
Załącznik do Jedynych wymogów weterynaryjnych 
(weterynaryjno-sanitarnych) dotyczących towarów podlegających 
kontroli weterynaryjnej (nadzorowi), zatwierdzony decyzją Komisji 
Unii Celnej z dnia 18 października 2011 r. nr 830 
 
 

Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

0101 Konie, osły, muły i osłomuły Ŝywe Świadectwo weterynaryjne lub 
paszport weterynaryjny dla 
koni sportowych 

Tak Nie 

0102 śywe bydło rogate duŜe Świadectwo weterynaryjne Tak Nie 
0103 Świnie Ŝywe Świadectwo weterynaryjne Tak Nie 
0104 Owce i kozy Ŝywe Świadectwo weterynaryjne Tak Nie 
0105 śywy drób, to jest kury (Gallus domesticus), kaczki, gęsi, 

indyki i perliczki 
Świadectwo weterynaryjne Tak Nie 

0106 Inne zwierzęta Ŝywe (1) Świadectwo weterynaryjne, z 
wyjątkiem nie więcej niŜ 2 
sztuk psów i kotów do uŜytku 
osobistego. Świadectwo 
weterynaryjne lub paszport 
weterynaryjny dla nie więcej 
niŜ 2 sztuk psów i kotów do 
uŜytku osobistego  

Tak, z 
wyjątkiem 
nie więcej 
niŜ 2 sztuk 
psów i 
kotów do 
uŜytku 
osobistego 

Nie 

0201 Mięso z bydła rogatego duŜego, świeŜe lub schłodzone Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 
0202 Mięso z bydła rogatego duŜego, mroŜone Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 
0203 Mięso wieprzowe, świeŜe, chłodzone lub mroŜone Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 
0204 Mięso z owiec lub kóz, świeŜe, chłodzone lub mroŜone Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 
0205 00 Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeŜe, 

chłodzone lub mroŜone 
Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

0206 Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, 
mułów lub osłomułów, świeŜe, chłodzone lub mroŜone 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

0207 Mięso i jadalne podroby z drobiu wymienionego pod 
pozycją towarową 0105, świeŜe, chłodzone lub mroŜone 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

0208 Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeŜe, chłodzone lub 
mroŜone 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

0209 00 Tłuszcz wieprzowy oddzielony od chudego mięsa oraz 
tłuszcz drobiowy, niestopiony lub nieekstrahowany w inny 
sposób, świeŜy, schłodzony, zamroŜony, solony, w solance 
*, suszony lub wędzony * 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

0210 Mięso i podroby mięsne jadalne, solone, w solance *, 
suszone lub wędzone *; jadalne mąki i mączki z mięsa lub 
podrobów * 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

0301 Ryby Ŝywe Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 
0302 Ryby świeŜe lub schłodzone, z wyłączeniem filetów 

rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 
towarową 0304 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

0303 Ryby zamroŜone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz 
pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją towarową 
0304 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

0304 Filety rybne i pozostałe mięso rybie (w tym farsz), świeŜe, 
chłodzone lub mroŜone 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

0305 Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone na 
gorąco lub zimno; mąki rybne grubego i drobnego 
przemiału i granulki z ryb, nadające się do spoŜycia przez 
ludzi * 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

0306 Skorupiaki w skorupach lub nie, Ŝywe, świeŜe, schłodzone, 
zamroŜone, suszone *, solone lub w solance *; skorupiaki w 
skorupach, gotowane na parze lub w wodzie * *, 
nieschłodzone lub schłodzone, zamroŜone, suszone, * sól * 
* * * lub w solance; mąki z grubego i drobnego przemiału i 
granulki ze skorupiaków, nadające się do spoŜycia * 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

0307 Mięczaki, w skorupach lub bez skorup, Ŝywe, świeŜe, 
schłodzone, zamroŜone, * suszone, solone lub w solance *; 
bezkręgowce wodne inne niŜ skorupiaki i mięczaki, Ŝywe, 
świeŜe, schłodzone, mroŜone, suszone, słone lub * * * w 
solance; mąki grubego i drobnego przemiału i granulki z 
innych bezkręgowców wodnych, nadające się do spoŜycia 
przez ludzi * 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

0401 Mleko i śmietana, niezagęszczane ani nie zawierające 
dodatku cukru lub innego środka słodzącego 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

0402 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek 
cukru lub innego środka słodzącego * 

Świadectwo weterynaryjne Tak Środek ten stosuje się w 
przypadku towarów 
przywoŜonych z państw 
trzecich na terytorium 
Republiki Białoruś i 
Kazachstan. 
W odniesieniu do 
towarów importowanych 
z krajów trzecich do 
Federacji Rosyjskiej, 
włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

0403 Maślanka, zsiadłe mleko i śmietana, jogurt, kefir i inne Świadectwo weterynaryjne Tak Środek ten stosuje się w 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, 
zagęszczone lub niezagęszczone, niezawierające z lub z 
dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego, 
aromatyzowane lub niearomatyzowane, z dodatkiem bez 
dodatku owoców, orzechów lub kakao * 

przypadku towarów 
przywoŜonych z państw 
trzecich na terytorium 
Republiki Białoruś i 
Kazachstan. 
W odniesieniu do 
towarów importowanych 
z krajów trzecich do 
Federacji Rosyjskiej, 
włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt  
do obrotu. 

0404 Serwatka mleczna, zagęszczona lub niezagęszczona, z 
dodatkiem lub bez dodatku cukru lub innego środka 
słodzącego; produkty z naturalnych składników mleka, z 
dodatkiem lub bez dodatku cukru lub innego środka 
słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani 
nieuwzględnione * 

Świadectwo weterynaryjne Tak Środek ten stosuje się w 
przypadku towarów 
przywoŜonych z państw 
trzecich na terytorium 
Republiki Białoruś i 
Kazachstan. 
W odniesieniu do 
towarów importowanych 
z krajów trzecich do 
Federacji Rosyjskiej, 
włączenie do rejestru 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

0405 Masło i inne tłuszcze i oleje otrzymane z mleka, pasty 
mleczne * 

Świadectwo weterynaryjne Tak Środek ten stosuje się w 
przypadku towarów 
przywoŜonych z państw 
trzecich na terytorium 
Republiki Białoruś i 
Kazachstan. 
W odniesieniu do 
towarów importowanych 
z krajów trzecich do 
Federacji Rosyjskiej, 
włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

0406 Sery i twaróg* Świadectwo weterynaryjne Tak Środek ten stosuje się w 
przypadku towarów 
przywoŜonych z państw 
trzecich na terytorium 
Republiki Białoruś i 
Kazachstan. 
W odniesieniu do 
towarów importowanych 
z krajów trzecich do 
Federacji Rosyjskiej, 
włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

0407 00 Jaja ptasie, w skorupkach, świeŜe, konserwowane* lub 
gotowane * 

Świadectwo weterynaryjne Tak Środek ten stosuje się w 
przypadku towarów 
wwoŜonych z państw 
trzecich na terytorium 
Republiki Białoruś i 
Kazachstan. 
W odniesieniu do 
towarów importowanych 
z krajów trzecich do 
Federacji Rosyjskiej, 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 
włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw jest 
wymagane tylko w 
odniesieniu do 
przetworzonych 
produktów jajecznych 

0408 Jaja ptasie bez skorupek i Ŝółtka jaj, świeŜe, suszone, 
gotowane na parze* lub w wodzie *, formowane*, 
zamroŜone lub inaczej zakonserwowane, * z lub bez 
dodatku cukru lub innego środka słodzącego 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

0409 00 
000 0 

Miód naturalny Świadectwo weterynaryjne Środek ten 
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
wwoŜonych 
na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Republiki 
Kazachstanu 

Nie 

0410 00 
000 0 

Produkty spoŜywcze pochodzenia zwierzęcego, gdzie 
indziej niewymienione ani nieuwzględnione 

Świadectwo weterynaryjne Tak Nie 

0502 Szczecina wieprzów lub knurów, sierść borsuka lub inne, 
stosowane do wyrobu szczotek i ich odpady 

Świadectwo weterynaryjne Tak Nie 

0504 00 
000 0 

Jelita, pęcherze i Ŝołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe 
lub w kawałkach, świeŜe, schłodzone, zamroŜone, solone, w 
solance, suszone lub wędzone 

Świadectwo weterynaryjne Tak Środek ten stosuje się w 
przypadku towarów 
przywoŜonych z państw 
trzecich na terytorium 
Republiki Białoruś i 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 
Kazachstan. 
W odniesieniu do 
towarów importowanych 
z krajów trzecich do 
Federacji Rosyjskiej, 
włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

0505 Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, 
pióra i części piór (z przyciętymi lub nieprzyciętymi 
końcami) oraz puch, oczyszczone, zdezynfekowane lub 
zakonserwowane, ale dalej nieprzetworzone, proszek i 
odpadki piór lub ich części 

Świadectwo weterynaryjne Tak Nie 

0506 Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, poddane 
obróbce wstępnej (bez formowania kształtu), poddane 
działaniu kwasu lub odŜelatynowane, proszek i odpady z 
tych produktów 

Świadectwo weterynaryjne Tak Nie 

0507 Kość słoniowa, skorupy Ŝółwia, wąsy wielorybów lub 
innych ssaków morskich, rogi, rogi jelenie, kopyta, 
paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub 
poddane obróbce wstępnej bez przetwarzania kształtu, 
proszek i odpady z tych produktów 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

0510 00 
000 0 

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piŜmo; lytta, Ŝółć, w 
tym suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce 
stosowane do produkcji wyrobów farmaceutycznych, 
świeŜe, schłodzone, mroŜone lub inaczej zakonserwowane 
do przechowywania tymczasowego 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

0511 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej 
niewymienione ani nieuwzględnione; martwe zwierzęta 
naleŜące do grupy 01 lub 03, nienadające się do 
zastosowania w Ŝywności 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

0511 99 
809 2 

Włosie końskie i ich odpady, w tym w postaci płótna na 
podłoŜu lub bez 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

z 0511,  

z 9601,  

z 9705 00 

000 0  

Trofea myśliwskie, wypchane zwierzęta, w tym te, które 
poddano obróbce taksydermicznej lub zakonserwowane 

Świadectwo weterynaryjne dla 
nieobrobionych 
(zakonserwowanych) trofeów 
myśliwskich 

Nie – w 
przypadku 
tych, które 
poddano 
obróbce 
taksydermic
znej 

Uwzględnienie firmy w 
rejestrze przedsiębiorstw 
nie jest wymagane, ale w 
zezwoleniu na import i 
świadectwie 
weterynaryjnym i (jeśli 
jest wymagane) musi 
być podana nazwa 
zakładu 
taksydermicznego, który 
przeprowadził 
wstępnego przetwarzania 
trofeów lub zakładu 
myśliwskiego  

1001 10 

000 0 

(tylko 

zboże 

pastewne) 

**  

Pszenica twarda Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 
obrotu. 

1001 90 

990 0 

(tylko 

zboże 

pastewne) 

**  

Pszenica miękka Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1002 00 

000 0  

(tylko 
zboŜe 
pastewne) 
**  

śyto Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1003 0 
900 0 
(tylko 
zboŜe 
pastewne) 
**  

Jęczmień Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1004 0 
000 0 
(tylko 
zboŜe 
pastewne) 
**  

Owies Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1005 90 

000 0  

(tylko 
zboŜe 
pastewne) 
**  

ZboŜa inne Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1201 00 

900 0  

(tylko 
zboŜe 
pastewne) 

Soja Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

**  zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

z 1208 ** Mąka grubego i drobnego przemiału, z nasion lub owoców 
oleistych (z wyłączeniem nasion gorczycy) uŜywana do 
karmienia zwierząt 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

z grupy 
1211 ** 

Rośliny i ich części (włącznie z nasionami i owocami), 
uŜywane w celach owadobójczych lub podobnych, lub w 
weterynarii, świeŜe lub suszone, całe lub posiekane, 
kruszone lub mielone 

Świadectwo weterynaryjne – 
przy deklaracji stosowania w 
medycynie weterynaryjnej 
przez dodawanie do paszy dla 
zwierząt 

Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

z 1212  

99 700 0  
Inne (ambrozja, pyłki kwiatów) Świadectwo weterynaryjne  Środek ten 

stosuje się w 
przypadku 
towarów 

Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

wwoŜonych 
na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Republiki 
Kazachstanu 

świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1213 00 

000 0**  

 

Słoma i plewy zbóŜ, surowe, rozdrobnione lub 
nierozdrobnione, zmielone lub niemielone, prasowane lub w 
formie granulek 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1214 ** Brukiew, liście buraków (botwina), korzenie pastewne, 
siano, lucerna, koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, 
łubin, wyka i podobne produkty pastewne, granulowane lub 
niegranulowane 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1301  

90 900 0  
Inne (propolis) Świadectwo weterynaryjne  Środek ten 

stosuje się w 
Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

przypadku 
towarów 
wwoŜonych 
na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Republiki 
Kazachstanu 

wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1501 00 Tłuszcz wieprzowy (włącznie ze smalcem) i tłuszcz 
drobiowy, oprócz tłuszczów z grupy 0209 lub 1503 

Świadectwo weterynaryjne - 
tylko dla nadzorowanych 
produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych 
do celów spoŜywczych i pasz 
niepoddanych dezynfekcji 

Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1502 00 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, oprócz uwzględnionych w 
grupie 1503 

Świadectwo weterynaryjne - 
tylko dla nadzorowanych 
produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych 
do celów spoŜywczych i pasz, 
niepoddanych dezynfekcji 

Środek ten 
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
wwoŜonych 
na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Republiki 
Kazachstanu 

Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

1503 00 Stearyna smalcowa, olej z tłuszczu, oleju, oleina i olej 
łojowy, nieemulgowane lub niemieszane, lub niepoddane 
Ŝadnej innej obróbce 

Świadectwo weterynaryjne - 
tylko dla nadzorowanych 
produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych 
do celów spoŜywczych i pasz, 
niepoddanych dezynfekcji 

Środek ten 
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
wwoŜonych 
na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Republiki 
Kazachstanu 

Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1504 Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ssaków morskich, 
rafinowane i nierafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie 

Świadectwo weterynaryjne - 
tylko dla nadzorowanych 
produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych 
do celów spoŜywczych i pasz, 
niepoddanych dezynfekcji 

Środek ten 
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
wwoŜonych 
na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Republiki 
Kazachstanu 

Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1505 00 śółć oraz otrzymane z niej substancje tłuszczowe (włącznie 
z lanoliną) 

Świadectwo weterynaryjne - 
tylko dla nadzorowanych 
produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych 
do celów spoŜywczych i pasz, 
niepoddanych dezynfekcji 

Środek ten 
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
wwoŜonych 
na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 

Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

Republiki 
Kazachstanu 

nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1506  

00 000 0  
Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje,  
rafinowane lub nierafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie 

Świadectwo weterynaryjne - 
tylko dla nadzorowanych 
produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych 
do celów spoŜywczych i pasz, 
niepoddanych dezynfekcji 

Środek ten 
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
wwoŜonych 
na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Republiki 
Kazachstanu 

Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1516 10  

 
Tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, częściowo lub 
całkowicie uwodornione, preestryfikowane, estryfikowane 
lub elaidynizowane, rafinowane lub nierafinowane, ale dalej 
nieprzetworzone 

Świadectwo weterynaryjne - 
tylko dla nadzorowanych 
produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych 
do celów spoŜywczych i pasz, 
niepoddanych dezynfekcji 

Środek ten 
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
wwoŜonych 
na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Republiki 
Kazachstanu 

Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1516 20**  

 
Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje Świadectwo weterynaryjne – 

przy deklaracji stosowania w 
medycynie weterynaryjnej 
przez dodawanie do paszy dla 
zwierząt 

Tak Nie 

1518 00  Zwierzęce lub roślinne tłuszcze i oleje i ich frakcje, 
gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, 

Świadectwo weterynaryjne 
(przy deklaracji zastosowania 

Środek ten 
stosuje się w 

Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próŜni 
lub w gazie obojętnym lub inaczej modyfikowane 
chemicznie, z wyłączeniem tych objętych grupą 1516; 
nienadające się do spoŜycia mieszanki lub preparaty z 
tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych lub olejów, lub z 
frakcji róŜnych tłuszczów i olejów z niniejszej grupy, 
nigdzie indziej niewymienione ani nieuwzględnione 

w medycynie weterynaryjnej 
przez dodawanie do pasz dla 
zwierząt) w Republice 
Kazachstanu i Białorusi. 
W Federacji Rosyjskiej - 
świadectwo weterynaryjne 
(przy deklaracji zastosowania 
w medycynie weterynaryjnej 
przez dodawanie do pasz dla 
zwierząt), z wyjątkiem 
produktów zawierających 
mniej niŜ 50%składników 
pochodzenia zwierzęcego 

przypadku 
towarów 
przywoŜony
ch na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Republiki 
Kazachstanu 
Środki 
stosowane w 
przypadku 
wwozu na 
terytorium 
Federacji 
Rosyjskiej 
towarów z 
tej grupy, z 
wyjątkiem 
tłuszczów 
roślinnych 

wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1521 90 Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie i spermacet, 
barwione lub niebarwione, rafinowane lub nierafinowane 

Świadectwo weterynaryjne Tak Nie 

1601 00  Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; 
wytworzone z nich produkty spoŜywcze * 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

1602 Przetworzone lub konserwowane * inne produkty z mięsa, 
podrobów lub krwi 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

1603 Ekstrakty i soki z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków 
lub innych bezkręgowców wodnych 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

1604 Przetworzone lub konserwowane ryby, kawior i zamienniki 
kawioru przygotowane z ikry * 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

1605 Przetworzone lub konserwowane skorupiaki, mięczaki i 
inne bezkręgowce wodne * 

Świadectwo weterynaryjne Tak Tak 

1902 20  Makarony nadziewane, poddane lub niepoddane obróbce 
cieplnej lub przygotowane w inny sposób, zawierające ryby, 
skorupiaki, mięczaki lub inne bezkręgowce wodne, kiełbasę, 
mięso, podroby, krew lub produkty z grupy 04, lub dowolną 
kombinację tych produktów *** 

Świadectwo weterynaryjne, z 
wyjątkiem produktów 
zawierających mniej niŜ 
50%składników pochodzenia 
zwierzęcego 

Środek ten 
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
przywoŜony
ch na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Republiki 
Kazachstanu
, z 
wyjątkiem 
produktów 
zawierającyc
h mniej niŜ 
50%składnik
ów 
pochodzenia 
zwierzęcego 

Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

1904 20 ZboŜa (z wyjątkiem kukurydzy) w postaci ziarna lub w 
postaci płatków, lub inaczej obrobione ziarna (z wyjątkiem 
mąki grubego i drobnego przemiału), wstępnie obgotowane 
lub inaczej przygotowane, zawierające ryby, skorupiaki, 
mięczaki lub inne bezkręgowce wodne, kiełbasę, mięso, 
podroby, krew lub produkty z grupy 04, lub dowolną 
kombinację tych produktów *** 

Świadectwo weterynaryjne, z 
wyjątkiem produktów 
zawierających mniej niŜ 
50%składników pochodzenia 
zwierzęcego 

Środek ten 
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
przywoŜony
ch na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Republiki 
Kazachstanu
, z 
wyjątkiem 
produktów 
zawierającyc
h mniej niŜ 
50%składnik
ów 
pochodzenia 
zwierzęcego 

Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

z gr. 20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części 
roślin i ich mieszaniny, zawierające kiełbasę, mięso, 
podroby, krew, ryby lub skorupiaki, mięczaki lub inne 
bezkręgowce wodne lub produkty z grupy 04, bądź dowolną 
kombinację tych produktów *** 

Świadectwo weterynaryjne, z 
wyjątkiem produktów 
zawierających mniej niŜ 
50%składników pochodzenia 
zwierzęcego 

Środek ten 
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
przywoŜony
ch na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Republiki 
Kazachstanu

Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

, z 
wyjątkiem 
produktów 
zawierającyc
h mniej niŜ 
50%składnik
ów 
pochodzenia 
zwierzęcego 

z 2102 

20**  

DroŜdŜe nieaktywne, inne martwe mikroorganizmy 
jednokomórkowe, uŜywane do karmienia zwierząt 

Świadectwo weterynaryjne Tak Nie 

z 2104 Zupy i buliony oraz bazy do ich przygotowania (oprócz 
warzywnych); homogenizowane złoŜone przetwory 
spoŜywcze zawierające kiełbasę, mięso, podroby, krew, 
ryby lub skorupiaki, mięczaki lub inne bezkręgowce wodne, 
lub produkty z grupy 04, bądź dowolną kombinację tych 
produktów ** * 

Świadectwo weterynaryjne, z 
wyjątkiem produktów 
zawierających mniej niŜ 
50%składników pochodzenia 
zwierzęcego 

Środek ten 
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
przywoŜony
ch na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Republiki 
Kazachstanu
, z 
wyjątkiem 
produktów 
zawierającyc
h mniej niŜ 
50%składnik
ów 
pochodzenia 

Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

zwierzęcego 
z 2105 Lody, z wyjątkiem lodów wytworzonych na bazie owoców i 

jagód, lodu owocowego i jadalnego ***  
Świadectwo weterynaryjne w 
przypadku towarów 
przywoŜonych na terytorium 
Republiki Białoruś i Republiki 
Kazachstanu. 
W przypadku towaru 
wwoŜonego na terytorium 
Federacji Rosyjskiej - 
świadectwo weterynaryjne, z 
wyjątkiem produktów 
zawierających mniej niŜ 
50%składników pochodzenia 
zwierzęcego. 

Środek ten 
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
przywoŜony
ch na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Republiki 
Kazachstanu 

Środek ten stosuje się w 
przypadku towarów 
przywoŜonych z państw 
trzecich na terytorium 
Republiki Białoruś i 
Kazachstan. 
W odniesieniu do 
towarów importowanych 
z krajów trzecich do 
Federacji Rosyjskiej, 
włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

z 2106 Sery topione i inne gotowe przetwory spoŜywcze 
zawierające kiełbasę, mięso, podroby, krew, ryby lub 
skorupiaki, mięczaki lub inne bezkręgowce wodne, lub 
produkty z grupy 04, bądź dowolną kombinację tych 
produktów *** 

Świadectwo weterynaryjne w 
przypadku towarów 
przywoŜonych na terytorium 
Republiki Białoruś i Republiki 
Kazachstanu. 
W przypadku towaru 
wwoŜonego na terytorium 
Federacji Rosyjskiej - 
świadectwo weterynaryjne, z 

Środek ten 
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
przywoŜony
ch na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 

Środek ten stosuje się w 
przypadku towarów 
przywoŜonych z państw 
trzecich na terytorium 
Republiki Białoruś i 
Kazachstan. 
W odniesieniu do 
towarów importowanych 
z krajów trzecich do 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

wyjątkiem produktów 
zawierających mniej niŜ 
50%składników pochodzenia 
zwierzęcego. 

Republiki 
Kazachstanu 

Federacji Rosyjskiej, 
włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw jest 
wymagane, jeśli firma, 
która jest producentem 
kiełbasy, mięsa, 
podrobów, krwi, ryb, 
skorupiaków, 
mięczaków i innych 
bezkręgowców, lub z 
produktów objętych 
działem 04, lub dowolnej 
kombinacji tych 
produktów nie jest 
wpisana do rejestru 
spółek z państw trzecich. 

2301 Mąki grubego i drobnego przemiału oraz granulki z mięsa 
lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych 
bezkręgowców wodnych, nienadające się do spoŜycia przez 
ludzi, skwarki 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

z 2302 ** Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub 
innej obróbki zbóŜ i roślin strączkowych, niegranulowane 
lub granulowane, uŜywane do karmienia zwierząt 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

z 2303 ** Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, 
wysłodki buraczane, wytłoczyny lub wytłoki z trzciny 
cukrowej i inne odpady z produkcji cukru, zbóŜ i inne 
odpady z warzelnictwa i destylacji, niegranulowane lub 
granulowane, uŜywane do karmienia zwierząt 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

z 2304 00 
000**  
 

Makuchy i inne odpady stałe z ekstrakcji oleju sojowego, 
niemielone lub mielone, niegranulowane lub granulowane, 
uŜywane do karmienia zwierząt 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

z 2306 ** Makuchy i inne odpady stałe z ekstrakcji tłuszczów lub 
olejów roślinnych, inne niŜ te objęte pozycją 2304 lub 2305, 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

niemielone lub mielone, niegranulowane lub granulowane, 
uŜywane do karmienia zwierząt 

wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

2308 00**  Produkty pochodzenia roślinnego i odpady roślinne, 
pozostałości roślinne i produkty uboczne, niegranulowane 
lub granulowane, uŜywane do karmienia zwierząt, nigdzie 
indziej niewymienione ani nieuwzględnione 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

2309 Produkty uŜywane do karmienia zwierząt Świadectwo weterynaryjne w 
przypadku towarów 
przywoŜonych na terytorium 
Republiki Białoruś i Republiki 
Kazachstanu. 
Świadectwo weterynaryjne w 
przypadku towarów 
zawierających składniki 
pochodzenia zwierzęcego 
wwoŜonych na terytorium 
Federacji Rosyjskiej. 

Tak (z 
wyjątkiem 
Ŝywności 
dla psów i 
kotów, w 
oryginalnym 
opakowaniu, 
poddanych 
obróbce 
cieplnej) 

Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

z grupy 

29**  

Chemikalia organiczne (do uŜytku weterynaryjnego) Nie Tak Nie 

z grupy 
30 

Produkty farmaceutyczne (do uŜytku weterynaryjnego) Nie Środek ten 
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
przywoŜony
ch z państw 
trzecich na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Republiki 
Kazachstan, 
a takŜe 
towarów 
niezarejestro
wanych 
przywoŜony
ch z państw 
trzecich do 
Federacji 
Rosyjskiej 
 

Uwzględnienie w 
rejestrze przedsiębiorstw 
nie są wymagane, ale w 
przypadku 
niezarejestrowanych 
produktów 
farmaceutycznych w 
zezwoleniu na przywóz i 
/ lub świadectwie jakości 
dla dodatków 
chemicznych lub syntezy 
bakteryjnej musi być 
podany numer produktu i 
/ lub nazwa firmy, który 
wprowadziła do obrotu 
nadzorowany produkt  

3101 00 

000 0  

Nawozy pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, 
zmieszane lub niezmieszane, poddane lub niepoddane 
obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez 
zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego 

Świadectwo weterynaryjne w 
przypadku towarów 
przywoŜonych na terytorium 
Republiki Białoruś i Republiki 
Kazachstanu. 
Świadectwo weterynaryjne w 

Tak Uwzględnienie w 
rejestrze przedsiębiorstw 
nie jest wymagane, ale 
zezwolenie na import i 
świadectwo 
weterynaryjne dla 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

przypadku towarów 
zawierających składniki 
pochodzenia zwierzęcego 
wwoŜonych na terytorium 
Federacji Rosyjskiej. 

nadzorowanych 
produktów, które 
zawierają składniki 
pochodzenia 
zwierzęcego muszą 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła do obrotu 
nadzorowany produkt 

z 3501 Kazeina, kazeinaty i pozostałe pochodne kazeiny Świadectwo weterynaryjne Tak Środek ten stosuje się w 
przypadku towarów 
przywoŜonych z państw 
trzecich na terytorium 
Republiki Białoruś i 
Kazachstan. 
W odniesieniu do 
towarów importowanych 
z krajów trzecich do 
Federacji Rosyjskiej, 
włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 

3502 Albuminy (białka) (w tym koncentraty dwu lub więcej Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

białek surowiczych, zawierających więcej niŜ 80 wag.% 
masy białka surowiczego, w przeliczeniu na suchą masę), 
albuminaty i inne pochodne albuminy 

przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu 

3503 00  śelatyna (w tym w prostokątnych listkach (włączając 
kwadratowe) po obróbce powierzchniowej lub bez niej, 
barwione lub niebarwione) oraz pochodne Ŝelatyny; klej 
rybi, inne kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem 
klejów kazeinowych objętych pozycją 3501 

Świadectwo weterynaryjne Tak Środek ten  stosuje się w 
przypadku towarów 
przywoŜonych z państw 
trzecich na terytorium 
Republiki Białoruś i 
Kazachstan. 
W odniesieniu do 
towarów importowanych 
z krajów trzecich do 
Federacji Rosyjskiej, 
włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu. 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

3504 00 

000 0  

Peptony i ich pochodne, pozostałe substancje białkowe oraz 
ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani 
nieuwzględnione, proszek ze skóry lub skóra, chromowane 
lub nie 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu 

z 3507 ** Fermenty (enzymy), preparaty enzymatyczne, gdzie indziej 
niewymienione ani nieuwzględnione (do uŜytku 
weterynaryjnego) 

Nie Tak Nie 

z 3808 Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, środki odkaŜające i 
podobne produkty, pakowane w formie lub w opakowania 
do sprzedaŜy detalicznej bądź oferowane w postaci 
gotowych preparatów lub artykułów (do uŜytku 
weterynaryjnego) 

Nie Środek ten 
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
przywoŜony
ch z państw 
trzecich na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Kazachstan, 
jak i 
niezarejestro
wanych 
towarów 
przywoŜony
ch z państw 

Nie 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

trzecich do 
Federacji 
Rosyjskiej 

z  
3821 00 

000 0**  

Gotowe poŜywki do hodowli, do uŜytku weterynaryjnego Nie Tak Nie 

z 
3822 00 

000 0  

Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłoŜach, 
gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na 
podłoŜach lub bez, z wyjątkiem grupy towarowej 3002 lub 
3006 (do uŜytku weterynaryjnego), certyfikowane materiały 
referencyjne (do uŜytku weterynaryjnego) 

Nie Środek ten  
stosuje się w 
przypadku 
towarów 
przywoŜony
ch z państw 
trzecich na 
terytorium 
Republiki 
Białoruś i 
Kazachstan. 
W 
przypadku 
towarów 
przywoŜony
ch z państw 
trzecich do 
Federacji 
Rosyjskiej, 
środek 
stosowany 
jest do 
przyjęcia 
przepisów 

Nie 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

technicznyc
h 

4101 Nieprzetworzone skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) 
lub zwierząt jednokopytnych (parzone lub solone, suszone, 
wapnione, peklowane lub inaczej konserwowane, ale 
niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej 
wyprawie), pokryte włosiem lub bez włosów, dzielone lub 
niedzielone 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu 

4102 Nieprzetworzone skóry owcze lub jagnięce (świeŜe lub 
solone, suszone, wapnione, pokryte wełną lub bez wełny, 
dzielone lub niedzielone, z wyjątkiem tych wyłączonych 
uwagą 1b do niniejszej grupy 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu 

4103 Pozostałe skóry nieprzetworzone (świeŜe lub solone, 
suszone, wapnione, lub inaczej konserwowane, ale 
niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej 
wyprawie), z włosem lub bez sierści, dzielone lub 
niedzielone, inne niŜ te wyłączone uwagą 1b lub 1c do 
niniejszej grupy 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu 

4206 00 

000 0  

Artykuły z jelit (innych niŜ włókna fibroiny jedwabników), 
błon, pęcherzy lub ze ścięgien 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu 

4301 Surowiec skórzano-futerkowy (włącznie z łbami, ogonami, 
łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami nadającymi 
się do wykorzystania w kuśnierstwie), inny niŜ 
nieprzetworzone skóry pozycją 4101, 4102 lub 4103 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu 

5101 Wełna, niezgrzebna i nieczesana Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu 

5102 Sierść zwierzęca, cienka lub gruba, niezgrzebna i nieczesana Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu 

5103 Odpady z wełny lub z cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, 
łącznie z odpadami przędzy, z wyłączeniem surowca 
rozwłóknionego 

Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu 

z 9508 10 

000 0  

Zwierzęta w cyrkach i hodowlach objazdowych Świadectwo weterynaryjne Tak Włączenie do rejestru 
przedsiębiorstw nie jest 
wymagane, ale 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 
zezwolenie na wwóz i 
świadectwo 
weterynaryjne musi 
zawierać numer i / lub 
nazwę firmy, która 
wprowadziła 
nadzorowany produkt do 
obrotu 

z 9705 00 
000 0 

Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie z dziedziny zoologii, 
anatomii i paleontologii zwierząt (inne niŜ eksponaty 
muzealne) 

Świadectwo weterynaryjne Tak Nie 

z 3923, z 

3926, z 

4415, z 

4416 00 

000 0, z 

4421, z 

7020 00, z 

7309 00, z 

7310, z 

7326,  

z 7616, z 

8436 21 

000 0, z 

8436 29 

000 0, z 

8436 80 

910 0, z 

8436 80 

UŜywany sprzęt i akcesoria do transportu, hodowli, 
tymczasowego przechowywania wszelkiego rodzaju 
zwierząt, jak równieŜ sprzęt do transportu surowców 
(produktów) pochodzenia zwierzęcego 

Nie (dokument upowaŜnionego 
organu kraju wywozu w 
przypadku trudnej sytuacji 
epizootycznej) 

Tak, a w 
przypadku 
trudnej 
sytuacji 
epizootyczn
ej 
obowiązują 
dodatkowe 
wymagania 
 

Nie 



Kod TN 
WED 

Nazwa towaru Dokumenty dołączane do 
towaru 

Pozwolenie 
na wwóz 
(tak/nie) 

Rejestr zakładów 
państw trzecich 
(tak/nie) 

990 0, z 

8606 91 

800 0, z 

8609 00, z 

8716 39 

800 

 
(1) - Grupa ta obejmuje takŜe wielbłądy 

 

* W części dobrej sytuacji epizootycznej 
** Kontrola weterynaryjna towarów z pozycji przeznaczonych do wwozu do Federacji Rosyjskiej nie jest przeprowadzana, a Ŝaden z środków określonych w kolumnach 
"dokumenty dołączane do towarów", "zezwolenie na wwóz", " rejestracja firmy" nie ma zastosowania 
*** Nie jest przeprowadzana kontrola weterynaryjna w odniesieniu do gotowych produktów przeznaczonych do wwozu do Federacji Rosyjskiej z tej pozycji, które nie 
zawierają surowego mięsa lub mają w swym składzie mniej niŜ połowę (50%) innych produktów przetworzonych pochodzenia zwierzęcego, pod warunkiem, Ŝe takie 
produkty są zapakowane lub zamknięte szczelnie w czyste pojemniki i mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, bądź w procesie produkcji zostały 
doprowadzona do pełnej gotowości do uŜycia lub po obróbce termicznej doprowadzono do całkowitej zmiany naturalnych właściwości surowego produktu 
 


