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Załącznik nr 3 do „Wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii dla organów 

Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie nadawania zakładom uprawnień i 

kwalifikacji do prowadzenia wywozu produktów pochodzenia zwierzęcego na 

rynki państw trzecich, w tym dla zakładów wnioskujących o uzyskanie takich 

uprawnień”  

 

Przewodnik sposobu uzupełniania formularza: 

„Deklaracja nadania uprawnień wywozowych produktów pochodzenia 

zwierzęcego na terytorium państwa trzeciego” 
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Wstęp 
 
 „Deklaracja nadania uprawnień wywozowych produktów pochodzenia 
zwierzęcego na terytorium państwa trzeciego”, zastąpiła wzór wniosku stanowiącego 
załącznik nr 4 do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig-500-3/08 z 
dnia 20 marca 2008r. w sprawie postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej 
przy zatwierdzaniu zakładów, zatwierdzaniu warunkowym oraz rejestracji zakładów 
sektora spożywczego, zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia zakładom, uchylonej  
w dniu … sierpnia 2013 roku. Z dniem uchylenia powyższej Instrukcji, celem 
nadania uprawnień wywozowych na państwa trzecie zakład kieruje swoją 
wypełnioną deklarację do właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Niniejsza 
deklaracja dotyczy zgłoszeń nadania uprawnień wywozowych wyłącznie do państwa 
trzecich, które uzależniają swoją decyzje od wyników przeprowadzonej kontroli oraz  
w przypadku nadawania uprawnień wywozowych w drodze „pre-listingu”. Tym 
samym przedmiotowa deklaracja NIE DOTYCZY nadawania uprawnień 
wywozowych do państw trzecich, które nie wymagają poddania się podmiotu 
kontroli inspektorów państwa trzeciego, dlatego też powiatowy lekarz 
weterynarii ma prawo odmówić przyjęcia deklaracji w takim przypadku. 

Niniejsza deklaracja jest załącznikiem nr 3 do „Wytycznych Głównego Lekarza 

Weterynarii dla organów Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie nadawania zakładom 
uprawnień i kwalifikacji do prowadzenia wywozu produktów pochodzenia 
zwierzęcego na rynki państw trzecich, w tym dla zakładów wnioskujących o 
uzyskanie takich uprawnień”. 

Deklaracja została opracowana w formie formularza z polami tekstowymi do 
uzupełnienia, zaznaczenia oraz rozwijanych list zawierających pozycje do wyboru. 
Przedmiotowa deklaracja została udostępniona na stronie internetowej Głównego 
Inspektoratu Weterynarii do powszechnego użytku. 
 

UWAGA! 
Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione niezgodnie z przewodnikiem 

mogą zostać zakwestionowane przez którykolwiek z organu Inspekcji 
Weterynaryjnej i odesłany do nadawcy celem weryfikacji i uzupełnienia 
zawartych w nich informacji.  
 

Cel przewodnika oraz deklaracji 
 
Deklaracja oraz niniejszy przewodnik powstawały w celu ujednolicenia 

sposobu zgłaszania przez zakłady zlokalizowane na terenie Polski do właściwego 
terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii chęci o ubieganie się lub rozszerzenie 
uprawnień wywozowych na rynki państw trzecich, do których wywóz produktów 
pochodzenia zwierzęcego uzależniony jest od wyników kontroli przeprowadzonej 
przez właściwy organ państwa trzeciego. 

Niniejszy przewodnik skierowany jest do podmiotów wnioskujących do 
właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o nabycie uprawnień do 
wywozu produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich, jak również 
do organów Inspekcji Weterynaryjnej weryfikujących przedmiotową deklarację. 

Poprzez „państwo trzecie” należy rozumieć wszystkie kraje świata niebędące 
członkiem Unii Europejskiej. 
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Deklaracja 

1. Wzór deklaracji 

 
Wzór deklaracji dotyczącej rozszerzenia uprawnień wywozowych produktów 
pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich udostępniony  jest do pobrania  
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii 
mieszczącej się pod adresem: www.wetgiw.gov.pl, wg ścieżki: Wywóz → Wymagania 
weterynaryjne przy eksporcie do krajów trzecich → Deklaracja nadania uprawnień 
wywozowych produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium państwa trzeciego 
 

 

http://www.wetgiw.gov.pl/
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2. Pola deklaracji 

2.1. Podstawowe pole wypełnienia 

Deklaracja została opracowana w formie formularza do wypełnienia, w której szare pola 
są polami przewidzianymi do wypełnienia na komputerze. 

 
W celu umożliwienia wypełnienia następnego pola należy najechać na nie kursorem 
myszy i jednokrotnie nacisnąć Lewym Przyciskiem Myszy (LPM) lub sposobem 
określonym w pkt. 2.2. 

 
 
Po wybraniu pola zostanie zmieniony jego kolor. W tym momencie możliwa jest jego 
edycja. 
 

 

2.2. Uzupełnienie kolejnych pól formularza 

 
Po uzupełnieniu pierwszego pola   
możemy przejść do następnego  
poprzez naciśnięcie przycisku  
tabulatora (TAB), użycie strzałki  
(kierunek: w dół) na klawiaturze, lub poprzez wybór i kliknięcie LPM na żądanym polu.  
 
Aby uniknąć błędnie wypełnionego pola deklaracji, zaleca się każdorazowe sprawdzenie 
funkcji „pomocy”, przygotowanej dla każdego pola formularza. 
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2.3. Rozwijanie menu wyboru 

 
Następujący wygląd pola:  
oznacza, że jest to pole z rozwijana listą wyboru, 
z której należy wybrać właściwe wypełnienie. 
Dokonujemy tego poprzez kliknięcie LPM na strzałce, która pojawiła się w następnym 
wypełnianym polu. Po wykonaniu tej czynności, pojawia się menu wyboru (zdj. 
 obok), z którego wybieramy żądaną pozycję 
poprzez kliknięcie  LPM. Rozwijane menu wyboru dotyczy pól: 

1. „Aplikowany zakres zatwierdzenia dotyczy” 

2. „Aplikowany zakres działalności do uprawnień 

wywozowych” 

3. Gatunek zwierząt 

4. Dobrowolna informacja o przynależności do 

stowarzyszeń branżowych „Zakład 

stowarzyszony jest w:”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.4. Pole wyboru 

 
Kolejnym polem użytym w deklaracji jest pole wyboru.  
Pole wyboru zaznacza się poprzez najechanie kursorem 
myszy na żądane pole i przyciśnięcie LPM lub po 
wybraniu żądanego pola sposobem określonym w pkt. 2.2. i użyciu spacji. 
 
Po zaznaczeniu żądanego pola wyboru 
należy kontynuować dalsze wypełnianie 

deklaracji. 
 
Pola wyboru użyte w deklaracji dotyczą: 

1. Wyboru charakteru decyzji powiatowego lekarza weterynarii uprawniającej do 
prowadzenia produkcji (zatwierdzenie/rejestracja) w pkt. „Numer i data decyzji 
PLW” 

2. Informacja o konieczności załączenia upoważnienia dla osoby reprezentującej 
zakład „Jeśli osoba reprezentująca (…) do niniejszej deklaracji.
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2.5. Opcje pomocy w deklaracji 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jakie informacje należy uwzględnić w danym 
polu należy zaznaczyć dane pole jak podano powyżej i wcisnąć przycisk F1 na 
klawiaturze. 
 
 
 
 
 
Powyższa kombinacja otwiera okno pomocy, wskazane na zdjęciu poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Dodatkowo dla wybranych pól użyto pomocy, która po wybraniu uzupełnianego pola 
wyświetla się w pasku stanu, na dole ekranu. Pomoc na pasku stanu dotyczy wyłącznie 
 rozwijanych menu wyboru. 
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3. Opis i sposób wypełniania pól deklaracji 

3.1. Pieczątka zakładu 

Wypełniający deklarację przedstawiciel zakładu powinien przystawić pieczęć zakładu 
zawierającą informacje umożliwiające identyfikację danego podmiotu. 

 

 

3.2. Miejscowość i data  

 
W polu (nr 1) zaznaczonym na zdj. poniżej należy wpisać nazwę miejscowości, w której 
znajduję się zakład aplikujący o nadanie/rozszerzenie uprawnień wywozowych. 
Natomiast w polu nr 2 należy wpisać datę wypełnienia deklaracji wg następującej reguły:  
RRRR-MM-DD, gdzie R – bieżący rok, M – bieżący miesiąc, D – dany dzień. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Wskazanie państwa trzeciego 

 
W polu deklaracji przedstawionym na poniższym zdjęciu należy wpisać nazwę państwa 
trzeciego, do którego zakład zamierza prowadzić wywóz swoich produktów po uzyskaniu 
uprawnień wywozowych. W polu tym można wpisać skróconą nazwę kraju, np. Chiny 
lub USA lub Wietnam, lub pełnej, oficjalnej nazwy państwa trzeciego, np. odpowiednio: 
Chińska Republika Ludowa lub Stany Zjednoczone Ameryki Północnej lub 
Socjalistyczna Republika Wietnamu. 
Należy pamiętać, że jedna deklaracja może dotyczyć wyłącznie jednego kraju 
trzeciego, z wyjątkiem opisanym poniżej. 

 

 

 
 

 
 

 

1       2 
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!!! WAŻNE !!! 
 
Wyjątek 1 – Unia Celna.  
W przypadku aplikacji na rynek Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi lub 
Republiki Kazachstanu, w opisywanym polu należy wpisać Unia Celna. Wynika to  
z zapisów obowiązującego prawa na terenie Unii Celnej, w której skład wchodzą Białoruś, 
Kazachstan i Rosja. Na ich podstawie określono, że inspekcja zakładów na terenie 
państwa trzeciego (w tym Polski) będzie przeprowadzana wspólnie, a jej pozytywne wyniki 
upoważniają skontrolowane zakłady do wywozu swoich produktów na rynek wszystkich 
trzech państw Unii Celnej. 
Wyjątek 2 – Unia Celna „pre-listing”. 
Powyższa zasada dotyczy również aplikacji zakładów do zatwierdzenia na rynek Unii 

Celnej na podstawie przekazanych gwarancji Głównego Lekarza Weterynarii działających 
w sektorze – mleka i produktów mleczarskich, jaj i produktów jajecznych, produktów 
rybołówstwa (tzw. „pre-listing”). 
 

3.4. Aplikowany zakres zatwierdzenia 

W polu deklaracji przedstawionym na poniższym zdjęciu należy wybrać zakres 
działalności zakładu, w ramach którego zakład ubiega się o uzyskanie uprawnienia 
wywozowego do danego państwa trzeciego 
 

 
 
W polu tym są następujące pola do wyboru: 

1. Mięso i produkty mięsne (dotyczy mięsa czerwonego, białego, dziczyzny, mięsa 
zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych) 

2. Mleko i produkty mleczarskie 
3. Jaja i produkty jajeczne 
4. Produkty rybołówstwa 
5. Żywe mięczaki dwuskorupowe 
6. Produkty złożone 
7. Żabie udka i ślimaki 
8. Żołądki, pęcherze i jelita 
9. Kolagen 
10. Żelatyna 
11. Składowanie produktów pochodzenia zwierzęcego (dotyczy chłodni składowych jak 

i składów bez wymogów temperaturowych) 
12. Tłuszcze i skwarki 

 
Powyższa lista została opracowana na podstawie sekcji określonych w załączniku III 
rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności 
pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r. , str. 55, z późn. zm.; Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14). Dlatego też przy wypełnieniu tego pola należy 
wziąć pod uwagę posiadany przez zakład zakres zatwierdzenia upoważniający do 
produkcji i umieszczania na rynku wewnątrzwspólnotowym bądź krajowym. Zakład nie 
może w deklaracji wybrać zakresu niezgodnego z zatwierdzeniem/rejestracją przyznanym 
przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 
 
W przypadku zakładów prowadzących działalność powiązaną, w powyższym polu należy 
wskazać wiodącą, a następnie w polach produktów wymienić wszystkie, które będą 
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przedmiotem eksportu na rynek państwa trzeciego po uzyskaniu uprawnień 
wywozowych. 

3.5. Informacja o organie pełniącym nadzór 

W polu deklaracji przedstawionym na poniższym zdjęciu należy wpisać nazwę organu 
Inspekcji Weterynarii pełniącego nadzór nad zakładem, np. Powiaty Lekarz Weterynarii  
w Warszawie. 
 
 
 

3.6. Informacja o decyzji administracyjnej zatwierdzenia/rejestracji 

W polu deklaracji przedstawionym na poniższym zdjęciu należy zaznaczyć właściwe pole 
wyboru informujące, czy aplikujący zakład prowadzi działalność zatwierdzoną, czy 
rejestrowaną. Następnie należy wpisać numer oraz datę pierwszej decyzji 
administracyjnej (zatwierdzenia lub rejestracji) wydanej przez właściwego miejscowo 
powiatowego lekarza weterynarii uprawniającej do produkcji i umieszczania na rynku, 
jak również numer i datę ostatniej decyzji administracyjnej (zatwierdzenia lub rejestracji) 
wydanej przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii zmieniającej pierwszą decyzję, 
o której mowa powyżej. 
 

 
 

3.7. Dane zakładu  

 
W polu deklaracji (nr 1), przedstawionym na poniższym zdjęciu, należy wpisać dokładną 
nazwę zakładu, zgodną z wpisem do KRS oraz listami prowadzonymi przez Głównego 
Lekarza Weterynarii, ogólnie dostępnymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 
Weterynarii.  
Na poniższym zdjęciu w polu oznaczonym nr 2 należy wpisać dokładny adres zakładu, 
zgodny z wpisem do KRS oraz listami prowadzonymi przez Głównego Lekarza 
Weterynarii, ogólnie dostępnymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 
Weterynarii. 
W przypadku rozbieżności danych zawartych w deklaracji z danymi widniejącymi na 
listach GLW, właściwy powiatowy lekarz weterynarii powinien odrzucić deklarację i żądać 
wypełnienia jej poprawnie. 

 

 
 
Na poniższym zdjęciu w polu oznaczonym nr 3 należy wpisać weterynaryjny numer 
identyfikacyjny, składający się z 8 cyfr, gdzie pierwsze dwie wskazują na województwo, 
na terenie którego mieści się zakład, trzecia oraz czwarta cyfra wskazuje powiat, piąta 
oraz szósta rodzaj prowadzonej działalności, a siódma i następne kolejny numer nadany 
decyzją właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 
 
 

 

1 2 

3 
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!!! WAŻNE !!! 

 

Podany weterynaryjny numer identyfikacyjny (WNI) nie może zawierać liter, ani być 
oddzielony spacjami. WNI należy wpisać bez symboli „PL” oraz „WE”. Poprawnie podany 
WNI powinien wyglądać następująco: 02010101. Jako błędnie podany WNI należy 
traktować, np.:  

PL 02010101 WE,  
02 01 01 01,  
PL 02 01 01 01 WE, itd. 
W przypadku błędnego wpisania WNI, właściwy powiatowy lekarz weterynarii powinien 
odrzucić deklarację i żądać wypełnienia zgodnie z przewodnikiem. 
 
 

3.8. Dane osoby reprezentującej zakład przed organami Inspekcji 

Weterynaryjnej 

 
W polu deklaracji przedstawionym na poniższym zdjęciu oznaczonym nr 1 należy wpisać 
imię/imiona i nazwisko/nazwiska osoby/osób reprezentującej/-ych zakład do składania 
oświadczeń woli przed organami Inspekcji Weterynaryjnej. 

 

 
 
W polu deklaracji przedstawionym na poniższym zdjęciu oznaczonym nr 2, należy podać 
kontaktowy numer telefonu do osoby (lub osób) reprezentującej zakład w czasie 
ubiegania się o nadanie/rozszerzenie uprawnień wywozowych na rynek danego państwa 
trzeciego. Usprawni to ewentualny kontakt organów Inspekcji Weterynaryjnej w okresie, 

o którym mowa powyżej. Informacja taka jest przydatna szczególnie w czasie trwania 
kontroli inspektorów państwa trzeciego, od której wyników zależy nadanie uprawnień 
wywozowych. 
Dodatkowo w celu ułatwienia wymiany korespondencji można podać numer faxu i/lub 
adresu poczty elektronicznej e-mail. 
 

 
 

1 

2 
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W przypadku, gdy osoba wskazana przez właściciela/-i zakładu do reprezentowania 
przed organami Inspekcji Weterynaryjnej wymaga upoważnienia, to w polu wyboru 
deklaracji oznaczonym nr 3, przedstawionym na poniższym zdjęciu należy zaznaczyć 
krzyżykiem (X), a stosowne upoważnienie załączyć do niniejszej deklaracji i przekazać 
organom Inspekcji Weterynaryjnej w oddzielnym dokumencie stanowiącym załącznik do 
deklaracji. Przedmiotowe upoważnienie będzie ważne przez cały okres potrzebny do 
zakończenia procedury nadania uprawnienia wywozowego lub do czasu zmiany decyzji 
osoby wystawiającej upoważnienie lub innych osób do tego upoważnionych. 
 

 
 

3.9. Aplikowany zakres zatwierdzenia 

 
W polu deklaracji przedstawionym na poniższym zdjęciu, należy wskazać jaki zakres 
działalności zostanie zgłoszony do nadania uprawnień wywozowych na rynek 
aplikowanego państwa trzeciego. Tabela ta została podzielona na cztery bloki wskazane 
poniżej, które na cele niniejszego przewodnika zostały ponumerowane kolejno 1, 2, 3, 4. 
 

 
 
Podział ten został dokonany w celu ujednolicenia sposobu wypełniania. Poprawne 
wypełnienie powinno być dokonane wg następującej zasady: 
 

3.9.1 W oknie „Aplikowany zakres działalności” dla bloku nr 1 należy 

wybrać w jednej z trzech pól rozwijanego menu wyboru pozycję zgodną  
z aplikowaną do zatwierdzenia na rynek państwa trzeciego działalnością. 
Możliwości do wyboru są następujące: 
1) AH – Aukcja rybna 
2) BWT – Składowanie bez wymogów temperaturowych 
3) CC – Punkt odbioru (skupu) 

3 

3 

1 

2 

4 
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4) CP – Zakład rozbioru 
5) CS – Chłodnia składowa 
6) DC – Zakład wysyłkowy 
7) EPC – Zakład pakowania jaj 
8) FFPP – Zakłady zajmujące się świeżymi rybami 
9) FV – Statek przetwórnia 
10) GHE – Zakład obróbki dziczyzny 
11) LEP – Zakład produkcji jaj płynnych 
12) MM – Zakład mielenie mięsa 
13) MP – Zakład produkujące wyroby mięsne 
14) MSM – Zakład mechanicznego odkastniania mięsa 
15) PC – Zakład oczyszczania 

16) PP – Zakład przetwórstwa 
17) RW – Zakład przepakowywania 
18) SH – Rzeźnia 
19) WM – Rynek hurtowy 
20) ZV – Statek mroźnia 

Przedmiotowe skróty obowiązują na listach podmiotów prowadzonych przez 
Głównego Lekarza Weterynarii. 
 

3.9.2 W oknie „Gatunek Zwierząt” dla bloku nr 1 należy następnie wybrać, 

jakie gatunki zwierząt są poddawane procesowi lub procesom wskazanym w 
oknie poprzednim. Możliwości do wyboru są następujące: 
1) A – Drób 
2) B – Bydło 
3) C – Kozy 
4) L – Zajęczaki 
5) O – Owce 
6) P – Trzoda chlewna 
7) S – Nieparzystokopytne 
8) R - Ptaki bezgrzebieniowe 
9) F – ryby 
10) fG - Hodowlane ssaki lądowe inne niż domowe parzystokopytne 
11) wA – Dzikie ptactwo 
12) wL – Dzikie zajęczaki  
13) wU – Dzikie parzystokopytne 
14) wG – Dzikie ssaki lądowe inne niż dzikie parzystokopytne i dz. zajęczaki 
15) Owoce morza 

 

3.9.3 W oknie „Rodzaj produktów” dla wypełnianego bloku należy następnie 

wpisać słownie nazwę produktów, zgodnie z następującym słownikiem 
zawartym w tabeli poniżej. 

 

Branża Gatunek zwierząt Nazwa produktu 

Z
a
k
ła

d
y
 

m
ię

s
n

e
 

B – Bydło 
C – Kozy 
O – Owce 

P – Trzoda chlewna 
S – Nieparzystokopytne 

R – Ptaki 
bezgrzebieniowe 

 

Tusze 

Półtusze 

Półtusze podzielone na 3 cz. 

Elementy 

Mięso mielone 

Wyroby z mięsa surowego 
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Mięso odkostnione mechanicznie 

Kiełbasy 

Kiełbasy surowe 

Wędliny podrobowe 

Wędliny homogenizowane 

Studzieniny 

Produkty blokowe 

Pasztety 

Rolady 

Wędzonki 

Wędzonki wysokowydajne 

Wędzonki szynkopodobne 

Kiełbasy wysokowydajne 

Konserwy 

Prezerwy 

Marynaty 

Tłuszcz jadalny 

Tłuszcz techniczny 

Pozyskiwanie żołądków, jelit 

Pozyskiwanie przedżołądków 

Wyroby z niewielką ilością mięsa 

Dania obiadowe gotowe do spożycia 

Dania warzywno-mięsne 

Wyroby garmażeryjne 

Konfekcjonowanie mięsa 

Konfekcjonowanie produktów mięsnych 

Kalibrowanie jelit 

Inne: 

Z
a
k
ła

d
y
 d

ro
b
ia

rs
k
ie

 

A – Drób 
L – Zajęczaki 

Tuszki 

Półtuszki 

Elementy 

Mięso mielone 

Wyroby z mięsa surowego 

Mięso odkostnione mechanicznie 

Kiełbasy 

Kiełbasy surowe 

Wędliny podrobowe 

Wędliny homogenizowane 

Studzieniny 
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Produkty blokowe 

Pasztety 

Rolady 

Wędzonki 

Wędzonki wysokowydajne 

Wędzonki szynkopodobne 

Kiełbasy wysokowydajne 

Konserwy 

Prezerwy 

Marynaty 

Wyroby z niewielką ilością mięsa 

Dania obiadowe gotowe do spożycia 

Dania warzywno-mięsne 

Wyroby garmażeryjne 

Kanapki z udziałem produktów mięsnych lub mięsa 

Konfekcjonowanie mięsa 

Konfekcjonowanie produktów mięsnych 

Inne: 

Z
a
k
ła

d
y
 m

le
c
z
a
rs

k
ie

 

B – Bydło 
C – Kozy 
O – Owce 

S – Nieparzystokopytne 
 

Mleko spożywcze / UHT 

Napoje mleczne fermentowane 

Sery podpuszczkowe dojrzewające 

Sery twarogowe niedojrzewające 

Sery topione, smażone 

Mleko w proszku 

Mleko zagęszczone 

Masło 

Tłuszcze do smarowania, miesz. z olejem 

Śmietana 

Śmietanka 

Kazeina spożywcza, kazeiniany 

Bezwodny tłuszcz mleczny 

Ser typu mozzarella, feta 

Desery mleczne 

Proszek jogurtowy 

Lody na bazie mleka 

Torty i ciasta lodowe 

Koncentrat serwatki 

Mleko i preparaty mleczne paszowe 

Zbieranie i transport mleka surowego 
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Sery pleśniowe 

Serwatka/maślanka w proszku 

Koncentraty/mieszanki mleczne (białkowe) 

Proszek serowy 

Produkty seropodobne na bazie tłuszczu roślinnego. 

Konfekcjon. i przechow./dojrzewanie prod. mlecz. 

Prod. mlecz. specj. żywieniowego przeznaczenia 

Inne prod. mleczne zawierające dodatek tł. rośl. 

Inne 

Z
a
k
ła

d
y
 r

y
b
n
e
 

F – ryby 
Owoce morza 

Ryby żywe 

Ryby świeże i schłodzone 

Ryby mrożone 

Filety rybne (w tym mięso ryb i mięso mielone) świeże 
schłodzone lub mrożone 

Ryby suszone, podsuszane, solone lub w zalewie, ryby wędzone na 

gorąco lub na zimno, mączka rybna i granulat spożywczy 

Skorupiaki, w pancerzu lub bez pancerza, żywe, świeże, 
schłodzone, mrożone, mrożone po ugotowaniu, suszone, 

solone lub w zalewie, mączka i granulat ze skorupiaków – 
spożywcze 

Małże, w muszli lub bez muszli, inne wodne bezkręgowce 
żywe, świeże, schłodzone, mrożone, suszone, solone  

lub w zalewie 

Mączka i granulat z ryb, skorupiaków, małży i innych 
wodnych bezkręgowców – spożywcze 

Produkty uboczne rybne schłodzone, mrożone 

Tłuszcze spożywcze i ich frakcje z ryb, ssaków wodnych, 
skorupiaków, małży i innych bezkręgowców 

Spożywcze ekstrakty z ryb, ssaków morskich, bezkręgowców 

Kawior jesiotrowatych, łososiowatych i innych gatunków 

ryb, bezkręgowców i jego zamienniki 

Produkty z dodatkiem ryb, skorupiaków i małży 

Konserwy rybne 

Konserwy ze skorupiaków i małży oraz innych wodnych 
bezkręgowców 

Ryby mrożone z przeznaczeniem na paszę 

Mączka paszowa z ryb, ssaków morskich, skorupiaków, 
małży i innych wodnych bezkręgowców 

Tłuszcze techniczne i z przeznaczeniem na pasze z ryb, 
ssaków morskich, wodnych skorupiaków 

Konserwy rybne, z ssaków morskich i wodnych 
bezkręgowców z przeznaczeniem na pasze 

Przechowywanie zamrożonych (schłodzonych) produktów z 
ryb, skorupiaków, małży i innych wodnych bezkręgowców 

Pakowanie ryb, kawioru z ryb, produktów rybnych, produktów ze 

skorupiaków, małży i innych wodnych bezkręgowców, mączki i 
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tłuszczy spożywczych.  

Pakowanie mączki paszowej, tłuszczu technicznego i 

przeznaczonego na pasze 

Produkcja rybnego materiału hodowlanego, w tym żywej ikry 

Produkcja ryb towarowych (akwakultura) 

Inne 

J
a
ja

-z
a
k
ła

d
y
 

p
rz

e
tw

ó
rs

tw
a
 

A – Drób 
R – Ptaki 

bezgrzebieniowe 

Jaja w proszku 

Żółtko w proszku 

Białko w proszku 

Żółtko w płynie pasteryzowane 

Białko w płynie pasteryzowane 

Masa jajeczna pasteryzowana 

Białko w płynie niepasteryzowane 

Lizozym 

Inne 

C
h
ło

d
n

ie
 

A – Drób 
B – Bydło 
C – Kozy 

L – Zajęczaki 
O – Owce 

P – Trzoda chlewna 
S – Nieparzystokopytne 

R - Ptaki 
bezgrzebieniowce 

F – ryby 
fG - Hodowlane ssaki 

lądowe inne niż domowe 
parzystokopytne 

wA – Dzikie ptactwo 
wL – Dzikie zajęczaki 

wU – Dzikie 
parzystokopytne 

wG – Dzikie ssaki lądowe 
inne niż dzikie 

parzystokopytne  i dzikie 
zajęczki 

Owoce morza 

Tusze 

Półtusze 

Półtusze podzielone na 3 cz. 

Elementy 

Ćwierćtusze 

Mięso drobiowe 

Produkty mleczarskie 

Zamrażanie 

Składowanie usługowe 

Wyroby z niewielką ilością mięsa 

Dania obiadowe gotowe do spożycia 

Dania warzywno-mięsne 

Mięso czerwone 

Mięso dziczyzny 

Produkty rybołówstwa 

Przechowywanie 

Inne 

D
z
ic

z
y
z
n

a
-

p
u
n

k
ty

 s
k
u
p
u
 

fG - Hodowlane ssaki 
lądowe inne niż domowe 

parzystokopytne 
wA – Dzikie ptactwo 
wL – Dzikie zajęczaki 

wU – Dzikie 
parzystokopytne 

wG – Dzikie ssaki lądowe 

Tusze 

Półtusze 

Ćwierćtusze 

Elementy 

Pasztety 
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inne niż dzikie 
parzystokopytne  i dzikie 

zajęczaki 

Wędzonki 

Inne 

 
W przypadku, gdy produkt mający być przedmiotem wywozu nie znajduję się na 
powyższej liście, należy wpisać słowo „Inne” i po dwukropku wpisać nazwę produktu  
(„Inne: <wpisać nazwę produkty niewymienionego w tabeli powyżej>”) 
 

 3.10 Stowarzyszenia branżowe 
 
Opracowana deklaracja daje możliwość dobrowolnego wybrania z rozwijanego menu 
wyboru, stowarzyszeń branżowych zrzeszających zakłady wytwarzające produkty 
pochodzenia zwierzęcego na terenie Polski, których członkiem jest dany zakład. Wśród 
nich zostały zamieszczone następujące stowarzyszenia, z którymi współpracuje GIW: 

1. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny 
2. Związek Polskich Przetwórców Mleka 
3. Związek Pracodawców Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich 
4. Polska Izba Mleka 
5. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie 
6. Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu „POLDRÓB” 
7. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu 
8. Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu 
9. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb 
10. Stowarzyszenie Importerów Ryb 
11. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej 
12. Związek „Polskie Mięso” 
13. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego 
14. Polski Związek Producentów i Dystrybutorów Jelit 
15. Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego 
16. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców 
17. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji 

3.11 Przykłady wypełnienia deklaracji 

 
Przy wypełnieniu deklaracji w części dotyczącej produktów należy się kierować zasadą, 

która została przedstawiona w poniższych przykładach. 

 
Przykład 1 
Zakład zamierzający uzyskać uprawnienia do wywozu w zakresie: uboju oraz rozbioru 
bydła i świń,  produkuje: tusze, półtusze, tusze podzielone na 3 części oraz elementy 
wieprzowe oraz wołowe. Dla takiego zakładu prawidłowo wypełniona deklaracja powinna 
wyglądać następująco: 
 

 
 
Komentarz: 
Nie ma potrzeby powtarzania gatunków zwierząt oddzielnie dla rozbioru i uboju, 
ponieważ dany blok wskazuje jakich gatunków zwierząt dana działalność dotyczy. 
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W przypadku, gdy dany zakład produkuje: tusze, półtusze wieprzowe oraz wołowe, tusze 
wołowe podzielone na 3 części oraz elementy wieprzowe oraz wołowe, prawidłowy zapis 
powinien wyglądać następująco: 

 
Należy kierować się zasadą, że najpierw opisujemy elementy wspólne dla przetwarzanych 
gatunków zwierząt, a na końcu poszczególne produkty dla danego gatunku.  
W celu uniknięcia ewentualnych błędów dopuszczone jest wpisanie dokładnych danych  
o pozyskiwanych produktach jak na zdjęciu poniżej. Jednak stosowanie takich zapisów 
niepotrzebnie zwiększa ilość czasu wymaganą na wypełnienie deklaracji. 

 

Przykład 2 
Zakład zamierzający uzyskać uprawnienia wywozowe w zakresie: uboju oraz rozbioru 
bydła i świń, przetwórstwa bydła, świń i drobiu, produkuje: tusze, półtusze, tusze 
podzielone na 3 części oraz elementy wieprzowe oraz wołowe, konserwy, kiełbasy, 
wędliny, pasztety wołowe, wieprzowe, drobiowe. Dla takiego zakładu prawidłowo 
wypełniona deklaracja powinna wyglądać następująco: 
 

 
 
Komentarz: 

W tym przykładzie konieczne było dodatkowe wypełnienie bloku nr 2, ponieważ zakład 
nie prowadzi uboju, ani rozbioru drobiu, natomiast prowadzi przetwórstwo wieprzowiny  
i wołowiny pozyskanej z własnego uboju oraz przetwórstwa mięsa drobiowego 
zakupionego od innego zakładu. Dlatego też ważne jest, aby jasno wskazać z jakich 
gatunków zwierząt zakład wytwarza gotowe wyroby w drodze przetwórstwa wpisano PP – 
A, B, P oraz produkty jakie wytwarza i chce wysłać do państwa trzeciego. 
 

Przykład 3 
Zakład zamierzający uzyskać uprawnienia do wywozu w zakresie: uboju oraz rozbioru 
bydła i świń, przetwórstwa bydła, świń i drobiu, mięso mielone wieprzowe i wołowe, 
mięso odkostnione mechanicznie wieprzowe, produkuje: tusze, półtusze, tusze podzielone 
na 3 części oraz elementy wieprzowe oraz wołowe, konserwy, kiełbasy, wędliny, pasztety 
wołowe, wieprzowe, drobiowe, mięso mielone wołowe i wieprzowe, MOM wieprzowy. Dla 
takiego zakładu prawidłowo wypełniona deklaracja powinna wyglądać następująco: 
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Komentarz: 
W tym przykładzie konieczne było dodatkowe wypełnienie bloku nr 3 i 4, ponieważ 
zakład prowadzi produkcję mięsa mielonego wieprzowego i wołowego oraz odkostnionego 
mechanicznie mięsa wieprzowego. Wpisanie w jednym bloku MM, MSM – B, P błędnie 
wskazywałoby na produkcję mięsa mielonego wieprzowego i wołowego oraz  
odkostnionego mechanicznie mięsa wieprzowego i wołowego. 
 

Przykład 4 
 
Zakład mleczarski, który produkuje: mleko spożywcze/ UHT, sery podpuszczkowe 
dojrzewające, sery topione, masło, śmietana, śmietanka, ser typu mozzarella, desery 
mleczne, serwatka/maślanka w proszku/permeat laktozowy w proszku, koncentraty / 
mieszanki mleczne (białkowe), proszek serowy, koncentrat serwatki, konfekcjonowanie i 
przechowywanie (dojrzewanie) produktów mlecznych, inne produkty mleczne zawierające 
dodatek tłuszczów roślinnych, produkty mleczne zawierające dodatek tłuszczów 
roślinnych. Prawidłowo wypełniona deklaracja może wyglądać następująco: 
 

 
 
Komentarz: 
W przypadku zakładów produkujących bardzo dużo rodzajów produktów, możliwe jest 
wpisanie produktów rozdzielając na dwa bloki. Wpisywanie zbyt dużej ilości rodzajów 
produktów w jednym oknie spowoduje brak możliwości odczytania wpisanych informacji, 
jak widać poniżej: 
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Tak wypełniona deklaracja powinna zostać odrzucona przez powiatowego lekarza 
weterynarii, ponieważ, na podstawie tak wpisanych informacji, nie jest w stanie 
stwierdzić jakie produkty będą przedmiotem wywozu na rynek państwa trzeciego. 
 

3.11 Przykłady najczęstszych błędów wypełniania deklaracji 

 

Przykład 1 
 
W poniższym przykładzie powielono gatunek zwierząt. Nie jest to wymagane, ponieważ 
zgodnie z podaną w pkt. 3.9 zasadą podziału na bloki, w tym przypadku jednorazowe 
wpisanie A – Drób, będzie się odnosiło zarówno do SH, jak i CP. 

 
 

Przykład 2 
 
W poniższym przykładzie nieprawidłowość polega na wypełnieniu deklaracji w taki 
sposób, że została ona automatycznie podzielona na dwie strony. Deklaracja została 
opracowana jako dokument jednostronny, dlatego też należy wypełniać ją w taki sposób, 
aby unikać zaistnienia takiej sytuacji. 
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3.12 Dokonywanie korekt w deklaracji 

W przypadku, gdy w deklaracji zostały zamieszczone błędne informacje, należy dokonać 
korekty.  
W polach, o których mowa w pkt. 2.1, korektę wykonujemy następująco, zgodnie  
z instrukcją poniżej. 

W przypadku, gdy wypełniający pomylił się w wypełnianym 
oknie, należy najechać kursorem (nr 1) myszy na pole 
zawierające błąd, kliknąć LPM i gdy pojawi się kursor (nr 2) 
dokonać niezbędnej korekty. 
W tym przypadku dwukrotnie wpisano literę „a” w nazwie 
miejscowości. 

Po dokonaniu korekty (nr 3), można wypełnić następne pola 
formularza. 

 

 

 
 
W polach, o których mowa w pkt 2.3., korektę wykonujemy następująco, zgodnie  
z instrukcją poniżej. 

W przypadku, gdy niepotrzebnie wypełniliśmy pole 
rozwijanego menu wyboru, które należało pozostawić 
puste lub wybrać inne wskazanie, należy najechać 
kursorem myszy na pole zawierające błąd (nr 1), kliknąć 
LPM i gdy rozwinie się menu, wybrać pierwsze pole (puste 
wskazane na obrazku nr 2). W ten sposób wcześniej 
błędnie wypełnione pole pozostanie puste tak jak na 
zdjęciu nr 3. 
Po dokonaniu korekty można kontynuować wypełnianie 
pól formularza. 

 
 

 

 
W polach, o których mowa w pkt 2.4., korektę wykonujemy następująco, zgodnie  
z instrukcją poniżej. 
W przypadku, gdy niepotrzebnie wypełniliśmy pole wyboru 
(nr 1), które należało pozostawić puste lub wybrać inne, 
należy najechać kursorem myszy na pole zawierające błąd 
(nr 2), kliknąć LPM co spowoduję odznaczenie wcześniej 
zaznaczonego pola (nr 3). W ten sposób wcześniej błędnie 
zaznaczone pole pozostanie puste tak jak na zdjęciu (nr 3). 
Następnie klikamy na żądane pole i zaznaczamy właściwą 
pozycję (nr 4). 
Po dokonaniu korekty można kontynuować wypełnianie pól 
formularza. 
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