
Informacja dla podmiotów zainteresowanych eksportem mięsa drobiowego 
do Republiki Południowej Afryki 

 

Podmioty zainteresowane wysyłką świeżego mięsa drobiowego do RPA muszą spełniać 
wymagania zawarte w ustawie South African Meat Safety Act 2000, Act No 40 of 2000 
(Ustawa o bezpieczeństwie mięsa, nr 40 z 2000 r.) oraz rozporządzeniach 
wykonawczych do niej (link do dokumentu w jęz. angielskim: 
http://www.nda.agric.za/vetweb/Legislation/Meat%20safety/R_Meat_Safety_Act_4
0.htm), której tłumaczenie w części dot. mięsa drobiowego zamieszczone jest 
na stronie GIW (link: http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=1817 

Szczegółowe informacje nt. wymagań oraz procedur w zakresie importu świeżego 

mięsa na rynek RPA dostępne są na stronie DAFF pod następującym linkiem: 
http://www.nda.agric.za/vetweb/ImportExport/ImportProcedures/Meat%20import
%20procedure%202012-09.pdf 

Dodatkowo, podmioty zainteresowane eksportem powinny zapoznać się z warunkami 
uzgodnionymi ze stroną południowoafrykańską, zawartymi w świadectwie zdrowia 
dostępnym na stronie GIW pod następującym linkiem: 
http://old.wetgiw.gov.pl/files/4206_za04.pdf 

Podmiot zainteresowany ubieganiem się o uprawnienia eksportowe na rynek RPA 
powinien zgłosić takie zainteresowanie do właściwego powiatowego lekarza 
weterynarii. Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii przeprowadzi kontrolę 
i zweryfikuje spełnianie przez dany zakład wymagań południowoafrykańskich. 
Następnie zainteresowany zakład powinien wypełnić (w jęz. polskim i angielskim) 
kwestionariusz aplikacyjny dla zakładów mięsnych, w tym drobiarskich, dostępny 
na stronie GIW, pod linkiem: 

http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=1817.  

Przedmiotowe kwestionariusze, po ich wypełnieniu oraz dla potwierdzenia zawartych 
w nich danych, powinny zostać opieczętowane pieczęcią firmową zakładową 
i pieczęcią właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii oraz wojewódzkiego 
inspektoratu weterynarii, dodatkowo muszą zostać podpisane i opieczętowane przez 
właściwego powiatowego lekarza weterynarii i wojewódzkiego lekarza weterynarii, 
jak również osobę odpowiedzialną za przygotowanie ww. dokumentacji w zakładzie. 
Każda ze stron przedmiotowych kwestionariuszy (wersji polskiej i angielskiej), 

jak również każda ze stron załączników do ww. kwestionariuszy powinna zostać 
parafowana przez osobę odpowiedzialną  za przygotowanie ww. dokumentacji 
w zakładzie, jak również powiatowego lekarza weterynarii.  
 
Ponadto, w przedmiotowych kwestionariuszach, w dziale U, rubryka: świadek 
sygnatariusza – zgodnie z informacjami uzyskanymi od właściwych władz RPA - 
podpis powinien złożyć pracownik zakładu (inny niż w rubryce T). W rubryce tej, 
powinna znaleźć się również pieczęć ww. pracownika, jego imię i nazwisko 
drukowanymi literami, stanowisko, nazwa zakładu i data. 
 
Wypełnione w języku angielskim i polskim kwestionariusze należy przekazać 
za pośrednictwem właściwej terenowej jednostki Inspekcji Weterynaryjnej do GIW 
(w wersji papierowej i na płycie CD). 
W dalszej kolejności aplikacja zakładu jest przekazywana do oceny właściwym 
służbom RPA. Po wpisaniu na listę zakładów zatwierdzonych przez służby 
weterynaryjne RPA, zakład może rozpocząć eksport. 
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