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Nie tak dawno temu

Swobodny przepływ towarów
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Poziom cyfryzacji

Praca zdalna
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2020



“

„Nigdy nie jest ani tak dobrze,
ani tak źle, jak się wydaje”
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Andrew Ross Sorkin



Brexit – nowe wymogi

Od 1 stycznia 2021 r. unijne 
przedsiębiorstwa, które kupują 
towary z Wielkiej Brytanii i 
wprowadzają je na rynek UE, stały 
się importerami, a te, które 
dystrybuują produkty do Wielkiej 
Brytanii, eksporterami. 

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 ma 
przebiegać zgodnie z 
dotychczasowymi założeniami.
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Źródło: 

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

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


Brexit – nowe wymogi

Unia 
Europejska

Państwa 
trzecie
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Źródło: 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login


Wellness Omega 3
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Mapa drogowa – kamienie milowe
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Kompletacja dokumentacji 
producenta w UK + 

Dostawca zarejestrowany w UE 

3

Wybór agencji celnej w Wielkiej 
Brytanii
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Rejestracja w TRACES NT

2

Wybór przewoźnika

4

Wybór agencji celnej w Calais

6

Opłaty celne i VAT



Mapa drogowa – największe 
wyzwania
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Źródło:  www.acexpert.eu;  

https://webgate.ec.europa.eu/

http://www.acexpert.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/


Nowe wymagania w dystrybucji poza UE

Od 1 stycznia 2021 r. unijne 
przedsiębiorstwa, które kupują towary z 
Wielkiej Brytanii i wprowadzają je na 
rynek UE, stały się importerami, a te, 
które dystrybuują produkty do Wielkiej 
Brytanii, eksporterami. 

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 ma 
przebiegać zgodnie z 
dotychczasowymi założeniami.

od 1 stycznia 2021 r., wywóz 
zwierząt oraz produktów 
pochodzenia zwierzęcego i pasz 
dla zwierząt z terytorium UE, w 
tym z Polski poza Unię Europejską, 
podlega  wymogom określonym 
przez kraj docelowy
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Źródło: 

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

weterynaryjnych-swiadectw-zdrowia-w-eksporcie-do-

krajow-trzecich
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https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/wykaz-weterynaryjnych-swiadectw-zdrowia-w-eksporcie-do-krajow-trzecich


Nowe wymagania w dystrybucji poza UE
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◉ Procedura celna podczas wywozu towarów poza Unię Europejską

◉ Świadectwo pochodzenia polskich towarów 

◉ Świadectwo fitosanitarne w eksporcie roślin i produktów roślinnych

◉ Potwierdzenie jakości handlowej polskich towarów spożywczych

◉ Eksport na zasadach preferencyjnych – umowy handlowe Unii 
Europejskiej 

◉ Brexit – zmiany w dostępie do rynku brytyjskiego po 1 stycznia 2021

Źródło: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00375

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00375


Wymagania dla wysyłki

◉ Specyfikacja produktu

◉ Formulacja ilościowa

◉ Świadectwo weterynaryjne dla kraju docelowego

◉ Etykieta na produkcie w języku polskim oraz języku 
urzędowym państwa trzeciego

◉ Etykieta paletowa w języku polskim oraz języku 
urzędowym państwa trzeciego

◉ Certyfikat weterynaryjny od dostawcy 
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Certyfikat Ukraina
wzór

Wymagania dla wysyłki

Certyfikat Mołdawia
wzór
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Opcja 1
Główny Lekarz Weterynarii 
udostępnia wymagania 
weterynaryjne – na stronie  
https://www.wetgiw.gov.pl/

Podsumowanie

Opcja 2
Kontrahent w każdym państwie 
trzecim zwraca się do urzędowego 
organu kontroli żywności
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https://www.wetgiw.gov.pl/


Podsumowanie

◉ Zatwierdzenie u właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego (art. 61 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia)

◉ Wprowadzony system HACCP (rozporządzenie nr 852/2004)

◉ Transport suplementów diety musi być zarejestrowany u właściwego 
Powiatowego Lekarza Weterynarii (art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004) 

◉ Zgłoszenie do właściwego organu Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych (art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000)
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Dziękuję za uwagę!

Jacek.Malinowski@oriflame.com
tel: 694-456-040


