
 

 

OFICJALNE 

Temat wiadomości e-mail: Przewoźnicy z UE: Czy jesteście gotowi na zmiany na 
granicy Wielkiej Brytanii/UE?  
 
Szanowni Klienci,  

  
Prosimy o zapoznanie się z tym e-mailem o nowych wymaganiach dla przewoźników, którzy 
przewożą towary do i z Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii).  
 
Obejmuje:  

1. Ważne zmiany od 1 października 2021 r. 
2. Dlaczego trzeba się zarejestrować na platformie obsługi przewozu samochodami 

ciężarowymi - Goods Vehicle Movement Service (GVMS)  
3. Aktualizacje dotyczące kontroli importu UE-GB od 1 stycznia 2022 r. 
4. Gdzie można znaleźć więcej informacji  

 
1. Ważne zmiany od 1 października 2021 

Jeżeli są Państwo przewoźnikiem, który przewozi towary między Wielką Brytanią (GB) a UE, 
od 1 października 2021 r. muszą wykonać następujące czynności:  
 

 Przekazać brytyjskiemu urzędowi celnemu informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony wszystkich towarów przewożonych do UE z Wielkiej 
Brytanii. Większość towarów będzie już objęta pełnym zgłoszeniem wywozowym 
zawierającym informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony. Jeśli tak nie jest lub 
jeśli przewożą Państwo puste palety, kontenery lub pojazdy w ramach umowy 
transportowej, muszą złożyć oddzielną deklarację wywozową deklarację skróconą 
(EXS). Może dojść do opóźnień na granicy lub nie przepuszczenia przez nią, jeśli nie 
podadzą Państwo informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony. Informacje na 
temat tego, jak i gdzie należy złożyć deklarację EXS dostępne są na witrynie 
GOV.UK.  

 

 Warunkiem wjazdu na obszar Wielkiej Brytanii jest posiadanie ważnego 
paszportu (dla obywateli UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 
Szwajcarii). Dowody tożsamości nie będą już akceptowane jako ważny dokument 
podróży i nie będzie można wjechać na ich podstawie do Wielkiej Brytanii. Osoby, 
które nie mają paszportu, mogą nie zostać wpuszczone do Wielkiej Brytanii. Więcej 
informacji (także o zwolnieniach) można znaleźć na GOV.UK. 
 

2. Dlaczego trzeba się zarejestrować na platformie obsługi przewozu samochodami 
ciężarowymi - Goods Vehicle Movement Service (GVMS)  
 
Wdrożono już pełną kontrolę celną eksportu z Wielkiej Brytanii do UE, a rząd Wielkiej 
Brytanii potwierdził, że pełne kontrole zostaną wprowadzone zgodnie z planem dla całego 
importu z UE do Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że od 1 stycznia system 
informatyczny Goods Vehicle Movement Service (GVMS) będzie używany w niektórych 
portach Wielkiej Brytanii do odprawy celnej wszystkich towarów przewożonych między 
Wielką Brytanią a UE.  
 
Od 1 stycznia, przewóz dowolnych towarów przez port w Wielkiej Brytanii, który będzie 
wymagać użycia GVMS będą musieli skorzystać z tej usługi. Jeśli nie są Państwo 
zarejestrowani w GVMS:  

 nie będą mogli przeprowadzić odprawy celnej towarów; ani 

 przekroczyć granicy.  
 

https://www.gov.uk/guidance/find-out-when-to-make-an-exit-summary-declaration?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
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Do 31 grudnia 2021 r. korzystanie z GVMS jest wymagane tylko przy przewozie towarów do 
Wielkiej Brytanii z UE w ramach Konwencji Wspólnego Tranzytu (CTC lub Tranzyt).  
 
Nawet jeśli nie muszą Państwo jeszcze korzystać z tej platformy, 
powinni zarejestrować się w GVMS już teraz, aby przygotować się na wymagania 
wchodzące od 1 stycznia 2022 r.  
  
Porty, które używają systemu GVMS do kontroli towarów, będą wymagały wcześniej 
złożonych numerów referencyjnych deklaracji, które należy połączyć ze sobą w ramach 
jednego numeru referencyjnego, który określa się, jako Numer Referencyjny Przewozu 
Towarów (GMR). Aby dokonać odprawy, należy zapewnić przewoźnikowi ważny dokument 
GMR do kontroli.  
 
Jeśli są Państwo kierowcą przewożącym towary, zwykle będą tworzyć GMR 
samodzielnie. Może to jednak zrobić także osoba trzecia - na przykład menadżer 
przewoźnika, agent celny przedsiębiorcy lub spedytor. Trzeba utworzyć jeden GMR na 
pojazd. Kierowca musi upewnić się, że ma GMR wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
informacjami celnymi i dokumentami dla trasy, którą zamierza jechać, jeszcze zanim dotrze 
do granicy.   
 
3. Aktualizacje dotyczące kontroli importu UE-GB od 1 stycznia 2022 r. 

 
Rząd Wielkiej Brytanii wyznaczył nowy, pragmatyczny harmonogram wprowadzenia pełnej 
kontroli importu towarów przywożonych do Wielkiej Brytanii z UE.   

 
Pełne deklaracje celne i kontrole celne towarów przewożonych z UE do Wielkiej Brytanii 
zgodnie z planem będą wprowadzone od 1 stycznia, co oznacza że:  

 
od 1 stycznia 2022:  

 przedsiębiorstwa nie będą już mogły opóźniać składania deklaracji przywozowych. 
Jeśli przewożą Państwo towary z UE, poprzez porty, które obsługują model 
wcześniejszego złożenia lub wykorzystują system Obsługi Przewozu Samochodami 
Ciężarowymi (GVMS), firma, której towary przewożą, będzie musiała dokonać 
pełnych deklaracji importowych, jeszcze zanim ładunek dotrze do granicy Wielkiej 
Brytanii .  
 

 Wszystkie lokalizacje graniczne będą musiały rozpocząć kontrolę towarów. Oznacza 
to, że nie będzie już można przejść przez port z towarami, jeżeli nie zostały one 
odprawione celnie. 
  

Jednak, zawierająca informacje o bezpieczeństwie i ochronie, przywozowa deklaracja 
skrócona (PDS) , dla towarów wwożonych z UE do Wielkiej Brytanii, będzie wymagana 
od 1 lipca 2022 r., a nie od 1 stycznia.   

Istnieją inne zmiany dotyczące potrzeby świadectw i kontroli żywych zwierząt i produktów 
rolno-spożywczych. Więcej informacji o zmianach można znaleźć na witrynie GOV.UK.  
  
4. Gdzie można znaleźć więcej informacji  

 Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji na temat tych nowych wymagań, mogą: 

 Porozmawiać z doradcą poprzez czat na żywo na witrynie rządu Wielkiej Brytanii 
dla przewoźników. Usługa czatu na żywo jest dostępna w pięciu językach: 
angielskim, rumuńskim, polskim, bułgarskim i węgierskim.  

https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/check-how-to-move-goods-through-ports-that-use-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/check-how-to-move-goods-through-ports-that-use-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-pragmatic-new-timetable-for-introducing-border-controls
https://transport-goods-to-and-from-eu.dft.gov.uk/
https://transport-goods-to-and-from-eu.dft.gov.uk/
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 Warto zapoznać się z przygotowanym przez Rząd Wielkiej Brytanii Podręcznikiem 
Przewonika (dostępnym w wielu językach) który zapewnia najnowsze, szczegółowe 
wskazówki o tym, jakie kroki należy podjąć, aby przewozić towary między Wielką 
Brytanią a UE. 

  
Z poważaniem,  
 
Rząd Wielkiej Brytanii   
  
 

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-hauliers?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-hauliers?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008

