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MIENIE PRZESIEDLEŃCZE 
Zarówno Polacy powracający do Polski z państw trze-
cich, jak i obywatele państw obcych, którzy przeno-
szą swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego 
na terytorium Polski, mogą korzystać ze zwolnienia z 
należności celnych przywozowych ich mienia osobi-
stego, po spełnieniu przesłanek określonych w prze-
pisach prawa. Zwolnione z należności celnych przy-
wozowych jest mienie osobiste 
przywożone przez osoby fizycz-
ne, przenoszące swoje miejsce 
zamieszkania z państwa trzecie-
go na obszar celny Unii Europej-
skiej.

„Mienie osobiste” oznacza każde 
mienie przeznaczone na własny 
użytek osób zainteresowanych 
lub do zaspokojenia potrzeb ich 
gospodarstw domowych.
Tworzą je w szczególności:
- majątek ruchomy gospodar-
stwa domowego,
- rowery i motocykle, prywatne 
pojazdy mechaniczne i przycze-
py do nich, przyczepy campin-
gowe, łodzie wycieczkowe i pry-
watne samoloty.
Dobytek gospodarstwa domo-
wego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwie-
rzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, jak również 
przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wyko-
nywania przez osobę zainteresowaną rzemiosła lub 
zawodu, również stanowią „mienie osobiste”. Mienie 
osobiste nie może mieć takiego charakteru bądź ilo-
ści, która wskazywałaby, że jest przywożone w celach 
handlowych.

Zwolnienia z należności celnych przywozowych nie 
stosuje się do: wyrobów alkoholowych, tytoniu i wy-
robów tytoniowych, handlowych środków transportu,    
przedmiotów wykorzystywanych do wykonywania 
rzemiosła lub zawodu innych niż przenośne instru-
menty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.
Zwolnienie z należności celnych przywozowych jest 
ograniczone do mienia osobistego, które:

- za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczno-
ści, pozostawało w posiadaniu oraz, w przypadku to-
warów nieprzeznaczonych do konsumpcji, było uży-
wane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim 
miejscu zamieszkania przez co najmniej sześć miesię-
cy przed datą, w której osoba zainteresowana przesta-
ła zamieszkiwać w państwie trzecim, które opuściła;

- jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w 
nowym miejscu zamieszkania.
Z powyższego wynika generalna zasada, zgodnie 
z którą osoba przesiedlająca się, która chce skorzy-
stać ze zwolnienia z należności celnych przywozo-
wych mienia osobistego, musi je używać przez okres 
co najmniej sześciu miesięcy poprzedzających zmia-
nę jej miejsca zamieszkania w miejscu poprzedniego 
zamieszkania oraz udowodnić, iż przywożone rzeczy 
będą jej służyły do tego samego celu w nowym miej-
scu zamieszkania. Z warunku tego wyłączone są jedy-
nie towary przeznaczone do konsumpcji.

Osoba wnioskująca o zwolnienie np. pojazdu samo-
chodowego przywożonego w ramach jej mienia oso-
bistego powinna być w posiadaniu pojazdu przez ww. 
okres w kraju, z którego przenosi swoje miejsce za-
mieszkania. Oznacza to, że zwolnienie z należności 
celnych przywozowych nie ogranicza się wyłącznie 
do rzeczy będących własnością osoby zainteresowa-



nej przez co najmniej sześć miesięcy poprzedzających 
zmianę miejsca zamieszkania, ale również do rzeczy, 
nad którym wykonuje ona władztwo skuteczne i rze-
czywiste.

W celu wykazania się używaniem przywożonych to-
warów (z wyłączeniem towarów przeznaczonych do 
konsumpcji) przez okres co najmniej sześciu miesię-
cy poprzedzających zmianę miejsca zamieszkania w 
miejscu poprzedniego zamieszkania osoba zaintere-
sowana może np. przedłożyć faktury zakupu przywo-
żonych towarów albo rachunki za ich naprawę, kon-
serwację lub inne dokumenty świadczące o używaniu 
przez nią tych towarów przez ww. okres.

W odniesieniu do prywatnych pojazdów samocho-
dowych, dokumentem potwierdzającym używanie 
pojazdu w poprzednim miejscu zamieszkania przez 
osobę przesiedlającą się przez wymagany sześciomie-
sięczny okres będzie np. dowód rejestracyjny pojazdu 
wystawiony na nazwisko tej osoby. Z zasady bowiem, 
osoba zainteresowana powinna przedłożyć organo-
wi celnemu dowód potwierdzający przez właściwe 
organy państwa trzeciego, że pojazd, o zwolnienie 
z należności celnych przywozowych którego wnosi, 
był dopuszczony do ruchu w tym państwie. Jedynie 
w przypadku, w którym przedstawienie takiego doku-
mentu nie jest możliwe, np. z uwagi na to, że w danym 
państwie nie istnieje obowiązek dopuszczenia do ru-
chu takiego pojazdu, można udowodnić jego użytko-
wanie w inny skuteczny sposób. Osoba wnioskująca 
o zwolnienie takiego pojazdu powinna przedstawić 
organowi celnemu inny dowód potwierdzający jego 
używanie przez wymagany okres.

Kolejnym z warunków jest nieprzerwane zamieszki-
wania przez osobę przesiedlającą się poza Unią Eu-
ropejską przez okres co najmniej dwunastu miesięcy.
W celu udokumentowania co najmniej dwunasto-
miesięcznego nieprzerwanego okresu zamieszkiwa-
nia poza Unią Europejską osoba przesiedlającą się z 
kraju trzeciego może przedłożyć organowi celnemu 
wszelkie wiarygodne dokumenty potwierdzające ten 
fakt, np. umowę o pracę, umowę najmu mieszkania, 
rachunki za gaz, energię elektryczną, itp.
Warunek posiadania miejsca zamieszkania poza ob-
szarem celnym Unii Europejskiej przez nieprzerwany 
okres dwunastu miesięcy poprzedzających przesie-
dlenie się osoby zainteresowanej nie będzie naru-
szony, jeżeli osoba zainteresowana, posiadając w tym 
okresie miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Eu-
ropejskiej, opuściła to miejsce czasowo (czy to w ce-
lach turystycznych, czy też w związku z wykonywaną 
pracą), o ile przez cały ten okres jej centrum życiowe 

ciągle znajdowało się w tym miejscu. Niemniej jednak 
długość okresu przebywania poza miejscem zamiesz-
kania w państwie trzecim nie może być taka, żeby 
wzbudzać wątpliwości, gdzie faktycznie znajduje się 
centrum życiowe osoby zainteresowanej.

W celu udowodnienia, że osoba przesiedlająca się 
przenosi swoje miejsce zamieszkania do Polski może 
przykładowo przedłożyć organom celnym kartę cza-
sowego pobytu, dokument potwierdzający zameldo-
wanie w kraju, umowę o pracę, umowę najmu miesz-
kania, itp. dokumenty świadczące o wyborze miejsca 
zamieszkania w Polsce.

Warunek zwolnienia celnego związany z „przesiedle-
niem” nie jest spełniony w przypadku, gdy w oparciu o 
okoliczności sprawy można uznać, że osoba ubiegają-
ca się o zwolnienie miała w tym samym czasie więcej 
niż jedno miejsce zamieszkania, tzn. nowe w Polsce i 
dotychczasowe w państwie trzecim. Przesiedlenie nie 
może stanowić czynności pozornej, bowiem zwolnie-
nie z należności celnych przywozowych może mieć 
miejsce jedynie wówczas, jeżeli osoba przesiedlająca 
się dokonała fizycznego aktu przeniesienia z państwa 
trzeciego do Polski, czyli ma miejsce zamieszkania w 
Polsce i tu użytkuje w życiu codziennym sprowadzone 
przez siebie towary.

Zwolnienie rzeczy przywożonych w ramach tzw. mie-
nia przesiedlenia udzielane jest pod warunkiem ich 
nieodstępowania przez okres 12 miesięcy od dnia ich 
objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu, a przy-
padku naruszenia tego warunku powstaje obowiązek 
uiszczenia należności celnych przywozowych według 
rodzaju rzeczy i wartości celnej ustalonej lub przyjętej 
w tym dniu przez organ celny.
Przez pojęcie „nieodstępowania” należy rozumieć nie 
tylko przeniesienie własności towaru, lecz również 
każde jego oddanie we władztwo osób trzecich na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy 
o podobnym charakterze, na podstawie której towar 
oddany jest do używania lub korzystania innemu pod-
miotowi.

Mienie osobiste dopuszczone do obrotu może zostać 
zwolnione z należności celnych przywozowych, zanim 
osoba przesiedlająca się ustali swoje miejsce zamiesz-
kania w Polsce, pod warunkiem że osoba ta zobowią-
że się do faktycznego ustalenia tu swojego miejsca 
zamieszkania w terminie sześciu miesięcy. Działaniom 
takim towarzyszy zabezpieczenie (w praktyce w wy-
sokości należności celno-podatkowych od przywo-
żonego towaru), którego forma i wysokość określana 
jest przez organy celne. W tym przypadku sześciomie-
sięczny okres posiadania oraz używania w państwie 
trzecim tak przywożonego mienia osobistego liczony 
jest od daty, kiedy mienie osobiste zostaje wprowa-
dzone do Polski.



Aby przywożone do wykorzystania w Polsce mienie 
osobiste przez osoby przenoszące swoje miejsce za-
mieszkania z państw trzecich do Polski mogło być 
zwolnione z należności celnych przywozowych, musi 
być zgłoszone organowi celnemu na terytorium Polski 
do procedury dopuszczenia do obrotu.

Co do zasady, wniosek o zwolnienie z należności cel-
nych składany jest w chwili dokonywania zgłoszenia 
celnego. Dlatego właściwym organem, który rozstrzy-
ga, czy w danym przypadku może być zastosowane 
zwolnienie celne jest ten organ celny, który przyjmuje 
to zgłoszenie.
Należy przy tym podkreślić, że w tym przypadku przy-
wożone z państw trzecich mienie osobiste (w tym 
również pojazdy samochodowe) może się przemieścić 
wewnątrz UE jedynie pod dozorem celnym w ramach 
procedury tranzytu.
Zgłoszenie do procedury tranzytu wymaga przesłania 
zgłoszenia do unijnego systemu tranzytowego NCTS 
(w myśl unijnych przepisów prawa celnego zgłoszenie 
przyjmowane jest wyłącznie w formie elektronicznej) 
oraz złożenia zabezpieczenia w wysokości należności 
celnych i podatkowych ciążących na towarze.

Do zgłoszenia celnego mienia osobistego do procedu-
ry dopuszczenia do obrotu zawierającego wniosek o 
zwolnienie z należności celnych przywozowych nale-
ży dołączyć spis przywożonych rzeczy w zestawieniu 
ilościowym i wartościowym, sporządzony w dwóch 
egzemplarzach.

Należy podkreślić, iż dokonu-
jąc zgłoszenia celnego mie-
nia osobistego z wnioskiem 
o zastosowanie zwolnienia z 
należności celnych przywozo-
wych osoba zainteresowana 
powinna przedłożyć dowody 
potwierdzające spełnienie 
przesłanek do zastosowania 
przedmiotowego zwolnienia 
celnego.

W każdym przypadku sprawa 
oceniana jest indywidualnie, a 
kwestię, czy zostały spełnio-
ne przesłanki uprawniające 
do zastosowania zwolnienia 
z należności celnych przywo-
zowych rozstrzyga właściwy 
w sprawie organ celny, biorąc 
pod uwagę stan faktyczny i 
prawny sprawy oraz załączo-
ne dokumenty.

Odrębną od zwolnień celnych 
kwestię stanowią zwolnie-
nia od podatku akcyzowego 
i VAT. Stosowanie zwolnień 
towarów z należności celnych 

przywozowych nie pociąga bowiem za sobą w sposób 
automatyczny stosowania zwolnień od tych podat-
ków.

W DTA, wychodząc naprzeciw potrzebom rodaków 
po Brexicie, oferujemy obsługę celną oraz organiza-
cję transportu mienia przesiedleńczego. Zapewniamy 
pomoc zarówno w emigracji do Wielkiej Brytanii jak i 
w powrocie do ojczyzny. Dokonujemy odpraw po obu 
stronach granicy unijnej. 
Wystarczy się do nas zgłosić, aby po zaakceptowaniu 
warunków współpracy otrzymać wyczerpujące in-
strukcje jak szybko i bezpiecznie przesunąć swój do-
bytek do drugiego kraju. 

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu: 
Amelia Jagodzińska - amelia.jagodzinska@dta.com.pl

Opr. na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/



OPOLE
Miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa 
opolskiego. Położone na Nizinie Śląskiej, w Pradolinie Wrocławskiej i Równinie Opolskiej, nad 
rzeką Odrą, współcześnie jest położone w odległości ok. 270 km od stolicy Polski i ok. 40 km 
od granicy z Czechami. 
Jedno z najstarszych miast w Polsce, lokowane na prawie magdeburskim przed 1217 przez Ka-
zimierza I opolskiego, prawnuka Bolesława III Krzywoustego. W czasach średniowiecza i rene-
sansu Opole było centrem handlu dzięki jego położeniu na kilku szlakach handlowych. 

Miasto było stolicą księstwa opolsko-raciborskiego. Szybka rozbudowa miasta była też spowo-
dowana powstaniem rejencji opolskiej w 1816. Pierwsza linia kolejowa łącząca Opole z Brze-
giem i Wrocławiem została otwarta w 1845, a pierwsze zakłady produkcyjne powstały w 1859, 
co znacznie przyczyniło się do znaczenia regionalnego miasta. 
W okresie PRL nastąpił gwałtowny rozwój Opola. W tym czasie ludność wzrosła ponad trzykrot-
nie. Zbudowano szereg zakładów przemysłowych, wzniesiono nowe dzielnice mieszkaniowe.

Opole słynie z Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, 
jak i niezwykle ciekawej historii ale co najważniejsze – 
w Opolu mieści się oddział jednej z naszych agencji cel-
nych – DTA BROKER.
Oddział DTA w Opolu realizuje odprawy celne w ekspo-
rcie, imporcie oraz tranzycie, obsługuje realizację kar-
netów ATA oraz TIR.
Opolscy specjaliści dokonują odpraw celnych w proce-
durze standardowej i uproszczonej, realizują również 
odprawy czasowe. Procedura uszlachetniania czynna 
oraz bierna – nie stanowi dla nich kłopotu! 
W opolskim oddziale nasi agenci pomogą Państwu spo-
rządzić dokumenty oraz świadectwa niezbędne do do-
konania odprawy. 
Cechują się oni niezbędną wiedzą i umiejętnościami, 
dlatego zawsze możecie Państwo liczyć na ich doradz-
two i wsparcie merytoryczne.

Znajdujemy się w budynku Urzędu Celnego na ulicy Zie-
lonogórskiej 3.
Serdecznie zapraszamy do Opola! 

DTA BROKER Sp. z o.o. 
ul. Zielonogórska 3, 45-323 Opole
tel. 77 455 41 38, e-mail: opole@dta.com.pl



Parlament Europejski zgodził się na zawarcie umowy 
o przyszłych stosunkach między UE a Wielką Brytanią

Parlament zdecydowaną większością głosów opo-
wiedział się za udzieleniem zgody na umowę określa-
jącą zasady przyszłych stosunków między UE a Wiel-
ką Brytanią.

Decyzja o wyrażeniu zgody została przyjęta głosami 
660 za, 5 przeciw i 32 wstrzymujących się, natomiast 
towarzysząca jej rezolucja, określająca ocenę i ocze-
kiwania Parlamentu wobec umowy, została przyjęta 
578 głosami, przy 51 przeciw i 68 wstrzymujących 
się. Glosowanie odbyło się we wtorek 27 kwietnia, 
ogłoszenie jego rezultatów w środę.

24 grudnia 2020 r. negocjatorzy UE i Wielkiej Brytanii 
osiągnęli porozumienie w sprawie umowy o handlu i 
współpracy ustanawiającej warunki przyszłej współ-
pracy między UE a Wielką Brytanią. Aby zminimalizo-
wać komplikacje wynikające z brexitu, umowa ta jest 
tymczasowo stosowana od 1 stycznia 2021 r. Aby 
umowa weszła w życie na stałe przed jej wygaśnię-
ciem 30 kwietnia 2021 r., konieczna jest zgoda Par-
lamentu.

Wystąpienie z UE jest „historycznym błędem”, ale 
umowa zaradzi problemom

W rezolucji przygotowanej przez Grupę Koordyna-
cyjną ds. Zjednoczonego Królestwa i Konferencję 
Przewodniczących Parlament z satysfakcją przyjmuje 
zawarcie umowy o handlu i współpracy między UE 
a Zjednoczonym Królestwem, która ogranicza nega-
tywne konsekwencje wystąpienia Wielkiej Brytanii 
z UE. Parlament uważa brexit za „historyczny błąd” i 
przypomina, że żaden kraj spoza UE nie może korzy-
stać z takich samych korzyści jak członek Unii.

Posłowie pozytywnie oceniają umowę o zerowych 
kontyngentach i taryfach między UE a Wielką Bryta-
nią. Są zdania, że a gwarancje dotyczące zasad uczci-
wej konkurencji mogą posłużyć za wzór dla przyszłych 
umów handlowych. Parlament zgadza się z zapisami 
dotyczącymi m.in. rybołówstwa, konsumentów, ruchu 
lotniczego i energii.

Posłowie żałują jednak, że Wielka Brytania nie chcia-
ła, by umowa objęła politykę zagraniczną, bezpieczeń-
stwa i rozwoju i nie chciała uczestniczyć w programie 
wymiany studentów Erasmus+.

Pokój w Irlandii

Jednym z głównych celów Parlamentu przyświecają-
cych zawarciu umowy jest o przyszłych relacjach jest 
zachowanie pokoju w Irlandii. Posłowie zdecydowa-
nie potępiają ostatnie jednostronne działania Wielkiej 
Brytanii, które są sprzeczne z Porozumieniem o Wy-
stąpieniu. Wzywają rząd Wielkiej Brytanii do działania 
w dobrej wierze i pełnego wdrożenia warunków pod-
pisanych umów, w tym Protokołu w sprawie Irlandii i 
Irlandii Północnej, oraz do stosowania ich zgodnie z 
harmonogramem ustalonym wspólnie z Komisją Eu-
ropejską.

Parlament powinien być zaangażowany w monitoro-
wanie

Posłowie podkreślają, że Parlament musi w pełni 
uczestniczyć w monitorowaniu sposobu stosowania 
umowy, w tym poprzez udział w jednostronnych dzia-
łaniach podejmowanych przez UE po uzyskaniu zgo-
dy Parlamentu.

Cytaty

„UE i Wielka Brytania stworzyły podstawy dla relacji 
między równymi sobie partnereami. Co najważniejsze, 
dzisiejszy dzień jest początkiem, a nie końcem. Poro-
zumieliśmy się w wielu ważnych obszarach, takich jak 
zapewnienie wzajemnego dostępu do rynku i budo-
wanie dobrych relacji w dziedzinie handlu. Pozostaje 
jeszcze wiele do zrobienia w zakresie polityki zagra-
nicznej i programów wymiany edukacyjnej. Aby inte-
resy obywateli były reprezentowane, Parlament musi 
być w pełni włączony w proces. Tylko partnerstwo, w 
którym obie strony trzymają się swoich zobowiązań, 
ma przyszłość” - powiedział Andreas Schieder (S&D, 
AT), sprawozdawca Komisji Spraw Zagranicznych.

„Ratyfikacja umowy nie jest wyrazem ślepego zaufa-
nia co do intencji rządu brytyjskiego jeśli chodzi o re-
alizację porozumienia w dobrej wierze. Jest to raczej 
polisa ubezpieczeniowa UE na wypadek dalszych bry-
tyjskich jednostronnych odstępstw od tego, co zosta-
ło wspólnie uzgodnione. Parlament pozostanie czuj-
ny. Powołajmy teraz Parlamentarne Zgromadzenie 
Partnerstwa, aby kontynuować budowanie mostów 
przez kanał La Manche” - powiedział Christophe Han-
sen (EPL, LU), sprawozdawca Komisji Handlu Między-
narodowego.

Źródło: www.europarl.europa.eu/



Informujemy Państwa o zmianie adre-
su naszego oddziału w Małaszewiczach, 
nowy adres to:

DTA Sp. z o.o.
Terminal AGROSTOP

Kobylany, ul. Słoneczna 150/206
21-540 Małaszewicze

Jednocześnie zachęcamy do skorzystania 
z naszych usług związanych ze spedycją 
kolejową, oferujemy Państwu:
- koordynowanie kontroli służb granicz-
nych jak np. sanitarna, celna, weteryna-
ryjna, fitosanitarna, organizacja transpor-
tu kontenerów,
- składowanie kontenerów, składowanie 
towarów, przeładunki pośrednie, bezpo-
średnie z FCL na FTL i FTL na FCL., 
- koordynowanie rewizji celnej.
- rozwiązujemy wszystkie problemy związane z importem i eksportem na granicy. 

Kontakt do oddziału: tel. 697 129 777, e-mail: malaszewicze@dta.com.pl

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej Ac-
cess2Markets znaleźć można formularz, poprzez 
który zgłosić można skargę dotyczącą dostępu do 
rynku: https://trade.ec.europa.eu/access-to-mar-
kets/en/contact-form?type=COMPL_TSD_GSP.
Na podstawie przekazanych w ramach kwestiona-
riusza informacji dotyczących opisu faktycznego 
potencjalnego naruszenia, w tym kwantyfikacji na-
ruszenia w ujęciu kosztowym czy sprzedażowym 
Komisja Europejska może zadecydować o podję-
ciu odpowiednich dalszych kroków – od podjęcia 
działań dyplomatycznych poprzez działania jedno-
stronne po uruchomienie mechanizmu rozstrzyga-
nia sporu.
Uwaga: Powyższy kwestionariusz, w zakresie monitorowania wykonania umowy UE-UK (TCA), nie 
jest wersją ostateczną – kwestionariusz dedykowany TCA jest jeszcze przedmiotem prac KE. Infor-
macja o możliwości skorzystania z docelowego narzędzia KE zostanie opublikowana w późniejszym 
terminie.

Źródło: brexit.gov.pl



8 kwietnia 2021 r. prezydent RP podpisał usta-
wę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo 
celne. 

Głównym celem długo oczekiwanych zmian było 
ujednolicenie i usprawnienie wydawanie decyzji 
dotyczących naliczania należności celnych i po-
datkowych oraz opłaty paliwowej i emisyjnej. W 
przypadku importu towarów wreszcie prowadzo-
ne będzie tylko jedno postępowanie dla okre-
ślenia należności celnych, podatku od towarów 
i usług, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej 
oraz opłaty emisyjnej. W efekcie takiego po-
stępowania wydana zostanie jedna decyzja dla 
wszystkich tych należności i opłat. Obecnie po-
stępowanie celne i podatkowe prowadzone są 
odrębnie a w ich wyniku wydawanych jest nawet 
kilka odrębnych decyzji. 
Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesią-
ca następującego po upływie miesiąca od dnia 
ogłoszenia.

***

Uzgodnienie nowych wzorów świadectw zdro-
wia na rynek australijski

W dniu 21 kwietnia 2021 r. strona australijska 
przekazała informację o ostatecznym zatwier-
dzeniu nowych wzorów świadectw zdrowia dla 
produktów mlecznych.
W wyniku negocjacji prowadzonych z australij-
skim Departamentem Rolnictwa i Zasobów Wod-
nych uzgodniono nowe wzory świadectw zdro-

wia dla przeznaczonych do spożycia przez ludzi: 
sera (innego niż ser wyprodukowany z surowego 
mleka) i masła oraz dla produktów mlecznych z 
mleka krowiego. Przedmiotowe dokumenty są 
dostępne na stronie internetowej GIW oraz u po-
wiatowych lekarzy weterynarii.

***

Możliwość eksportu do Chin produktów mlecz-
nych na cele paszowe

W dniu 19 kwietnia 2021 r. Ambasada RP w Pe-
kinie poinformowała o zakończeniu z dniem 15 
kwietnia 2021 r. przez stronę chińską procedury 
uzgadniania weterynaryjnego świadectwa zdro-
wia dla eksportu produktów mlecznych na cele 
paszowe z Polski do Chin i rozesłaniu uzgodnio-
nego wzoru do właściwych urzędów celnych. 
W związku z powyższym przesyłki posiadające 
oryginał urzędowego świadectwa zdrowia mogą 
być eksportowane do Chin począwszy od dnia 15 
kwietnia 2021 r. Przedmiotowe świadectwo jest 
drukowane na specjalnie zabezpieczonym papie-
rze, zaś jego wzór został zamieszczony na stronie 
internetowej GIW.
Opublikowana lista jedenastu polskich przedsię-
biorstw uprawnionych do eksportu produktów 
mlecznych na cele paszowe do Chińskiej Repu-
bliki Ludowej znajduje się na stronie internetowej 
chińskiego urzędu GACC oraz na stronie Głów-
nego Inspektoratu Weterynarii.

***

Zatwierdzenie wzoru świadectwa dla przywozu 
do Serbii zwierząt akwakultury przeznaczonych 
do celów hodowlanych

Służba weterynaryjna Serbii 12 kwietnia 2021 
r. zatwierdziła wzór świadectwa dla przywozu 
zwierząt akwakultury przeznaczonych do celów 
hodowlanych, do obszarów umieszczenia, do ło-
wisk typu „wpuść i złów” oraz otwartych obiek-
tów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne. 
Ww. wzór świadectwa dostępny jest na stronie 
internetowej Głównego Inspektoratu Weteryna-
rii.

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl



Pozytywny wpływ aktywności fizycznej 
Bruce Lee mawiał: „Jak trenujesz, tak będziesz walczyć” te słowa mogą znaleźć zastosowanie w wie-
lu aspektach życia, natomiast dziś chcemy skupić się nad pozytywnym wpływem aktywności fizycz-
nej. Według badań The Harvard Nurses Health Study, analizując zwyczaje ponad 200 tys. kobiet 
na przestrzeni 30 lat, wykazano, że już 30 minut marszu dziennie zmniejsza ryzyko rozwoju chorób 
serca, udaru mózgu i cukrzycy o 30-40 %.
Jakie korzyści wynikają z aktywności fizycznej?

- obniżenie poziomu cukru we krwi
- regulacja przemiany materii
- obniżenie ryzyka powstawania zaburzeń serco-
wo- naczyniowych
- obniżenie ciśnienie krwi
- zapobieganie osteoporozie
- wzmacnianie systemu immunologicznego.
To nie wszystko - regularny wysiłek fizyczny 
sprzyja pracy mózgu, ruch polepsza wydajność 
umysłową, a tym samym lepiej zapamiętujemy. 
Dodatkowo dobrze wpływa na zdrowie psychicz-
ne, poprzez wysiłek fizyczny rozładowuje się 
negatywne emocje.

Nie ma wątpliwości – ruch jest ważny. Nasi pracownicy doskonale o tym wiedzą, uprawiając sport 
wspomagają akcję charytatywne :) To wspaniały gest – zmierzający w dobrym kierunku!

Karolina Kosmalski

„DTA - Witaj wiosno” - to hasło na-
szej firmowej rywalizacji sportowej, 
która toczyła się cały marzec. 
Pandemia to ciężki czas, niesprzyja-
jący zdrowemu trybowi życia, dlate-
go postanowiliśmy wziąć się w garść 
i pomóc swoim organizmom przez 
bieganie, jazdę na rowerze, ćwicze-
nia i różne inne aktywności sporto-
we. 
W rywalizacji wzięły udział 24 oso-
by, które walczyły o zebranie jak 
największej ilości kalorii. Zwycięzcy 
- Łukaszowi - udało się ich zebrać 
prawie 25.000! Gratulujemy! 
Dodatkową motywacją do ćwiczeń 
była udzielona przez DTA pomoc dla 
podopiecznych Hrubieszowskiego 
Centrum Przeciwdziałania Patolo-
giom Społecznym „KRES”. Zebrane 
pieniądze przeznaczone zostały na 

zakup ręczników, pościeli, odzieży, butów, środków czystości.
Wiosna - czy jest piękniejszy czas w roku, żeby zacząć się ruszać? Załóż buty i wybiegnij z domu!



DOŁĄCZ DO ZESPOŁU DTA!
Poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:
Woj. dolnośląskie
Specjalista ds. logistyki i obsługi klienta – Smolec
Referent ds. dokumentacji celnej – Wrocław
Woj. lubelskie
Agent celny – Biała Podlaska
Agent celny – Międzyrzec Podlaski
Woj. łódzkie
Agent celny – Łódź
Referent ds. dokumentacji celnej – Łódź
Woj. mazowieckie
Młodszy magazynier (E-commerce) – Pruszków
Magazynier – Pruszków
Woj. podlaskie
Agent celny – Kuźnica Białostocka
Woj. pomorskie
Pracownik administracyjno-biurowy – Gdańsk
Magazynier – Gdańsk
Woj. warmińsko-mazurskie
Agent celny / Referent ds celnych – Elbląg
Zagranica
Specjalista ds. obsługi celnej i sprzedaży – Niemcy

Dołącz do naszego zespołu!
Szczegóły: https://dta.com.pl/praca/

Newsletter DTA wydawany w formie miesięcznika. 

Kontakt: newsletter@dta.com.pl

Obserwuj nas także w mediach społecznościowych:

https://www.dta.com.pl
Opracowanie: Andrzej Wac

DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k. 

Czym są kompetencję miękkie 
i czy warto je doskonalić?
Kompetencje miękkie określane są również jako kompe-
tencje międzyludzkie lub interpersonalne.
Umiejętności, czy też kompetencje twarde są uznawane 
jako podstawowe, są mierzalne i pierwszorzędne, to wie-
dza oraz umiejętności potrzebne do wykonywania okre-
ślonej pracy, np. znajomość języków obcych, czy obsługa 
komputera.
W odróżnieniu od umiejętności twardych, umiejętno-
ści miękkie nie są mierzalne, to cechy oraz umiejętności 
społeczne, które warunkują, w jaki sposób integrujesz 
się z innymi ludźmi lub też organizujesz swoją pracę.
Do kompetencji miękkich należą: empatia, komunikatywność, zarządzanie czasem, wysoka kultura 
osobista, asertywność, kreatywność.
Bez wątpienia umiejętności miękkie są nam potrzebne, nie tylko w kolektywie pracowniczym, ale 
również w życiu prywatnym jak i w relacjach z otoczeniem. Praca nad zarządzaniem czasem wspo-
może wykonywanie obowiązków, komunikatywność ułatwi pracę w zespole, a praca ze stresem na 
pewno wspomoże nasze zdrowie i samopoczucie.
Kompetencje miękkie rozwijać należy praktykując kontakt z innymi ludźmi, obserwując, analizując 
siebie w relacjach oraz zachowania własne. Literatura przedmiotu jak i szkolenia z umiejętności mięk-
kich niewątpliwie pomogą udoskonalić swoje umiejętności.

Karolina Kosmalski


