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GEN 1.4 PRZYWÓZ, TRANZYT I WYWÓZ ŁADUNKÓW
ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF CARGO

1. PRZYWÓZ I WYWÓZ ROŚLIN IMPORT AND EXPORT OF PLANTS
1.1 Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty mogą być wprowadzane na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z państw innych niż
państwa Unii Europejskiej (tj. państw trzecich), wyłącznie poprzez
wyznaczone na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej punkty kontroli
granicznej oraz zgodnie z zakresem kontrolowanych w takim punkcie
towarów. W przypadku transportu powietrznego punktami takimi są
obecnie wyłącznie lotnisko Chopina w Warszawie i lotnisko Rzeszów-
Jasionka (wszystkie kategorie towarów podlegających regulacjom
fitosanitarnym mogą być wprowadzane przez te punkty kontroli
granicznej).

Plants, plant products and other objects may be introduced into the
territory of the Republic of Poland directly from non-EU Member
Countries (i.e. third countries) exclusively through the border control
points designated at the external frontiers of the European Union and in
accordance with the scope of goods controlled at such point. In the case
of air transport, currently such points shall be exclusively Warsaw
Chopin Airport and Rzeszów-Jasionka aerodrome (all categories of
goods subject to phytosanitary regulation may be introduced through
these points of entry).

1.2 Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których
wprowadzanie do Unii Europejskiej z określonych państw trzecich jest
zakazane, zawiera załącznik VI do rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiającego jednolite
warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i
uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz
zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019.
Dodatkowo, wykaz roślin, których import jest tymczasowo zakazany,
określa załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/
2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiającego tymczasowy wykaz roślin,
produktów roślinnych lub innych przedmiotów wysokiego ryzyka w
rozumieniu art. 42 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i wykaz roślin, dla
których nie są wymagane świadectwa fitosanitarne do celów
wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego
rozporządzenia.

The list of plants, plant products and other objects the introduction of
which from specific third countries into the European Union shall be
prohibited is specified in Annex VI to the Commission Implementing
Regulation (EU) 2019/2072 of 28 November 2019 establishing uniform
conditions for the implementation of the Regulation of the European
Parliament and of the Council (EU) 2016/2031 on protective measures
against pests of plants and repealing Commission Regulation (EC) No.
690/2008 and amending Commission Implementing Regulation (EU)
2018/2019. In addition, the list of plants whose import is temporarily
prohibited is set out in the Annex to Commission Implementing
Regulation (EU) 2018/2019 of 18 December 2018 establishing a
provisional list of plants, plant products or other high-risk objects within
the meaning of Art. 42 of Regulation (EU) 2016/2031 and the list of
plants for which no phytosanitary certificates are required for the
introduction into the territory of the Union within the meaning of Art. 73 of
this regulation.

1.3 Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które
wprowadzane do Unii Europejskiej powinny spełniać wymogi szczególne,
określa załącznik VII do rozporządzenia 2019/2072

The list of plants, plant products and other objects that should meet
special requirements for their introduction into the European Union are
set out in Annex VII to Regulation 2019/2072.

1.4 Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, pochodzących z
państw trzecich, wymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne,
określa część A załącznika XI do rozporządzenia 2019/2072. 

A list of plants, plant products and other objects originating from third
countries for which a phytosanitary certificate is required, is set out in
Annex XI, Part A to Commission Regulation (EU) 2019/2072.

1.5 Niezależnie od pkt. 1.4, w świadectwo fitosanitarne powinny być
zaopatrzone wszystkie rośliny wprowadzane do Unii Europejskiej z państw
trzecich, za wyjątkiem roślin wymienionych w części C załącznika XI do
rozporządzenia 2019/2072.

Irrespective of point 1.4, all plants introduced into the territory of the UE
from third countries require a phytosanitary certificate with the exception
of plants listed in Annex XI, Part C to Commission Regulation (EU) 2019/
2072.

1.6 Świadectwo fitosanitarne nie jest wymagane w przypadku gdy rośliny,
produkty roślinne lub przedmioty pochodzą ze Szwajcarii lub
Lichtensteinu, ale są wymagane jeśli pochodzą z następujących terytoriów
Unii Europejskiej: Ceuta, Melilla, Wyspy Kanaryjskie, Gwadelupa, Gujana
Francuska, Martynika, Majotta, Reunion, Saint-Barthélemy i Saint-Martin.

The phytosanitary certificate is not required for plants originating from
Switzerland or Liechtenstein but the aforementioned certificate is
required for plants originating from Ceuta, Melilla, the Canary Islands,
Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Mayotte, Reunion, Saint-
Barthelemy and Saint-Martin.

1.7 Świadectwo fitosanitarne powinno spełniać wymogi określone w art. 76
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia
26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko
agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 oraz uchylającego dyrektywy Rady
69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/
91/WE i 2007/33/WE, w tym między innymi powinno zostać wydane:

The phytosanitary certificate should meet the requirements specified in
Art. 76 of Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of
the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of
plants, amending Regulations (EU) No. 228/2013, 228/2013 of the
European Parliament and of the Council and repealing Council Directive
69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/
EC and 2007/33/EC, including but not limited to:

- nie wcześniej niż na 14 dni przed opuszczeniem przez przesyłkę
państwa trzeciego, w którym zostało ono wydane;

- not earlier than 14 days before the shipment leaves the third
country where it was issued;

- w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. - in one of the official languages of the European Union.
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1.8 Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, których wprowadzanie do Unii
Europejskiej jest zabronione, lub niespełniające wymogów szczególnych,
a także agrofagi kwarantannowe dla Unii, mogą być sprowadzone
wyłącznie na potrzeby badań urzędowych, celów naukowych lub
edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli – w takim
przypadku niezbędne jest jednak zaopatrzenie ich w dokument
upoważniający określony w załączniku II do rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) 2019/829 z dnia 14 marca 2019 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin,
upoważniającego państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowych
odstępstw na potrzeby badań urzędowych, celów naukowych lub
edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli oraz
wypełniony w systemie TRACES NT dokument CHED-PP.

Plants, plant products and other objects that are prohibited for entry into
the European Union or do not comply with specific requirements, as well
as Union quarantine pests, may only be imported for official research,
scientific or educational purposes, trials, variety selection or breeding - in
this case, however, it is necessary to provide them with the authorization
document specified in Annex II to Commission Delegated Regulation
(EU) 2019/829 of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/
2031 of the European Parliament and of the Council on protection
measures against pests of plants, authorizing Member States to
establish temporary derogations for official research, scientific or
educational purposes, trials, variety selection or breeding, and the
CHED-PP completed in TRACES NT.

1.9 Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę roślin, produktów roślinnych i innych
przedmiotów, podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej, wypełnia
elektronicznie w systemie TRACES pierwszą część dokumentu CHED-PP,
udzielając informacji niezbędnych do natychmiastowej i kompletnej
identyfikacji przesyłki i jej przeznaczenia. Dokument ten jest jednocześnie
zgłoszeniem przesyłki do granicznej kontroli fitosanitarnej. Powiadomienie
właściwych organów kontrolnych powinno nastąpić przed przybyciem
przesyłki na przejście graniczne (podmiot ma obowiązek zgłoszenia
przesyłki co najmniej 24 HR przed jej przybyciem, a w przypadku
transportu lotniczego – co najmniej 6 HR przed jej przybyciem). Brak
wypełnionego dokumentu CHED-PP spowoduje, że do czasu dopełnienia
przez podmiot tego obowiązku nie zostanie wykonana graniczna kontrola
fitosanitarna.

The entity responsible for the consignment of plants, plant products and
other objects subject to phytosanitary border control completes
electronically in TRACES the first part of the CHED-PP, providing the
information necessary for the immediate and complete identification of
the consignment and its destination. This document is also a declaration
of the consignment for border phytosanitary inspection. The competent
control authorities should be notified before the shipment arrives at the
border crossing point (the entity is obliged to notify the shipment at least
24 HR before its arrival, and in the case of air transport - at least 6 HR
before its arrival). If the CHED-PP is not completed, the phytosanitary
border inspection will not be carried out until the entity complies with this
obligation.

1.10 Importerzy roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, dla
których wymagane jest zaopatrzenie w świadectwo fitosanitarne,
podlegają wymogowi uzyskania wpisu do urzędowego rejestru podmiotów
profesjonalnych, prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony
roślin i nasiennictwa.

Importers of plants, plant products and other objects which require a
phytosanitary certificate, are subject to registration in the official register
of entrepreneurs, maintained by the local inspector of plant health and
seed inspection. 

1.11 Przesyłki roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, objęte
wymaganiami fitosanitarnymi, są poddawane granicznej kontroli
fitosanitarnej, obejmującej kontrolę dokumentacji, kontrolę identyfikacyjną
i kontrolę bezpośrednią (zdrowotności) przeprowadzanej przez
inspektorów oddziałów granicznych wojewódzkich inspektoratów ochrony
roślin i nasiennictwa lub, w określonych przypadkach, przez
przedstawicieli służby celno - skarbowej. Rośliny objęte wyłącznie
wymogiem zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne, dla których nie
określono wymogów szczególnych, podlegają jedynie kontroli
dokumentacji.

Shipments of plants, plant products and other objects subject to
phytosanitary requirements are subject to phytosanitary border control,
including documentation control, identification control and physical
health control carried out by the inspectors of border divisions of
voivodeship plant health and seed inspectorates or, in certain cases,
representatives of the customs and tax service. Plants only subject to a
phytosanitary certificate, for which no specific requirements are laid
down, are only subject to documentary checks.

1.12 Do czasu zakończenia granicznej kontroli fitosanitarnej oraz przy
wykonywaniu decyzji o zakazie wprowadzenia przesyłki na teren Unii
Europejskiej lub decyzji nakazującej określone postępowanie z przesyłką
(np. przeprowadzenie zabiegu odkażania, zniszczenie przesyłki, usuniecie
porażonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów) przesyłka
znajdują się pod nadzorem służby celno-skarbowej.

Until the phytosanitary border inspection is completed and while
implementing the decision to prohibit the introduction of the consignment
into the European Union or a decision ordering specific handling of the
consignment (e.g. decontamination, destruction of the consignment,
removal of infested plants, plant products or objects), the consignment is
under supervision of customs and tax service.

1.13 Kontrola graniczna podlega opłacie według stawek określonych w pkt 8
rozdziału I załącznika IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli
urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu
zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad
dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków
ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr
1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE)
2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009
oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE
i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy
Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE,
96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w
sprawie kontroli urzędowych).

Border control shall be charged at the rates set out in point 8 of Chapter
I of Annex IV to Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament
and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official
activities performed to ensure the application of food and feed law, rules
on animal health and welfare, plant health and plant protection products,
and amending Regulations (EC) No. 999/2001, (EC) No. 396/2005, (EC)
No. 1069/2009, (EC) No. 1107/2009, (EU) No. 1151/2012, (EU) No. 652/
2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031, Council Regulations (EC) No.
1/2005 and (EC) No. 1099 / 2009 and Council Directives 98/58 / EC,
1999/74 / EC, 2007/43 / EC, 2008/119 / EC and 2008/120 / EC, and
repealing Regulations of the European Parliament and of the Council
(EC) No 854/2004 and ( EC) No. 882/2004, Council Directives 89/608 /
EEC, 89/662 / EEC, 90/425 / EEC, 91/496 / EEC, 96/23 / EC, 96/93 / EC
and 97/78 / EC and Council Decision 92/438 / EEC (Regulation on
official controls).

1.14 Wywóz roślin i produktów roślinnych poza Unię Europejską realizowany
jest zgodnie z wymogami państwa przeznaczenia towarów oraz państw,
przez które towary będą przewożone.

Export of plants and plant products beyond the European Union shall be
carried out in compliance with the requirements of the country of
destination and the relevant countries of transit.
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2. PRZYWÓZ I WYWÓZ ŻYWNOŚCI IMPORT AND EXPORT OF FOOD
2.1 Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego podlega szczególnym

ograniczeniom. Przewóz większości takich produktów przez podróżnych
przyjeżdżających spoza UE jest zabroniony. Podróżni przewożący ze sobą
z krajów trzecich produkty pochodzenia zwierzęcego zobowiązani są do
umieszczenia ich w specjalnych pojemnikach znajdujących się na
przejściach granicznych lub powiadomienia przed rozpoczęciem kontroli
funkcjonariusza służby celno - skarbowej. Produkty te zostaną następnie
zutylizowane. Niezgłoszenie takich produktów może grozić grzywną lub
wszczęciem postępowania karnego.

The import of food of animal origin is subject to specific restrictions. The
import of most those products by travellers from outside the EU is
prohibited. Travellers from third countries carrying products of animal
origin are obliged to place them in dedicated containers available at
border crossing points or declare them to the Tax and Customs Service
officer prior to the check. The products will be then disposed of. Failure
to declare such items may result in a fine or criminal prosecution.

2.2 Przywóz żywności pochodzenia niezwierzęcego w ilościach wskazujących
na przeznaczenie jej na własny użytek jest dozwolony. Większe ilości
żywności powinny być poddane granicznej kontroli sanitarnej
wykonywanej przez granicznego właściwego państwowego inspektora
sanitarnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.  2017 poz. 149 z późn. zm.) i
rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w
celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz
regułami dotyczącymi stanu zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.
Urz. UE. L nr 165).

The import of food of non-animal origin is allowed in the amount
indicating that it is intended for personal use. Bigger amounts of food
shall be subject to border health check carried out by a border proper
state sanitary inspector according to the provisions of the Act of
25 August 2006 on food security and nutrition (Journal of Laws of 2017,
item 149 with later amendments) and Regulation (EC) No. 882/2004 of
the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official
controls performed to ensure the verification of compliance with feed and
food law, animal health and animal welfare rules (Official Journal EU L
165).

3. PRZYWÓZ I WYWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT IMPORT AND EXPORT OF LIVE ANIMALS
3.1 Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym mogą być przewożone w

liczbie do pięciu sztuk bez konieczności przeprowadzenia granicznej
kontroli weterynaryjnej pod warunkiem, że:

Pet animals accompanying travellers may be carried up to five animals
in number without having to be subject to border veterinary check,
provided that:

- towarzyszą swojemu właścicielowi lub osobie upoważnionej przez
właściciela,

- they are in company of their owner or a person uthorised by the
owner,

- są przemieszczane w celach niehandlowych (nie będą
przedmiotem handlu lub przekazania prawa własności).

- they are moved for non-commercial purposes (they will not be
the subject of trade or other ownership transfer.

Przy przewożeniu psów, kotów i fretek muszą być spełnione następujące
warunki:

When carrying dogs, cats and ferrets the following conditions shall be
fulfilled:

- przewożone zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane za
pomocą transpondera (mikrochipu) lub wyraźnie czytelnego
tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r. ;

- the carried animals must be marked accordingly with a
transponder (microchip) or a clearly readable tattoo done before
3 July 2011;

- muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (szczepienie
musi być udokumentowane);

- they must have been vaccinated against rabies (vaccination
should be documented);

- muszą posiadać dokument identyfikacyjny – świadectwo zdrowia
wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii z terytorium
państwa trzeciego lub państwa trzeciego, z którego zainicjowano
przemieszczenie. Dokument ten powinien zawierać informacje o
oznakowaniu, szczepieniach oraz badaniach jakim zwierzę zostało
poddane;

- they must be accompanied by an identification document – a
health certificate issued by the official veterinarian of the territory
of third country or from a third country of dispatch. The document
shall include details on identification, vaccination and
examinations that the animal received.

- w niektórych przypadkach przy przemieszczaniu z terytorium
państw trzecich do Unii Europejskiej, dodatkowym wymogiem
przywozowym jest posiadanie odpowiedniego wyniku badania
miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie oraz
trzymiesięczny okres oczekiwania na wjazd. Oryginał dokumentu
pochodzący z zatwierdzonego laboratorium musi być dołączony
do dokumentu identyfikacyjnego;

- in some cases while moving from the territory of third countries
to the European Union, the additional import requirement is to
have a relevant results of the rabies antibody titration and a three
month waiting period for entry. The original of the document
coming from an authorised laboratory shall be attached to the
identification document.

- w przypadku wyjazdu z kraju członkowskiego Unii Europejskiej do
kraju trzeciego i powrotu do UE  wymaganym dokumentem
identyfikacyjnym dla zwierząt domowych towarzyszących
podróżnym jest prawidłowo wypełniony unijny paszport,
zawierający wszystkie niezbędne informacje oraz aktualne
szczepienia, zaświadczenia, badania uzupełnione przed
wyjazdem z UE.

- in the case of leaving the European Union Member State for a
third country and returning to EU, a duly completed EU passport
including all relevant details and up-to-date  vaccinations,
certificates and examinations complemented before leaving EU
is the required identification document for pet animals
accompanying travellers.

3.2 Jeżeli przywożone przez podróżnego zwierzę jest oznakowane za pomocą
transpondera niezgodnego z normą ISO 11784 oraz niemożliwego do
odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785, właściciel zwierzęcia
lub osoba upoważniona jest zobowiązana do zapewnienia możliwości
odczytania oznakowania zwierzęcia. 

If the animal carried by a traveller is marked with a transponder not
conforming with ISO 11784 and uncapable of being read by a reading
device conforming with ISO 11785, the owner or an authorised person
shall provide the possibility to read the marking of an animal
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3.3 Kontrola zwierząt domowych odbywa się na przejściu granicznym, gdzie
podróżny przekracza granicę UE. W Polsce przemieszczanie zwierząt
domowych, towarzyszących podróżnym może odbywać się przez
przejścia graniczne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju wsi z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przejść
granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę
przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych,
towarzyszących podróżnym (Dz. U. 2016 poz. 190).

Checks of pet animals take place at border crossing points where the
traveller crosses the EU border. In Poland movement of pet animals
accompanying the travellers may be carried out at border crossing points
specified in the regulation of the Minister of the Agriculture and Rural
Development of 1 February 2016 laying down the list of  crossing
borders where customs authorities carry out an inspection of pets moved
for non-commercial reasons, accompanying travellers (Journal of Laws,
2016, item 190).

3.4 Właściciel zwierzęcia lub osoba upoważniona jest zobowiązana do
poinformowania właściwego organu celnego obecnego w punkcie wjazdu
podróżnych o przemieszczaniu danego zwierzęcia oraz poddaniu go
kontroli. Fakt przewozu zwierząt należy zgłosić funkcjonariuszowi
służby celno - skarbowej i przedstawić niezbędne dokumenty wymagane
przez przepisy weterynaryjne.

The owner or an authorised person is obliged to notify the competent
customs unit present at the point of entry on movement of a given animal
and placing it under control. The fact of moving the animals shall be
notified to the Tax and Duty Service officer and necessary documents
required by veterinary legislation shall be presented.

3.5 Jeśli kontrola ujawni, że dane zwierzę nie spełnia wymogów dotyczących
przywozu do Polski, wówczas po konsultacji z urzędowym lekarzem
weterynarii (powiatowym lekarzem weterynarii, właściwym terytorialnie dla
przejścia granicznego), właściwy organ podejmuje decyzję:

Where checks reveal that the animal does not meet the requirements
concerning import to Poland, then after consultation with the official
veterinarian (district veterinarian territorially competent for border
crossing), a competent unit shall teke a decision on:

- o zawróceniu danego zwierzęcia domowego do jego państwa lub
terytorium, z którego zainicjowano przemieszczenie, lub

- returning the pet animal to its country or territory where the
movement was initiated, or

- o poddaniu zwierzęcia izolacji pod urzędową kontrolą przez czas
niezbędny do spełnienia wymogów zdrowotnych, na koszt
właściciela lub osoby fizycznej odpowiedzialnej za zwierzę, lub

- isolating the animal under official control over the period
necessary for the health requirements to be met, at the expense
of the owner or a natural person responsible for the animal, or

- w ostateczności o uśpieniu zwierzęcia, bez rekompensaty
finansowej, w przypadku, gdy zawrócenie zwierzęcia nie jest
możliwe lub izolacja nie jest wykonalna.

- as a last resort, to put the animal down, without financial
compensation, where its return is not possible or its isolation is
not feasible.

3.6 Do czasu zastosowania wyżej wymienionych środków zwierzę pozostaje
pod nadzorem organów celnych. Zwierzęta domowe przemieszczane w
liczbie powyżej 5 sztuk, w celach handlowych lub transportowane jako
przesyłka podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej w zatwierdzonym
punkcie kontroli granicznej. 

Until the above mentioned measures have been taken, the animal shall
remain subject to supervision of the customs units. Pet animals moved in
the amount of 5 or more, for commercial purposes or transported as
cargo are subject to veterinary border checks in the approved border
inspection post.

4. PRZYWÓZ I WYWÓZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH IMPORT AND EXPORT OF MEDICAL PRODUCTS
4.1 Podróżni mogą przywieźć z zagranicy na własne potrzeby produkt

leczniczy w liczbie nie przekraczającej pięciu najmniejszych opakowań.
Travellers may bring a medical product from abroad for own medical use
in the quantity up to five smallest packages.

4.2 Powyższe zwolnienie nie dotyczy środków odurzających i substancji
psychotropowych, których przywóz z zagranicy przez osoby fizyczne
dozwolony jest jedynie na własne potrzeby lecznicze, pod warunkiem
przedstawienia zaświadczenia uprawniającego do przewozu środków
odurzających oraz substancji psychotropowych do celów leczenia
medycznego. Zaświadczenie takie jest ważne przez maksymalnie 30 dni.

The above exemption is not valid for narcotic drugs and psychotropic
substances, the import of which from abroad by natural persons is
permitted only for own medical purposes subject to production of a
document of authorization for the carriage of narcotic drugs and
psychotropic substances for medical purposes. This document is valid
for a maximum of 30 days.

5. PRZYWÓZ I WYWÓZ OKAZÓW GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT
ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM (CITES)

IMPORT AND EXPORT OF SPECIMENS OF ENDANGERED PLANT
AND ANIMAL SPECIES (CITES)

5.1 Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9
grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze
regulacji handlu nimi, przewóz przez granice Unii Europejskiej okazów
gatunków zagrożonych wyginięciem uzależniony jest od posiadania
odpowiedniej dokumentacji CITES.

Pursuant to Council Regulation (EC) No. 338/97 of 9 December 1996 on
the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade
therein, the carriage of specimens of endangered species is subject to
the possession of relevant CITES documents.

5.2 Zadaniem osoby przewożącej okazy CITES jest zgłoszenie się do organu
Służby Celno - Skarbowej i przedstawienie do granicznej kontroli celno -
 skarbowej okazu wraz z odpowiednią dokumentacją. Dokumenty na
przewóz okazów CITES są wydawane przez właściwe organy
administracyjne Konwencji Waszyngtońskiej danego kraju (w przypadku
Polski jest nim Ministerstwo Środowiska).

A person carrying CITES specimens is to declare them to a Tax and
Customs Service unit providing relevant documentation. Documents
covering the carriage of CITES specimens are issued by competent
administrative units of the Washington Convention of the country
concerned (for Poland: Ministry of the Environment).

5.3 W przypadku przywozu okazu gatunku zagrożonego wyginięciem do UE
niezbędne są dwa dokumenty – z kraju wywozu i z jednego z państw UE,
do którego będzie okaz przywożony.

In the case of import into the EU of a specimen of endangered species,
two documents are necessary: from the country of export and from the
EU Member State of import.

5.4 W przypadku wywozu z UE – dokument CITES na wywóz z UE, a w
przypadku wywozu okazów gatunków najbardziej zagrożonych
wyginięciem również dokument z kraju, do którego podróżny się udaje.

In the case of export from the EU: a CITES document covering the
export from the EU, and in the case of export of specimens of most
endangered species: a document from the country of destination. 

5.5 Przewóz niektórych okazów będących własnością prywatną możliwy jest
bez dokumentacji CITES, ale po spełnieniu określonych warunków. Okazy
te jak i warunki zostały opisane w art. 57 i art. 58 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006.

The carriage of some specimens being in private ownership is possible
without CITES documentation but under certain conditions. Those
specimens and conditions are described in Article 57 and Article 58 of
Commission Regulation (EC) No. 865/2006. 

Aktualna lista gatunków zagrożonych wyginięciem objętych ochroną
postanowień CITES stanowi załącznik do ww. rozporządzenia Rady (WE)
338/97.

An updated list of endangered species covered by CITES is annexed to
the above-mentioned Council Regulation (EC) 338/97.
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6. WYWÓZ ZABYTKÓW EXPORT OF CULTURAL GOODS
6.1 Pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki

zaliczane do jednej z kategorii określonych w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017 r.
poz. 2187 oraz z 2018 r. poz.10).

A permit for permanent export abroad of a cultural good is required for
cultural goods belonging to one of the categories specified in Article 51,
Paragraph 1 of the Act of 23 July 2003 on protection and caretaking of
cultural goods (Journal of Laws of 2017, item 2187 and of 2018, item
10).

6.2 Nie mogą być wywożone za granicę na stałe zabytki: The following cultural goods cannot be permanently exported abroad:
- wpisane do rejestru zabytków; - objetcs entered onto the National Register of Cultural Goods;
- wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa; - objects included in the list of heritage treasures;
- wchodzące w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów
publicznych;

- objects being part of public collections in the ownership of the
State, regional authorities and other administrative units
classified in the public finance sector;

- wpisane do inwentarza muzeum, wchodzące w skład narodowego
zasobu bibliotecznego oraz narodowego zasobu archiwalnego.

- objects entered to the list of museum inventories, being part of
national library stock and national archive resources.

Wszystkie wymienione wyżej zabytki mogą być czasowo wywożone za
granicę po uzyskaniu pozwolenia na czasowy wywóz zabytków za granicę.
Zakaz wywozu nie dotyczy zwrotu zagranicznych narodowych dóbr kultury
w przypadkach określonych w ustawie z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji
narodowych dóbr kultury (DZ. U. z 2017 r. poz. 1086). 

All the above mentioned cultural goods may be temporarily exported
abroad after obtaining a permit for temporary export abroad. A ban on
exports does not apply to the return of national treasures in cases
specified in the Act of 25 May 2017 on restitution of national treasures
(Journal of Laws of 2017, item 1086).

6.3 Pozwolenia na wywóz nie wymagają: The following cultural goods do not require a permit for export abroad:
- zabytki nieobjęte kategoriami, o których mowa w art. 51 ust. 1

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, niewpisane do rejestru zabytków albo na Listę
Skarbów Dziedzictwa, albo inwentarzy muzeów albo
niewchodzące w skład narodowego zasobu bibliotecznego;

- objects not belonging to categories specified in Article 51,
Paragraph 1 of the Act of 23 July 2003 on the protection and
care of monuments, not entered in the list of heritage treasures
or museum inventories or not being part of national library stock;

- zabytki podlegające zwrotowi na terytorium państwa Unii
Europejskiej na podstawie prawomocnego wyroku nakazującego
zwrot zagranicznego narodowego dobra kultury, o którym mowa w
art. 18 ust 1 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych
dóbr kultury; 

- objects returnable in the territory of European Union state on the
basis of a final judgment enforcing the return of foreign national
cultural goods referred to in article 18, Paragraph 1 of the Act of
25 May 2017 on restitution of national treasures;

- zabytki przywiezione z terytorium państwa niebędącego członkiem
Unii Europejskiej, które są objęte procedurą uszlachetniania
czynnego w rozumieniu przepisów prawa celnego;

- objects brought from the territory of a non-EU Member Country
and subject to inward processing procedure in the meaning of
the customs law rules;

- zabytki przywiezione z terytorium państwa niebędącego członkiem
Unii Europejskiej, które były objęte procedurą dopuszczenia do
obrotu ze zwolnieniem od należności celnych przywozowych,
jeżeli wywóz tych zabytków następuje przed upływem 5 lat od dnia
dopuszczenia do obrotu;

- objects brought from the territory of a non-EU Member Country
and placed under the marketing authorisation procedure free of
import duties if their export takes place  before 5 years have
elapsed from the day of market authorisation;

- zabytki przywiezione z terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli wywozu tych
zabytków dokonuje się na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej;

- objects brought from the territory of an EU Member State for a
period not longer than 3 years if their export takes place in the
territory of an EU Member State;

- zabytki przywiezione z zagranicy przez osoby korzystające z
przywilejów lub immunitetów dyplomatycznych, w tym
przywiezione w celu urządzenia wnętrz przedstawicielstw
dyplomatycznych i urzędów konsularnych;

- objects brought from abroad by persons who have privileges or
diplomatic immunity, including objects brought for the purpose of
furnishing the interiors of diplomatic premises and consular
offices;

- dzieła twórców żyjących niewpisane do inwentarzy muzeów albo
niewchodzące w skład narodowego zasobu bibliotecznego;

- works of art by living artists not entered to museum inventories
or not being part of national library stock;

- dzieła twórców żyjących podlegające zwrotowi na terytorium
państwa Unii Europejskiej na podstawie prawomocnego wyroku
nakazującego zwrot zagranicznego narodowego dobra kultury, o
którym mowa w art. 18 ust 1 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o
restytucji narodowych dóbr kultury;

- works of art by living artists returnable in the territory of
European Union country on the basis of a final judgment
enforcing the return of foreign national cultural goods referred to
in article 18, Paragraph 1 of the Act of 25 May 2017 on restitution
of national treasures;

- zabytki przemieszczane przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na
terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej i
objęte kategoriami A.1–A.15 wymienionymi w załączniku do
rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. WE L 39 z dnia
10.02.2009), jeżeli ich wartość jest niższa od progów finansowych
wymienionych w pkt. B tego załącznika;

- objects transited through the territory of the Republic of Poland
from the territory of an EU Member State to a non-EU Member
Country and falling within the categories A.1–A.15 listed in the
Annex to Council Regulation (EC) No. 116/2009 of 18 December
2008 on the export of cultural goods (OJ L 39, 10/02/2009) if
their value is lower than the financial thresholds mentioned
under B of this Annex.

- zabytki, które posiadają potwierdzenie wwozu wystawione przez
organ celny lub Straż Graniczną. 

- objects accompanied by a confirmation of import issued by a
customs unit or Border Guard.

6.4 Organ Straży Granicznej lub Organ Celny może zażądać od osoby
dokonującej wywozu zabytku okazania dokumentu potwierdzającego fakt,
że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia. Dokumentem takim jest:

A Border Guard or customs unit may require the person exporting a
cultural good to present a document confirming that the exported object
is not subject to a permit for export. Such document is:
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- ocena wskazująca czas powstania zabytku, wykonana przez
instytucję kultury, wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami,
rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, podmiot gospodarczy wyspecjalizowany
w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub organ administracji publicznej;

- assessment indicating the time the object was created, carried
out by cultural institution specialising in care over objects, an
expert of the minister competent for culture and protection of
national heritage, an economic operator specialized in objects
marketing in the territory of the Republic of Poland or a public
authority;

- wycena zabytku wykonana przez instytucję kultury
wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego lub podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w
zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- value assessment of the object carried out by cultural institution
specialising in care over objects, an expert of the minister
competent for culture and protection of national heritage or an
economic operator specialized in objects marketing in the
territory of the Republic of Poland;

- faktura zawierająca dane pozwalające na identyfikację
przedmiotu, wystawiona przez podmiot gospodarczy
wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

- invoice with details for identification of the object, made out by an
economic operator specialized in objects marketing in the
territory of the Republic of Poland;

- potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zawierające fotografię zabytku, wystawione w przejściach
granicznych przez organ celny, a w przypadku jego braku przez
organ Straży Granicznej. Potwierdzenie jest wystawione jedynie
wtedy, gdy z załączonych dokumentów umożliwiających
jednoznaczną identyfikację zabytku oraz jego wiek i wartość
wynika, że należy on do kategorii zabytków, o których mowa w art.
51 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami;

- confirmation of import into the territory of the Republic of Poland
of the object, including a photograph of the object, made out at
border crossings by customs unit and in the absence thereof by
Border Guard Unit. The confirmation is made out only when it is
clear from the annexed documents enabling unambiguous
identification of the object and its age and value that it belongs to
the category of objects referred to in article 51, paragraph 1 of
the Act of 23 July 2003 on the protection and care of
monuments;

- ubezpieczenie przewozu zabytku z zagranicy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

- carriage insurance of the object in the territory of the Republic of
Polan;

- pozwolenie na wywóz zabytku z terytorium innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej.

- permit for export from the territory of another European Union
Member State.

6.5 Na przywóz zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Jeśli
jednak przywóz dokonywany jest z państw nienależących do Unii
Europejskiej, to należy taki przywóz zgłosić w urzędzie celno-skarbowym,
w celu objęcia przedmiotu procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną
procedurą celną. 

A permit for import of cultural goods is not required. If however the
import is from a non-EU Member Country, the object shall be subject to
customs declaration in order to be placed under the marketing
authorisation procedure or another customs procedure.

Ponadto, należy mieć na uwadze ograniczenia dotyczące wywozu dóbr
kultury obowiązujące w państwie, z którego taki wywóz następuje.
Dodatkowo na podstawie rozporządzeń Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia
7 lipca 2003 r. i (UE) nr 1332/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. obowiązują
zakazy przywozu, wywozu, przenoszenia własności dóbr kultury
pochodzących z Iraku i Syrii oraz  innych przedmiotów o znaczeniu
archeologicznym, historycznym, kulturowym, religijnym lub naukowym.

Moreover, restrictions concerning export of cultural goods
applicable in the Country from which such export takes place, should be
taken into account. Additionally, on the basis of the Council Regulation
(EC) No. 1210/2003 of 7 July 2003 and (EU) No. 1332/2013 of 13
December 2013, prohibition of import, export or transfer of ownership of
cultural property from Iraq and Syria and other goods of archeological,
historical, cultural, religious or scientific importance.

Na stronach Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) (http://
icom.museum/resources/red-lists-database) znajdują się czerwone listy,
które wskazują na te kategorie dóbr, które powszechnie uznawane są jako
szczególnie cenne dla światowego dziedzictwa i objęte są prawnym
zakazem eksportu, a na które istnieje duże zapotrzebowanie na
światowym rynku sztuki.

On the websites of International Council of Museums (ICOM) (http://
icom.museum/resources/red-lists-database) red lists are included which
indicate the categories of goods which are widely recognised as most
valuable for world heritage and are prohibited to be exported and for
which there is high demand in the global art market.

7. ZASADY PRZEMIESZCZANIA WARTOŚCI DEWIZOWYCH RULES FOR MOVEMENTS OF FOREIGN CURRENCIES
7.1 Kontrola obrotu dewizowego z zagranicą sprawowana jest na terenie

lotniczych przejść granicznych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141 poz. 1178 z późn. zm.), przepisy
wykonawcze do tej ustawy oraz rozporządzenia (WE) Nr 1889/2005
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych
ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 z dnia 25.11.2005 r., str. 9).

The control of foreign exchange with other countries is provided at
airport border crossing points on the basis of rules of the Act of 27 July
2002 “Exchange Control Law” (Journal of Laws No. 141 Item 1178 with
later amendments) and its implementing provisions as well as
Regulation (EC) No.1889/2005 of the European Parliament and of the
Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the
Community (OJ L 309, 25/11/2005, p. 9).

7.2 Każda osoba fizyczna wjeżdżająca do Wspólnoty lub wyjeżdżająca ze
Wspólnoty i przewożąca środki pieniężne o wartości 10 000 EUR lub
wyższej zobowiązana jest, zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) Nr 1889/
2005, do zgłoszenia tej kwoty właściwym organom Państwa
Członkowskiego, przez które wjeżdża do Wspólnoty lub wyjeżdża ze
Wspólnoty. Obowiązek złożenia deklaracji nie jest spełniony, jeżeli
przekazane informacje są nieprawdziwe lub niekompletne.

Any natural person entering or leaving the Community and carrying cash
of a value of EUR 10 000 or more shall, in accordance with Article 3 of
Regulation (EC) No. 1889/2005, declare that sum to the competent
authorities of the Member State through which he is entering or leaving
the Community. The obligation to declare shall not have been fulfilled if
the information provided is incorrect or incomplete.

7.3 Kontrola obrotu dewizowego z zagranicą sprawowana jest przez
funkcjonariuszy służby celno - skarbowej w przejściach granicznych
wyznaczonych dla ruchu osobowego w terminalach pasażerskich. Celem
kontroli jest sprawdzenie, czy przewóz do kraju wartości dewizowych lub
krajowych środków płatniczych oraz ich wywóz za granicę odbywa się
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

The control of foreign exchange with other countries is exercised by Tax
and Customs Service officers at border crossing points established for
traffic of persons at passenger terminals. The purpose of the control is to
check whether the import and export of foreign exchange and national
currency units into and from Poland take place in accordance with the
applicable law.
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