
Regulacje dotyczące przywozowej kontroli Ŝywności 
 
Art. 1 

Niniejsze regulacje zostały ustanowione zgodnie z częścią 1 Art. 27 Ustawy o higienie 
Ŝywności. 
 
Art. 2 

Niniejsze regulacje mają zastosowanie dla kontroli bezpieczeństwa i higieny oraz 
jakości Ŝywności, dodatków do Ŝywności, przyborów do Ŝywności, pojemników na Ŝywność, 
opakowań Ŝywności oraz detergentów spoŜywczych przeznaczonych do przywozu. 

Kontrola opisana w poprzednim akapicie jest zgodna z Art. 27 Ustawy o higienie 
Ŝywności. 

Produkty opisane w pierwszym akapicie zostaną podane w odpowiednim katalogu 
produktów. 

Produkty opisane w pierwszym akapicie to takie produkty, które zostały wymienione 
w odpowiednim katalogu produktów wydanym przez właściwy organ. 

Kontrola ponownie importowanych produktów jest przeprowadzana zgodnie z 
procedurą określoną przez odpowiedni organ. 

 
Art. 3 

Importer (podmiot wnioskujący o przeprowadzenie kontroli) musi posiadać oraz 
złoŜyć do organu odpowiedzialnego za przeprowadzanie kontroli następujące dokumenty, w 
formie pisemnej lub elektronicznej, celem umoŜliwienia przeprowadzenia kontroli: 

1. Formularz wniosku. 
2. Sprawozdanie z podstawowymi informacjami na temat importowanej Ŝywności. 
3. Kopię sprawozdania dotyczącego przywozu. 
4. Konieczne zaświadczenia wymagane przez właściwy organ w przypadku wystąpienia 

zagroŜenia dla bezpieczeństwa i higieny. 
 

KaŜdy dokument lub zaświadczenie wymienione w poprzednim akapicie musi być 
poprawne i kompletne. Do czasu złoŜenia przez importera poprawnej i kompletnej 
dokumentacji zgodnie z wymogami wymienionymi powyŜej, organ odpowiedzialny za 
kontrolę nie wyda zatwierdzenia kontroli. 

 
Art. 4 

Produkty zgłoszone do kontroli nie zostaną zatwierdzone do przywozu jeśli nie 
zostanie stwierdzone, Ŝe spełniają odpowiednie przepisy Ustawy o higienie Ŝywności, z 
wyłączeniem następujących sytuacji: 

1. Jeśli w odniesieniu do importowanych produktów zostało wydane zaświadczenie o 
kontroli przez władze kraju pochodzenia, który podpisał z Republiką Chińską 
wzajemną umowę o zniesieniu kontroli; 

2. Jeśli produkty są przeznaczone do przywozu na własny uŜytek przez personel 
ambasady obcego kraju lub konsulatu w Republice Chińskiej lub przez osoby 
posiadające immunitet dyplomatyczny; 

3. Jeśli produkt jest przeznaczony do przywozu na własny uŜytek/nie do sprzedaŜy, jako 
próbka handlowa, na potrzeby prezentacji, badań i rozwoju lub teŜ na cele związane z 
badaniami, oraz liczba lub ilość importowanych produktów nie przekracza górnego 
limitu ustalonego przez odpowiedni organ odpowiedzialny za kontrolę oraz zniesienie 
wymogu kontroli zostało w sposób naleŜyty zatwierdzone przez odpowiednie władze 
lub organ odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli. 



 
Art. 5 

Kontrola przewidziana w niniejszych Regulacjach moŜe zostać przeprowadzona przy 
zastosowaniu następujących 3 procedur: 

1. Analiza dokumentacji: Analiza formularza wniosku oraz dokumentacji koniecznej do 
złoŜenia wniosku o kontrolę, przeprowadzona przez kontrolerów; 

2. Certyfikacja na miejscu: Kontrola towarów zgromadzonych na miejscu, 
przeprowadzona przez kontrolerów, dotycząca takich kryteriów jak kontrola 
artykułów, wyglądu opakowania oraz oznakowania; 

3. Badanie próbek: Wybranie przez kontrolerów odpowiedniej liczby lub ilości próbek, 
które zostaną skierowane do placówek kontrolnych w celu przeprowadzenia badań 
sensorycznych, chemicznych, na występowanie ciał obcych oraz własności 
fizycznych. 
 

Art. 6 
Odpowiedni organ moŜe przeprowadzić kontrolę importowanej Ŝywności, zgodnie z 

poziomem ryzyka niezgodności takich produktów z Ustawą o higienie Ŝywności, za pomocą 
następujących metod: 
1. Kontrola wszystkich partii: Po złoŜeniu wniosku o kontrolę, analizie dokumentacji, 

certyfikacji na miejscu oraz wybraniu próbek przez organ odpowiedzialny za 
przeprowadzanie kontroli, próbki produktu zostaną skierowane do placówki kontrolnej 
wyznaczonej i zatwierdzonej przez odpowiedni organ w celu przeprowadzenia 
kontroli. Importer pokryje opłatę za kontrolę. Jeśli wyniki kontroli nie wykryją 
niezgodności z wymogami, organ odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli 
wystawi zezwolenie na import. 

2. Kontrola wyrywkowa: Po złoŜeniu wniosku o przeprowadzenie kontroli oraz po 
analizie dokumentacji, organ odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli 
przeprowadzi wyrywkową kontrolę partii. Procent regularnych kontroli wyrywkowych 
wynosi około od 2% do 5%, zaś procent egzekwowanych kontroli wyrywkowych 
wynosi około od 20% do 50%. Wybrane do kontroli partie nie zostaną dopuszczone do 
przywozu, jeśli wyniki analizy dokumentacji, certyfikacji na miejscu oraz badania 
próbek przez organ odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli nie potwierdzą 
zgodności z wymogami. Z wyjątkiem certyfikacji wszystkich partii, w odniesieniu do 
partii produktu niewybranych do kontroli zostanie wydane zezwolenie na przywóz, 
przy czym organ odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli moŜe przeprowadzić 
certyfikację na miejscu lub teŜ zbadać próbki wyłącznie w przypadku wystąpienia 
zagroŜenia dla higieny i bezpieczeństwa. Jeśli produkty spełniają wymogi, organ 
odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli wystawi zaświadczenie o zezwoleniu na 
przywóz. 

3. Certyfikacja wszystkich partii: Po złoŜeniu wniosku o kontrolę, partia produktów, 
która nie została wybrana przez organ odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli 
zostanie poddana certyfikacji na miejscu i jeśli produkty spełniają wymogi, organ 
odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli wystawi zaświadczenie o zezwoleniu na 
przywóz. Organ odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli moŜe dokonać badania 
próbek wyłącznie w przypadku wystąpienia zagroŜenia dla higieny i bezpieczeństwa. 
Jeśli produkty spełniają wymogi, organ odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli 
wystawi zaświadczenie o zezwoleniu na przywóz. 

4. Rejestracja: Jeśli produkty, w odniesieniu do których złoŜono wniosek o 
przeprowadzenie kontroli zostały wytworzone zgodnie z wymogami higieny i 
bezpieczeństwa, co zostało poświadczone wzajemnymi umowami oraz zostały 



zarejestrowane przez odpowiedni organ, takie produkty mogą zostać dopuszczone do 
przywozu, jeśli wyniki analizy dokumentacji, o ile taka jest konieczna, spełniają 
wymogi. Organ odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli moŜe dokonać badania 
próbek lub certyfikacji na miejscu wyłącznie w przypadku wystąpienia zagroŜenia dla 
higieny i bezpieczeństwa. Jeśli produkty spełniają wymogi, organ odpowiedzialny za 
przeprowadzenie kontroli wystawi zezwolenie na przywóz. 

 
Art. 7 

W następujących sytuacjach produkty podlegające kontroli zostaną zbadane według 
procedury „kontrola wszystkich partii” oraz organ odpowiedzialny za przeprowadzenie 
kontroli przeprowadzi taką kontrolę, jeśli w odniesieniu do produktów sporządzono 
sprawozdania z testów: 
1. produkty, w odniesieniu do których dowiedziono, Ŝe są w bezsporny sposób 

niebezpieczne dla ludzi, w oparciu o odpowiednie informacje dotyczące 
bezpieczeństwa produktów pochodzące z kraju lub z zagranicy lub teŜ w oparciu o 
dowody naukowe; 

2. produkty zaklasyfikowane do kontroli według procedury „kontrola wszystkich partii” 
w ramach rocznego planu kontroli towarów przeznaczonych na import właściwego 
organu; 

3. jeśli poprzednia partia produktów od tego samego importera oraz wyprodukowana w 
tym samym regionie, o tych samych numerach seryjnych kategorii towarów nie 
spełniała wymagań; 

4. jeśli właściwy organ, kierując się bezpieczeństwem, utrzymuje, Ŝe takie produkty 
powinny zostać poddane kontroli według procedury „kontrola wszystkich partii”. 
Przed zakończeniem procedur kontroli według procedury „kontrola wszystkich partii” 

dla poprzedniej partii, partie, w odniesieniu do których ponownie złoŜono wniosek o kontrolę 
dotyczące takiej partii produktów, będą równieŜ podlegać kontroli według procedury 
„kontrola wszystkich partii”. 
 
Art. 8 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniŜszych sytuacji, produkty podlegające kontroli 
zostaną poddane szczegółowej kontroli wyrywkowej: 
1. Produkty zostały zaklasyfikowane do szczegółowej kontroli wyrywkowej w ramach 

rocznego planu kontroli towarów przeznaczonych do przywozu opracowanego przez 
właściwy organ. 

2. Dla produktów przewidzianych do kontroli według procedury „kontrola wszystkich 
partii”, po tym jak ten sam importer dokonał przywozu 5 kolejnych partii takich 
produktów wyprodukowanych w tym samym regionie, o tych samych numerach 
seryjnych kategorii towarów i produkty te zostały zbadane pod kątem zgodności z 
wymogami z wynikiem pozytywnym a partia poprzedzająca takich 5 partii została 
skontrolowana w ramach kontroli wyrywkowej; 5 kolejnych partii takich produktów 
pochodzących od tego samego importera nie spełniało wymogów i wielkość próbek 
takich kolejnych 5 partii produktów powinna być trzykrotnie większa niŜ wielkość 
próbki z poprzedniej partii, która nie spełniła wymogów. 

3. Dla produktów przewidzianych do zatwierdzenia według procedury regularnej 
kontroli wyrywkowej, wyprodukowanych w tym samym regionie, z tymi samymi 
numerami seryjnymi kategorii towarów, w odniesieniu do których kontrola wykazała 
niezgodność z wymogami. 

4. Właściwy organ moŜe przeprowadzić szczegółową kontrolę wyrywkową w przypadku 
wystąpienia zagroŜenia dla higieny i bezpieczeństwa. 



 
Art. 9 

W przypadku którejkolwiek z poniŜszych sytuacji produkty podlegające kontroli 
zostaną zbadane według procedury regularnej kontroli wyrywkowej: 
1. Produkty zaklasyfikowane do regularnej kontroli wyrywkowej w ramach rocznego 

planu kontroli towarów przeznaczonych do przywozu opracowanego przez właściwy 
organ. 

2. Dla produktów przewidzianych do kontroli w ramach szczegółowej kontroli 
wyrywkowej, po tym jak ten sam importer dokonał przywozu 5 kolejnych partii takich 
produktów wyprodukowanych w tym samym regionie, o tych samych numerach 
seryjnych kategorii towarów i takie produkty zostały zbadane pod kątem zgodności z 
wymogami z wynikiem pozytywnym a partia poprzedzająca takich 5 partii została 
skontrolowana w ramach kontroli wyrywkowej; 5 kolejnych partii takich produktów 
pochodzących od tego samego importera nie spełniało wymogów i wielkość próbek z 
kolejnych 5 partii takich produktów powinna być trzykrotnie większa niŜ wielkość 
próbki poprzedniej partii, która nie spełniła wymogów. 

 
Art. 10 

W przypadku którejkolwiek z poniŜszych sytuacji, produkty podlegające kontroli 
zostaną zbadane według procedury regularnej kontroli wszystkich partii: 
1. Produkty zaklasyfikowane do kontroli wszystkich partii w ramach rocznego planu 

kontroli towarów przeznaczonych do przywozy opracowanego przez właściwy organ. 
2. Jeśli produkty wyprodukowane w tym samym regionie, naleŜące do tej samej kategorii 

towarów oraz tej samej chińskiej marki (Chinese Label) nie spełniają wymogów. 
 

Dla produktów przewidzianych do kontroli według procedury „kontrola wszystkich 
partii”, po tym jak ten sam importer dokonał przywozu 5 kolejnych partii takich produktów 
wyprodukowanych w tym samym regionie, o tych samych numerach seryjnych kategorii 
towarów i produkty te zostały zbadane pod kątem zgodności z wymogami z wynikiem 
pozytywnym, wtedy kolejna partia takich importowanych produktów moŜe być zwolniona z 
kontroli; o ile partia poprzedzająca takich 5 partii została skontrolowana według procedury 
kontroli wyrywkowej; natomiast jeŜeli 5 kolejnych partii takich produktów pochodzących od 
tego samego importera nie spełniało wymogów, wówczas wielkość próbek takich kolejnych 5 
partii produktów powinien być trzykrotnie większy niŜ wielkość próbki z poprzedzającej je 
partii, która nie spełniła wymogów. 

 
Art. 11 

Jeśli w odniesieniu do produktów podlegających kontroli wystąpi którakolwiek z 
opisanych poniŜej sytuacji, organ właściwy moŜe zwrócić się z prośbą do odpowiedniej 
organizacji lub rządu kraju eksportującego o wydanie pisemnego dokumentu zawierającego 
wyjaśnienie przyczyn niezgodności, plan naprawy oraz opis środków zapobiegawczych i 
kontrola takich produktów w ramach opisanych powyŜej metod zostanie przeprowadzona 
dopiero po zatwierdzeniu takiego dokumentu: 
1. Produkt, w odniesieniu do którego ten sam wnioskodawca złoŜył ponowny wniosek o 

kontrolę według procedury „kontrola wszystkich partii” po raz drugi nie przeszedł 
pozytywnie kontroli. 

2. Produkty o takich samych numerach seryjnych kategorii i o takim samym 
pochodzeniu lub pochodzące z tego samego kraju, które 3-krotnie nie przeszły kontroli 
w ciągu 6 miesięcy od pierwszego naruszenia regulacji. 

 



Art. 12 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji w odniesieniu do 

importowanych produktów, organ właściwy moŜe tymczasowo zawiesić pozwolenie 
dotyczące konkretnego importera lub pochodzenia produktów: 
1. Produkty określone w poprzednim artykule, dla których nie zatwierdzono pisemnego 

dokumentu. 
2. Produkty, dla których pisemny dokument określony w poprzednim artykule nie moŜe 

zostać dostarczony w dozwolonym terminie lub importowane produkty, dla których 
ponownie złoŜono wniosek o kontrolę i które nadal nie spełniają wymogów. 

 
W przypadku importerów wnioskujących o kontrolę, których wnioski zostały 

tymczasowo zawieszone, odpowiednie przedsiębiorstwa spoŜywcze, kraje importujące lub 
rząd kraju importującego mogą wnieść o zniesienie zawieszenia przez organ właściwy oraz 
wnioski takich importerów mogą zostać ponownie zatwierdzone po wydaniu zgody na 
zniesienie zawieszenia. 
 
Art. 13 

Począwszy od piętnastego dnia przed datą przywozu, importer wnioskujący o kontrolę 
lub jego przedstawiciel złoŜy wniosek o kontrolę do organu odpowiedzialnego za 
przeprowadzenie kontroli w porcie, do którego zostaną przywiezione produkty. 
 
 Jeśli wniosek o kontrolę składa przedstawiciel, udostępniony zostanie dokument 
toŜsamości takiego przedstawiciela. Osoby, które zajmują się takim przedstawicielstwem w 
ramach swojej działalności dochodowej mogą odebrać upowaŜnienie oraz zostać 
zarejestrowane przez organ odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli. 
 
Art. 14 

Organ odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli, który dokonuje badania, kontroli, 
rejestracji lub wystawia zaświadczenia zgodnie z niniejszymi Regulacjami nakłada opłaty 
związane z badaniem, kontrolą, rejestracją lub wydaniem zaświadczeń. 
 
 Stawki oraz pobór opłat określonych w poprzedni artykule zostaną ustanowione, na 
zasadzie mutatis mutandis, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami zawartymi w rozdziale 
7 Ustawy o kontroli towarów zatwierdzonej przez Ministra Gospodarki. 
 
Art. 15 
 Próbki do kontroli są bezpłatnie wybierane oraz pobierane z importowanej Ŝywności 
przez organ odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli. Po pobraniu próbek, organ wystawi 
dla celów urzędowych potwierdzenie pobrania próbek dla urzędników celnych oraz importera 
wnioskującego o kontrolę. 
 
Art. 16 

Kontrolerzy wybierają próbki do kontroli na zasadzie losowej i importer wnioskujący 
o kontrolę nie moŜe wpływać na ten proces. Maksymalna liczba próbek lub ilość produktu 
pobrana do kontroli to taka liczba lub ilość, jaka jest wystarczająca na potrzeby kontroli i 
archiwizacji. 
 
 Jeśli pobranie próbek Ŝywności w porcie jest utrudnione, organ odpowiedzialny za 
przeprowadzenie kontroli wyznaczy alternatywną lokalizację dla tego celu. 
 



Art. 17 
Organ odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli podczas pobierania próbek 

współpracuje ze słuŜbami celnymi w odniesieniu do produktu podlegającego kontroli. Organ 
odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli powiadomi słuŜby celne na miejscu przed 
pobraniem próbek z kontenerów, wysyłając wniosek o zaniechanie kontroli celnej. 
 
Art. 18 

Badanie próbek zostanie przeprowadzone w takiej kolejności, w jakiej próbki zostały 
pobrane. JednakŜe placówka kontrolna moŜe w pierwszej kolejności przeprowadzić kontrolę 
produktów, dla których złoŜono wniosek o ponowną kontrolę, zgodnie z niniejszymi 
Regulacjami. 
 
Art. 19 

Po przeprowadzeniu procesu kontroli wyrywkowej dla importowanych produktów, 
gdy kolejna wyrywkowa kontrola nie moŜe zostać przeprowadzona w ciągu 5 dni w placówce 
kontrolnej z powodu takiej wcześniejszej kontroli lub gdy pobranie próbek takich produktów 
jest utrudnione na placu z kontenerami lub teŜ produkty mogą łatwo ulec uszkodzeniu, organ 
odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli moŜe, zgodnie z wymogami kontroli, wydać 
zawiadomienie o warunkowym zezwoleniu, aby produkty mogły przejść przez kontrolę celną, 
jednakŜe produkty, które zostały zaklasyfikowane jako podlegające kontroli według 
procedury „kontrola wszystkich partii” zostaną tymczasowo zatrzymane. 
 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz zachowanie w dobrym stanie produktów 
dopuszczonych do przywozu na podstawie warunkowego zezwolenia ponosi importer 
wnioskujący o kontrolę. Jeśli potwierdzona lokalizacja magazynowania produktów nie zgadza 
się z rzeczywistą lokalizacją magazynowania lub jeśli produkty zostały otworzone przed 
uzyskaniem zezwolenia na dopuszczenie do przywozu, organ odpowiedzialny za 
przeprowadzenie kontroli moŜe tymczasowo zawiesić proces zatwierdzania wniosku o 
Zawiadomienie o warunkowym zezwoleniu wystosowane przez takiego wnioskodawcę. 
 
Art. 20 

Jeśli kontrola wykaŜe, Ŝe importowane towary spełniają wymogi, wnioskodawca moŜe 
złoŜyć wniosek o wydanie przez organ odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli 
zezwolenia na dopuszczenie do przywozu. 
 Wnioskujący o kontrolę moŜe Ŝądać zwrotu pozostałych próbek, które mogą zostać 
zwrócone, jak zostało to opisane w poprzednimi akapicie, w ciągu 15 dni po otrzymaniu 
zawiadomienia o wynikach kontroli, w drodze okazania potwierdzenia pobrania próbek. Jeśli 
próbki nie mogą być przechowywane przez długi czas, organ odpowiedzialny za 
przeprowadzenie kontroli pozbędzie się takich próbek, które pozostają w jego posiadaniu. 
 
Art. 21 

W odniesieniu do produktów, które nie spełniły wymogów kontroli zostanie wydane 
zawiadomienie o niezgodności z wymogami i wnioskodawca moŜe przygotować wyjaśnienie 
oraz konieczne informacje i złoŜyć wniosek do pierwotnej placówki kontrolnej o ponowną 
kontrolę w ciągu 15 dni od otrzymania zawiadomienia o wynikach kontroli. Opłaty związane 
z ponowną kontrolą poniesie wnioskodawca. MoŜliwa jest wyłącznie jedna ponowna 
kontrola. 
 W odniesieniu do produktów, które nie spełniły wymogów kontroli określonych w 
poprzednim akapicie, pozostałe próbki zostaną zniszczone po upływie okresu przewidzianego 
na złoŜenie wniosku o ponowną kontrolę. 
 



Art. 22 
Importowane produkty niezgodne z wymogami na podstawie kontroli: 

1. Zostaną zwrócone lub zniszczone na wniosek importerów; 
2. Produkty zatwierdzone zgodnie z prawem przez organ właściwy do ponownego 

wytworzenia nie zostaną dopuszczone do sprzedaŜy, jeśli takie produkty nie zostaną 
poddane ponownej kontroli przez lokalny organ ds. higieny po ich przetworzeniu oraz 
stwierdzeniu zgodności z wymogami. 

3. W odniesieniu do produktów zatwierdzonych do korekty oznakowania przez organ 
właściwy lub organ odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli zgodnie z prawem, 
wnioskodawca otrzyma pismo zatwierdzające, umoŜliwiające zwolnienie pierwotnego 
wniosku na podstawie warunkowego zezwolenia oraz produkty nie zostaną 
dopuszczone do sprzedaŜy, jeśli nie zostanie zatwierdzone ich skorygowane 
oznakowanie. 
Jeśli importowane produkty, które zostały zwolnione na podstawie zezwolenia 

warunkowego nie spełniają wymogów określonych w poprzednim akapicie, organ właściwy 
nakaŜe wnioskodawcy odzyskanie oraz dokonanie zwrotu, zniszczenia lub przetworzenia 
takich produktów zgodnie z przepisami. 

 
Art. 23 

Podczas przeprowadzania kontroli zgodnie z niniejszymi Regulacjami kontrolerzy 
mają przy sobie odpowiednie identyfikatory. 

 
Art. 24 

Niniejsze Regulacje wchodzą w Ŝycie z dniem 1 lipca 2007 roku. 


