
Kraj Zniesienie restrykcji dla województwo/powiat Utrzymanie/wprowadzenie restrykcji

Republika 
Białorusi

–  drób żywy (z wyjątkiem dzikiego, 
zoologicznego i cyrkowego) 

–  jaja wylęgowe 
–  mięsa drobiowe 
–  produkty przetwórstwa jaj kurzych  

puchu i pierza 
–  nie poddane obróbce (dezynfekcji) trofea 

myśliwskie dzikiego ptactwa (drobiu) 
–  nieprzeznaczone do spożycia  

surowce pochodzenia zwierzęcego, 
przeznaczone do produkcji karm  
dla zwierząt domowych

–  zachodniopomorskie (15.06) 
–  warmińsko-mazurskie (15.06) 
–  lubelskie (26.05)

–  dzikie, zoologiczne i cyrkowe ptactwo 
–  jaja spożywcze 
–  pasze i dodatki paszowe pochodzenia zwierzęcego,  

w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, 

skorupiaków i bez krę gow ców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce 

termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, 

gryzoni, zwierząt akwariowych  

i terrariowych) 

–  pasze i dodatki paszowe pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków 

do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, 

gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych)

Honkong

–  mięso drobiowe (tuszki, elementy  
i podroby) oraz produkty drobiowe,  
w tym jaja

–  powiaty lubartowski, 
krasnostawski/lubel skie;  

–  ostrowski, szamotulski/ 
wiel ko pol skie;  

–  my śli bor ski/za chod nio po mor skie;  
–  le gnic ki/dolnośląskie;  
–  iławski/warmińsko-mazurskie (3.06)

Republika 
Armenii

–  drób żywy i wszystkie pro duk ty z mięsa 
drobiowego 

–  pióra, puch 
–  jaja konsumpcyjne i wylęgowe 
–  mączki mięsno-kostnej 
–  pasze i dodatki paszowe, z wyjątkiem 

dodatków zawierających materiały 
syntetyczne i chemiczne

–  lubelskie (2.06)

Bośnia  
i Her ce go wi na

–  zakaz nie ma zastosowania  
do następujących przesyłek: 

a) hermetycznie zamkniętych, poddanych 
obróbce termicznej konserw drobiowych  
lub z dzikich ptaków łownych, które podczas 
produkcji zostały poddane sterylizacji 
przynajmniej FO3 lub większej; 

b) produktów jajecznych, które przed lub 
podczas produkcji zostały poddane obróbce 
cieplnej za pomocą suszenia - produkcja 
jajek w proszku, pasteryzacja lub sterylizacja; 

c) produktów poddanych obróbce cieplnej,  
w których podczas tego procesu osiąga się 
temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz 
produktu; 

d) pióra lub części piór, które zgodnie  
z posiadaną deklaracją zostały poddane 
obróbce parą wodną lub inną metodą,  
która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze 
nie mogą zostać przeniesione na tę 
przesyłkę.

–  łódzkie, dolnośląskie, lubelskie, 
lubuskie, zachodniopomorskie, 
śląskie, warmińsko-mazurskie i 
wiel ko pol skie (20.05)

–  drób żywy, ptaki bezgrzebienie (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i strusi), 
dzikie ptaki i  łowne oraz inne ptaki hodowlane oraz utrzymywane  
w niewoli, w tym ptaki przemieszczane jako zwierzęta towarzyszące; 

–  pisklęta jednodniowe; 
–  jaja wylęgowe i konsumpcyjne; 
–  zarodki drobiu, ptaki bezgrzebieniowe oraz dzikie ptaków łownych; 
–  świeże i mrożone mięso drobiowe, ptaków bezgrzebieniowych oraz 

dzikich ptaków łownych; 
–  produkty z mięsa drobiowego, ptaków bezgrzebieniowych i dzikich 

ptaków łownych; 
–  inne produkty pochodzenia zwierzęcego pochodzące od ptaków 

przeznaczonych  
do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub rolniczego; 

–  niespreparowane trofea myśliwskie pochodzące od ptaków oraz 
niespreparowane ptasie pióra bądź części piór. 

Singapur

–  drób, mięso drobiowe, produkty drobiowe  
i hodowlane ptaki ozdobne

–  powiat wrocławski/dolnośląskim;  
–  powiat łódzki/łódzkie (9.06)

–  drób, mięso drobiowe, produkty drobiowe  
i hodowlane ptaki ozdobne

–  powiaty kolski i ko niński/ 
wielkopolskie; (1.06) 

–  gliwicki/śląskie;  
–  kę dzie rzyń sko -ko ziel skie/opolskie; 
–  sieradzki, łowicki, łódz kow schod ni, 

poddębicki, zgierski/łódzkie;  
–  ostródzki/warmińsko-mazurskie

–  drób, produkty drobiowe i hodowlane ptaki 
ozdobne

–  powiaty lubartowski, kra sno staw ski/ 
lu bel skie (4.05) 

–  ostrowski, kolski, szamotulski, 
wolsz tyń ski/wielkopolskie 

–  my śli bor ski/za chod nio po mor ski 
–  legnic kie go/dol no ślą skie 
–  raciborski/śląskie 
–  iławski/warmińsko-mazurski 
–  iławski/warmińsko-mazurskie  

(4.05)

–  produkty drobiowe i drób żywy:  
z zatwierdzonych zakładów, spełniających 
warunki nowego wzoru świadectwa zdrowia. 
Dodatkowo, w przypadku ponownego 
wystąpienia grypy ptaków w przyszłości,  
nie dojdzie do automatycznej blokady 
eksportu mięsa drobiowego z całego 
terytorium Polski

–  wszystkie rejony gdzie nie 
wystąpiła dotychczas ptasia grypa 
przy spełnieniu zapisów 
właściwego wzoru świadectwa 
zdrowia z za twier dzo nych 
zakładów (23.04)


