
Informacja dla przedsiębiorców zamierzających eksportować swoje produkty na rynki 

państw trzecich 

 

Ubieganie się zakładu o nadanie uprawnień eksportowych 

Krok pierwszy: ustalenie do jakiej grupy państw należy kraj, do którego planowane są wysyłki 

Wyróżniamy 3 grupy państw: 

1. Państwa, do których wywóz produktów pochodzenia zwierzęcego wymaga posiadania decyzji  

administracyjnej nadającej uprawnienia do produkcji  na rynek danego państwa trzeciego oraz spełnienia 

specyficznych wymagań określonych przez to państwo (w świadectwie zdrowia, przepisach sanitarno-

weterynaryjnych itp.) 

2. Państwa, do których wywóz produktów pochodzenia zwierzęcego uzależniony jest od wyników kontroli 

przeprowadzonej przez właściwy organ tego państwa 

3. Państwa, do których wywóz produktów pochodzenia zwierzęcego nie wymaga posiadania decyzji  

administracyjnej nadającej uprawnienia do produkcji  a rynek danego państwa trzeciego, lub które nie 

przekazały Głównemu Lekarzowi Weterynarii stosownych wymagań 

W celu sprawdzenia w której grupie znajduje się dany kraj należy  pobrać plik znajdujący się na stronie 

internetowej: http://wetgiw.gov.pl -> Handel Import Eksport -> Wywóz z Polski poza UE -> Żywność -> Wymagania i 

świadectwa poszczególnych państw trzecich oraz listy specyficzne -> Lista krajów 

Po odszukaniu wybranego państwa sprawdzamy jakie wymagania obowiązują przy eksporcie 

 W kolumnach D-G wskazano litery kolumn (od "I" do "V"), w stosunku do których odnoszą się dane 

zasady/wymogi - pozwalające zakwalifikować dany kraj do jednej z trzech grup 

 Informacje zawarte w kolumnach „I” do „U” należy odczytać zgodnie z legendą znajdującą  się w drugiej 

zakładce. Pozwalają one na wstępne określenie czy możliwy jest wywóz tego rodzaju produktów do 

wybranego kraju, przy eksporcie wybranego rodzaju produktów do danego kraju obowiązują specyficzne 

wymagania oraz czy dwustronnie ustalono wzór świadectwa zdrowia obowiązujący przy eksporcie. 

W razie wątpliwości związanych z interpretacją zapisów zawartych w tabeli proszę kontaktować się z Powiatowym 

Inspektoratem Weterynarii w Kaliszu. 

Potrzebne informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu: 7:00-15:00 

 Telefonicznie: 62-757-26-59 

 Drogą elektroniczną: sekretariat@piwkalisz.pl 

 Osobiście w siedzibie Inspektoratu: ul. Warszawska 63B, 62-800 Kalisz 
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Krok drugi: sprawdzenie czy istnieją specyficzne wymagania obowiązujące przy eksporcie 

W przypadku konieczności spełnienia specyficznych wymagań będą one dostępne na stronie internetowej: 

http://wetgiw.gov.pl -> Handel Import Eksport -> Wywóz z Polski poza UE -> Żywność -> Wymagania i świadectwa 

poszczególnych państw trzecich oraz listy specyficzne -> (wymagania i świadectwa konkretnych krajów w 

poszczególnych zakładkach) 

Jeśli wybrany kraj nie posiada swojej zakładki najprawdopodobniej przy eksporcie nie obowiązują specyficzne 

wymagania  lub są one zawarte wyłącznie w świadectwie zdrowia. 

Krok trzeci: wzór świadectwa zdrowia 

Obowiązujące wzory świadectw zdrowia w formacie PDF można znaleźć na stronie internetowej: 

http://wetgiw.gov.pl -> Handel Import Eksport -> Wywóz z Polski poza UE -> Żywność -> Wymagania i świadectwa 

poszczególnych państw trzecich oraz listy specyficzne -> (wymagania i świadectwa konkretnych krajów w 

poszczególnych zakładkach) 

Należy zapoznać się z treścią świadectwa zdrowia, żeby ustalić czy zakład spełnia konieczne kryteria. 

Brak ustalonego wzoru świadectwa zdrowia nie wyklucza możliwości eksportu!  

Krok czwarty: kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii 

Przed złożeniem wniosku o nadanie uprawnień eksportowych na rynek państwa trzeciego prosimy o kontakt z 

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kaliszu w celu uzyskania informacji czy przy eksporcie nie obowiązują 

inne wymagania (procedury eksportowe ulegają zmianom, Powiatowy Lekarz Weterynarii może posiadać 

informacje, które nie zostały jeszcze opublikowane na stronie internetowej). 

Krok piąty: wniosek o nadanie uprawnień eksportowych i wymagana dokumentacja 

Zgłoszenia zakładu do eksportu na rynek państwa trzeciego prosimy dokonać na obowiązującym druku nr PIW.170 

(wniosek dostępny w siedzibie Inspektoratu oraz pod adresem: http://bip.piwkalisz.pl/ -> druki i formularze -> 

higiena żywności - > wniosek o nadanie uprawnień eksportowych).  

Wniosek powinien być wypełniony całkowicie i podpisany przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w 

sprawach zmian statusu zakładu! 

Jeżeli  wywóz produktów pochodzenia zwierzęcego wymaga posiadania decyzji  administracyjnej nadającej 

uprawnienia do produkcji  na rynek danego państwa trzeciego do wniosku należy dołączyć potwierdzenie 

dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej 10,00 PLN 

W przypadku braku ustalonego obustronnie wzoru świadectwa zdrowia wraz z wnioskiem należy złożyć następujące 

dokumenty: 

 tłumaczenie przysięgłe świadectwa z języka/języków wskazanych przez wnioskodawcę na język polski, 

 oświadczenie, iż wzór świadectwa jest akceptowany przez właściwą władzę kraju przeznaczenia lub że 

przedsiębiorca uzyskał je za pośrednictwem partnera handlowego państwa importera jako urzędowe 

wymagania, 

 oświadczenie, że podmiot poniesie pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje odrzucenia 

przesyłki przez właściwe władze kraju importera. 

W sytuacji, kiedy nadanie uprawnień do eksportu wiąże się z przeprowadzeniem specyficznej procedury 

(zatwierdzanie zakładu przez władze kraju trzeciego, pre-listing), po otrzymaniu wniosku o nadanie uprawnień 

pracownik PIW w Kaliszu poinformuje o obowiązującej procedurze zatwierdzania i konieczności uzupełnienia 

brakujących informacji i dokumentów. 

http://wetgiw.gov.pl/
http://wetgiw.gov.pl/
http://bip.piwkalisz.pl/


Uprawnienia eksportowe 

Informacja o posiadanych przez zakład uprawnieniach  do eksportu na rynki państw trzecich nadawanych w drodze 

decyzji administracyjnej dostępna jest pod adresem:  

http://wetgiw.gov.pl -> listy zakładów i rejestry Głównego Lekarza Weterynarii -> uprawnienia do handlu na 

rynkach państw trzecich -> żywność -> ogólne listy zakładów i podmiotów uprawnionych 

Eksport produktów 

Zgłoszenia eksportu należy dokonać na 24 godziny przed planowaną wysyłką – obowiązujący druk nr PIW.041 

dostępny jest w siedzibie urzędu oraz na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu: 

www.piwkalisz.pl -> druki i formularze -> zgłoszenie eksportowe. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie 

wymagane informacje, które umożliwiają właściwe przeprowadzenie kontroli i wystawienie świadectw zdrowia. 

Zgłoszenia należy dokonywać w formie elektronicznej (uzupełnione zgłoszenie eksportowe prosimy przesyłać na 

adres sekretariat@piwkalisz.pl). 

W dniu eksportu prosimy również o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia załadunku. 

Towar zgłoszony do wysyłki powinien być skontrolowany pod względem jakościowym, identyfikowalności i 

oznakowania. Inspektorzy odprawiający eksporty wyrywkowo sprawdzają poprawność oznakowania. 

Podczas załadunku należy udostępnić lekarzowi weterynarii wszystkie wymagane informacje w zakresie możliwości 

śledzenia żywności, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UW) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. 

oraz inne niezbędne dane, wymagane w świadectwie zdrowia.  

W przypadku wysyłki z chłodni składowej, towar z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do miejsca 

załadunku na co najmniej 24 godziny przed załadunkiem, ponieważ w takim przypadku chłodnia składowa jest 

podmiotem zgłaszającym eksport i musi mieć możliwość przedstawienia kompletnego zgłoszenia Powiatowemu 

Lekarzowi Weterynarii w Kaliszu. 

http://wetgiw.gov.pl/
http://www.piwkalisz.pl/
mailto:sekretariat@piwkalisz.pl

