
 

 

 

 

 

TRACES NT – EU-INTRA 

Podręcznik dla podmiotów gospodarczych 

Podręcznik zawiera informacje dotyczące wystawiania świadectw 

INTRA w systemie TRACES NT.  

 

Opracowanie: Komisja Europejska 

Tłumaczenie: Tomasz Żółciak – Krajowy administrator systemu Traces 
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CZĘŚĆ I – Opis przesyłki (wypełnia podmiot gospodarczy - 

tzw. EO – economic operator) 

Wskazanie rodzaju towaru / wzoru świadectwa 
W menu na stronie głównej kliknij “Documents” a następnie kliknij “EU Intra”: 

 

 

Kliknij zielony przycisk “+ New EU Intra certificate”: 

 

 

Wybierz właściwy wzór świadectwa poprzez: 

 rozwinięcie drzewka kodów nomenklatury scalonej (CN), lub 

 wpisanie nazwy wzoru świadectwa lub kodu nomenklatury scalonej (CN) 

w wyszukiwarce, lub  

 wyfiltrowanie po gatunku 

Następnie kliknij “Gotowe”. 

Uwaga: nadal możesz usuwać, dodawać oraz modyfikować szczegóły towaru na 

świadectwie w polu I.29  
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Wypełnianie CZĘŚCI I świadectwa 

Wskazówka: Aby łatwo poruszać się między polami na świadectwie, korzystaj 

z dostępnego po prawej stronie menu skrótów  

Uwaga: Pola oznaczone czerwoną gwiazdką * są obowiązkowe do wypełnienia                                             
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Pole – I.1. Nadawca 
Wypełnij pole korzystając z następujących opcji: 

 Zacznij wpisywać nazwę nadawcy i wybierz podmiot z listy rozwijanej. 

 

 

 Wybierz podmiot z listy “Ulubionych” klikając szarą gwiazdkę. Aby dodać podmiot do 

listy “Ulubionych”, uruchom zaawansowane wyszukiwanie (przycisk 

“Zaawansowane”) oraz wyszukaj podmiot, a następnie kilknij gwiazdkę po lewej 

stronie przy nazwie podmiotu. 

 
 

 

 Uruchom zaawansowane wyszukiwanie (przycisk “Zaawansowane”). Następnie 

skorzystaj z dostępnych w wyszukiwarce filtrów (przycisk “+” w prawej części 

wyszukiwarki) 

Uwaga: Jeśli podmiot, którego szukasz, nie jest jeszcze zarejestrowany 

w systemie, możesz go utworzyć klikając przycisk “+ Utwórz nowy 

podmiot”. Utworzenie w ten sposób nowego podmiotu będzie możliwe tylko 

w przypadku, gdy przeprowadzisz wyszukiwanie podmiotu – w innym 

przypadku przycisk tworzenia nowego podmiotu będzie nieaktywny. Ma to na 

celu wyeliminowanie wielokrotnego wpisywania tego samego podmiotu do 

systemu. 
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Należy wiedzieć, że tworzenie nowych podmiotów, których działalność 

wymaga zatwierdzenia lub rejestracji przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, 

jest możliwe tylko przez użytkowników systemu z Inspekcji Weterynaryjnej. 

 

 Wpisanego nadawcę możesz zmienić poprzez kliknięcie przycisku “Edytuj”. Możesz 

również usunąc go z pola, poprzez kliknięcie przycisku “Wyczyść”. 
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Po wybraniu podmiotu, pola “Nazwa”, “Państwo” oraz “Kod ISO” zostaną automatycznie 

wypełnione. Klikając przycisk z trzema kropkami, możesz zobaczyć więcej szczegółow 

dotyczących wybranego podmiotu.  

 
 

Pole – I.2. IMSOC reference 
Numer referencyjny IMSOC zostanie automatycznie wypełniony przez system po zapisaniu 
świadectwa jako wersja robocza /lub po zatwierdzeniu świadectwa. 

Pole – I.2.a Local reference 
Istnieje możliwość dodania lokalnego numeru referencyjnego do świadectwa INTRA. To pole 

jest opcjonalne. 

Pole – I.3/I.4. Central/Local competent authority (właściwy organ centralny / właściwy 

organ lokalny) 
Pola te zostaną automatycznie wypełnione przez system po wypełnieniu przez użytkownika 

pola I.11 Miejsce wysyłki.  

 

Linki  
Pole to będzie uzupełnione tylko w niektórych przypadkach. Na przykład, jeśli świadectwo 

INTRA zostało zastąpione, w polu tym zostanie wyświetlony link do zastępującego 

świadectwa. 

 

Pole – I.5. Odbiorca  
Należy wypełnić w sposób analogiczny jak pole I.1. 

Wskazówka: Po wypełnieniu pól I.1 i I.5, możesz zapisać świadectwo jako wersję 

roboczą (“Save as draft”) a następnie kontynuować jego uzupełnianie później.  
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AVO-Appointed Veterinary Office 
 

Podmiot/Organ wypełniający część I świadectwa INTRA, może wskazać (gdy ma to 

zastosowanie)  wyznaczonego lekarza weterynarii (tzw. AVO - odpowiednik roli OPV 

w systemie Traces Classic), który w stosownych przypadkach, będzie odpowiedzialny za 

poświadczanie świadectw INTRA. 

Wyszukanie AVO odbywa się analogicznie jak wyszukiwanie podmiotu w polu I.1. 
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Pole – I.6. Operator conducting assembly operations independently of an 

establishment 
Należy wskazać podmiot zajmujący się gromadzeniem niezależnie od zakładu (Wyszukanie 

odbywa się analogicznie jak wyszukiwanie podmiotu w polu I.1.) 

Pole – I.7. Państwo pochodzenia 
Pole zostanie wypełnione automatycznie na podstawie kraju pochodzenia w polu I.30   

 

Pole – I.8. Region pochodzenia 
Pole to należy wypełnić w niektórych przypadkach – w zależności od wymagań wybranego 

wzoru świadectwa 
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Pole – I.9. Państwo przeznaczenia  
Z menu rozwijanego wybierz kraj przeznaczenia przesyłki. 

 

 

Pole – I.10. Region przeznaczenia  
Pole to należy wypełnić w niektórych przypadkach – w zależności od wymagań wybranego 

wzoru świadectwa 

Pole – I.11. Miejsce wysyłki  
Wskaż miejsce/podmiot, z którego pochodzą zwierzęta/produkty (wyszukiwanie odbywa się 

analogicznie jak wyszukiwanie podmiotu w polu I.1.) 

Pole – I.12.  Miejsce przeznaczenia 
Wskaż miejsce przeznaczenia przesyłki (wyszukiwanie odbywa się analogicznie jak 

wyszukiwanie podmiotu w polu I.1.) 

Pole – I.13. Miejsce załadunku  
Wskaż miejsce załadunku zwierząt lub miejsce, w którym produkty mają zostać załadowane 

na środek transportu (wyszukiwanie odbywa się analogicznie jak wyszukiwanie podmiotu 

w polu I.1.) 

Pole - I.14 Data i godzina wyjazdu 
Wskaż datę i, w razie potrzeby, godzinę, kiedy zwierzęta lub produkty mają opuścić miejsce 

załadunku.  

Kliknij ikonę kalendarza aby wskazać datę. Kliknij pole obok aby wskazać godzinę i minutę 

wyjazdu.  
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Wskazówka: Klikając ikonkę zegara, wypełnisz pole aktualną datą i godziną 

 

Data przybycia 
Wskaż szacowaną datę i godzinę przybycia. To pole jest opcjonalne.  

 

Czas trwania transportu 
Pole zostanie wypełnione automatycznie po wypełnieniu daty i godziny wyjazdu oraz daty 

i godziny przybycia.  

 

Pole – I.15. Środek transportu  
W celu wskazania środka transportu, którym zwierzęta/produkty opuszczają kraj wysyłki, 

kliknij przycisk “Dodaj środek transportu”. Masz do wyboru: “Kolej”, “Pojazd 

drogowy”, “Samolot” oraz “Statek”.  

 

Wypełnij wymagane pola:  

 Jeżeli środek transportu został już wpisany do systemu, podczas wyszukiwania pojawi 

się na liście rozwijanej. 
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 Jeżeli środek transportu nie został jeszcze wpisany do systemu, wypełnij pola i kliknij 

zielony przycisk “+ Utwórz”. 

 

 

Możesz dodać kilka środków transportu oraz zmieniać ich kolejność za pomocą przeciągania 

i upuszczania strzałek po lewej stronie.  
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Pole – I.16. Transporter 
Wskaż przewoźnika odpowiedzialnego za transport (wyszukiwanie odbywa się analogicznie 

jak wyszukiwanie podmiotu w polu I.1.). 

Pole – I.17. Dokumenty towarzyszące  
Za pomocą tego pola, mamy możliwość dołączenia dokumentów towarzyszacych przesyłce.  

 “Dodaj dokument towarzyszący”: wybierz typ dokumentu z listy rozwijanej 

i wypełnij dane, takie jak np. “Numer”, “Data” i “Państwo”.  

Jeżeli chcesz dołączyć plik, kliknij przycisk “Wybierz plik(-i)”. Pamiętaj, aby po 

uzupełnieniu wszystkich informacji, kliknąć przycisk “✓ Zatwierdź”. 
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 “Dodaj certyfikat”: za pomocą tej opcji, możesz wskazać referencję do innego, 

istniejącego już w systemie Traces dokumentu.  

 

 

 

Możesz dodać kilka dokumentów towarzyszących, oraz zmieniać ich kolejność, poprzez 

przeciąganie i upuszczanie strzałek po lewej stronie.  
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Pole – I.18. Transport conditions (warunki transportu) 
Zaznacz jedną z dostępnych opcji. Opcje mogą się różnić, w zależności od wybranego kodu 

nomenklatury scalonej CN.  
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Pole – I.19. Numer kontenera/plomby 
Wpisz numer kontenera i numer plomby.  

 

Pole – I.20. Cel certyfikacji 
Wybierz właściwą opcję. Wyświetlane opcje mogą się różnić w zależności od wybranego 

wzoru świadectwa. 

 

 

 

Pole – I.21. For transit through a third country (tranzyt przez państwo trzecie) 
W przypadku tranzytu przez kraj trzeci, wskaż ten kraj z listy rozwijanej. Następnie wybierz 

PKG wywozu oraz PKW ponownego wwozu na terytorium UE. W razie potrzeby, możesz 

wskazać kilka krajów. 

 

 

Klikając przycisk ‘Zaawansowane’, możesz wyszukać właściwy PKG wywozu/wwozu: 
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Pole – I.22. For transit through Member State(s) - tranzyt przez państwo(-a) 

członkowskie UE 
W przypadku tranzytu przez państwo(-a) członkowskie UE, wskaż odpowiednie państwo 

z listy rozwijanej. W razie potrzeby, możesz wskazać kilka państw. Właściwy organ 

centralny wskazanego państwa członkowskiego UE, będzie miał dostęp do niniejszego 

świadectwa INTRA. 

 

 

Pole – I.23 For export (wywóz) 
W przypadku wywozu do kraju trzeciego, wybierz ten kraj z listy rozwijanej oraz wskaż PKG 

wywozu. 
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Pole – I.24. Estimated journey time (between place of dispatch and place of destination) 

– szacunkowy czas podróży 
Pole wypełniane automatycznie. 

 

Pole – I.25. Journey log – Dziennik podróży 
Kliknij przycisk “Wyszukaj” 

 
Następnie w polu “Odesłanie” wprowadź numer referencyjny dziennika podróży oraz kliknij 

przycisk “Wyszukaj dziennik podróży”: 

 

 
 

Następnie, przy właściwym dzienniku podróży, kliknij przycisk ”Wybierz”: 
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Pole – I.30. Opis przesyłki 
Wprowadź wymagane informacje w każdym polu. 

 

Pozostałe opcje: 

 “+ Dodaj nowy towar” i “Zmień towary” umożliwia dodanie nowego towaru lub 

zmianę istniejącego towaru. 

 

 Pole “Wzór świadectwa” jest wypełniane automatycznie. Możesz wybrać inny wzór 

świadectwa, klikając przycisk “Zmiana”.  

 

 Przycisk “Usuń towar” usunie wybrany towar ze świadectwa.  

 Klikając przycisk “+ Dodaj identyfikacje” lub “Wyczyść identyfikacje” dodajemy 

lub usuwany wiersze, zawierające informacje o poszczególnych towarach na 

świadectwie. Możesz np. dodać 5, 10, 50 lub 100 wierszy, klikając na ikonkę strzałki 

po prawej stronie. 
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Pole – Identyfikacja wnioskodawcy  
Pole uzupełniane automatycznie. Zawiera informacje o osobie przedkładającej świadectwo 

INTRA. 

 

Przedłożenie świadectwa INTRA 
Po zakończeniu wypełniania świadectwa INTRA, możesz je: 

 Zapisać jako wersję roboczą (“Save as draft”) w celu późniejszej modyfikacji lub 

przedłożenia. W takim przypadku certyfikat będzie miał status “Wersja robocza”. 

Tylko Ty masz dostęp do świadectwa INTRA ze statusem “Wersja robocza”. 

 “Przedłożyć do certyfikacji”. W takim przypadku, certyfikat będzie miał status 

“Nowy”. Nadal możesz je modyfikować. Do świadectwa INTRA ze statusem “Nowy” 

masz dostęp Ty oraz właściwe organy Inspekcji Weterynaryjnej – w celu wypełnienia 

części II świadectwa.  

 

 

 



20 
 

Komunikaty o błędach 
Jeżeli wypełniłeś którekolwiek z pól niepoprawnie, lub pominąłeś pole wymagane, na dole 

ekranu pojawi się komunikat z błędem. Kliknij ikonkę strzałek po prawej stronie komunikatu 

z błędem aby wyświetlić więcej szczegółów. Kliknięcie na każdym z komunikatów, 

przekieruje Cię do pola, którego dotyczy błąd. 

 

Po wyeliminowaniu błędów, pamiętaj, aby przedłożyć świadectwo do certyfikacji. 

 

Pozostałe opcje 
 

Na dole strony dostępne są następujące opcje: 

 Klikając przycisk “More” (więcej) możesz:  

 

 

 “Delete” (usuń): usunąć świadectwo INTRA. 

 “Copy as new” (kopiuj jako nowe): utworzyć nowe świadectwo INTRA na 

podstawie istniejącego świadectwa. Oryginalne świadectwo INTRA nie jest 

zmieniane ani zastępowane. 

 

 Klikając przycisk “Przejrzyj dokument PDF”, system wyświetli certyfikat w postaci 

pliku PDF.  

 Klikając przycisk “Zaawansowane opcje drukowania”, zostanie wyświetlone okno 

wyboru języków, umożliwiające wydruk świadectwa w kilku językach.  
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