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Rozdział 1 Preambuła 
 
Dziękujemy za korzystanie z systemu zarządzania rejestracją dla zagranicznych 

przedsiębiorstw żywności importowanej. Aby umożliwić Ci jak najszybsze sprawne korzystanie 

z tego systemu, przekazujemy Ci niniejszą instrukcję obsługi. 

 
W tej instrukcji obsługi znajdziesz informacje na temat procedur instalacji, konfiguracji 

systemu, podstawowej obsługi, korzystania ze sprzętu i oprogramowania oraz środków 

ostrożności. Podczas instalacji i użytkowania systemu po raz pierwszy dokładnie czytaj 

instrukcję, ponieważ pomoże Ci to w pełni wykorzystać system.  

 
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników posiadających podstawową wiedzę 

komputerową. Zakładamy, że znasz WINDOWS 7/10 i wiesz, jak korzystać z myszy i 

przeglądarek, takich jak Google Chrome, 360 itp.  
 

Rozdział 2 Instrukcje użytkowania 
 
2.1 Portal 
 
System oparty jest na przeglądarce i można go znaleźć pod adresem 
https://cifer.singlewindow.cn. 

 
2.2 Środowisko systemowe 
 
2.2.1 System operacyjny 
 
Windows 7 lub 10 (32-bitowy lub 64-bitowy system operacyjny). Nie zalecamy stosowania 

systemu Windows XP. 

 
2.2.2 Przeglądarka 
 
Chrome 50+  
 
2.3 Wymogi dotyczące wprowadzania 
 
2.3.1 Wymogi dotyczące wprowadzania 
 
W interfejsie pola wymagane oznaczono symbolem “ * ”, natomiast pola opcjonalne nie są 

nim oznaczone. Pola z szarym tłem są niedostępne. Jeśli podczas wprowadzania danych obok 

pola pojawi się czerwone ostrzeżenie, oznacza to, że aktualnie wprowadzone informacje nie 

spełniają wymogów i wymagają modyfikacji zgodnie z ostrzeżeniem. Niebieskie przyciski w 

interfejsie to klawisze funkcyjne. 
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(Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie) 

 
2.3.2 Obsługa klawiatury 

 
Niektóre funkcje w interfejsie można szybko obsługiwać za pomocą klawiatury.  

Naciśnięcie klawisza Tab powoduje, że kursor tekstowy automatycznie przechodzi do 
następnego pola. 

Naciśnięcie klawisza strzałki w górę lub w dół umożliwia wybranie parametrów z menu 

rozwijanego na ekranie.  

Naciśnięcie klawisza Backspace może usunąć informacje aktualnie wprowadzone w polu.  
 
2.4 Funkcje ogólne 
 
2.4.1 Przełączanie kart 
 

Jeśli otwarto wiele kart, można przełączać się między kartami, klikając ikonę interfejsu  lub 

 . 

 
2.4.2 Zwijanie lub rozwijanie menu 
 
Kliknij ikonę w lewym górnym rogu prawego obszaru wyświetlania, aby zwinąć lub rozwinąć 

lewy pasek menu. Na zwiniętym lewym pasku menu wyświetlane są tylko ikony, 

jak pokazano na poniższej ilustracji. 

 

 
 
 

(przed)       (po) 
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2.4.3 Zamykanie kart 

 
Kliknij ikonę w prawym górnym rogu prawego obszaru wyświetlania, aby wyświetlić menu 

rozwijane (jak pokazano poniżej). Wybierz „Zamknij wszystkie karty”, aby zamknąć wszystkie 

otwarte karty w bieżącym obszarze wyświetlania; Jeśli klikniesz „Zamknij inne karty”, zostaną 

zamknięte inne otwarte karty, z wyjątkiem aktualnie wyświetlanej karty.  
 
 

 
(Zamykanie kart) 
 
 

2.5 Wejście do lub wyjście z systemu 

 
Odwiedź stronę https://cifer.singlewindow.cn, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby 

zalogować się do systemu i wejdź do głównego interfejsu systemu. Kliknij ikonę  w 

prawym górnym rogu, aby wybrać język wyświetlania systemu. 

 

 
 

System dostępny jest dla zagranicznych użytkowników będących przedsiębiorstwami i 

zagranicznych użytkowników będących właściwymi organami. Możesz bezpiecznie wyjść z 

systemu, klikając „Wyjdź” w prawym górnym rogu interfejsu po wejściu do systemu. 

 

Rozdział 3 Wprowadzenie do systemu 
 
3.1 Użytkownicy 

 
Właściwy organ kraju/regionu (zwany dalej „właściwym organem”): dział urzędowy 
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odpowiedzialny za bezpieczeństwo i nadzór sanitarny nad producentami żywności w 

kraju/regionie, w którym mają siedzibę zagraniczni producenci importowanej żywności. 

Właściwy organ dokonuje rozpatrzenia i kontroli wniosków złożonych przez lokalnych 

producentów za pośrednictwem systemu i rekomenduje je Generalnej Administracji Celnej 

Chińskiej Republiki Ludowej (zwanej dalej „GACC”). Właściwy organ zarządza 

zarejestrowanymi rekomendowanymi przedsiębiorstwami i współpracuje z GACC w celu 

ponownej kontroli i nadzorowania korekty zarejestrowanych przedsiębiorstw. 

 
Zagraniczni producenci importowanej żywności (zwani dalej „producentami”): zagraniczni 

producenci, przetwórcy i magazyny, które eksportują żywność do Chin. Za pośrednictwem 

systemu producenci składają wnioski rejestracyjne i materiały korygujące oraz otrzymują 

powiadomienia od GACC itp. 

 

3.2 Funkcje 

 
Chiński System Rejestracji Przedsiębiorstw Importujących Żywność ma na celu zarządzanie 

rejestracją zagranicznych producentów importowanej żywności, włączając w to wnioski o 

rejestrację, zmianę, odnowienie i unieważnienie zagranicznych producentów, zapytania 

dotyczące wniosków, rozpatrywanie i kontrolę wniosków przez właściwy organ oraz 

zarządzanie zarejestrowanymi producentami.  

 
Metoda rejestracji zagranicznych producentów importowanej żywności obejmuje 

rekomendację do rejestracji przez właściwe organy krajów lub regionów, w których mają 

siedzibę tacy producenci oraz wniosek o rejestrację złożony przez producenta. 

 

Do rejestracji w GACC muszą zostać zarekomendowani, przez właściwy organ kraju/regionu, 

w którym mają siedzibę, zagraniczni producenci następujących grup produktów: mięso i 

produkty mięsne, osłonki wędlin, produkty akwakultury, produkty mleczne, gniazda ptaków i 

produkty z gniazd ptaków, produkty pszczele, jaja i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, 

nasiona oleiste, nadziewane produkty pszenne, ziarna jadalne, produkty przemysłu 

młynarskiego i słód, warzywa świeże i suszone, suszone ziarna, przyprawy, orzechy i nasiona, 

suszone owoce, nieprażona kawa i ziarna kakao, żywność do specjalnych celów dietetycznych 

i zdrowa żywność.  

 
Zagraniczni producenci produktów żywnościowych innych niż wymienione powyżej grupy 

produktów zobowiązani są do rejestracji bezpośrednio w GACC. 
 

 

 
(Procedury rejestracyjne) 
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Rozdział 4 Zarządzanie użytkownikiem (kontem) 
 

W zależności od tego, czy producent musi zostać „zarekomendowany przez właściwy organ 

kraju/regionu, w którym ma siedzibę”, konto dla zagranicznych użytkowników będących 

przedsiębiorstwami w celu uzyskania dostępu do systemu można uzyskać dzięki przydzieleniu 

przez właściwy organ lub samodzielnemu złożeniu wniosku przez przedsiębiorstwo 

zagraniczne. 

 
Konto systemowe przydzielone przez właściwy organ może zostać zarejestrowane jako 

zagraniczny producent dowolnej kategorii żywności po zalogowaniu się do systemu. 

 
Konto systemowe wnioskowane przez zagranicznego producenta może zostać zarejestrowane 

wyłącznie jako zagraniczny producent produktów żywnościowych, które nie należą do jednej 

z 18 kategorii żywności.  

 
Uwaga: 

 

• Przedsiębiorstwo zagraniczne może wnioskować tylko o jedno konto. 

• Jeśli produkty zagranicznego producenta obejmują zarówno „rekomendowaną 

rejestrację”, jak i „samodzielną rejestrację”, zalecamy skontaktowanie się z właściwym 

organem w celu uzyskania konta systemowego zamiast samodzielnego wnioskowania o 

konto systemowe.  

 
4.1 Konto systemowe przydzielone przez zagraniczny właściwy organ  
 
Prosimy skontaktować się z właściwym organem, aby uzyskać konto systemowe.  
 
4.2 Konto systemowe wnioskowane przez przedsiębiorstwo 
 
Odwiedź https://cifer.singlewindow.cn, kliknij „Utwórz konto”, aby wejść do interfejsu 

tworzenia konta i wypełnij informacje na temat konta.  
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(Interfejs strony logowania) 
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Wymagane pola oznaczone są znakiem “*”, włączając w to nazwę użytkownika, hasło, miejsce 

pracy (nazwę firmy) i numer rejestracyjny w kraju/regionie. Po wypełnieniu kliknij „Zarejestruj 

się teraz”, aby ukończyć rejestrację konta użytkownika.  

 
Po zakończeniu rejestracji konta zaloguj się do systemu za pomocą nazwy użytkownika (konta) 

i hasła. 

 
Uwaga: 

Po pomyślnym utworzeniu konta nie można modyfikować informacji o nazwie użytkownika, 

kraju/regionie, w którym ma siedzibę oraz numeru rejestracyjnego w kraju/regionie. Prosimy 

o dokładne sprawdzenie informacji podczas rejestracji. 

 
4.3 Zarządzanie kontem zagranicznych przedsiębiorstw (użytkowników) 

 

Po zalogowaniu się do systemu kliknij nazwę przedsiębiorstwa w prawym górnym rogu, aby 
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zarządzać użytkownikiem (kontem).  
 
 

 
 

Po wejściu do interfejsu informacji o użytkowniku, można modyfikować informacje o 

przedsiębiorstwie, w tym dane osoby kontaktowej, numer kontaktowy, miejsce pracy (nazwę 

przedsiębiorstwa), dział pracy, tytuł, adres kontaktowy, faks, uwagi i adres e-mail. 
 
 
 

 

 
Jeśli podczas tworzenia konta nie zostanie podany numer rejestracyjny w kraju/regionie, 

można go wprowadzić w zakładce „Dodaj numer rejestracyjny w kraju/regionie”. 
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（Informacje o użytkowniku） 

 

 

 

 

(Po) 
 
 

Uwaga: 

Po dodaniu numeru rejestracyjnego w kraju/regionie nie można go modyfikować po zapisaniu. 
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Rozdział 5 Rejestracja przedsiębiorstw 
 
5.1 Wniosek rejestracyjny 

 
Po zalogowaniu się do systemu za pomocą konta zagranicznego przedsiębiorstwa, kliknij 

„Wniosek rejestracyjny” w menu po lewej stronie i wybierz kategorię produktu związaną z 

rejestracją przedsiębiorstwa. Kategorię produktu można sprawdzić zgodnie z kodem HS lub 

nazwą produktu za pomocą opcji „Wyszukiwanie kategorii produktów” (zob. sekcja 5.3 

niniejszej instrukcji). 
 
 

(Kategorie produktów) 
 
 

Prosimy wprowadzić podstawowe informacje o przedsiębiorstwie, informacje o produkcji oraz 

informacje o kontroli wewnętrznej i załącznikach, a także złożyć oświadczenie 

przedsiębiorstwa.  
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(Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie) 
 
 

Po zakończeniu kliknij „Podgląd”, aby wyświetlić wszystkie informacje wprowadzone w celu 

potwierdzenia. Po potwierdzeniu i kliknięciu „Wyślij” system automatycznie dokona wysłania 

do właściwego organu lub zgłoszenia do GACC, w zależności od różnych kategorii produktów. 

Jeśli klikniesz „Wstecz”, system powróci do interfejsu wniosku. 
 
 

(Podgląd i wysłanie) 
 
 

5.1.1 Rejestracja rekomendowana przez właściwy organ kraju/regionu  
 
Po zalogowaniu się do systemu za pomocą konta zagranicznego przedsiębiorstwa, kliknij 

„Wniosek rejestracyjny” w menu po lewej stronie i wybierz kategorię produktu związaną z 

rejestracją przedsiębiorstwa.  
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Do rejestracji w GACC muszą zostać zarekomendowani, przez właściwy organ kraju/regionu, 

w którym mają siedzibę, zagraniczni producenci następujących grup produktów: mięso i 

produkty mięsne, osłonki wędlin, produkty akwakultury, produkty mleczne, gniazda ptaków i 

produkty z gniazd ptaków, produkty pszczele, jaja i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, 

nasiona oleiste, nadziewane produkty pszenne, ziarna jadalne, produkty przemysłu 

młynarskiego i słód, warzywa świeże i suszone, suszone ziarna, przyprawy, orzechy i nasiona, 

suszone owoce, nieprażona kawa i ziarna kakao, żywność do specjalnych celów dietetycznych 

i zdrowa żywność.  

 
Zagraniczni producenci produktów żywnościowych innych niż wymienione powyżej grupy 

produktów zobowiązani są do rejestracji bezpośrednio w GACC. 

 

5.1.1.1 Wprowadzenie do procesu rejestracji (jako przykład weźmiemy nadziewany produkt 

pszenny na bazie roślin) 
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Proces rejestracji 

 
(1) Ogólny proces zatwierdzania.  

 
Wprowadzenie informacji→Podgląd→Wysłanie do właściwego organu→Rekomendacja przez 
właściwy organ→Zatwierdzenie przez GACC (uzyskanie chińskiego numeru rejestracyjnego dla 

żywności).  

 
(2) Proces zwrotu przez właściwy organ w celu uzupełnienia i korekty.  

 
Wprowadzenie informacji→Podgląd→Wysłanie do właściwego organu→Prośba ze strony 
właściwego organu o uzupełnienie i korektę→Korekta wniosku i ponowne złożenie do 
właściwego organu→Rekomendacja przez właściwy organ→Zatwierdzenie przez GACC 
(uzyskanie chińskiego numeru rejestracyjnego dla żywności).  

 
(3)  Proces zwrotu (odrzucenia) przez właściwy organ lub GACC. 

 
Wprowadzenie informacji→Podgląd→Wysłanie do właściwego organu→Odrzucenie przez 

właściwy organ (powody odrzucenia można znaleźć w sekcji „Zapytania ogólne – zapytanie 

dotyczące wniosku”). 

 
Uwaga: 

Wniosków, które nie są rekomendowane przez właściwy organ, nie można ponownie złożyć 

ze zmianami w pierwotnym formularzu wniosku. Jednakże dopuszczalne jest złożenie nowego 

wniosku. 

 
Główne funkcje: 

(1) Zapisz: wprowadzone podstawowe informacje o przedsiębiorstwie, informacje o 

produkcji oraz informacje o kontroli wewnętrznej i załącznikach mogą zostać 

tymczasowo zapisane.  
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(2) Podgląd: po zakończeniu wprowadzania danych kliknij przycisk „Podgląd” u dołu 

„Strony z informacjami o załączniku”, aby przełączyć się do trybu podglądu, 

wyświetlającego łącznie wszystkie cztery strony formularza. Jest to przygotowanie 

do wysłania do właściwego organu. 
 

(3) Wyślij: po wyświetleniu podglądu kliknij przycisk „Wyślij” u dołu interfejsu, aby 

złożyć wniosek rejestracyjny do właściwego organu w celu rozpatrzenia. 

 

 
 
 

(4) Wstecz: przełącz się do trybu widoku pojedynczej strony; wyjdź z trybu podglądu.  

(5) Usuń: po zakończeniu wprowadzania i tymczasowym zapisaniu, bieżące dane 

można usunąć, klikając przycisk „Usuń”. Usuniętych danych nie można odzyskać. 
 

5.1.1.2 Instrukcje dotyczące wprowadzania 

 
Wymagane pola oznaczono w interfejsie jako “*”. Główne pola opisano poniżej. 
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• Numer rejestracyjny zatwierdzony przez właściwy organ kraju/regionu, w którym ma 

siedzibę producent: zostaje automatycznie uzupełniony przez system zgodnie z „Numerem 

rejestracyjnym w kraju/regionie, w którym ma siedzibę producent” wprowadzonym przez 

użytkownika. 

 

• Nazwa właściwego organu kraju/regionu zatwierdzającego rejestrację: zagraniczny 

organ urzędowy, który zatwierdził założenie przedsiębiorstwa, tj. organ kraju/regionu, który 

przyznał numer rejestracyjny. Pole opcjonalne.  

 

• Nazwa właściwego organu w kraju/regionie: nazwa organu, który przypisał 

przedsiębiorstwu konto użytkownika. Kliknij puste pole lub trójkątną ikonę po prawej stronie, 

aby dokonać wyboru. 

 

• (Chiński) numer rejestracyjny/czas rejestracji (w Chinach)/okres ważności rejestracji (w 

Chinach): nie można go uzupełnić przy wprowadzaniu, ponieważ zostanie on podany przez 
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urząd celny po zatwierdzeniu wniosku rejestracyjnego. Numer można znaleźć za pomocą 

funkcji zapytania w formularzu wniosku.  

 

• Nazwa przedsiębiorstwa: jest to wymagane pole automatycznie uzupełniane przez 

system na podstawie informacji o koncie użytkownika. Pole to można edytować, lecz 

modyfikacja nie jest zalecana. 

 

 

 
• Produkt(y) do rejestracji lub dodania: wymagane. Po kliknięciu „Dodaj” pojawi się 

interfejs wprowadzenia. W jednym interfejsie można wprowadzić tylko jedną informację na 

temat produktu. W przypadku wielu produktów, które mają być eksportowane do Chin, należy 

wprowadzić informacje na temat każdego produktu. 
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• Wymiana handlowa z Chinami w ciągu ostatnich 2 lat: wymagane. Jeśli wybierzesz 

„Tak”, musisz wypełnić to pole; jeśli wybierzesz „Nie”, pozostaw to pole puste. Wybierz „Tak”, 

aby wyświetlić formę określonych produktów eksportowanych do Chin. Kliknij „Dodaj”, aby 

wyświetlić interfejs wejściowy wymiany handlowej z Chinami w ciągu ostatnich 2 lat. Opcje 

parametrów dla pola „Określone produkty eksportowane do Chin” pochodzą z pola 

„Określone produkty, które mają być eksportowane do Chin” w polu „Produkty do rejestracji 

lub dodania”. 

 

• Eksportowa wymiana handlowa w ciągu ostatnich 2 lat (formularz): opcjonalne. Kliknij 

„Dodaj” i wybierz „Eksport produktów”. Kliknij puste pole lub trójkątną ikonę po prawej 

stronie, aby uzyskać parametry. Opcje parametrów dla pola „Określone produkty 

eksportowane do Chin” pochodzą z pola „Określone produkty, które mają być eksportowane 

do Chin” w polu „Produkty do rejestracji lub dodania”. 

 

 
• Informacje na temat surowca i składnika: opcjonalne. Kliknij „Dodaj”, aby wyświetlić 
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interfejs wprowadzania surowca lub składnika. Opcje parametrów dla pola „Określone 

produkty eksportowane do Chin” pochodzą z pola „Określone produkty, które mają być 

eksportowane do Chin” w polu „Produkty do rejestracji lub dodania”. 

 

• Stosowanie pestycydów: wymagane. Jeśli wybierzesz „Nie stosowano pestycydów”, 

nie musisz wypełniać formularza; jeśli wybierzesz „Stosowano pestycydy”, musisz wypełnić 

poniższy formularz stosowania pestycydów i kliknąć „Dodaj”, aby wyświetlić interfejs 

wprowadzania stosowania pestycydów. Opcje parametrów dla pola „Określone produkty 

eksportowane do Chin” pochodzą z pola „Określone produkty, które mają być eksportowane 

do Chin” w polu „Produkty do rejestracji lub dodania”. 

 

• Relacja produkcyjna: opcjonalne. Kliknij „Dodaj”, aby wyświetlić interfejs 

wprowadzania relacji produkcyjnej. Opcje parametrów dla pola „Określone produkty 

eksportowane do Chin” pochodzą z pola „Określone produkty, które mają być eksportowane 

do Chin” w polu „Produkty do rejestracji lub dodania”. 

 

 
• Oświadczenie przedsiębiorstwa: przed zeskanowaniem i załadowaniem dokumentu 

musisz najpierw go pobrać, podpisać i opatrzyć pieczątką. 
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• Załączniki: wyświetlają wszystkie załączniki zamieszczone na stronach podstawowych 

informacji o przedsiębiorstwie, informacji o produkcji i kontroli wewnętrznej. 

 
5.1.2 Rejestracja wnioskowana przez przedsiębiorstwo 
 
Zagraniczni producenci produktów żywnościowych innych niż 18 kategorii żywności 

rekomendowanych do rejestracji przez właściwy organ kraju/regionu, w którym mają siedzibę, 

samodzielnie wnioskują o rejestrację w GACC.  

 
Po zalogowaniu się do systemu za pomocą konta przedsiębiorstwa zagranicznego, kliknij 

„Wniosek rejestracyjny” w menu po lewej stronie i wybierz produkt(y), dla którego(-ych) 

przedsiębiorstwo może wnioskować o rejestrację w GACC. Poniżej znajduje się przykład 

„Napoje alkoholowe – alkohole destylowane i gotowe”. 
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5.1.2.1 Wprowadzenie do procesu rejestracji (Napoje alkoholowe – alkohole destylowane i 

gotowe) 

 

Proces rejestracji: 

 
(1) Ogólny proces zatwierdzania.  

 
Wprowadzenie informacji→Podgląd→Wysłanie do GACC→Zatwierdzenie przez GACC 
(uzyskanie chińskiego numeru rejestracyjnego).  
Registration process: 
 
(1 ) General approval process. 
 

Enter information→Preview→Submit to GACC→Approved by GACC (obtain Chinese registration number). 

 
(2) Proces zwrotu przez GACC w celu uzupełnienia i korekty.  

 
Wprowadzenie informacji→Podgląd→Wysłanie do GACC→Prośba ze strony GACC o 
uzupełnienie i korektę→Korekta wniosku i ponowne złożenie do GACC→ Zatwierdzenie przez 
GACC (uzyskanie chińskiego numeru rejestracyjnego).  

 
(3)  Proces zwrotu (odrzucenia) przez GACC. 

 
Wprowadzenie informacji→Podgląd→Wysłanie do GACC→Odrzucenie przez GACC (powody 

odrzucenia można znaleźć w sekcji „Informacje zwrotne urzędu celnego”). 

 
Uwaga: 

Wniosków odrzuconych przez GACC nie można ponownie złożyć ze zmianami w pierwotnym 

formularzu wniosku. Jednakże dopuszczalne jest złożenie nowego wniosku. 

 
Główne funkcje: 

Złożenie: dane wniosku składane są do GACC w celu rozpatrzenia. 

Inne funkcje, takie jak usuwanie i zapytanie, są zasadniczo takie same jak te na stronie wniosku 

dla potrzeb rekomendacji produktów przez właściwy organ do rejestracji w GACC. 

 
5.1.2.2 Instrukcje dotyczące wprowadzania 

 
Wymagane pola oznaczono w interfejsie jako “*”. Główne pola opisano poniżej. 
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• Numer rejestracyjny zatwierdzony przez właściwy organ kraju/regionu, w którym ma 

siedzibę producent: zostaje automatycznie uzupełniony przez system zgodnie z „Numerem 

rejestracyjnym w kraju/regionie, w którym ma siedzibę producent” wprowadzonym przez 

użytkownika podczas tworzenia konta. 

 

• Nazwa właściwego organu kraju/regionu zatwierdzającego rejestrację: nazwa organu 

regulacyjnego kraju/regionu, który przyznał numer rejestracyjny. Pole opcjonalne.  

 

• (Chiński) numer rejestracyjny/czas rejestracji (w Chinach)/okres ważności rejestracji (w 

Chinach): nie można go uzupełnić przy wprowadzaniu, ponieważ zostanie on podany przez 

urząd celny po zatwierdzeniu wniosku rejestracyjnego. Numer można znaleźć za pomocą 

funkcji zapytania w formularzu wniosku.  
 

• Nazwa przedsiębiorstwa: jest to wymagane pole automatycznie uzupełniane przez 

system na podstawie informacji o koncie użytkownika. Pole to można edytować, lecz 
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modyfikacja nie jest zalecana. 

 

• Produkt(y) do rejestracji lub dodania: wymagane. Po kliknięciu „Dodaj” pojawi się 

interfejs wprowadzenia. Można wprowadzać informacje na temat wielu produktów. 

 

• Wymiana handlowa z Chinami w ciągu ostatnich 2 lat: wymagane. Jeśli wybierzesz 

„Tak”, musisz wypełnić to pole; jeśli wybierzesz „Nie”, pozostaw to pole puste. Wybierz „Tak”, 

aby wyświetlić formę określonych produktów eksportowanych do Chin. Kliknij „Dodaj”, aby 

wyświetlić interfejs wejściowy wymiany handlowej z Chinami w ciągu ostatnich 2 lat. Opcje 

parametrów dla pola „Określone produkty eksportowane do Chin” pochodzą z pola 

„Określone produkty, które mają być eksportowane do Chin” w polu „Produkty do rejestracji 

lub dodania”. 

 

• Eksportowa wymiana handlowa w ciągu ostatnich 2 lat (formularz): opcjonalne. Kliknij 

„Dodaj” i wybierz „Eksport produktów”. Kliknij puste pole lub trójkątną ikonę po prawej 

stronie, aby uzyskać parametry. Opcje parametrów dla pola „Określone produkty 

eksportowane do Chin” pochodzą z pola „Określone produkty, które mają być eksportowane 

do Chin” w polu „Produkty do rejestracji lub dodania”. 
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• Informacje na temat surowca i składnika: opcjonalne. Kliknij „Dodaj”, aby wyświetlić 

interfejs wprowadzania surowca lub składnika. Opcje parametrów dla pola „Określone 

produkty eksportowane do Chin” pochodzą z pola „Określone produkty, które mają być 

eksportowane do Chin” w polu „Produkty do rejestracji lub dodania”. 

 

• Relacja produkcyjna: opcjonalne. Kliknij „Dodaj”, aby wyświetlić interfejs 

wprowadzania relacji produkcyjnej. Opcje parametrów dla pola „Określone produkty 

eksportowane do Chin” pochodzą z pola „Określone produkty, które mają być eksportowane 

do Chin” w polu „Produkty do rejestracji lub dodania”. 

 

• Woda do produkcji i przetwarzania: wybierz wodę publiczną lub źródło wody należące 

do przedsiębiorstwa. Jeśli wybierzesz źródło wody należące do przedsiębiorstwa, wtedy 

wymagane stają się pola „Czy dezynfekować wodę” i „Metoda dezynfekcji wody z własnego 

ujęcia”, w przeciwnym razie pozostają opcjonalne. W przypadku metody dezynfekcji, jeśli 

wybierzesz „Inne”, pole „Inne metody dezynfekcji dla własnego źródła wody” stanie się 

edytowalne i należy je uzupełnić. 

 

• Opis techniki przetwarzania produktu: wymagane. Załącznik jest opcjonalny.  
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• Oświadczenie przedsiębiorstwa: przed zeskanowaniem i załadowaniem dokumentu 

musisz najpierw go pobrać, podpisać i opatrzyć pieczątką. 
 
 

 

• Załączniki: wyświetlają wszystkie załączniki zamieszczone na stronach podstawowych 

informacji o przedsiębiorstwie, informacji o produkcji i kontroli wewnętrznej. Można tu 

przeprowadzać czynności edytowania. 

 
5.2 Zapytania ogólne 
 
5.2.1 Formularze wniosku 
 
System świadczy usługi dla zapytań o formularze wniosku. Użytkownicy z przedsiębiorstw 
zagranicznych mogą wprowadzać słowa kluczowe, aby zapytać o złożone wnioski, w tym 
informacje na temat wniosku, zalecenia właściwego organu i rozpatrywanie przez GACC. 

 
W przypadku wniosków, które zostały tymczasowo zapisane lub nie zostały pomyślnie złożone 
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lub zakończone uzupełnieniem i korektą, kliknij „Widok”, aby wejść na stronę szczegółów 

wniosku w celu edytowania. 

 
Kliknij „Zapytania ogólne – Formularze wniosku” po lewej stronie, aby rozwinąć menu (jak 

pokazano poniżej). 

 

 
Procedury operacyjne: 

 
(1) Ustaw warunki wyszukiwania, kliknij „Szukaj”, a wyniki zostaną wyświetlone poniżej 

zgodnie z warunkami wyszukiwania. 

 
(2) Kliknij „Widok” w rubryce operacji danych, aby otworzyć formularz wniosku w celu 

uzyskania szczegółowych informacji. Postęp wniosku można wyświetlić w prawym górnym 

rogu tej strony. W zależności od różnego statusu formularza wniosku istnieją następujące 

okoliczności: 

 

• W przypadku wniosków, które zostały tymczasowo zapisane lub podlegają uzupełnieniu i 

korekcie, formularze wniosku można edytować, modyfikować i zgłaszać. 

 

• Jeśli wniosek dotyczący produktu, dla którego przedsiębiorstwo może samodzielnie 

wnioskować o rejestrację w GACC ma status „Nie wysłano do urzędu celnego” lub „Nie 

udało się wprowadzić do bazy danych urzędu celnego”, formularze wniosku można 

edytować i modyfikować oraz zgłaszać ponownie (zob. załącznik na końcu niniejszej 

instrukcji w celu uzyskania szczegółowego wyjaśnienia). 

 

Jeśli wniosek dotyczący produktu rekomendowanego GACC przez właściwy organ ma status 

„Nie wysłano do urzędu celnego” lub „Nie udało się wprowadzić do bazy danych urzędu 

celnego”, formularzy wniosku nie można edytować ani zgłaszać ponownie. 
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• Nie można edytować, modyfikować ani zgłaszać formularzy wniosku o następujących 

statusach: 

 
- już złożono do właściwego organu;  

- już złożono do urzędu celnego (rekomendowane); 

- zwrócono (rekomendacja odrzucona); 

- pomyślnie wysłano do urzędu celnego; 

- pomyślnie wprowadzono do bazy danych urzędu celnego; 

- nie zatwierdzono/zatwierdzono/zaakceptowano/nie zaakceptowano/anulowano/ 

zawieszono/podlega korekcie 

 

 

 
5.3 Wyszukiwanie kategorii produktów 
 
5.3.1 Wyszukiwanie kategorii produktów 
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W tym module można wyszukiwać kategorie produktów, wprowadzając kod HS lub nazwę 

produktu. Można to zrobić bezwarunkowo lub ustawiając jeden albo dwa warunki 

jednocześnie. Wyniki wyświetlane są na liście, a liczbę wyników wyświetlanych na jednej 

stronie można dostosować.  

 
Szukanie: Kliknij „Szukaj”, aby wyszukać zgodnie z warunkami. Resetowanie: Kliknij „Resetuj”, 

aby wyczyścić warunki. 

 

 
 
 

Załącznik Opis statusów systemowych 
 
 

Status Opis 

Tymczasowo zapisano Wprowadzone informacje są zapisywane na komputerze. 

Złożono (do właściwego 
organu) 

Wniosek złożono do właściwego organu w celu 
rozpatrzenia. 

Złożono (do urzędu celnego) (1) Właściwy organ zarekomendował złożenie przez 

przedsiębiorstwo wniosku do GACC. 

(2) Przedsiębiorstwo złożyło wniosek do GACC.  

Rekomendacja odrzucona Wniosek zostaje zwrócony do przedsiębiorstwa po 
rozpatrzeniu przez GACC lub właściwy organ. 

Pomyślnie wysłano do urzędu 
celnego 

Przetwarzanie systemowe. Wnioski rekomendowane 
przez właściwe organy lub złożone przez 
przedsiębiorstwa zostały pomyślnie wysłane do GACC. 

Nie udało się wysłać do urzędu 
celnego 

Przetwarzanie systemowe. Wnioski rekomendowane 
przez właściwe organy lub złożone przez 
przedsiębiorstwa nie zostały pomyślnie wysłane do GACC 
ze względu na problem z siecią lub inne 
nieprawidłowości. 

Pomyślnie wprowadzone do Przetwarzanie systemowe. GACC pomyślnie otrzymał 
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bazy danych urzędu celnego dane. 

Nie udało się wprowadzić do 
bazy danych urzędu celnego 

Przetwarzanie systemowe. GACC nie otrzymał danych. 

Zaakceptowano Wniosek został zaakceptowany przez GACC i zostanie 
rozpatrzony. 

Nie zaakceptowano Wniosek zostaje zwrócony, ponieważ GACC go nie 
akceptuje i nie dokona rozpatrzenia. 

Uzupełnienie i korekta (1) Jeśli złożony wniosek nie spełnia wymogów, GACC 

zwróci wniosek i poprosi przedsiębiorstwo lub właściwy 

organ o modyfikację wniosku. 

(2) Właściwy organ zwraca wniosek i wymaga od 

przedsiębiorstwa zmodyfikowania wniosku. 

Nie zatwierdzono GACC odrzuca wniosek rekomendowany przez właściwy 
organ lub złożony przez przedsiębiorstwo. 

Zatwierdzono Jeżeli zagraniczny producent importowanej żywności 
spełnia wymogi, GACC zatwierdza wniosek o rejestrację i 
nadaje producentowi chiński numer rejestracyjny. 

Anulowano GACC anuluje rejestrację zarejestrowanego 
przedsiębiorstwa w Chinach. 

Zawieszono GACC zawiesza eksport produktów żywnościowych przez 
zarejestrowane przedsiębiorstwo do Chin, do czasu 
spełnienia wymogów rejestracyjnych po korektach. 

Korekta Jeżeli zarejestrowany zagraniczny producent 

importowanej żywności nie spełnia już wymogów 

rejestracyjnych, GACC zwraca się do producenta o 

korektę w określonym terminie i zawiesza w tym okresie 

import od producenta. Producent dokonuje korekty w 

określonym terminie i składa do GACC pisemny raport 

oraz pisemne oświadczenie potwierdzające zgodność z 

wymogami rejestracji. 
 

 


