.01.2021 r.);

➢ przekazanie elektronicznej kopii świadectwa brytyjskiemu

importerowi oraz dołączenie wersji oryginalnej (papierowej)

świadectwa do przesyłki kierowanej do Wielkiej Brytanii

(od 01.01.2021 r.).
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PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

NIEOBJĘTE ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA

➢ To produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do

spożycia przez ludzi, które obejmują m.in. mięso, ryby, jaja,

produkty mleczne, miód, żelatynę.

➢ Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia

przez ludzi obejmują swoim zakresem również produkty

złożone, które zawierają przetworzone produkty pochodzenia

zwierzęcego oraz produkty roślinne jako główny składnik.

Informacje na temat zasad eksportu produktów złożonych do

Wielkiej Brytanii dostępne są pod poniższym linkiem:

https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-composite-

products-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain
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PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

NIEOBJĘTE ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA

Obowiązki brytyjskiego importera:

➢ pre-notyfikacja przesyłki w brytyjskim systemie IPAFFS

(od 01.01.2022 r.).
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Obowiązki polskiego eksportera:

➢ dostarczenie brytyjskiemu importerowi danych niezbędnych do

wygenerowania pre-notyfikacji przesyłki w systemie IPAFFS

(od 01.01.2022 r.).



WARUNKI EKSPORTU PRODUKTÓW POCHODZENIA 

ZWIERZĘCEGO NA RYNEK WIELKIEJ BRYTANII

Produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzane na rynek Wielkiej

Brytanii, muszą:

➢ pochodzić z kraju, który jest uprawniony do eksportu do GB;

➢ pochodzić z zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów

pochodzenia zwierzęcego na rynek GB (tj. zatwierdzonych zgodnie

z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004), przy czym miód i produkty

pszczele powinny pochodzić z zakładów zarejestrowanych zgodnie

z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004;

➢ spełniać wymagania określone w przepisach GB;

➢ być oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację;

➢ być zaopatrzone w oryginały eksportowych świadectw zdrowia

wydanych przez właściwe organy państwa pochodzenia,

sporządzonych w języku kraju wywozu i przywozu (tj. polski

i angielski)

Wymagania dla produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych do GB

zawarte są w treści poświadczeń zawartych we wzorach świadectw

zdrowia przeznaczonych dla poszczególnych rodzajów produktów.
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EKSPORT UBOCZNYCH 

PRODUKTÓW POCHODZENIA 

ZWIERZĘCEGO I PASZ
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ZASADY WYWOZU UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA 
ZWIERZĘCEGO (UPPZ) ORAZ
(PP) W TYM KARM DLA ZW1ERZĄT DOMOWYCH Z POLSKI NA
RYNEK WIELKIEJ BRYTANII

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje wymóg pre-notyfikacji, tj. 
wcześniejszego zgłaszania ładunków z UPPZ, PP oraz karm dla zwierząt 
domowych przez brytyjskich importerów za pośrednictwem systemu 
IPAFFS.
Świadectwa zdrowia dla uppz (w wersji angielskiej) na stronie :

https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for- 
animal-and-animal-product-imports-to-great-britain#animal-by- 
products

> Link do listy BPC:
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts- 
animal-and-animal-product-imports/live-animals-animal-products-and- 
food-and-feed-of-non-animal-origin-border-control-posts-bcp-in-the-uk
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ZASADY WYWOZU PASZ Z POLSKI NA RYNEK 

WIELKIEJ BRYTANII

➢ Wytyczne dotyczące środków, jakie muszą podjąć przedsiębiorstwa zajmujące

się paszami dla zwierząt, aby legalnie handlować paszami między Wielką

Brytanią, Irlandią Północną, UE i krajami spoza UE od 1 stycznia 2021 r.,

zostały opublikowane na stronie internetowej FSA.

Link do poradnika: https://www.food.gov.uk/business-guidance/third-

country-representation-for-animal-feed-businesses

➢ Firmy spoza Wielkiej Brytanii, które eksportują pasze do Wielkiej Brytanii,

muszą posiadać 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 produktów białkowych;

- producenci premiksów zawierających określone dodatki paszowe;

- producenci mieszanek paszowych, które zawierają wyżej wymienione produkty.
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ZASADY WYWOZU PASZ Z POLSKI NA RYNEK 

WIELKIEJ BRYTANII

➢ Tabela zawierająca podsumowanie, jakie muszą być spełnione kryteria, przy

obrocie paszami z Wielką Brytanią:

https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/chart-

outlining-the-requirements-for-feed-manufactures-located-in-different-

countries-and-intended-trading-destinations_0.pdf

➢ Formularz zgłoszenia przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii:

https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/gb_represen

tation_declaration_0_0.docx

➢ Wykaz dotychczas zarejestrowanych przedstawicielstw w Wielkiej Brytanii

(3 z Polski):

https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/gb-

representatives-2.xlsx

30
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DANE KONTAKTOWE DO KIEROWANIA PYTAŃ 

ODNOŚNIE WYWOZU ZWIERZĄT I PRODUKTÓW 

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Z POLSKI NA 

RYNEK WIELKIEJ BRYTANII

W przypadku wątpliwości w zakresie zasad eksportu produktów 

pochodzenia zwierzęcego na rynek UK, podmioty mogą kierować 

pytania do:

- właściwych dla miejsca wysyłki towaru powiatowych lekarzy 

weterynarii (dane kontaktowe do poszczególnych PLW są dostępne 

pod linkiem: https://pasze.wetgiw.gov.pl/piw/demo/ ) 

- Głównego Inspektoratu Weterynarii na adres e-mail: 

wet@wetgiw.gov.pl
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