
Przewodnik dla Powiatowych Lekarzy Weterynarii w sprawie wystawiania 

świadectw weterynaryjnych przy eksporcie skór przeżuwaczy do Chińskiej 

Republiki Ludowej 

 

1. Eksport skór przeżuwaczy do Chińskiej Republiki Ludowej może być 

dokonany wyłącznie z polskich przedsiębiorstw, znajdujących się w wykazie 

zakładów, zatwierdzonych do eksportu w/w towarów przez służby chińskie. 

Wykaz jest umieszczony na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 

Weterynarii; 

2. Wystawienie świadectwa zdrowia na partie skór przeżuwaczy dokonuje 

powiatowy lekarz weterynarii, właściwy do prowadzenia nadzoru nad w/w 

zakładem lub osoba przez niego upoważniona (zwane dalej urzędowym 

lekarzem weterynarii) na wniosek podmiotu; 

3. Wydane świadectwo zdrowia powinno być zgodne z oficjalnym wzorem, 

uzgodnionym z kompetentną służbą Chińskiej Republiki Ludowej oraz 

dostępnym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii; 

4. Przed wystawieniem świadectwa, urzędowy lekarz weterynarii dokonuje 

kontroli partii skór przeznaczonej do wysyłki, w celu weryfikacji zgodności z 

następującymi wymaganiami, określonymi w treści świadectwa: 

- Przeznaczone do wysyłki skóry są pozyskane od bydła, owiec i kóz, które spełniają 

następujące wymagania: 

1) urodziły się i były utrzymywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

legalnie sprowadzone z innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

2) podlegają systemowi identyfikacji i rejestracji zwierząt w Rzeczypospolitej 

Polskiej i można skutecznie ustalić ich pochodzenie; 

3) zostały poddane ubojowi w urzędowo zatwierdzonej rzeźni na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) zostały poddane badaniu przed- i poubojowemu przeprowadzonemu przez 

urzędowego lekarza weterynarii i nie stwierdzono jakichkolwiek objawów 

klinicznych chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności pęcherzykowego 

zapalenia jamy ustnej. 

 

- Skóry są wyprawiane w ten sposób, że: 

1) są poddawane suszeniu przez co najmniej 42 dni w temperaturze co 

najmniej 20 °C  

lub 

2) są moczone przez co najmniej 7 dni w soli fizjologicznej, zawierającej 2% 

węglanu sodu 

lub 

3) są solone na sucho lub na mokro co najmniej przez 14 dni przed dniem 

wysyłki do Chińskiej Republiki Ludowej. 

 

- Przeznaczone do wysyłki skóry nie zawierają zanieczyszczeń obornikiem lub 

zanieczyszczeń gruntowych. 

- Podczas przetwarzania, przechowywania i transportu skór podjęto niezbędne 

środki w celu uniknięcia ryzyka skażenia krzyżowego oraz zanieczyszczenia 

czerwiami. 



5. Po dokonaniu weryfikacji przesyłki skór, urzędowy lekarz weterynarii wydaje 

świadectwo zdrowia. Oryginał świadectwa jest wydawany osobie 

odpowiedzialnej za przesyłkę. Urzędowy lekarz weterynarii wystawiający dane 

świadectwo wydaje odpowiednią ilość jego kopii zgodnie z wnioskiem 

zainteresowanego podmiotu, odnotowując ilość wydanych kopii; 

6. Wystawiający świadectwo przechowuje kopie wystawionych świadectw przez 

5 lat od dnia ich wystawienia; 

7. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi ewidencję wydanych świadectw; 

8. Do kwestii wydawania świadectw na eksport skór przeżuwaczy do Chińskiej 

Republiki Ludowej nie uregulowanych w tym dokumencie, mają 

zastosowanie wytyczne określone w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii 

nr GIWue0201-2/11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie postępowania z 

weterynaryjnymi świadectwami zdrowia dla towarów przeznaczonych do 

wywozu do krajów trzecich lub w innych przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego.  


