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Ukraina – nadzwyczajna pomoc humanitarna: 
przepisy dotyczące przywozu 

W kontekście kryzysu ukraińskiego podmioty gospodarcze lub osoby pragnące 
przywieźć towary humanitarne ze Zjednoczonego Królestwa, Szwajcarii lub innego 
państwa trzeciego do Unii Europejskiej mogą skorzystać z procedury tranzytu lub 
tymczasowo skorzystać ze zgłoszenia ustnego. 

Jakie formalności mają zastosowanie? 

Wykorzystanie deklaracji ustnej: 

Towary pochodzące z darowizn lub zbiórek mogą być zwolnione ze składania 
deklaracji zwykle przewidzianych do odprawy celnej przy przywozie. 

Towary te muszą być przywożone wyłącznie w kontekście kryzysu ukraińskiego. 

Uwaga: 

- towary zakupione na terytorium kraju nie są objęte tymi formalnościami; 
- wyłączone są produkty podlegające akcyzie (gł. alkohol i tytoń); 

- wyłączone są również towary objęte zakazami lub ograniczeniami (np. 
materiały militarne, broń palna itp.) 
[https://www.douane.gouv.fr/fiche/restriction-de-circulation-ou-interdiction-de-
certaines-marchandises]. 

Niezależnie od tego, czy towary są przeznaczone do Ukrainy czy na granicę (np. 
polską), należy rozróżnić następujące dwie sytuacje: 

Sytuacja 1: całkowita wartość przywożonych towarów nie przekracza 1 000 EUR. 

Nie należy przedstawiać żadnych dokumentów. 

Uwaga: po stronie Wlk. Brytanii, przyjazd do miejsca wyjazdu, dany środek transportu 
musi być sparowany jako „pusta” ciężarówka w systemie Brexit SI. Tym samy należy 
odpowiedzieć ustnej odpowiedzi twierdzącej na pytanie „czy przewozisz przesyłki 
pocztowe lub czy pojazd jest pusty?” “transportez-vous des envois postaux ou êtes 
vous à vide?” 

www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2021-04/16/Brexit-Comment-reussir-son-
importation-grace-a-la-frontiere-intelligente.pdf 
 
Sytuacja 2: całkowita wartość przywożonych towarów przekracza 1 000 EUR.  
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Należy złożyć w urzędzie celnym pierwszego miejsca wprowadzenia na obszar celny 
UE (Francja) wykazu lub szczegółowej listy zawierającej: 
 

• nazwę i adres organizacji 
• kraj przeznaczenia 
• rodzaj i przybliżoną wagę przywożonych towarów (odzież, środki spożywcze, 

leki, materiały, podstawowe potrzeby itp.); 
• dane środka transportu; 
• oświadczenie podpisane przez osobę odpowiedzialną za operacje przywozu, 

stwierdzające, że przesyłki mają charakter humanitarny lub dobroczynny. 

Dokumenty te należy złożyć w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostanie 
Państwu przekazany po potwierdzeniu przez urząd celny pierwszego miejsca 
wprowadzenia na obszar celny UE dla towarzyszenia towarom do miejsca 
przeznaczenia.  

Uwaga: po stronie Wlk. Brytanii po przybyciu do miejsca wyprowadzenia, dany środek 
transportu będzie musiał być zaplombowany zgodnie z wymogami karnetu TIR/ATA. 
W związku z tym należy odpowiedzieć negatywnie na pytanie „czy przewozisz 
przesyłki pocztowe lub czy pojazd jest pusty?” “transportez-vous des envois postaux 
ou êtes vous à vide?”. 

Stosowanie procedury tranzytu 

Jeżeli stosowana jest procedura tranzytowa, urząd celny wyjścia stosownie: 

1. w przypadku transportu lotniczego lub morskiego: nie wymaga dokumentu 

tranzytowego. 

2. w przypadku transportu drogowego: 

• podpisuje karnet TIR dla przesyłek przeznaczonych do kraju będącego 

sygnatariuszem Konwencji TIR 

 

• zleca sporządzenie zgłoszenia tranzytowego do urzędu celnego 

przeznaczenia na obszarze celnym UE lub strony Konwencji o wspólnej 

procedurze tranzytowej. W takim przypadku część opisowa zgłoszenia 

tranzytowego składa się ze szczegółowego wykazu towarów.  

Procedura ta może być stosowana w przypadku urzędu wyjścia znajdującego się we 

Francji (np. wyprowadzanie towarów ze składu), ale również w innym państwie 

członkowskim UE lub w państwie - stronie Konwencji o wspólnej procedurze 

tranzytowej. Procedura ta powinna być zatem preferowana w przypadku przesyłki 

towarów, na przykład z Wlk. Brytanii lub Szwajcarii. 

W przypadku zgłoszeń tranzytowych z francuskiego urzędu do biura znajdującego się 

w kraju graniczącym z Ukrainą, w przypadku towarów objętych pomocą humanitarną 

w sytuacjach nadzwyczajnych (odzież, środki spożywcze, leki, materiały, podstawowe 
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artykuły pierwszej potrzeby itp.) można wskazać ryczałtową wartość zastosowanej 

gwarancji w wysokości 1 EUR (system Delta T nie uznaje kwoty należności celnych i 

podatków, które mogą zostać poniesione w wysokości 0 EUR).  

W związku z tym w systemie Delta T posiadacze danego systemu muszą: 

• Wpisać jako kod towaru CN 9919 00 00 „Towary dla organizacji 
charytatywnych i filantropijnych oraz na rzecz ofiar katastrof”; 
 

• Skorzystać ze swojej zwykłej gwarancji, przy czym kwota ceł i podatków, które 
prawdopodobnie zostaną poniesione, wynosi 1 EUR.  

Przypadki towarów objętych środkami ograniczającymi 

Szczególny przypadek - żywność: 

Zgodnie z ustaleniami ws. wyjątków wprowadzonycj przez Służbę Kontroli Granicznej 
Weterynaryjnej i Fitosanitarnej (SIVEP) przesyłki pomocy humanitarnej 
pochodzące z darowizn z Wielkiej Brytanii zawierające środki spożywcze 
podlegające kontrolom SPS przy przywozie lub tranzycie (kartony mleka, mięso 
w puszkach/ryby) są zwolnione z kontroli granicznej i wydawania wspólnego 
zdrowotnego dokumentu wejścia (CHED). 

Ponadto, ze względu na brak dokumentu CHED, w tym konkretnym przypadku 
możliwe jest stosowanie oświadczenia ustnego w odniesieniu do takich środków 
spożywczychI. 

Ponadto osoby z wielkiej Brytanii, które chcą udzielić pomocy humanitarnej 
uchodźcom ukraińskim, nie podlegają, w drodze wyjątku, ograniczeniom i 
progom ilościowym mającym zastosowanie do podróżnych. Można zatem 
zezwolić tym osobom prywatnym na transport produktów zawierających mleko lub 
mięso (kartony mleka, mięso w puszkach) lub produktów roślinnych bez kontroli w 
przejściu granicznym. 

UWAGA: Szwajcarię uznaje się za państwo członkowskie z punktu widzenia kontroli SPS: towary ze 

Szwajcarii przewożone są bez kontroli sanitarnych i fitosanitarnych po ich wprowadzeniu do UE. 

Szczególny przypadek produktów leczniczych, środków odurzających i substancji 
psychotropowych: 

Produkty lecznicze odurzające lub psychotropowe nie korzystają z żadnego wyjątku 
przyznanego przez Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających (INCB). 
W związku z tym, w przypadku przywozu tych towarów z Wlk. Brytanii lub 
jakiegokolwiek innego państwa trzeciego do Francji, nadal wymagane jest zezwolenie 
na przywóz. 

W odniesieniu do produktów leczniczych nieodurzających lub psychotropowych art. R. 
5121-108 kodeksu zdrowia publicznego (CPMP) stanowi, że „każdy produkt leczniczy, 
                                                 
ITowary objęte zakazem lub ograniczeniem są co do zasady wyłączone ze stosowania zgłoszenia ustnego (zob. 
art. 142 RD). 
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który nie posiada pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w art. L. 
5121-8, lub pozwolenia na wcześniejszy dostęp [...], przed jego przywozem na obszar 
celny, jest przedmiotem pozwolenia na przywóz wydanego przez dyrektora 
generalnego Krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych i 
Produktów Zdrowotnych [...]”. 

Zezwolenia wymagane przy przywozie nie mają zastosowania w przypadku tranzytu 
przez obszar celny lub tranzytu przez ten obszar w odniesieniu do produktów 
leczniczych niebędących środkami odurzającymi lub psychotropowymi (art. R. 5121–
108 kodeksu zdrowia publicznego), środków odurzających (art. R. 5132-78 kodeksu 
zdrowia publicznego) oraz środków odurzających (art. R. 5132-92 kodeksu zdrowia 
publicznego). 

Kontakt  

Dyrekcja Generalna ds. Ceł i Podatków Pośrednich 

Urząd ds. Polityki Celnej (COMINT1) 

Sekcja dotycząca procesu przywozu 
11, rue des Two Communes 
93 558 EUR – FRANCJA 
e-mail: dg-comint1-delta@douane.finances.gouv.fr 

Komórka tranzytowa 
11, rue des Two Communes 
93 558 EUR – FRANCJA 
e-mail: dg-comint1-transit@douane.finances.gouv.fr 

Bieguny działalności gospodarczej 

https://www.douane.gouv.fr/les-cellules-conseil-aux-entreprises 

Przydatne linki 

www.douane.gouv.fr/dossier/brexit-la-douane-vous-accompagne  
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