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Informacja dla podmiotów i terenowych organów Inspekcji 

Weterynaryjnej przy przesyłaniu do Głównego Inspektoratu Weterynarii 

dokumentacji zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia 

zwierzęcego zainteresowanych eksportem swoich produktów na rynek 

Korei Południowej 

 

Lista dokumentów wymaganych przez właściwe weterynaryjne władze Korei 

Południowej zgodnie z art. 12 Specjalnej ustawy o kontroli bezpieczeństwa żywności 

importowanej, które powinny zostać przygotowane przez zainteresowany eksportem 

zakład i przekazane z zachowaniem drogi służbowej przez terenowe organy IW do 

GIW, celem wysłania ich właściwym władzom weterynaryjnym Korei Południowej: 

 

1. Wniosek dla zagranicznego zakładu – (Application for (Updating) Registration 

of Foreign Establishment), dostępny na stronie internetowej GIW, pod linkiem: 

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/korea-poludniowa (plik o 

nazwie rejestracja-wnioski), 

2.  Kopia decyzji zatwierdzającej zakład do handlu (Copy of Registration 

Certificate of establishment), 

3. Schemat procesów technologicznych tj. opis procedur przetwarzania z jasno 

opisanymi CCP - krytycznymi punktami kontroli (Flow chart of Procedures - 

description of the processing procedures with clearly described CCP - critical 

control point), 

4. Podsumowanie planu HACCP, wraz z wykazem wartości krytycznych oraz 

sposobu monitorowania CP i CCP (tabela- wytyczne monitorowania). 

(Summary of HACCP Plan - HACCP Work Sheet), 

5. Listy kontrolne wypełnione przez rząd kraju eksportującego według 

standardów kontroli określonych i ogłoszonych przez Ministra MFDS 

(Checklist completed by the exporting country’s government according to the 

inspection standards defined and notified by the Minister of MFDS)  

lub  

Dokument, który pokazuje regularne zarządzanie i nadzór nad odpowiednim 

zagranicznymi zakładami prowadzony przez rząd kraju eksportera - łącznie z 

najnowszymi wynikami kontroli (Document that demonstrates regular 

management and supervision of the corresponding foreign establishment 
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conducted by the government of exporting country - including the latest 

inspection results)  

Listy kontrolne, o których mowa w punkcie 5 w wersji angielsko – polskiej, zgodnie z 

pismem Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 20 lipca 2018 r., znak GIWbż-

52-209/2018 (1) KR, zostały zamieszczone  na stronie internetowej GIW, pod linkiem: 

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/korea-poludniowa(plik o nazwie 

Listy kontrolne). 

Powyższe dokumenty (wymienione w punktach od 1 do 5) powinny zostać przekazane 

do Głównego Inspektoratu Weterynarii w języku angielskim i polskim. Każda ze stron 

nadesłanej dokumentacji powinna być podpisana przez pracownika zakładu 

odpowiedzialnego za jej przygotowanie oraz powiatowego lekarza weterynarii, jak 

również każda ze stron, powinna zostać opatrzona imienną pieczęcią ww. osób. 

Dodatkowo, tam gdzie właściwe, dokumentacja powinna zostać potwierdzona za 

zgodność z oryginałem. Przygotowane dokumenty powinny zostać przekazane  

z zachowaniem drogi służbowej do Głównego Inspektoratu Weterynarii, zarówno  

w wersji papierowej, jak i na płycie CD. Po weryfikacji w GIW przedmiotowe 

dokumenty zostaną przekazane właściwym weterynaryjnym władzom koreańskim, 

które mogą przyznać aplikującym zakładom uprawnienia eksportowe na podstawie 

przeglądu dokumentacji lub zadecydować o konieczności wizytacji zakładu przez 

inspektorów koreańskich. 

 
Niezależnie od powyższego do Głównego Inspektoratu Weterynarii powinny również 

zostać przesłane Załączniki nr 1 i 2 zgodne z Wytycznymi Głównego Lekarza 

Weterynarii dla organów Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie nadawania zakładom 

uprawnień i kwalifikacji do prowadzenia wywozu produktów pochodzenia 

zwierzęcego na rynki państw trzecich, w tym także dla podmiotów wnioskujących  

o uzyskanie takich uprawnień.  

 
Zgodnie z zawiadomieniem MFDS nr 2016-9 (załącznik „Kraje (regiony), które mają 

prawo importować produkty pochodzenia zwierzęcego, określające wymogi zdrowotne 

w odniesieniu do przywozu”), Polska posiada zezwolenie do eksportu na rynek 

koreański następujących produktów mleczarskich: 

• ser topiony,  

• fermentowane mleko,  

• masło,  

• mleko w proszku,  



3 

 

• lody,  

• mleko,  

• serwatka,  

• ser naturalny 

 


