
Procedura zgłaszania zakładów mleczarskich do eksportu na 
rynek Chińskiej Republiki Ludowej 

 
 
CZĘŚĆ I 
 
1. Nadanie uprawnień eksportowych do Chińskiej Republiki Ludowej dla nowego 

zakładu. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii za pośrednictwem Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii przekazuje do Głównego Inspektoratu Weterynarii: 

• „Formularz zgłoszenia zakładu mleczarskiego do eksportu do Chińskiej 

Republiki Ludowej” (załącznik nr 1). 

Główny Lekarz Weterynarii za pośrednictwem Ambasady RP w Pekinie pismem 

powiadamia właściwe władze Chińskiej Republiki Ludowej o zmianach na „Liście 

polskich zakładów mleczarskich zatwierdzonych do eksportu do Chińskiej 

Republiki Ludowej”. JeŜeli strona chińska w ciągu 2 tygodni nie zgłosi zastrzeŜeń 

do przekazanych zmian, pracownik GIW dokonuje aktualizacji „Listy polskich 

zakładów mleczarskich zatwierdzonych do eksportu do Chińskiej Republiki 

Ludowej” publikowanej na stronach internetowych GIW (wg ścieŜki dostępu: 

wywóz / wymagania weterynaryjne przy eksporcie do krajów trzecich / Chiny / 

Chiny – listy zakładów zatwierdzonych do eksportu) w zakresie wpisania nowego 

zakładu. Po dokonaniu wpisu na ww. wykaz właściwy miejscowo PLW wydaje 

decyzję administracyjną uprawniającą zakład do eksportu na rynek Chińskiej 

Republiki Ludowej. Po wydaniu przedmiotowej decyzji PLW za pośrednictwem 

WLW przesyła do GIW: 

• zmieniony załącznik nr 3 do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr 

GIWhig-500-3/08 z dnia 20 marca 2008r. w sprawie postępowania organów 

Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu zakładów, zatwierdzaniu 

warunkowym oraz rejestracji zakładów sektora spoŜywczego, zawieszaniu  

i cofaniu zatwierdzenia zakładom „Lista polskich zakładów mleczarskich 

uprawnionych lub prowadzących eksport do krajów trzecich”, wpis kodu 

ISO Chińskiej Republiki Ludowej w kolumnie Kody państw trzecich. 

Po otrzymaniu zmienionego załącznika nr 3 do ww. instrukcji GLW, pracownik 

GIW dokonuje aktualizacji „Listy polskich zakładów mleczarskich uprawnionych 

lub prowadzących eksport do krajów trzecich” publikowanej na stronach 

internetowych GIW (wg ścieŜki dostępu: wywóz / Lista polskich zakładów 



mleczarskich uprawnionych lub prowadzących eksport na rynki krajów trzecich) 

w zakresie nadania uprawnień eksportowych do Chińskiej Republiki Ludowej. 

Wysyłki na rynek ChRL z nowego zakładu mogą być prowadzone z chwilą 

umieszczenia go na Liście polskich zakładów mleczarskich zatwierdzonych do 

eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej, publikowanej na stronach 

internetowych GIW. 

 

2. Zmiana danych zakładu mleczarskiego posiadającego uprawnienia eksportowe 

do Chińskiej Republiki Ludowej (nazwa, adres, WNI). 

PLW za pośrednictwem WLW przekazuje do GIW: 

• zmieniony załącznik nr 5 do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr 

GIWhig-500-3/08 z dnia 20 marca 2008r. w sprawie postępowania 

organów Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu zakładów, 

zatwierdzaniu warunkowym oraz rejestracji zakładów sektora 

spoŜywczego, zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia zakładom „Lista 

zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 

Sekcja IX - Surowe mleko i produkty mleczne”; 

• zmieniony „Formularz zgłoszenia zakładu mleczarskiego do eksportu do 

Chińskiej Republiki Ludowej”; 

• zmieniony załącznik nr 3 do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr 

GIWhig-500-3/08 z dnia 20 marca 2008r. w sprawie postępowania 

organów Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu zakładów, 

zatwierdzaniu warunkowym oraz rejestracji zakładów sektora 

spoŜywczego, zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia zakładom „Lista 

polskich zakładów mleczarskich uprawnionych lub prowadzących eksport 

do krajów trzecich”. 

Pracownik GIW dokonuje aktualizacji „Listy zakładów zatwierdzonych zgodnie  

z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Sekcja IX - Surowe mleko i produkty 

mleczne”. Główny Lekarz Weterynarii za pośrednictwem Ambasady RP w Pekinie 

pismem powiadamia właściwe władze Chińskiej Republiki Ludowej o zmianach 

na „Liście polskich zakładów mleczarskich zatwierdzonych do eksportu do 

Chińskiej Republiki Ludowej”. JeŜeli strona chińska w ciągu 2 tygodni nie zgłosi 

zastrzeŜeń do przekazanych zmian, pracownik GIW dokonuje aktualizacji „Listy 

polskich zakładów mleczarskich zatwierdzonych do eksportu do Chińskiej 

Republiki Ludowej” publikowanej na stronach internetowych GIW (wg ścieŜki 

dostępu: wywóz / wymagania weterynaryjne przy eksporcie do krajów trzecich / 



Chiny / Chiny – listy zakładów zatwierdzonych do eksportu) oraz „Listy polskich 

zakładów mleczarskich uprawnionych lub prowadzących eksport do krajów 

trzecich” publikowanej na stronach internetowych GIW (wg ścieŜki dostępu: 

wywóz / Lista polskich zakładów mleczarskich uprawnionych lub prowadzących 

eksport na rynki krajów trzecich) w zakresie zmiany danych podmiotu. 

Wysyłki zaopatrzone w świadectwa zdrowia zawierające zmienione dane 

podmiotu mogą być prowadzone po dokonaniu zmian w odpowiednich wykazach 

publikowanych na stronach GIW. 

 

3. Zmiana w zakresie asortymentu będącego przedmiotem eksportu do Chińskiej 

Republiki Ludowej zakładu posiadającego uprawnienia eksportowe. 

PLW za pośrednictwem WLW przekazuje do GIW: 

• zmieniony „Formularz zgłoszenia zakładu mleczarskiego do eksportu do 

Chińskiej Republiki Ludowej”. 

Główny Lekarz Weterynarii za pośrednictwem Ambasady RP w Pekinie pismem 

powiadamia właściwe władze Chińskiej Republiki Ludowej o zmianach na „Liście 

polskich zakładów mleczarskich zatwierdzonych do eksportu do Chińskiej 

Republiki Ludowej”. JeŜeli strona chińska w ciągu 2 tygodni nie zgłosi zastrzeŜeń 

do przekazanych zmian, pracownik GIW dokonuje aktualizacji „Listy polskich 

zakładów mleczarskich zatwierdzonych do eksportu do Chińskiej Republiki 

Ludowej” publikowanej na stronach internetowych GIW (wg ścieŜki dostępu: 

wywóz / wymagania weterynaryjne przy eksporcie do krajów trzecich / Chiny / 

Chiny – listy zakładów zatwierdzonych do eksportu) w zakresie zmiany 

asortymentu będącego przedmiotem eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej. 

Po dokonaniu powyŜszego wpisu właściwy miejscowo PLW dokonuje zmian  

w decyzji administracyjnej uprawniającej zakład do eksportu na rynek Chińskiej 

Republiki Ludowej w zakresie nowych produktów. Wysyłki do ChRL nowych 

produktów mogą być prowadzone po opublikowaniu na stronie internetowej GIW 

zaktualizowanej Listy polskich zakładów mleczarskich zatwierdzonych do 

eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej. 

 

4. Zmiana urzędowych lekarzy weterynarii upowaŜnionych do wydawania 

świadectw zdrowia dla eksportowanych produktów. 

PLW za pośrednictwem WLW przekazuje do GIW: 

• zmieniony Formularz zgłoszenia zakładu mleczarskiego do eksportu do 

Chińskiej Republiki Ludowej. 



Główny Lekarz Weterynarii za pośrednictwem Ambasady RP w Pekinie pismem 

powiadamia właściwe władze Chińskiej Republiki Ludowej o zmianach 

dotyczących urzędowych lekarzy weterynarii upowaŜnionych do wydawania 

świadectw zdrowia dla eksportowanych produktów. 

 

 

CZĘŚĆ II 

 

Formularz zgłoszenia zakładu mleczarskiego do eksportu do Chińskiej 

Republiki Ludowej powinien być aktualizowany i przekazywany do GIW 

kaŜdorazowo w momencie zaistnienia sytuacji wskazanych w części I. 

Jednocześnie w polu „Name and address of establishment/ Nazwa  

i adres zakładu” naleŜy podać dokładną nazwę i adres podmiotu, zgodnie z „Listą 

zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Sekcja IX - 

Surowe mleko i produkty mleczne” oraz „Listą polskich zakładów mleczarskich 

uprawnionych lub prowadzących eksport na rynki krajów trzecich”. 

W polu „Identification mark/ Znak identyfikacyjny” naleŜy umieścić 

znak identyfikacyjny tak, jak określa to załącznik II Sekcja I do Rozporządzenia 

(WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do Ŝywności 

pochodzenia zwierzęcego. JednakŜe, w przypadku zgłaszania do zatwierdzenia do 

eksportu zakładów, które składują produkty mleczne w temperaturze otoczenia 

(magazyny logistyczne) lub w warunkach kontrolowanej temperatury (chłodnie), 

które nie ingerują w produkt poprzez usuwanie opakowań i/lub przetwarzanie 

produktu w odniesieniu do znaku identyfikacyjnego naleŜy wskazać „Not 

applicable/Nie dotyczy”. 

„Lista polskich zakładów mleczarskich zatwierdzonych do eksportu do 

Chińskiej Republiki Ludowej” jest prowadzona i aktualizowana w całości przez 

pracownika GIW, organy terenowe Inspekcji Weterynaryjnej nie przesyłają do GIW 

aktualizacji/zmian przedmiotowego wykazu. 

Zarówno załączniki nr 3 i 5 do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr 

GIWhig-500-3/08 z dnia 20 marca 2008r. w sprawie postępowania organów 

Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu zakładów, zatwierdzaniu warunkowym 

oraz rejestracji zakładów sektora spoŜywczego, zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia 

zakładom, jak równieŜ „Formularz zgłoszenia zakładu mleczarskiego do eksportu do 

Chińskiej Republiki Ludowej” (skan uzupełnionego oraz zaopatrzonego w podpisy  



i pieczęci formularza) powinny być przesyłane do GIW za pośrednictwem WIW  

w formie elektronicznej na adres: listy@wetgiw.gov.pl oraz w formie papierowej za 

pismem przewodnim, zgodnie z obowiązującą procedurą. 

 

 


