
ZATWIERDZONO 
na mocy Decyzji Komisji Unii Celnej 
z dnia 18 czerwca 2010 roku № 317 

 
PRZEPISY 

dotyczące Jednolitego trybu przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej  
na granicy celnej Unii Celnej oraz na terytorium celnym Unii Celnej  

 
I. Zakres zastosowania  

1. Przepisy, dotyczące Jednolitego trybu przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej na granicy 
celnej Unii Celnej i terytorium celnym Unii Celnej (dalej w tekście – Przepisy) zostały opracowane 
na podstawie Decyzji Międzypaństwowej Rady Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej 
(najwyższego organu Unii Celnej) na szczeblu głów państw z dnia 11 grudnia 2009 roku № 29, 
celem rozwoju Porozumienia Unii Celnej w zakresie działań weterynaryjno-sanitarnych z dnia 11 
grudnia 2009 roku. 

2. Wymogi niniejszych Przepisów są stosowane względem towarów, wymienionych w 
Jednolitym wykazie towarów, podlegających (kontroli) nadzorowi weterynaryjnej (dalej w tekście – 
towary, podlegające kontroli). 

Niniejsze Przepisy określają tryb przeprowadzenia kontroli, przeprowadzanej przez organy 
państwowe oraz instytucje państw – członków Unii Celnej, prowadzących działalność w zakresie 
weterynarii (dalej w tekście upoważnione organy Stron) względem towarów, podlegających kontroli 
na granicy celnej Unii Celnej oraz na terytorium celnym Unii Celnej celem nie dopuszczenia do 
wwozu na terytorium celne Unii Celnej oraz przemieszczania (przewozu) podlegających kontroli 
towarów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.  

3. Tryb przeprowadzania kontroli (nadzoru) względem organizacji oraz osób, które 
produkują, przetwarzają oraz (lub) przechowują towary podlegające kontroli, jest zgodny z 
Przepisami, dotyczącymi Jednolitego trybu przeprowadzania wspólnych kontroli obiektów oraz 
pobierania prób (wzorów) towarów (produkcji), podlegających kontroli (nadzorowi) weterynaryjnej.  

4. Wymogi, zawarte w niniejszych Przepisach są obowiązkowe do wykonania przez organy 
władzy wykonawczej państw – członków Unii Celnej (dalej w tekście – Strony), przez organy 
władzy wykonawczej terytoriów Stron, organy samorządów lokalnych, osoby prawne o jakiejkolwiek 
formie organizacyjno-prawnej, obywateli, w tym przedsiębiorców indywidualnych (dalej w tekście – 
organizacje i osoby), działalność których jest związana z produkcją, przetwarzaniem, 
przechowywaniem, utylizacją, zniszczeniem, przemieszczaniem (transportem) oraz sprzedażą 
towarów, podlegających kontroli wszystkimi rodzajami transportu i wysyłki. 



II. Terminy i okre ślenia 
 

2.1. W niniejszych Przepisach stosuje się następujące terminy i określenia: 
- «weterynaryjne przepisy i normy (dalej w tekście – przepisy weterynaryjne)» - 

dokumenty normatywne, ustalające jednolite wymogi weterynaryjne (weterynaryjno-sanitarne), oraz 
normy zoohigieniczne, nie przestrzeganie których stwarza zagrożenie powstania i rozpowszechniania 
się chorób zwierząt, w tym wspólnych dla ludzi i zwierząt; 

- «Jednolite wymogi weterynaryjne» - wymogi, stawiane względem towarów, 
podlegających kontroli, skierowane na nie dopuszczenie do wwozu oraz do rozpowszechnienia na 
terytorium Stron patogenów chorób zakaźnych zwierząt, w tym wspólnych dla ludzi i zwierząt, a 
także towarów (produkcji) pochodzenia zwierzęcego, które są groźne pod względem weterynaryjno-
sanitarnym;  

- «certyfikat weterynaryjny» - dokument, wydawany na przemieszczane (przewożone) 
towary podlegające kontroli przez upoważniony organ Strony, potwierdzający jego bezpieczeństwo 
pod względem weterynaryjno-sanitarnym oraz status w zakresie chorób zakaźnych zwierząt, w tym 
wspólnych dla ludzi i zwierząt, terenów administracyjnych, gdzie wyżej wymienione towary są 
produkowane; 

- «graniczny weterynaryjny punkt kontroli (dalej w tekście — GWPK)» - jednostka 
strukturalna kompetentnego organu, który dokonuje granicznej kontroli weterynaryjnej w punktach 
przejścia przez granicę celną Unii Celnej oraz w innych miejscach, ustalonych przez ustawodawstwo 
Stron; 

- «kraj importujący (kraj - importer)» - kraj – odbiorca towarów, podlegających kontroli; 
- «kraj eksportujący (kraj – eksporter)» - kraj, z którego towary, podlegające kontroli, są 

wysyłane do kraju - importera; 
- «tranzyt towarów» - przemieszczanie (przewożenie) towarów, podlegających kontroli, 

po obszarze celnym Unii Celnej, punkty wysyłki i odbioru których znajdują się poza granicami 
obszaru celnego Unii Celnej; 

- «zezwolenie na wwóz (wywóz) lub transport podlegających kontroli towarów» - 
dokument, określający tryb i warunki wykorzystania towarów podlegających kontroli z 
uwzględnieniem sytuacji epizootycznej krajów – eksporterów przy wwozie i tranzycie podlegających 
kontroli towarów, wydawany przez osobę, funkcyjną w sferze weterynarii, posiadającą 
pełnomocnictwa zgodnie z ustawodawstwem Strony; 

- «sytuacja epizootyczna» - stan weterynaryjno-sanitarny na określonym terytorium w 
konkretnie podanym czasie, cechujący się obecnością chorób zwierząt, ich rozpowszechnieniem i 
poziomem zachorowalności; 
  



- «czynności w zakresie kwarantanny» - zespół specjalnych czynności organizacyjno-
gospodarczych, skierowanych na zlokalizowanie i likwidację ognisk zakaźnych chorób zwierząt, w 
tym chorób wspólnych dla ludzi i zwierząt; 

- «środki lecznicze do stosowania w weterynarii (dalej w tekście – środki lecznicze)» - 
substancje, stosowane w celu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób zwierząt, uzyskane z 
surowicy krwi, a także organów zwierząt, roślin, minerałów metodami syntezy lub z zastosowaniem 
technologii biologicznych, a także substancje o pochodzeniu roślinnym, zwierzęcym lub 
syntetycznym, wykazujące aktywność farmakologiczną; 

- «pasze i dodatki paszowe» - produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, 
chemicznego i mikrobiologicznego, w tym ich mieszanki, stosowane w celu karmienia zwierząt 
wszystkich gatunków lub jako składniki do produkcji pasz. 

2.2. Terminy szczegółowo nie omówione w niniejszych Przepisach, są używane w 
znaczeniach, określonych przez inne umowy międzynarodowe, zawarte w ramach Unii Celnej i 
Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. 

 
III. Postanowienia ogólne 

 
1. Osoby funkcyjne w GWPK w trakcie pełnienia obowiązków służbowych w ramach 

swoich pełnomocnictw, współdziałają z osobami funkcyjnymi w innych organach władzy 
wykonawczej i upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w punktach przejścia (w ramach 
technologicznego schematu współdziałania organów kontrolnych w punktach przejścia przez 
terytorium celne Unii Celnej), armatorami, firmami i służbami agencyjnymi, innymi instytucjami i 
organizacjami, a także ze specjalistami weterynarii z punktów przejścia państw ościennych. 

2. Państwowi inspektorzy weterynaryjni w ramach swoich pełnomocnictw mają prawo do 
swobodnego kontrolowania obiektów, przeznaczonych do produkcji, magazynowania oraz 
przetwarzania podlegających kontroli towarów. 

3. W trakcie pełnienia obowiązków służbowych  osoby funkcyjne w GWPK muszą posiadać 
legitymację służbową i być ubrane w odzież mundurową według wzorów, ustalonych przez 
ustawodawstwo Stron. 

4. Przemieszczanie (transportowanie) towarów podlegających kontroli przez granicę celną 
Unii Celnej jest dopuszczalne na przeznaczonych do tych celów przejściach lub w innych miejscach, 
określonych przez Ustawodawstwo Stron, urządzonych i wyposażonych w środki kontroli 
weterynaryjnej zgodnie z ustawodawstwem Stron. 

5. W punktach przejścia przez granicę celną Unii Celnej wojskowych środków 
transportowych Ministerstwa Obrony Strony na wojennych bazach morskich, lotniskach wojskowych 
oraz w innych miejscach są organizowane weterynaryjne punkty kontrolne. 
  



6.  Osoby funkcyjne w GWPK w punktach przejścia przez granicę celną Unii Celnej, 
przeprowadzają kontrolę weterynaryjną (nadzór) przy wwozie towarów podlegających kontroli 
niezależnie od Strony przeznaczenia. 

7. Podlegające kontroli towary przy wwozie, wywozie, tranzycie, a także w razie 
przemieszczania z terytorium jednej Strony na terytorium drugiej Strony w ramach Unii Celnej w 
trakcie całego okresu transportowania powinny posiadać certyfikaty weterynaryjne, wydane przez 
osoby funkcyjne w organach upoważnionych Stron oraz przez kompetentne organy krajów – 
eksporterów. 

Podlegające kontroli towary mogą być przemieszczane w granicach jednej Strony w trybie, 
przewidzianym przez ustawodawstwo tej Strony. 

8. Przy wwozie towarów podlegających kontroli na obszar celny Unii Celnej, certyfikaty 
weterynaryjne muszą być wystawione w języku rosyjskim oraz w języku kraju – eksportera. 

9. Określenie warunków wykorzystania wwożonych na terytorium Stron towarów 
podlegających kontroli (przechowywanie, przetwarzanie wykorzystanie jako karma dla zwierząt, 
zwrot, utylizacja itd.) oraz pobieranie próbek (wzorów) znajduje się w gestii upoważnionych 
organów Stron. 

10. Przy przeprowadzeniu kontroli weterynaryjnej (nadzoru) w celu wystawienia 
certyfikatów weterynaryjnych w zakresie zgodności z Jednolitymi wymogami weterynaryjnymi są 
przyjmowane protokoły prób (badań), przeprowadzonych w akredytowany w narodowych systemach 
akredytacji laboratoriach Stron oraz wpisanych do ogólnego rejestru organach ds. certyfikacji oraz 
laboratoriach badawczych (ośrodkach) zgodnie z porozumieniem w sprawie obrotu produktami, 
podlegającymi obowiązkowej ocenie (potwierdzeniu) zgodności na terytorium celnym Unii Celnej z 
dnia 11 grudnia 2009 roku. 

11. Finansowanie wydatków związanych ze sporządzeniem weterynaryjnych certyfikatów, 
innych dokumentów weterynaryjnych, dołączonych do towaru, a także z przeprowadzeniem 
wszystkich rodzajów kontroli weterynaryjnej, odbywa się zgodnie z ustawodawstwem Stron. 

12. Osoby, które spowodowały naruszenie Jednolitych wymogów weterynaryjnych w 
ustalonym zakresie działalności przy dokonaniu przewozów międzynarodowych, a także przy 
przemieszczaniu (transportowaniu) w obrębie terytorium celnego Unii Celnej podlegających kontroli 
towarów, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem Strony, na terytorium której zostało 
wykryte naruszenie.  

Z tytułu wykrytych naruszeń sporządza się Akt według formy zgodnie z Załącznikiem nr 1. 
13. Wwóz, przewożenie oraz wykorzystanie stosowanych w weterynarii środków 

leczniczych oraz dodatków paszowych na terytorium celnym Unii Celnej odbywa się pod warunkiem 
zarejestrowania powyższych środków przez upoważnione organy Stron. 

Strony wzajemnie uznają wyniki rejestracji stosowanych w weterynarii środków leczniczych 
oraz dodatków paszowych do stosowania w weterynarii. 
  



Do wwozu, przewożenia środków leczniczych oraz dodatków paszowych syntezy chemicznej i 
mikrobiologicznej nie jest wymagany certyfikat weterynaryjny, a jedynie dołączony dokument, 
potwierdzający ich jakość i bezpieczeństwo, wydany przez zakład producenta. 

14. Przy wwozie, wywozie i tranzycie przeprowadzane są następujące rodzaje kontroli: 
kontrola dokumentów, kontrola fizyczna, kontrola laboratoryjna. 

3.14.1. Kontrola dokumentów polega na sprawdzeniu: 
- Dokumentów, potwierdzających bezpieczeństwo podlegających kontroli towarów; 
- Obecności zezwoleń na wwóz (wywóz) lub tranzyt podlegających kontroli towarów; 
- Zgodności treści wydanych dokumentów z Jednolitymi wymogami weterynaryjnymi. 
3.14.2. Fizyczna kontrola polega na: 
- Sprawdzeniu towarów podlegających kontroli oraz oględzinach zwierząt; 
- Sprawdzeniu zgodności towarów podlegających kontroli z danymi, zawartymi w 

przedłożonych dokumentach w celu wyeliminowania obecności podlegających kontroli towarów, nie 
wymienionych w dołączonych dokumentach oraz wyeliminowania wspólnego przemieszczania 
towarów; 

- Kontroli zgodności środka transportu z ustalonymi wymogami weterynaryjno-sanitarnymi, 
które są konieczne do przewożenia podlegających kontroli towarów;  

- Kontroli warunków i trybu przemieszczania (transportowania); 
- Kontroli zgodności opakowania i cechowania z ustalonymi wymogami. 
Przy wwozie, wywozie, tranzycie lub przemieszczaniu (transportowaniu) zwierząt w granicach 

terytorium celnego Unii Celnej w punktach pojenia oraz karmienia oględzinom podlega każda partia 
zwierząt. 

W punkcie przejścia przez granicę celną Unii Celnej dopuszczalna jest kontrola dostępnej 
części przewożonych towarów, podlegających kontroli. 

Na podstawie wyników oględzin jest sporządzany odpowiedni protokół według wzoru, 
zawartego w Załączniku nr 2. 

3.14.3. Kontrola laboratoryjna jest przeprowadzana drogą wykonania badań w 
akredytowanych w tym celu laboratoriach w razie wykrycia widocznych organoleptycznych zmian w 
trakcie kontroli przewożonych towarów, podlegających kontroli, jak również wykluczenia chorób 
zakaźnych zwierząt.  

Pobieranie prób (wzorów) do badań laboratoryjnych odbywa się zgodnie z Przepisami, 
dotyczącymi jednolitego trybu przeprowadzania wspólnych kontroli obiektów oraz pobierania prób 
(wzorów) towaru (produkcji), podlegających kontroli weterynaryjnej (nadzorowi). 

3.15. W zależności od uzyskanych rezultatów wskutek przeprowadzenia wymienionych 
rodzajów kontroli,  osoba funkcyjna w GWPK podejmuje jedną z wymienionych poniżej decyzji 
względem podlegających kontroli towarów: 
  



- o przepuszczeniu; 
- o wstrzymaniu przewozu; 
- o zakazie wwozu; 
- o zwrocie. 
 osoba funkcyjna w GWPK, która podjęła decyzję względem podlegającego kontroli towaru, 

stempluje weterynaryjne oraz inne, dołączone do towaru obowiązkowe dokumenty odpowiednim 
stemplem według formy zgodnie z Załącznikiem nr 3 odpowiednio do technologicznego schematu 
współdziałania organów kontroli w punktach przejścia przez terytorium celne Unii Celnej. 

3.16. Wwóz towarów podlegających kontroli na terytorium celne Unii Celnej jest dozwolony z 
przedsiębiorstw – eksporterów, wpisanych – w trybie, przewidzianym przez Przepisy o jednolitym 
trybie przeprowadzenia wspólnych kontroli obiektów i pobieraniu próbek (wzorów) towarów 
(produkcji), podlegających kontroli (nadzorowi) – do Rejestru organizacji i osób, które produkują, 
przetwarzają oraz (lub) przechowują podlegające kontroli towary, wwożone na terytorium Unii 
Celnej. 

3.17. W razie nieusankcjonowanego przejścia zwierząt gospodarczych na przylegające 
terytorium trzecich krajów, upoważnione organy podejmują kroki, związane ze zwrotem zwierząt lub 
inne czynności z przestrzeganiem Jednolitych wymogów weterynaryjnych. 

3.18. Przed załadunkiem (po rozładunku) w zależności od rodzaju podlegającego kontroli 
towaru oraz sytuacji epizootycznej terytorium, transport (wagon kolejowy, chłodnia, kontener oraz 
inne) jest kierowany do obróbki weterynaryjno-sanitarnej na podstawie dokumentu, wydanego 
według formy zgodnie z Załącznikiem nr 4. 

3.19. Czynności (brak czynności) osób funkcyjnych w upoważnionych organach Stron, które 
przeprowadzają państwową inspekcję weterynaryjną, mogą zostać zaskarżone w trybie, ustalonym 
przez ustawodawstwo Strony, na terenie której miały miejsce czynności (brak czynności). 

3.20. Decyzje osób funkcyjnych w organach upoważnionych, mogą zostać zaskarżone na 
drodze sądowej. 
 
 

IV. Tryb przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej (n adzoru) 
przy przemieszczaniu (transportowaniu) towarów podlegających kontroli  

na obszarze celnym Unii Celnej 
 

4.1. Podlegające kontroli towary przy ich przemieszczaniu (przewozie) w granicach Unii 
Celnej z terytorium jednej Strony na terytorium drugiej Strony w trakcie całego okresu 
przemieszczania (przewozu), powinny być opatrzone w certyfikaty weterynaryjne, wydane przez 
osoby funkcyjne w organach upoważnionych Stron. 

Podlegające kontroli towary w granicach jednej Strony mogą być przemieszczane w trybie, 
przewidzianym przez ustawodawstwo tej Strony. 
  



4.2. Kontrola weterynaryjna przy przemieszczaniu (przewozie) towarów podlegających 
kontroli wszystkimi rodzajami transportu w granicach obszaru celnego Unii Celnej jest wykonywana 
przez upoważnione organy Stron w trakcie ich produkcji i podczas załadunku. 

Nie jest dopuszczalny załadunek podlegających kontroli towarów, które nie przeszły kontroli 
weterynaryjnej. 

4.3. Kontrola weterynaryjna zwierząt jest dokonywana w trakcie ich załadunku oraz w miejscu 
odbioru z obowiązkowym zastosowaniem czynności w zakresie kwarantanny w gospodarstwie 
wysyłającym oraz w gospodarstwie odbierającym zwierzęta. 

4.4. Wystawianie certyfikatów weterynaryjnych odbywa się na podstawie wyników kontroli 
(oględzin) towarów podlegających kontroli w trakcie załadunku oraz oceny stanu weterynaryjno-
sanitarnego środka transportu pod warunkiem zachowania statusu epizootycznego terytorium 
pochodzenia podlegającego kontroli towaru oraz na podstawie spełnienia przez przedmiotowy towar 
Jednolitych wymogów weterynaryjnych. 

Przy przemieszczaniu (przewozie) towarów podlegających kontroli w granicach terytorium 
celnego Unii Celnej nie jest wymagane zezwolenie organów upoważnionych. 

4.5. Ponowne wystawienie certyfikatów weterynaryjnych, potwierdzających bezpieczeństwo 
towarów, wydanych przez upoważniony organ jednej ze Stron oraz przeprowadzenie w tym celu 
ponownych prób laboratoryjnych (badań) towarów podlegających kontroli wyprodukowanych 
(wyhodowanych) na terytorium celnym Unii Celnej nie jest wymagane. 

4.6. W razie podziału partii podlegającego kontroli towaru, wyprodukowanego na terytorium 
celnym Unii Celnej po przybyciu w miejsce przeznaczenia na mniejsze partie, upoważniony organ 
Strony wystawia dla nowych odbiorców kopie certyfikatów weterynaryjnych, wydanych przez 
upoważniony organ w miejscu załadunku, w których (na odwrocie strony) są wyszczególniane 
następujące dane: zgodność podlegającego kontroli towaru i nowego środka transportowego 
wymogom weterynaryjno-sanitarnym, numer rejestracyjny środka transportu, ilość przeładowanego 
do niego podlegającego kontroli towaru, nazwa oraz siedziba odbiorcy ładunku, data przeładunku. 
Powyższe dane są uwierzytelniane pieczątką i podpisem osoby, zajmującej stanowisko kierownicze 
w organie upoważnionym.  

Oryginał certyfikatu weterynaryjnego jest przechowywany w organizacji, która dokonała 
podziału partii na mniejsze części. 

W razie podziału na mniejsze części partii, która jest kierowana do jednego odbiorcy, oryginał 
certyfikatu weterynaryjnego jest dołączany do pierwszego lub ostatniego środka transportu. 

Dane dotyczące tego typu operacji, są wprowadzane do Zintegrowanego systemu 
informacyjnego handlu zagranicznego i wymiennego Unii Celnej. 
  



V. Tryb przeprowadzania kontroli weterynaryjnej (nadzoru) 
przy wywozie towarów podlegających kontroli 

z terytorium celnego Unii Celnej 
 

5.1. Wydanie zezwolenia na wywóz towarów podlegających kontroli z terytorium celnego 
Unii Celnej oraz wystawienie certyfikatów weterynaryjnych znajduje się w gestii organu 
upoważnionego zgodnie z ustawodawstwem odpowiedniej Strony. 

5.2. Eksporter jest zobowiązany do przestrzegania wymogów ustawodawstwa w zakresie 
weterynarii, obowiązującego w kraju importera. 
 
 

VI.  Tryb przeprowadzania kontroli weterynaryjnej (nadzoru) 
przy wwozie towarów podlegających kontroli 

na terytorium celne Unii Celnej 
6.1. Wwóz towarów podlegających kontroli na terytorium celne Unii Celnej odbywa się pod 

warunkiem obecności zezwolenia na wwóz, wydanego przez Stronę, na teren której jest wwożony 
podlegający kontroli towar. Okres ważności przedmiotowego zezwolenia wynosi jeden rok 
kalendarzowy w ilościach, określonych w zezwoleniu na wwóz.  

6.2. Wydanie zezwoleń odbywa się z uwzględnieniem sytuacji epizootycznej miejsca 
produkcji (przechowywania) towarów podlegających kontroli oraz pod warunkiem wpisania 
przedsiębiorstw bądź osoby do Ogólnego rejestru. 

6.3. Każda poszczególna partia towarów podlegających kontroli jest wwożona na terytorium 
celne Unii Celnej pod warunkiem posiadania zezwolenia, wymienionego w podpunkcie 6.1 
niniejszych Przepisów oraz (lub) certyfikatu weterynaryjnego, wydanego przez kompetentny organ 
kraju wysyłki podlegającego kontroli towaru. 

6.4. W razie podziału partii towaru podlegającego kontroli, do których są dołączone 
certyfikaty weterynaryjne kraju – eksportera na mniejsze partie, kierowane do kilku odbiorców, 
upoważniony lub kompetentny organ kraju – miejsca przeładunku, wystawia kopie certyfikatu 
weterynaryjnego kraju – eksportera, w których (na rewersie) są wyszczególniane następujące dane: 
zgodność podlegającego kontroli towaru i nowego środka transportowego z wymogami 
weterynaryjno-sanitarnymi, numer rejestracyjny środka transportu, ilość przeładowanego do niego 
towaru podlegającego kontroli, nazwa oraz siedziba odbiorcy ładunku, data przeładunku. Powyższe 
dane są uwierzytelniane pieczątką i podpisem osoby funkcyjnej w organie upoważnionym lub 
kompetentnym, który wystawił kopie certyfikatów weterynaryjnych. 

Wymieniona wyżej kopia zostaje dołączona do innych obowiązkowych dokumentów, 
towarzyszących partii towaru.  

Oryginał certyfikatu weterynaryjnego jest przechowywany w instytucji, która dokonała 
podziału towaru na mniejsze partie. 

6.5. Po zakończeniu kontroli dokumentów przeprowadzana jest kontrola towarów 
podlegających kontroli. Kontrola podlegających kontroli towarów, przemieszczanych przez punkt 
przejścia, jest dokonywana: nie częściej niż jedna partia podlegającego kontroli towaru (produkcji) 
na dziesięć partii mięsa lub ryb oraz na dwadzieścia partii innych towarów podlegających kontroli dla 
każdego z osobna kraju, natomiast przy wwozie zwierząt – oględzinom podlega każda partia. W tej 



sytuacji weryfikowane są numery identyfikacyjne zwierząt (tatuaże, chipy, kolczyki, piętna oraz 
inne) względem podanych w certyfikacie weterynaryjnym danych.  

W razie wykrycia niezgodności w zakresie wymogów weterynaryjno-sanitarnych w trakcie 
przeprowadzenia kontroli podlegającego kontroli towaru, dokonywana jest kontrola pięciu jednostek 
transportowych z rzędu, zawierających podlegający kontroli towar pochodzący od danego producenta 
. 

6.7. W razie wykrycia w trakcie kontroli przemieszczanych (przewożonych) towarów 
podlegających kontroli widocznych zmian, jest dokonywana kontrola laboratoryjna zgodnie z 
podpunktem 3.14.3 niniejszych Przepisów. 

6.8. Na podstawie wyników kontroli weterynaryjnej jest podejmowana odpowiednia decyzja 
zgodnie z podpunktem 3.15 niniejszych Przepisów, a następnie na dołączonych dokumentach są 
umieszczane stemple według wzoru zgodnie z Załącznikiem nr 3: «Вввоз разрешен» (Wwóz 
zezwolono) «Предъявить ветнадзору» (Udostępnić do kontroli weterynaryjnej), «Ввоз запрещен» 
(Wwóz nie zezwolono) lub «Возврат товара» (Zwrot towaru), po czym osoba funkcyjna w GWPK 
uwierzytelnia je pieczątką i podpisem z podaniem swojego nazwiska i inicjałów.  

W razie podjęcia decyzji o zwrocie towaru, są wystawiane dokumenty według wzoru zgodnie 
z Załącznikami nr 5 i nr 6. 

6.9. Wszystkie niezbędne dane są odnotowywane w dzienniku ewidencji ruchu przez punkt 
przejścia towarów podlegających kontroli według wzoru zgodnie z Załącznikiem nr 7 oraz do 
systemu ewidencji elektronicznej (w miarę jej wdrażania). 

6.10. Po zakończeniu kontroli w punktach przejścia, towary podlegające kontroli kierowane są 
do miejsc odbioru (dostawy), gdzie jest przeprowadzana szczegółowa kontrola weterynaryjna 
podlegającego kontroli towaru. Po zakończeniu kontroli weterynaryjnej certyfikat weterynaryjny 
kraju – eksportera jest zamieniany na certyfikat weterynaryjny Unii Celnej, a następnie dołączone do 
towaru dokumenty są stemplowane według wzorca zgodnie z Załącznikiem nr 3: «Вывоз разрешён» 
(Wywóz zezwolono) lub «Выпуск запрещён» (Wywóz nie zezwolono). 

6.11. Przy wwozie na teren celny Unii Celnej towarów podlegających kontroli importer jest 
zobowiązany do przestrzegania wymogów ustawodawstwa weterynaryjnego Unii Celnej. 

6.12. Zasady odprawy towarów podlegających kontroli w morskich punktach przejścia. 
6.12.1. W razie przybycia partii podlegających kontroli towarów, znajdujących się w ładowni 

statku. 
 osoba funkcyjna w PGWPK wystawia certyfikat weterynaryjny dla całej partii towaru 

podlegającego kontroli, znajdującego się w ładowni statku, który przybył pod adresem jednego 
odbiorcy. 

W trakcie rozładunku z transportu wodnego odbywa się kontrola podlegającego kontroli 
towaru, kontroluje się stan weterynaryjno-sanitarny środka transportu (transport samochodowy, 
wagony oraz inne), podstawionego do załadunku. 



Rozładunek partii towaru, znajdującej się w ładowni, jest dozwolony po dezynfekcji nabrzeża, 
estakady, inwentarza, przeznaczonego do załadunku i rozładunku pod kontrolą osoby, zajmującej 
stanowisko kierownicze w GWPK. 

6.12.2. W razie przybycia towarów podlegających kontroli w kontenerach. 
Osoba, zajmujące stanowisko kierownicze w GWPK, musi uzyskać od kapitana wodnego 

środka transportowego następujące dokumenty: 
- Kopię oceanicznego konosamentu; 
- Konosament lokalny (z podaniem numeru certyfikatu weterynaryjnego, odbiorcy towaru, 

nadawcy towaru, nazwy towaru, ilości sztuk i wagi); 
- Deklarację ogólną. 
6.12.3.  W przypadku wwozu towarów podlegających kontroli transportem morskim kontrola 

weterynaryjna jest przeprowadzana pod warunkiem przedłożenia przez weterynaryjne służby krajów 
– eksporterów wstępnych zawiadomień o faktycznej wysyłce konkretnych partii do odbiorców, 
którzy prowadzą działalność na terytorium Unii Celnej w formie elektronicznej zgodnie z 
Załącznikiem nr 8. 
 
 

VII.  Tryb przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej (nadzoru) 
przy tranzycie towarów podlegających kontroli 

przez terytorium celne Unii Celnej 
 

7.1.  Tranzyt przez terytorium celne Unii Celnej zwierząt i surowców pochodzenia zwierzęcego 
odbywa się na podstawie zezwolenia na tranzyt, wydanego przez Stronę, w punkcie przejścia której 
jest przewidywane przekroczenie granicy Unii Celnej przy wwozie. W zezwoleniu jest podawana 
trasa przewozu. 

Tranzyt innych rodzajów towarów podlegających kontroli odbywa się bez zezwoleń 
upoważnionych organów Stron. 

Uzyskanie zezwolenia upoważnionego organu Strony na tranzyt towarów podlegających 
kontroli przez terytorium celne Unii Celnej należy do obowiązku właściciela podlegających kontroli 
towarów. 

7.2. Kontrola weterynaryjna towarów podlegających kontroli w punktach przejścia jest 
przeprowadzana po przedłożeniu listu przewozowego oraz (lub) certyfikatu weterynaryjny. 

7.3. Po zakończeniu kontroli dokumentów są dokonywane weterynaryjne oględziny zwierząt, 
w trakcie których są weryfikowane numery identyfikacyjne zwierząt (tatuaże, chipy, kolczyki, piętna 
i inne znakowania) względem numerów, podanych w certyfikatach weterynaryjnych, sprawdzane 
warunki transportowania, stan zwierząt oraz możliwość ich dalszego przemieszczania. 

Tranzyt przez terytorium celne Unii Celnej innych towarów podlegających kontroli odbywa 
się bez kontroli. 

Kontrola przy tranzycie towarów podlegających kontroli (za wyjątkiem zwierząt) jest 
przeprowadzana wyłącznie na podstawie decyzji państwowych organów kontroli w punkcie przejścia 
lub w razie pozyskania informacji, dotyczącej niezgodności podlegającego kontroli towaru względem 
towaru zgłoszonego. 



7.4. Na podstawie wyników kontroli osoba funkcyjna w GWPK podejmuje decyzję, a 
następnie na dołączonych do towaru oraz na certyfikacie weterynaryjnym przy wwozie na terytorium 
celne Unii Celnej stawia stempel według wzorca zgodnie z Załącznikiem nr 3: «Транзит разрешен» 
(Tranzyt dozwolony) lub «Транзит запрещен» (Tranzyt nie dozwolony), a w punkcie wywozy z 
terytorium celnego Unii Celnej – stempel «Транзит завершен» (Tranzyt zakończony), po czym 
uwierzytelnia go pieczątką i podpisem z podaniem nazwiska i inicjałów. 

7.5. Wszystkie niezbędne dane są wprowadzane do dziennika ewidencji przewozów 
tranzytowych według formy zgodnie z Załącznikiem nr 9 i do systemu ewidencji elektronicznej (w 
miarę jej wdrażania). 

7.6. Właściciel towarów podlegających kontroli, który uzyskał zezwolenie na tranzyt przeя 
terytorium celne Unii Celnej jest zobowiązany do przestrzegania wymogów ustawodawstwa 
weterynaryjnego Unii Celnej. 

7.7. O uzyskanie zezwolenia na tranzyt przez kraje trzecie (poza granicami państw – członków 
Unii Celnej) właściciel towaru podlegającego kontroli ubiega się z wyprzedzeniem czasowym. 
 
 

VIII. Tryb przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej (nadzoru) 
względem towarów podlegających kontroli, przejętych na rzecz państwa  

 
8.1. Wszystkie towary podlegające kontroli, przejęte na rzecz państwa, w podlegają 

obowiązkowej kontroli weterynaryjnej. 
8.2. Decyzję, dotyczącą możliwości dalszego wykorzystania towarów podlegających kontroli, 

wymienionych w podpunkcie 8.1 niniejszych Przepisów, podejmuje upoważniona zgodnie z 
ustawodawstwem Strony osoba w sferze weterynarii na podstawie pisemnego wniosku państwowego 
organu Strony, która dokonała zatrzymania oraz (lub) konfiskaty podlegającego kontroli towaru. 
 
 

IX. Tryb przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej (n adzoru) 
względem podlegających kontroli towarów, ruch których został czasowo 

wstrzymany z powodu wykrycia niezgodności 
z Jednolitymi wymogami weterynaryjnymi  

 
9.1. Osoba funkcyjna kompetentnego organu Strony, która wstrzymała ruch podlegającego 

kontroli towaru, w razie nie podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego ruchu (zwrotu) przedmiotowego 
towaru, w ciągu 24 godzin jest zobowiązana do poinformowania o tym upoważnioną zgodnie z 
ustawodawstwem Strony osobę funkcyjną w sferze weterynarii, podając dane właściciela 
podlegającego kontroli towaru, miejsce przeznaczenia, kraj – eksporter, numer certyfikatu 
weterynaryjnego (lub innego dokumentu, potwierdzającego bezpieczeństwo towaru), rodzaj środka 
transportu oraz numery rejestracyjne, numer lotu, przyczynę wstrzymania ruchu towaru 
podlegającego kontroli – w formie elektronicznej na pocztę elektroniczną kompetentnego organu 
Strony, zdodnie z Załącznikiem Nr 11. 



Równocześnie jest sporządzany protokół, dotyczący naruszenia weterynaryjno-sanitarnych 
wymogów w trakcie transportowania towarów podlegających kontroli według wzoru zgodnie z 
Załącznikiem nr 5, który dostaje właściciel towaru (spedytor), inne organy kontrolujące Strony. 
Informacja, dotycząca podlegających kontroli towarów, jest wprowadzana do dziennika ewidencji 
według wzoru zgodnie z Załącznikiem nr 10. 

Decyzję o dalszym przemieszczaniu zatrzymanych towarów podlegających kontroli, jest 
podejmowana przez upoważnioną zgodnie z ustawodawstwem Strony osobę funkcyjną w sferze 
weterynarii w ciągu 72 godzin. 

9.2. Po uzyskaniu zezwolenia, wydanego przez upoważnioną zgodnie z narodowym 
ustawodawstwem Strony osobę funkcyjną w sferze weterynarii w zakresie dalszego przemieszczania 
(przewozu) zatrzymanych towarów, podlegających kontroli, wszystkie czynności względem 
przedmiotowych towarów, powinny się odbywać w obecności osób funkcyjnych w upoważnionych 
organach Strony.  

9.3. Towar podlegający kontroli, którego właściciel nie jest w stanie potwierdzić pochodzenia 
na podstawie wymienionych powyżej dokumentów, stanowiących o jego bezpieczeństwie pod 
względem weterynaryjno-sanitarnym, podlega utylizacji (zniszczeniu) bez przeprowadzenia 
ekspertyzy na koszt właściciela towaru lub jest zwracany nadawcy ładunku (eksporterowi). 

9.4. Towary podlegające kontroli, których wwóz nie jest dozwolony, są wywożone w 
terminach, ustalonych przez ustawodawstwo Stron. Wywozu dokonuje na własny koszt właściciel 
towaru podlegającego kontroli z uwzględnieniem ustawodawstwa Unii Celnej. 

9.5. W razie braku możliwości wywiezienia towarów podlegających kontroli, które nie są 
zgodne z Jednolitymi wymogami weterynaryjnymi, poza teren celny Unii Celnej w ustalonym 
terminie przez punkt przejścia, w którym odbywało się przemieszczenie towaru podlegającego 
kontroli na teren celny Unii Celnej, towar ten jest utylizowany lub niszczony zgodnie z 
ustawodawstwem Stron. 
 
 

X. Tryb przeprowadzania kontroli weterynaryjnej (na dzoru) 
przy wwozie na terytorium celne Unii Celnej 

towarów podlegających kontroli w bagażu podręcznym oraz bagażu osób fizycznych, 
a także w przesyłkach pocztowych 

 
10.1. W celu ochrony terytorium celnego Unii Celnej przed zaniesieniem patogenów chorób 

zakaźnych zwierząt, w tym wspólnych dla ludzi i zwierząt, a także w celu nie dopuszczenia do obrotu 
produkcją, niebezpieczną pod względem weterynaryjno-sanitarnym, organy upoważnione Stron w 
punktach przejścia przez granicę celną Unii Celnej, w tym w urzędach (miejscach) międzynarodowej 
wymiany pocztowej, dokonują czynności, skierowanych na nie dopuszczenie do wwozu w bagażu 
podręcznym i wysyłkach pocztowych do użytku osobistego przez osoby fizyczne towarów 
podlegających kontroli z krajów trzecich bez zezwolenia oraz bez certyfikatu weterynaryjnego kraju 
wysyłki towaru z wyjątkiem do 5 kilogramów łącznie dla 1 osoby fizycznej gotowej produkcji 
pochodzenia zwierzęcego w opakowaniu fabrycznym pod warunkiem bezpiecznego statusu 
względem sytuacji epizootycznej kraju producenta wymienionego towaru i kraju wwozu. 



10.2. Zniszczenie (utylizacja) towarów podlegających kontroli, których zwrot do kraju 
pochodzenia nie jest możliwy, odbywa się w trybie, ustalonym przez narodowe ustawodawstwo 
Stron. 

XI. Postanowienia końcowe oraz przejściowe 
 

11.1. Wprowadzanie zmian i uzupełnień do niniejszych Przepisów odbywa się na mocy 
decyzji Komisji Unii Celnej. 

11.2. W miarę gotowości technicznej upoważnionych organów Stron, wystawianie (ponowne 
wystawianie) oraz wydawanie certyfikatów weterynaryjnych dla towarów podlegających kontroli 
odbywa się z zastosowaniem jednolitego systemu elektronicznego. 

11.3. Do momentu stworzenia Wspólnego rejestru organizacji i osób zajmujących sie 
produkcją, przetwórstwem i (lub) przechowywaniem towarów podlegających kontroli, wwożonych 
do przestrzeni celnej Unii Celnej kompetentnym organom Stron przy wydawaniu dokumentów 
zezwalających wwóz towarów podlegających kontroli oraz przy wykonywaniu kontroli 
weterynaryjnej na granicy celnej Unii Celnej kierować się listami przedsiębiorstw innych państw, z 
których dozwolony jest wwóz towarów podlegających kontroli, umieszczonych na oficjalnych 
stronach internetowych kompetentnych organów Stron.  

W stosunku do następujących towarów: zwierzęta; materiał genetyczny; produkty 
pszczelarskie; surowce pochodzenia zwierzęcego (skóry, wełna, surowce futrzarskie, pierze itd.), 
dodatki paszowe pochodzenia zwierzęcego; pasze pochodzenia roślinnego itd., których produkcja, 
przetwórstwo i/lub przechowywanie wykonują firmy i osoby nie wpisane na powyższe listy, wwóz 
do przestrzeni celnej Unii Celnej dokonywany jest na podstawie zezwoleń, wydanych przez 
kompetentny organ Strony z uwzględnieniem sytuacji epizootycznej.  



Załącznik nr 1 

Upoważniony organ państwa – członka Unii Celnej 
 

« __ » ____________ 20 __ r. 
 
 

Adres____________________________________________________________________________ 
 
Telefon____________________________________________ 
 
E-mail_____________________________________________ 

 
Protokół nr  

 
naruszenia Jednolitych wymogów weterynaryjno-sanitarnych, dotyczących 

przewozu towarów, podlegających państwowej kontroli weterynaryjnej 
 

Niniejszy akt został sporządzony przez 
_______________________________________________________________ 

(stanowisko, imię i nazwisko ) 
w obecności 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
przedstawiciela odbiorcy ładunku (spedytora) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
działającego na mocy upoważnienia nr _____________________ z dnia _____________ 
 
i stwierdza, że  ________________________________________  
o godzinie_________min _________« »__________________roku 
na podstawie listu przewozowego nr _________ z dnia_______________  
przybył towar  
______________________________________________________________________ 

nazwa ładunku  
w ilości_______ sztuk (głów)___________waga_______________________ 

  



Certyfikat weterynaryjny / świadectwo weterynaryjne, certyfikat jakości 
 (bezpieczeństwa) Nr 
z dnia «___» ________________ 20___r. 
 
wydany przez  
_____________________________________________________________________ 

(kraj-eksporter, instytucja, stanowisko, imię i nazwisko) 
 

Miejsce (kraj) wysyłki ___________________________________________________  
 
Nadawca  ___________________________________________________________  
 
Miejsce przeznaczenia _____________________________________________________________  

(nazwa, adres podmiotu działalności gospodarczej, który jest wyznaczony do 
przechowywania lub przetworzenia ładunku, przeprowadzenia kwarantanny itd.) 
 
Stwierdzono 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Na podstawie ustawodawstwa Unii Celnej w zakresie weterynarii 
podjęto decyzję  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Przedstawiciel jednostki upoważnionego organu ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(stanowisko, imię i nazwisko) 
 

W obecności osób funkcyjnych  
  (stanowisko, imię i nazwisko) 

 
Przedstawiciel podmiotu działalności gospodarczej 

(właściciel towaru)  
_____________________________________________________________________ 

(stanowisko, imię i nazwisko) 
Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach. 
Podpisują: lekarz weterynarii i osoby (nie mniej, niż dwie), biorące udział w sprawdzeniu 
okoliczności, które stały się podstawą do sporządzenia protokołu. 

Załącznik nr 2 
Upoważniony organ państwa – członka Unii Celnej 

Adres________________________________________________________________________  
Telefon _______________ 



E-mail ________________  
 
Protokół kontroli weterynaryjno-sanitarnej  

Nr  
«  » 20 r. 

Niniejszy protokół sporządzono  
____________________________________________________________________________ 

(stanowisko, imię i nazwisko) 
w obecności: 
_____________________________________________________________________________ 

(podać imię i nazwisko oraz stanowisko) 
właściciela towaru lub przedstawiciela właściciela towaru, działającego na mocy pełnomocnictwa 
_____________________________________________________________________________  
Nr____________z dnia ______________________  
o tym, że o godzinie _______ « »______roku 
Miejsce przeprowadzenia _________________________________________________________  
Przeprowadzono kontrolę (oględziny) towaru  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
towar dotarł według dokumentów weterynaryjnych oraz listu przewozowego  
nr______________________________________________________________________________ 
_______________________z dnia____________________________________________________  
w ilości____________ ładunków (głów)____________waga___________________ 
  



Rodzaj transportu  
____________________________________________________________________________ 
Kraj pochodzenia (wysyłki)______________________________________________________ 
Nadawca_____________________________________________________________________ 
Miejsce przeznaczenia __________________________________________________________ 

(nazwa, adres podmiotu działalności gospodarczej, który jest wyznaczony do 
przechowywania lub przetworzenia ładunku, przeprowadzenia kwarantanny itd.) 
Ustalono co następuje: 
Zgodność towarów 
z załączonymi dokumentami ____________________________________________________ 

(zgodne/ nie zgodne) 
Temperatura wewnątrz 
środka transportowego (kontenera)_______________________________________________ 

(zgodna/nie zgodna) 
Temperatura towaru (termometria zwierząt)  

(zgodna/nie zgodna) 
Parametry organoleptyczne______________________________________________________ 

(zgodne/nie zgodne) 
Data produkcji_________________________________________________________________ 

(zgodna/ nie zgodna) 
Data przydatności 
(przechowywania) _______________________________________________________ _____ 

 
Opakowanie 
______________________________________________________________________________ 

(odpowiada/nie odpowiada) 
Cechowanie____________________________________________________________________ 

(odpowiada/ nie odpowiada) 
Stan weterynaryjno-sanitarny 
środka transportowego  
(kontenera)_____________________________________________________________________ 

(odpowiada/ nie odpowiada) 
 



Pozostałe informacje (№ plomby, 
brak klinicznych objawów chorób u zwierząt, obecność padniętych zwierząt, 
obce zawartości 
itd.)_____________________________________________________________ 
Przedstawiciel pododdziału organu 
upoważnionego____________________________________ 

(stanowisko, imię i 
nazwisko) 
Obecne  osoby funkcyjne  

(stanowisko, imię i nazwisko) 
Przedstawiciel podmiotu działalności gospodarczej  
(właściciel 
towaru)______________________________________________________________ 

(stanowisko, imię i nazwisko 
 
 
 
 

Protokół sporządzono się w trzech 
egzemplarzach  

 
 
MP/stempel 



Załącznik Nr 3 

WZORY STEMPLI NADZORU WETERYNARYJNEGO 

 

 

 

BY УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН (KOMPETENTNY 

ORGAN) 

01 

001 
 

Ветеринарный надзор 
(Nadzór weterynaryjny) 

 

 

Выпуск разрешен 
(Wywóz zezwolony) 

 

Госветинспектор 
(Państwowy Inspektor Weterynarii) 

 

   

дата подпись 
(data, podpis) 

2. 



 

3. 

BY УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН  (KOMPETENTNY 

ORGAN) 

01 

001 
 

Ветеринарный надзор 
(Nadzór weterynaryjny) 

 

 

Выпуск запрещён 

(Wywóz nie 
zezwolony) 

 

Госветинспектор 
(Państwowy Inspektor Weterynarii) 

 

   

дата подпись 
(data, podpis) 



 

4. 

BY УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН 

(KOMPETENTNY ORGAN) 

01 

001 

 

Ветеринарный надзор 
(Nadzór weterynaryjny) 

 

 

Ввоз разрешен 
(Wwóz zezwolony) 

 

Госветинспектор 
(Państwowy Inspektor Weterynarii) 

 

   

дата подпись 
(data, podpis) 



 

5. 

BY УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН (KOMPETENTNY 

ORGAN) 

01 

001 
 

Ветеринарный надзор 
(Nadzór weterynaryjny) 

 

 

Ввоз запрещен 
(Wwóz nie 
zezwolony) 

 

Госветинспектор 
(Państwowy Inspektor Weterynarii) 

 

   

дата подпись 
(data, podpis) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BY УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН (KOMPETENTNY 

ORGAN) 

01 

001 
 

Ветеринарный надзор 
(Nadzór weterynaryjny) 

 

 

Транзит разрешен 
(Tranzyt zezwolony) 

 

Госветинспектор 
(Państwowy Inspektor Weterynarii) 

 

   

дата подпись 
(data, podpis) 



 

 

BY УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН (KOMPETENTNY 

ORGAN) 

01 

001 
 

Ветеринарный надзор  

(Nadzór weterynaryjny ) 

 

 

Транзит запрещён 
(Tranzyt nie 
zezwolony) 

 

Госветинспектор 
(Państwowy Inspektor Weterynarii) 

 

   

дата подпись 
(data, podpis) 

7. 



 

 

BY УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН (KOMPETENTNY 

ORGAN) 

01 

001 
 

Ветеринарный надзор 
(Nadzór weterynaryjny) 

 

 

Возврат груза 

(Zwrot ładunku) 

 

Госветинспектор 
(Państwowy Inspektor Weterynarii) 

 

   

дата подпись 
(data, podpis) 



 

 

BY УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН (KOMPETENTNY 

ORGAN) 

01 

001 
 

Ветеринарный надзор 
(Nadzór weterynaryjny ) 

 

 

Предъявить 
ветнадзору 

(Przedstawić do nadzoru 
weterynaryjnego) 

 

Госветинспектор 
(Państwowy Inspektor Weterynarii) 

 

   

дата подпись 
(data, podpis) 

9. 



 

 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA  

Wymiary stempli: 60 mm х 30 mm. 
Legenda, stosowana przy wykonaniu stempli kontroli weterynaryjnej: 
W prawym górnym rogu umieszcza się kod regionu. 
W lewym górnym rogu: jeden ze skrótów państwa – członka Unii Celnej - BY, 

КZ, RU. 
Stempel 1 «Wywóz zezwolony» - używany do stemplowania dokumentów, 

dołączonych do towaru w miejscach szczegółowej i kompletnej kontroli celnej pod 
warunkiem zgodności towaru (produkcji) z weterynaryjno-sanitarnymi wymogami Unii 
Celnej. 

Stempel 2 «Wywóz nie zezwolony» - używany do stemplowania dokumentów, 
dołączonych do towaru w miejscach szczegółowej i kompletnej kontroli celnej w razie 
niezgodności towaru (produkcji) z weterynaryjno-sanitarnymi wymogami Unii Celnej. 

 
Stempel 3 «Wwóz zezwolony» - używany do stemplowania dokumentów, 

dołączonych do towaru, w miejscach przejścia przez granicę Unii Celnej pod 

BY УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН (KOMPETENTNY 

ORGAN) 

01 

001 
 

Ветеринарный надзор 
(Nadzór weterynaryjny) 

 

 

Выгрузка в СВХ (ТС) 
(Wyładunek w składzie 

celnym) 

 

Госветинспектор 
(Państwowy Inspektor Weterynarii) 

 

   

дата подпись 
(data, podpis) 



warunkiem obecności zezwolenia na wwóz oraz zgodności towaru (produkcji) z 
weterynaryjno-sanitarnymi wymogami Unii Celnej. 

Stempel 4 «Wwóz nie zezwolony» - używany do stemplowania dokumentów, 
dołączonych do towaru, w punktach przejścia przez granicę Unii Celnej w razie braku 
zezwolenia upoważnionego organu państwa na wwóz lub niezgodności towaru 
(produkcji) z weterynaryjno-sanitarnymi wymogami Unii Celnej.  

Stempel 5 «Tranzyt zezwolony» - używany do stemplowania dokumentów, 
dołączonych do towaru, w punktach przejścia przez granicę Unii Celnej pod warunkiem 
obecności zezwolenia na tranzyt zwierząt i surowca pochodzenia zwierzęcego przez 
terytorium celne Unii Celnej, zgodności towaru (produkcji) z weterynaryjno-sanitarnym 
wymogami Unii Celnej oraz na podstawie oględzin zwierząt. 

Stempel 6 «Tranzyt nie zezwolony» - używany do stemplowania dokumentów, 
dołączonych do towaru, w punktach przejścia przez granicę Unii Celnej w razie braku 
zezwolenia na tranzyt zwierząt i surowców pochodzenia zwierzęcego przez terytorium 
Unii Celnej, niezgodności towaru (produkcji) z weterynaryjno-sanitarnymi wymogami 
Unii Celnej lub na podstawie oględzin zwierząt. 

Stempel 7 «Zwrot ładunku» - używany do stemplowania dokumentów, 
dołączonych do towaru, w razie niezgodności wwożonego ładunku wymogom 
weterynaryjno-sanitarnym Unii Celnej w zakresie bezpieczeństwa. 

Stempel 8 «Przedstawić do nadzoru weterynaryjnego» - używany do 
stemplowania dokumentów, dołączonych do towaru, w miejscach przejścia przez granicę 
Unii Celnej w razie, gdy w punktach kontroli zostanie podjęta decyzja, dotycząca 
przeprowadzenia szczegółowej kontroli podczas rozładunku ze środka transportowego 
towaru w miejscu przeznaczenia. 

Stempel 9 «Rozładunek w СВХ /Magazyn Tymczasowego Przechowywania) (ТС) 
/Środek Transportu/» - używany do stemplowania dokumentów, dołączonych do towaru, 
w miejscach przejścia przez granice Unii Celnej w sytuacji, gdy w trakcie kontroli celnej 
pojawiają się wątpliwości co do autentyczności weterynaryjnych dokumentów, 
dołączonych do towaru lub podejrzenia w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa 
wwożonych (przemieszczanych w ramach Unii Celnej) towarów. 

Dopuszczalne jest używanie innych stempli zgodnie z narodowym 
ustawodawstwem Strony. 

 
  



Załącznik Nr 4 
 

Upoważniony organ państwa – członka Unii Celnej, stacja kolejowa, miejscowość, 
rejon, port lotniczy, port morski  

 
SKIEROWANIE WETERYNARYJNE № 

z dnia « » 20____ r. 
podać środek transportowy, kontener, zwolnione po rozładunku   

rodzaj ładunku  
jest kierowany na obróbkę weterynaryjno-sanitarną według  ___________ kategorii  
do punktu mycia i dezynfekcji (stanowiska mycia i dezynfekcji, plac sanitarny) 
(podać właściwe). 

Stacja kolejowa, port lotniczy, port morski, inne punkty 
przeznaczenia  

Upoważniona  osoba funkcyjna 
Podpis Imię i nazwisko  

MP 
 



Deklaracja zwrotu ładunku / Non-manipulation declaration* 
А. Opis ładunku писание груза / Consignment details 
1. Rodzaj towaru / Consignment type 
2. Kraj pochodzenia / Country of origin 
3. Środek transportu / Means of transport 
(nr wagonu, numery rejestracyjne samochodu, kontenera, rejs samolotu, nazwa 
statku / the number of railway carriage, truck, container, flight-number, name of the 
ship) 
4. Nr plomby / Seal No ________________________________________________  
5. Ilość sztuk / Quantity of goods ________________ Waga / Weight ___________  
6. Cechowanie / Labelling 
7. Nr certyfikatu weterynaryjnego / Veterinary Certificate No 
Data wystawienia / date of issue _________________________________________  
8. Certyfikat został wydany przez kompetentny organ / Issued by Competent authority 
9. Ostatni kraj UE, z którego został wysłany ładunek / Member state in the EU from 
which consignment last dispatched 
10. Zgodność ładunku z przedłożonymi dokumentami / Consignment corresponds to 
documents presented ___________________________________________________  

(tak/nie) (yes/no) 
11. Zgodność środka transportowego oraz warunków transportowania / Means of 
transport and regime of transportation meets the relevant requirements 

(tak/nie) (yes/no) 
В. Wniosek / Statement 
Zabrania się odbioru wymienionego wyżej towaru w / The consignment mentioned 
above has been refused acceptance in 
Ze względu na nie dotrzymanie następujących celnych wymogów weterynaryjnych 
Unii Celnej w zakresie impotru / because it does not meet the following Customs 
union** veterinary import requirements: 
Ja, państwowy lekarz weterynarii zaświadczam, że zwracany towar, który wszedł na 
obszar celny Unii Celnej pod plombą nr ___________________________________ , 
/The state veterinary inspector, confirm that the returned consignment which entered 
the customs territory of the Customs union with the seal No
 __________________________________________________________________ 
, 
Nie był poddawany jakimkolwiek manipulacjom, mogącym zmienić jego stan, 
włącznie z transportowaniem I przechowywaniem / has not undergone any handling 
altering its status including transport and storage. 
 
 
Środek transportu, w którym jest zwracany ładunek, został zaplombowany 
plombą 
№_____________________________________________________________ 
/ The means of transport which contains the returned consignment is resealed with 
the seal No _________________________________________________________ . 
Status osoby, potwierdzającej deklarację / Status of person confirming the declaration 
Imię i nazwisko drukowanymi literami / Name in capital 



letters _____________________________________________________________  
Podpis / Signature 

Stanowisko / Position_ 
Kompetentny organ / Competent authority 
Data/Date____________________________________________________________
_ 
 
* Wymieniona deklaracja jest wypełniania wyłącznie dla krajów Unii Europejskiej; 
** Podać punkt celny Unii Celnej / Indicate the customs entry point in the Customs 
union 
 
  



Załącznik № 6 
Jednostka Administracyjna Unii Celnej Upoważniony organ, który sporządził 
Protokół zwrotu 

20___r. 
Adres   
 
Telefon  
 
 E-mail 

PROTOKÓŁ № 
ZWROTU ŁADUNKU* 

 
Ja, inspektor weterynaryjny ____________________________________________ 

(stanowisko, imię i nazwisko) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
w obecności przedstawiciela odbiorcy ładunku, innych osób  
___________________________________________________________________ 

(nazwisko, imię, stanowisko, nazwa organizacji) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
podjąłem decyzję o zwrocie  
___________________________________________________________________ 

(nazwa towaru, ilość sztuk, waga) 
który przybył z  

(nazwa kraju, regionu Unii Celnej) 
(nazwa i adres odbiorcy, telefon) 

Rodzaj transportu __________________________________________  
(№ środka transportu oraz nazwa) 

na podstawie dokumentów, dołączonych do towaru   
_____________________________________________________________ 
(certyfikat weterynaryjny, zaświadczenie o jakości i bepieczeństwie) 
  

« »



Zezwolenie na wwóz/wywóz, numer 
i data_______________________________________________________________ 

(w razie konieczności) 
Nadawca_____________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Odbiorca_____________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Powody zwrotu 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
MP 
 
Podpisy: 

1. Upoważniona  osoba funkcyjna 
_____________________________________________________________________ 

2. Przedstawiciel odbiorcy ładunku  
_____________________________________________________________________ 

3. Inne osoby odpowiedzialne 
 
Protokół sporządzono w ____________egzemplarzach 
1 egz. Protokołu o zwrocie ładunku  Nr ____________________________________ 
otrzymał______________________________________________________________ 

(stanowisko, nazwisko, imię) 
2 egz. Protokołu o zwrocie ładunku  Nr _____________________________________ 
otrzymał _____________________________________________________________ 
 
3 egz. Protokołu o zwrocie ładunku  Nr _____________________________________ 
otrzymał _____________________________________________________________ 
 
* Dane o zwrocie zapisywane są w jednolitym systemie Unii Celnej przez 
upoważniony Organ, który dokonał zwrotu.  
 
 



Załącznik № 7 
Dziennik ewidencji ruchu przez przejście ________________________________________________ towarów eksportowych i importowych, podlegających 

państwowej inspekcji weterynaryjnej 

     

Sztuk Waga /sztuk   

 

 

 

 

 

L.p. Data odprawy Kraj-importer, 
nazwa instytucji, 

adres, numer 
telefonu odbiorcy 

Kraj-eksporter, 
producent, adres 

producenta  

Nazwa towaru Ilość  Rodzaj i numery 
rejestracyjne 
środka 
transportowego 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

Numer listu 
przewozowego 

Nr i data wydania weterynaryjnego 
dokumentu, dołączonego do towaru  

Nr zezwolenia upoważnionego 
organu na wwóz i wywóz  

Podpis lekarza  

 10 11 13 
    

    





Załącznik Nr 8 

Wstępne powiadomienie o towarach podlegających kontroli 
dostarczanych na terytorium Unii Celnej transportem morskim 

L.
p.
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Załącznik Nr 9 

Dziennik ewidencji ruchu towarów (produkcji), podlegających państwowemu nadzorowi weterynaryjnemu, 
przez przejście _________________________ w przypadku przewozów tranzytowych 

    
Sztuk Waga 

/sztuk    

 

 

L.p. Data 
odprawy  

Kraj-importer, 
nazwa organizacji, 

adres, numer 
telefonu odbiorcy 

Nazwa 
towaru  

Ilość  Kraj-eksporter, 
producent i jego adres  

Kraj-importer Rodzaj i numer 
rejestracyjny środka 

transportu  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         



Dziennik ewidencji zatrzymanych na przejściu towarów (produkcji), podlegających państwowej inspekcji weterynaryjnej oraz decyzje względem w/w  
 

Numer listu przewozowego  Nr i data wydania weterynaryjnego 
dokumentu, dołączonego do towaru  

Nr zezwolenia organu 
upoważnionego na tranzyt (w razie 

konieczności) 

Wyniki 
oględzin (dla 

zwierząt) 

Podpis 
lekarza  

10 11 12 13 14 
     

     

     

L.p. Data i czas 
zatrzymania 

towaru 

Nazwa i 
adres firmy 

Rodzaj i ilość 
towaru, 

podlegająceg
o kontroli: 
(zwierzęta, 
produkty, 

pasze, inne) 

Kraj-eksporter, 
importer 

Przyczyna 
zatrzymania 

Podjęte kroki: 
odpowiedzialne 

przechowywanie, 
kwarantanna, 

utylizacja, zwrot 
(podstawa, kto 
podjął decyzję) 

Powiadomienie 
pododdziału 

upoważnionego 
organu (data, 

czas, kto 
przyjął) 

Podpis 
Państwowego 

Inspektora 
Weterynarii, 

który przekazał 
zawiadomienie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         



 

Załącznik Nr 11  

Operatywna informacja o towarach, których przemieszczenie (obrót) zostało wstrzymane  

 
 

 

Punkt 
graniczny 
lub inne 
miejsce 

Data 
zatrzymania

Środek 
transportu

Państwo 
- 
eksporter 

Ilość 
towaru 

Odbiorca 
w Unii 
Celnej 

Przyczyna 
zatrzymania 

Nr certyfikatu 
weterynaryjnego 
(certyfikatu jakości 
dla środków 
farmakologicznych, 
dodatków 
paszowych 
chemicznej lub 
mikrobiologicznej 
syntezy 


