
Informacja dla podmiotów zainteresowanych eksportem mięsa 

drobiowego i produktów z niego na Tajwan oraz podmiotów posiadających 

uprawnienia do eksportu w powyższym zakresie 

 

Podmioty zainteresowane wysyłką mięsa drobiowego oraz jego produktów na 

rynek Tajwanu muszą spełniać warunki uzgodnione ze stroną tajwańską, zawarte w 

świadectwie zdrowia oraz przekazanych przez właściwe władze Tajwanu 

wymaganiach, dostępnych na stronie GIW pod następującym linkiem: 

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/tajwan.  

Podmiot zainteresowany ubieganiem się o uprawnienia eksportowe na rynek 

Tajwanu powinien zgłosić takie zainteresowanie do właściwego powiatowego lekarza 

weterynarii. Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii przeprowadzi kontrolę 

i zweryfikuje spełnianie przez dany zakład wymagań tajwańskich. 

Następnie (w obu poniżej opisanych przypadkach) za pośrednictwem 

terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej do Głównego Inspektoratu Weterynarii  

należy przekazać załączniki nr 1 oraz 2 do wytycznych dla organów Inspekcji 

Weterynaryjnej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie nadawania zakładom uprawnień 

i kwalifikacji do prowadzenia produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw 

trzecich, w tym także dla podmiotów wnioskujących o uzyskanie takich uprawnień 

wraz z uzupełnioną poniższą tabelą (w języku polskim oraz angielskim). 
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1. W przypadku zakładów zajmujących się wyłącznie ubojem drobiu 

wymagana jest jedynie pisemna notyfikacja Głównego Lekarza Weterynarii przesłana 

do Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ) wraz z 

danymi zainteresowanego podmiotu. Taki zakład może rozpocząć eksport po 

otrzymaniu przez Główny Inspektorat Weterynarii od właściwych władz Tajwanu 

potwierdzenia dokonania wpisu na tajwańskie listy. 

  

2. W przypadku zakładów zajmujących się inną działalnością niż sam ubój, 

zatwierdzenie następuje na podstawie wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego. 

Wzór przedmiotowego kwestionariusza (w języku angielskim) musi być każdorazowo 

pozyskiwany przez Główny Inspektorat Weterynarii od Taiwan Food and Drug 

Administration (TFDA) po otrzymaniu załącznika 1 oraz 2 do ww. wytycznych (wraz z 

uzupełnioną powyższą tabelą).  

Przedmiotowy kwestionariusz wypełniony w języku angielskim wraz z 

tłumaczeniem na język polski należy przekazać do Głównego Inspektoratu 

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/tajwan


Weterynarii w wersji papierowej oraz na płycie CD za pośrednictwem właściwej 

terenowej jednostki Inspekcji Weterynaryjnej. Do przedmiotowego kwestionariusza 

należy dołączyć wymagane załączniki, oraz podać informacje z ostatniej lub 

wykonanej w czasie ostatniego roku oficjalnej inspekcji przeprowadzonej przez 

Inspekcję Weterynaryjną i (lub) stronę trzecią. 

Przedmiotowe kwestionariusze, po ich wypełnieniu oraz dla potwierdzenia 

zawartych w nich danych, powinny zostać opieczętowane pieczęcią firmową 

zakładową i pieczęcią właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii, dodatkowo 

muszą zostać podpisane i opieczętowane przez właściwego powiatowego 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. Dodatkowo, tam gdzie 

właściwe, dokumentacja powinna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

 W dalszej kolejności aplikacja zakładu jest przekazywana do oceny właściwym 

służbom Tajwanu. Po wpisaniu na listę zakładów zatwierdzonych przez tajwańskie 

służby, zakład może rozpocząć eksport. 

 

Ponadto, podmioty posiadające uprawnienia do eksportu są zobowiązane do 

przekazania za pośrednictwem terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej 

pisemnej informacji do tajwańskich służb. W opisanej sytuacji należy przekazać do 

Głównego Inspektoratu Weterynarii jedynie zaktualizowaną, ww. tabelę (w przypadku 

zmiany informacji w niej zawartych) bądź oświadczenie (w języku polskim oraz 

angielskim) o wprowadzanych innych zmianach dotyczących działalności operacyjnej 

(np. wprowadzenie innowacji, przebudowa).  

 


