
Informacja dla podmiotów zainteresowanych eksportem mięsa drobiowego 

 i produktów z mięsa drobiowego, jaj i produktów jajecznych do Malezji 

 

Państwo, które odzyskało status kraju wolnego od HPAI, może od razu składać aplikacje o 

zezwolenie na eksport mięsa drobiowego i produktów z niego, jaj i produktów jajecznych do 

Malezji. 

 

Każdy przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego do Malezji powinien odbywać się 

zgodnie z regulacjami importowymi Departamentu Służb Weterynaryjnych (DVS) według 

Ustawy dotyczącej zwierząt z 1953r. (zaktualizowana w 2006r.) dostępnej na stronie 

internetowej GIW pod linkiem:  

http://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/malezja, nazwa pliku: Ustawa 

dotycząca zwierząt 

 

Importerzy w Malezji muszą wnioskować o zezwolenie importowe wystawione przez 

malezyjski Departament Kwarantanny i Inspekcji (MAQIS) umożliwiające import do Malezji. 

 

Każdej przesyłce musi towarzyszyć urzędowe weterynaryjne świadectwo zdrowia. 

 

Szczegółowe informacje nt. wymagań oraz procedur w zakresie importu mięsa drobiowego i 

produktów z mięsa drobiowego oraz jaj i produktów jajecznych na rynek malezyjski 

dostępne są na stronie internetowej właściwych władz Malezji www.dvs.gov.my.  

 

Na stronie GIW (http://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/malezja) zamieszczone 

są przetłumaczone na język polski następujące dokumenty: 

 

PRZEPISY W ZAKRESIE IMPORTU TUSZEK, PRODUKTÓW LUB ELEMENTÓW DROBIOWYCH 

DO MALEZJI: 

Plik: Wymagania dla mięsa drobiowego i produktów z niego 

 

PRZEPISY W ZAKRESIE IMPORTU JAJ LUB PRODUKTÓW JAJECZNYCH DO MALEZJI: 

Plik: Wymagania dla jaj i produktów jajecznych  

 

PROWADZENIE KONTROLI W ZAGRANICZNYCH RZEŹNIACH I ZAKŁADACH 

PRZETWÓRSTWA DLA CELÓW EKSPORTU MIĘSA I PRODUKTÓW POCHODZENIA 

ZWIERZĘCEGO DO MALEZJI:  

Plik: Prowadzenie kontroli w zakładach  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POWYŻSZEGO DOKUMENTU: 

Plik: Załącznik 1 

 

Podmioty zainteresowane wysyłką mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, jaj i 

produktów jajecznych do Malezji muszą wypełnić wniosek eksportowy (kwestionariusz) 

„Wniosek o eksport mięsa, drobiu, mleka, jaj i ich produktów do Malezji” (w języku polskim i 

angielskim)– dostępny na stronie internetowej GIW w zakładce Malezja pod nazwą:  

Wniosek o eksport -(wersja polska)  

Application for Export Meat Poultry Milk Egg and Products -(wersja angielska). 

 

http://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/malezja
http://www.wetgiw.gov.pl/download/1825_Ustawa-dotyczaca-zwierzat-_Act_647_Animal_Act_1953,631.pdf
http://www.wetgiw.gov.pl/download/1825_Ustawa-dotyczaca-zwierzat-_Act_647_Animal_Act_1953,631.pdf
http://www.dvs.gov.my/
http://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/malezja
http://old.wetgiw.gov.pl/files/1825_Wniosek%20o%20eksport%20MALEZJA.pdf


Przed złożeniem do właściwych władz Malezji, przedmiotowy wniosek musi zostać 

przedłożony właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii. Aplikacja jest weryfikowana 

i potwierdzana na poziomie PIW podpisem i pieczęcią właściwego PLW. Zatwierdzone 

dokumenty są przesyłane do GIW za pośrednictwem WIW. 

 

Dodatkowo, w przypadku wyżej wymienionych podmiotów, władze malezyjskie wymagają 

złożenia kwestionariusza JAKIM: 

- dla zakładów wytwarzających produkty na bazie mięsa drobiowego (nie prowadzących 

uboju), mleka i jaj wypełnia się kwestionariusz JAKIM-Application for Animal based Further 

Products, Milk and Eggs Products dostępny pod adresem:  

http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/auto%20download%20images/560df0466c043.pd

f  

-dla zakładów prowadzących ubój: JAKIM - overseas abattoir application dostępny pod 

adresem 

http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/auto%20download%20images/5642f1f0caf19.pdf.  

 

W przypadku zakładów, które nie prowadzą uboju, źródło takiego mięsa (rzeźnia), musi 

posiadać certyfikację halal i zgodę na eksport mięsa do Malezji (dotyczy to wyrobów 

mrożonych, chłodzonych, a także kiełbasek, „szynki” itd., gdzie mięso jest dominujące w 

wyrobie). Jeżeli zakład przetwarzający (np. wędliniarski) występuje  

o zgodę na eksport do Malezji, a mięso pochodzi ze źródła zatwierdzonego, to wypełnia tylko 

JAKIM-Application for Animal based Further Products, Milk and Eggs Products. Jeżeli nie, to 

bada się cały łańcuch od ubojni do produkcji. 

 

Kwestionariusz JAKIM powinien być przygotowany w 2 wersjach językowych: polskiej i 

angielskiej oraz przedłożony właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii, a 

następnie przekazany do GIW za pośrednictwem WIW (w wersji papierowej i na płycie CD). 

Nie jest wymagana weryfikacja oraz poświadczenie podpisem i pieczęcią PLW. 

 

Certyfikaty HALAL dla eksportowanych produktów mogą być podpisywane wyłącznie przez 

przedstawicieli związków wyznaniowych zaakceptowanych przez władze malezyjskie 

(JAKIM). 

http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/auto%20download%20images/560df0466c043.pdf
http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/auto%20download%20images/560df0466c043.pdf
http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/auto%20download%20images/5642f1f0caf19.pdf

