
PROCEDURA NABYWANIA PRZEZ ZAKŁADY SEKTORA MLECZARSKIEGO 

UPRAWNIEŃ EKSPORTOWYCH NA RYNEK INDONEZJI 

 

1. Niniejsza procedurą ma zastosowanie do: 

• zakładów mleczarskich; 

• chłodni składowych, które są zainteresowane prowadzeniem na rynek Indonezji 

wysyłek produktów mlecznych, pochodzących z zakładów mleczarskich 

niezatwierdzonych przez właściwe władze indonezyjskie. 

 

2. W celu rozpoczęcia procedury nabywania uprawnień eksportowych na wskazany 

rynek, zakład uzupełnia formularz aplikacyjny (wniosek) o nazwie „Application forms 

for dairy establishment approval in country wishing to export milk products to 

Indonesia” i  wraz z certyfikatem halal1 składa go właściwemu terytorialnie 

powiatowemu lekarzowi weterynarii, zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej. 

Wzór formularza w wersji angielskiej dostępny jest na stronie internetowej 

indonezyjskiego Ministerstwa Rolnictwa pod adresem:  

http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/regulasi-2/category/4-

publikasi# oraz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod 

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

 

3. Wszystkie dokumenty o których mowa w punkcie 2 niniejszej procedury, powiatowy 

lekarz weterynarii przekazuje do Głównego Inspektoratu Weterynarii za 

pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii.  

Dokumenty należy przekazać do Głównego Inspektoratu Weterynarii, przy czym: 

• dokumenty w wersji angielskiej należy przekazać w formie elektronicznej i 

papierowej,  

• dokumenty w wersji polskiej wyłącznie w wersji elektronicznej.  

Wersje elektroniczne dokumentów należy przekazać na adres e-mail: 

wet@wetgiw.gov.pl . 

 

 
1 Obecnie (stan na wrzesień 2021 r.) Indonezja uznaje certyfikaty halal wydane przez 

indonezyjskie instytucje certyfikujące oraz polski Muzułmański Związek Religijny w RP. 

http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/regulasi-2/category/4-publikasi
http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/regulasi-2/category/4-publikasi
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/indonezja
mailto:wet@wetgiw.gov.pl


4. Główny Lekarz Weterynarii po otrzymaniu i weryfikacji ww. dokumentacji, 

przekazuje ją wraz z pismem do Ambasady RP w Dżakarcie. Od tego momentu 

korespondencja dotycząca procedury zatwierdzenia zakładu do eksportu, 

prowadzona jest pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa Indonezji, Ambasadą RP w 

Dżakarcie i zainteresowanym zakładem.  

UWAGA: Od momentu przekazania wniosku zakładu do Ambasady RP w Dżakarcie, 

do momentu uzyskania z Ambasady informacji o zatwierdzeniu przez właściwe 

władze indonezyjskie danego zakładu do eksportu na wskazany rynek, Główny 

Inspektorat Weterynarii nie bierze udziału w procedurze nabywania uprawnień 

eksportowych przez zakłady.  

 

5. Ambasada RP w Dżakarcie przekazuje wniosek zakładu do Ministerstwa Rolnictwa 

Indonezji wraz z własnym pismem przewodnim. Jeżeli ww. ministerstwo potwierdzi 

otrzymanie wniosku, Ambasada RP informuje bezpośrednio  zainteresowany zakład 

w ww. zakresie (tzn. bez udziału organów Inspekcji Weterynaryjnej). 

 

6. Dyrektor generalny ds. zdrowia zwierząt indonezyjskiego Ministerstwa Rolnictwa 

dokonuje wstępnej kwalifikacji wniosku (pre-desk review) i następnie podejmuje 

autorytatywną decyzję, któremu wnioskowi zostanie nadany dalszy bieg, a który 

wniosek będzie czekał dalej na rozpatrzenie.  

 

7. W przypadku pozytywnej decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do rozpatrzenia, 

Ministerstwo Rolnictwa, przekaże listownie do Ambasady RP informację w tym 

zakresie wraz z zaproszeniem do uiszczenia przez zakład odpowiedniej opłaty. 

Płatności dokonuje się przelewem przy użyciu jednorazowego kodu, który  nadaje 

Ministerstwo Rolnictwa Republiki Indonezji. Ambasada RP pobiera kod i przekazuje 

go zainteresowanemu zakładowi. 

 Wysokość ww. opłaty wynosi 15.650.000 IDR (rupii indonezyjskich) i powinna 

zostać uiszczona w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania przez 

Ambasadę informacji o możliwości jej dokonania. Jeżeli ww. opłata nie zostanie 

dokonana w terminie, wnioskowi nie nadaje się dalszego biegu.  

 Zapłaty można dokonać tylko z użyciem aplikacji indonezyjskiego banku lub też z 

oddziału banku ulokowanego w Indonezji. Nie jest możliwy przelew 

międzynarodowy, ani żaden inny, gdyż ww. opłata jest traktowana jako opłata 

skarbowa, która podlega innym procedurom niż zwykły przelew międzybankowy.  

W celu uiszczenia opłaty polski zakład może posłużyć się agentem/pośrednikiem 



indonezyjskim (np. z jednej z organizacji indonezyjskich importerów żywności) lub 

poprosić o pomoc Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu 

(ZBH PAIH) w Dżakarcie. 

 

8. Po dokonaniu opłaty o której jest mowa w punkcie 7 niniejszej procedury, następuje 

przegląd dokumentów aplikacyjnych (desk review) zakładu zainteresowanego 

eksportem swoich produktów do Indonezji. Podczas przeglądu ocenie podlega 

wniosek aplikacyjny zakładu tj. wypełniony formularz i towarzyszące mu informacje 

na temat systemu zapewniania bezpieczeństwa żywności (Food Safety Assurance 

System) opartego na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli 

(HACCP) lub na jego odpowiedniku, oraz na Systemie Zapewnienia Jakości Halal 

wdrożonych w zakładzie.  

 

9. Po dokonaniu przeglądu dokumentacji indonezyjskie Ministerstwo Rolnictwa RI 

wyśle do Ambasady RP w Dżakarcie list powiadamiający o wyniku przeglądu, który 

następnie Ambasada przekaże zainteresowanemu zakładowi. Ww. list w zależności 

od wyników ww. przeglądu dokumentacji, zawierać będzie: 

• w przypadku pozytywnego wyniku przeglądu dokumentów - informację o 

planowanej dacie inspekcji na miejscu i jej kosztach, 

• w przypadku konieczności uzupełnienia braków we wniosku - prośbę do 

zainteresowanego zakładu o przekazanie dodatkowych wymaganych przez władze 

indonezyjskie informacji. 

 

10. Wymieniona w punkcie 9 niniejszej procedury inspekcja jest prowadzona na miejscu 

w zakładzie i dotyczy weryfikacji spełnienia przez zakład wymogów sanitarnych oraz 

halal. Kontrola sanitarna na miejscu jest prowadzona przez zespół audytorów z 

Dyrekcji Generalnej ds. inwentarza żywego i służby zdrowia zwierząt (Directorate 

General of Livestock and Animal Health Services –DGLAHS, podlegającej 

Ministerstwu Rolnictwa Indonezji). Kontrola aspektów halal (system zapewnienia 

jakości halal wdrożony w kraju lub zakładach) jest prowadzona przez audytorów 

halal indonezyjskiej Rady Ulemów (MUI) w zakładzie i / lub islamskim organie w 

kraju pochodzenia.  

 Opłata za inspekcję składa się z: opłaty za pracę audytora (12.000.000 IDR za dzień 

za jednego audytora) oraz kosztów podróży i zakwaterowania dla audytorów. Kwota 

kosztów podróży i zakwaterowania jest oparta na rozporządzeniu nr 



49/PMK.02/2017 Ministerstwa Finansów Indonezji dotyczącym standardowych 

kosztów nakładów.  

 

11. Po przeprowadzeniu inspekcji na miejscu, zostaje przeprowadzona ocena wyników 

inspekcji przez zespół ds. oceny ryzyka. Aby dokonana została ww. ocena wyników 

inspekcji, konieczne jest uiszczenie przez zakład dodatkowej opłaty w wysokości 

15.650.000 IDR (opłata może zostać uiszczona razem z opłatą za inspekcję). 

 

12. Po zakończeniu etapu oceny wyników inspekcji dyrektor generalny ds. inwentarza 

żywego i służby zdrowia zwierząt, wyśle do Ambasady RP w Dżakarcie oficjalny 

raport, informujący o wyniku kontroli przeprowadzonej w zakładzie oraz o tym, czy 

zakład został zatwierdzony przez władze indonezyjskie do eksportu (czy przyznano 

mu establishment recognition). Ambasada przekaże ww. raport bezpośrednio 

zainteresowanemu zakładowi. 

W przypadku uzyskania przez zainteresowany podmiot uprawnień eksportowych na 

rynek indonezyjski, Ambasada dodatkowo informuje o tym fakcie Główny 

Inspektorat Weterynarii.  

 

13. Główny Inspektorat Weterynarii za pośrednictwem szczebla wojewódzkiego 

informuje właściwego powiatowego lekarza weterynarii o uzyskaniu przez 

zainteresowany podmiot uprawnień eksportowych na wskazany rynek oraz nanosi 

dane tego zakładu na listę polskich zakładów mleczarskich uprawnionych do 

eksportu do Indonezji, publikowanej na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 

Weterynarii pod adresem: 

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

Powyższe umożliwia nadanie zakładowi uprawnień eksportowych na wskazany 

rynek przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii w drodze 

decyzji administracyjnej.  

UWAGA: Ze względu na skomplikowanie powyższej procedury oraz niekiedy celowe 

opóźnianie procesu rozpatrywania wniosków przez indonezyjskie urzędy, Ambasada 

RP w Dżakarcie zaleca przeprowadzenie procedury rejestracji z pomocą 

sprawdzonego indonezyjskiego przedstawiciela (pośrednika/importera). W celu 

znalezienia przedstawiciela, Ambasada sugeruje kontakt z Zagranicznym Biurem 

Handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Dżakarcie. 

 

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

