
Wymagania sanitarne dla importu produktów żywnościowych do Wenezueli 
 
 
Należy wyróżnić dwa rodzaje produktów mających inne wymagania importowe tj.: świeże 
produkty (mięso i mleko) oraz wędliny i mleko w proszku. 
 

 W pierwszym przypadku organ państwowy (nie firma) powinien przedstawić wniosek 
Ministerstwu Rolnictwa i Higieny Wenezueli o przeprowadzenie procedury na import  
świeżych produktów. W kontekście stosunków dwustronnych delegacja wenezuelska 
dokonałaby inspekcji sali produkcyjnej i procesów z nią związanych.  

 

 W drugim przypadku, procedury importu dokonuje się bezpośrednio na stronie 
internetowej:  http://sacs.mpps.gob.ve/siacs/.  Zasady importu nie są przedstawione 
w jasny sposób i czasami trudno otworzyć załączone linki. Ambasada RP w Caracas 
sugeruje, aby wenezuelska firma importowa zajęła się osobiście wszelkimi 
procedurami dotyczącymi tematu. 

 
„Świeże produkty” to w rozumieniu prawa Wenezueli wszystkie produkty, które nie zostały 
poddane procesowi przetwarzania: półtusze i elementy wieprzowe chłodzone/mrożone. 
Pozostałe produkty pakowane hermetycznie np. wędliny, jak również wszystkie produkty 
mleczne, w tym sery czy jogurty nie są zaliczane do grupy produktów świeżych. Wizytacja 
właściwych służb Wenezueli jest niezbędna w przypadku wszystkich produktów świeżych.  
 
Dane Konsultanta ds. Importu:  
Okey soluciones. Rif:J-29608054-2 
Ynecel Obando. (sector farmaceutyczny) Dyrektor 
ynecel@okeysoluciones.com.ve 
0414 334 3867 – 0212 985 6134 
Skype: ynecel.obando 
www.okeysoluciones.com.ve 
 
Departamentem odpowiedzialnym za prowadzenie tych procedur jest SACS, Dyrekcja 
Higieny Żywności przynależąca do Ministerstwa Higieny. 
 
SACS: Autonomiczny Serwis Kontroli Sanitarnej 
 

Dyrekcja Higieny Żywności: 

1. Wydaje pozwolenie sanitarne produktów państwowych i zagranicznych zanim 
dojdzie do importu i produkcji; 

2. Wydaje pozwolenie sanitarne dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją 
oraz magazynowaniem produktów żywnościowych, ich przewozem oraz lokali 
sprzedających,  

3. Wydaje pozwolenia na import. 
4. Kontroluje warunki sanitarne lokali, gdzie się sprzedaje produkty, oraz gdzie się 

je produkuje i w jakich warunkach są przewożone. 

http://sacs.mpps.gob.ve/siacs/
mailto:ynecel@okeysoluciones.com.ve
http://www.okeysoluciones.com.ve/


ADRES: Av. Baraldt, Edificio Sur, Centro Simón Bolívar, Piso 3, Oficina 324, El Silencio, 
Código Postal 1010. Caracas – Venezuela 0212-408.04. 

WYMAGANIA NIEZBEDNE DO REJESTRU SANITARNEGO LUB JEGO EWENTUALNYCH ZMIAN 
 

Żywność importowana: 
1 Wniosek SIACS. 
2. Kopia Rejestru Importera (ów) sporządzona przez notariusza.  
3.Poświadczona kopia sprzedaży bezcłowej, zalegalizowana przez MSZ i posiadająca 
końcową legalizację Apostille (zgodnie z art. 15 Normy dot. Żywności) 
4.Aktualna analiza fizyczno-chemiczna i mikrobiologiczna przeprowadzona w kraju 
pochodzenia 
5. Zaświadczenie analizy fizyczno- chemicznej i mikrobiologicznej wydane przez laboratorium 
kraju pochodzenia 
6. Poświadczenie notarialne  upoważniające do przeprowadzenia procesu importu 
7. Zalegalizowane zaświadczenie  upoważniające importera na Wenezuele.  
8. Próbka produktu przeznaczonego do rejestru. 
9. Trzy(3) etykiety produktu 

 
Rejestracja Importera  
1. Wniosek  SIACS. 
2. Oświadczenie złożone pod przysięgą. 
3. Kopia pozwolenia sanitarnego  lub jego odnowienie 
4.  Zalegalizowane upoważnienie producenta dla importera. 
5. Trzy(3) etykiety produktu z informacją o importerze 
6. Upoważnienie notarialne wnioskującego skierowane do SIACS 
7. Zalegalizowany rejestr importera. 
 
Podstawa Prawna  
 
ROZPORZĄDZENIE nt. ŻYWNOSCI 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ve/ve028es.pdf   
Dziennik Ustaw nr 25.864 z dnia 16 stycznia  1959 r 
Ustawa nr  525 - 12 stycznia 1959 
Rozdział IX 
Import 
Art. 41. zabrania się importu i sprzedaży na terenie kraju  produktów żywnościowych,  które 
nie mają zezwolenia na spożycie w kraju pochodzenia.  
 Art.42. Świeże produkty tj. mięso, ryby, owoce morza, jaja, mleko i inne muszą posiadać 
każdorazowo certyfikat gwarancji sanitarnej wydany przez odpowiednie władze w kraju 
pochodzenia i zalegalizowane przez Konsula Wenezueli. 
Art. 43. Zabrania się importu wieprzowiny, jeśli nie została ona poddana badaniom przeciw 
włośnicy. 

 
Więcej informacji na temat Organicznego Prawa Niezależności Rolno-Spożywczej można 
zasięgnąć pod poniższym linkiem: http://www.pgrfa.org/gpa/ven/ley_soberania.pdf 
 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ve/ve028es.pdf
http://www.pgrfa.org/gpa/ven/ley_soberania.pdf


Normy techniczne i ewentualne aktualizacje można znaleźć w następującym linku: 
http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/action/normas-find  
 
 
Wymagania prawne I techniczne na import zgodnie z Dziennikiem Urzędowym: 
 
Produkty i półprodukty zwierzęce. Pozwolenie zoo sanitarne na import wydane przez 
Autonomiczny  Sanitarny Serwis Rolniczego (art.1). Certyfikat Zoo sanitarny kraju 
pochodzenia (art.2). Zgodnie z rezolucją DM/Nº 164/08 pozwolenie zoo sanitarne mają 
ważność 6 miesięcy od daty wydania. Rezolucja  DM/Nº 113 z 12/XI/02. Ministerstwo 
Rolnictwa i Ziem. 
 
Produkty żywnościowe. Poziomy tolerancji radionuklidów w importowanych produktach 
spożywczych  (art. 1). Analiza radioaktywna za pomocą Spektrometru Gamma i Beta mogą 
zostać przeprowadzone w każdym z następujących miejsc: porty, lotniska, granice państw, 
magazyny, miejsca kontrolne i  (art.2). Rezolucja Nº G-869 de 30/VII/87. Ministerstwo 
Zdrowia i Pomocy Socjalnej.  
 
Produkty żywnościowe. Rejestr produktów Ministerstwa Zdrowia i Pomocy Socjalnej. Nie 
podlegają rejestrowi surowce produktów przeznaczonych do użytku przemysłowego, 
produkty do natychmiastowego spożycia, próbki bez wartości handlowej, surowce 
pochodzenia chemicznego lub biologicznego w stanie czystym oraz świeże produkty w stanie 
naturalnym (art. 12). Certyfikat wydany przez kompetentne władze kraju pochodzenia, 
autoryzacja do spożycia  oraz informacja, że produkt jest przeznaczony do wolnej sprzedaży 
w kraju pochodzenia (art.15). W uwagach znajduje się końcowy tekst o dyspozycjach zgodnie 
z dekretem Nº 525 z 12/I/59 (Główne Zarządzenie nt. żywności). Rezolucja Nº 081 z 
11/III/96. SG. Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Socjalnej. Dodatkowe normy  głównego 
zarządzenie d.s. żywności. 
 
Produkty żywnościowe. (Zawiera listę nt. Opłat portowych wyznaczonych przez odpowiedni 
organ)Rejestr Sanitarny wydany przez Ministerstwo Władzy Ludowej Zdrowia i/lub Certyfikat 
sanitarny kraju pochodzenia. Pozwolenie Ministerstwa Władzy Ludowej Rolnictwa i Ziem. 
Dekret Nº 9430 z 19/03/2013. Zatwierdzenie nowych opłat opierających się na NCM.   
 
Produkty pochodzenia zwierzęcego i środków rolniczych. Wpis importera do Rejestru 
Importerów przy Ministerstwie Produkcji i Handlu. Wniosek należy złożyć w Generalnej 
Dyrekcji Rozwoju Sieci Dystrybucji Rolniczej (art.3). Celem Rejestru Importerów Ministerstw 
Produkcji i Handlu jest podtrzymanie kontroli rozwoju produkcji i bezpieczeństwa w 
dostawie produktów żywnościowych. Rezolucja Nº 571 z 22/X/99. Ministerstwo Produkcji I 
Handlu.   
 
Produkty pochodzenia zwierzęcego. Inspekcja sanitarna realizowana przez Wydział Serwisu 
Portowego Zdrowia Zwierząt Ministerstwa Rolnictwa i Hodowli (art. 3). Po wykonanej 
inspekcji, importer będzie mógł wystąpić do Serwisu Autonomicznego Rolnictwa (SASA)  o 
odpowiednie pozwolenia dla importu, których ważność upływa po 60 dniach od daty 
wydania (art. 7 i 10). Oficjalny certyfikat sanitarny wydany przez odpowiednie władze kraju 
pochodzenia (art.8). Rezolucja Nº 571 z 22/X/99. Ministerstwo Produkcji i Handlu. 



 

Rząd Wenezueli zdecydował się zcentralizować import produktów, które mają pomóc w 
zaopatrzeniu krajowego rynku. Państwowy import krajowy ma zastąpić sektor prywatny, 
który boryka się z poważnym problemem wynikającym z braku dostępu do dewiz. 
Zainteresowane firmy mogą nawiązać bezpośredni kontakt z wenezuelską Jednostką Handlu 
Zagranicznego (Corpovex), zajmującą się importem i wydawaniem zezwoleń dla 
zagranicznych firm, które są zainteresowane sprzedażą produktów do państwowych sklepów 
sieciowych tj. Mercal czy Bicentenario. Adres Corpovex : Calle La Guairita, Edificio Centro 
Profesional Eurobuilding, piso 10, urbanización Chuao, Caracas. Telefon 0058 2129580083, 
 e-mail: consultoriajuridica@corpovex.gob.ve . 
 
W związku z tym, w celu sprzedaży mleka w proszku i innych produktów mlecznych 
państwowym firmom (CASA, Abastos Bicentenario, Mercal) należy w pierwszej kolejności 
dokonać rejestracji firmy w Corpovex, instytucji odpowiedzialnej za rejestr firm i wydawanie 
zezwolenia importowego. Rejestru należy dokonać poprzez wypełnienie formularza 
(dostępny na stronie internetowej GIW w zakładce: wywóz/wymagania weterynaryjne przy 
eksporcie do KT/Wenezuela/Wenezuela – wymagania weterynaryjne) przez zainteresowaną 
polską firmę i przesłania go do Gen. Giuseppe Yoffreda Yorio, prezydenta Corpovex. Po 
dokonaniu oficjalnego wpisu w Corpovex, polska firma będzie mogła przedstawić swoją 
ofertę handlową. 
 
W celu sprzedaży mleka w proszku nie jest wymagana inspekcja sanitarna. Zainteresowana 
firma musi dokonać wszystkich formalności za pośrednictwem strony Web: 
http://sacs.mpps.gob.ve/siacs/. 
 

W celu sprzedaży do Wenezueli świeżych produktów, po uprzednim zarejestrowaniu firmy w 
CORPOVEX, należy dopełnić następujących formalności: 
 
Złożyć do CORPOVEX: 
1. wniosek znajdujący się w systemie  SIACS. 
2. Notarialną kopię Rejestru Handlowego 
3. Zalegalizowaną przez MSZ kopię zaświadczenia dot. wolnej sprzedaży konsumenckiej 
wydanego przez odpowiedni organ w Polsce  
4. Analizę fizyczno-chemiczna i mikrobiologiczna produktu w Polsce 
5. Certyfikat ww. analizy wydany przez wykwalifikowane laboratorium w Polsce 
6 Poświadczenie notarialne w celu realizacji pozwolenia w Corpovex  
7. Upoważnienie notarialne i zalegalizowane przez wenezuelski MSZ, na mocy którego 
upoważnia się importera do działalności na terenie Wenezueli (np. autoryzacja wydana przez 
CORPOVEX) 
8. Jedna (1) próbka produktu, który ma być zarejestrowany 
9. Trzy (3) etykiety produktu. 
 

mailto:consultoriajuridica@corpovex.gob.ve
http://sacs.mpps.gob.ve/siacs/

