Lista podmiotów sektora mięsa drobiowego zatwierdzonych do eksportu na rynek Tajwanu
No./
Nr

Establishment Name/ Nazwa
zakładu

Establishment Address/
Adres zakładu

Type of
Activity*/ Rodzaj
działalności

Assortment to be consigned to Taiwan/
Asortyment przeznaczony do eksportu

Species/
Gatunki

1.

Veterinary
Identification
(Approval)
Number/ WNI
06171101

P.H.U. „SABA”
Bożena Anna Trochym

21-007 Mełgiew,
Krępiec, ul. Piasecka 11

CS

Chicken,
duck, goose,
turkey/ kura,
kaczka, gęś,
indyk

2.

06630501

SuperDrob Zakłady Drobiarsko
- Mięsne S.A Oddział w
Lublinie

20-952 Lublin
ul. Zimna 2

SH, CP

3.

08090501

Bomadek Sp. z o. o.

66-132 Trzebiechów
ul. Słoneczna 16

SH, CP, PP

4.

10041101

Snowman Foods Solution Sp. z
o.o.

Walew 29, 99 – 107
Daszyna

CS, RW

Poultry carcasses, poultry half-carcasses,
poultry elements, poultry meat
preparations, offal/ Tuszki drobiowe,
półtuszki drobiowe, elementy drobiowe,
surowe wyroby z mięsa drobiowego,
podroby
Goose and chicken carcass;
goose and chicken meat and elements;
hearts, liver, stomach, chicken and goose
feet, goose necks, mechanically
separated meat/ Tuszki gęsi i kurcząt;
mięso i elementy z gęsi i kurcząt, serca,
wątroby, żołądki, łapy gęsi i kurcząt,
gęsie szyje, mięso odkostnione
mechanicznie
Turkey elements and carcasses, meat
preparations, turkey offal, mechanically
separated poultry meat/ Tuszki i
elementy indycze, surowe wyroby
mięsne, podroby indycze, mięso
drobiowe oddzielone mechanicznie
Poultry meat, poultry meat products,
poultry offal, poultry carcasses/ Mięso
drobiowe, produkty mięsne drobiowe,
podroby drobiowe, tuszki drobiowe

5.

10160501

Roldrob S.A.

97-200 Tomaszów
Mazowiecki, ul.
Warszawska 168/172

SH, CP, PP

6.

10201101

MitMar Sp z o.o.

95-015 Głowno,
ul. Sikorskiego 5B

CS

Poultry carcasses, poultry elements, raw
poultry meat preparations, finished
poultry meat preparations/ Tuszki
drobiowe, elementy drobiowe, surowe
wyroby z mięsa drobiowego, gotowe
wyroby z mięsa drobiowego
Poultry carcasses, poultry elements,
finished poultry meat products/ Tuszki

Chicken,
goose/ Kura,
gęś

Turkey/ Indyk

Chicken,
turkey, goose,
duck/ Kura,
indyk, gęś,
kaczka
Chicken,
goose, duck/
Kura, gęś,
kaczka

1

7.

12023901

IMEX POLAND sp. z o. o.

32-800 Brzesko,
ul. Szczepanowska 35

SH, CP

8.

12030323

Zakłady Mięsne UNIMIĘS
Spółka Akcyjna

32-500 Chrzanów
ul. Powstańców
Styczniowych 9

CP, PP, MSM

9.

12190501

CEDROB S.A., ul. Płocka 5, 06400 Ciechanów
Zakład Drobiarski w
Niepołomicach, ul. Mokra 7, 32005 Niepołomice

Zakład Drobiarski w
Niepołomicach, ul. Mokra
7, 32-005 Niepołomice

SH, CP, CS

KONSPOL HOLDING Sp. z
o.o.
CEDROB S.A. Ujazdówek 2A
06-400 Ciechanów Zakład
Produkcyjny w Ciechanowie ul.
Płocka 5, 06-400 Ciechanów
CEDROB S.A. Ujazdówek 2A
06-400 Ciechanów Ubojnia
Drobiu Ujazdówek

Ul. A. Grottgera 40
33-300 Nowy Sącz
ul. Płocka 5, 06-400
Ciechanów

CP, PP

Ujazdówek, 06-400
Ciechanów

SH, CP, CS

13. 14130502

Wipasz S.A. Zakład Drobiarski
w Mławie

06-500 Mława
ul. Instalatorów 2

SH, CP, MSM,
MP

14. 14170603

„POLSKAMP” SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

05-462 Wiązowna,
Duchnów, ul. Szosa
Mińska 36

CP

10. 12620602
11. 14020501

12. 14023901

SH, CP, PP

drobiowe, elementy drobiowe, gotowe
produkty z mięsa drobiowego
Poultry elements and offal/ Elementy i
podroby drobiowe
Chicken and turkey frozen elements,
frozen MDM,homogenized product
(poultry) chilled and frozen/ elementy z
kurczaka i indyka mrożone, mięso
oddzielone mechanicznie mrożone,
produkty homogenizowane (drobiowe)
chłodzone i mrożone.
Poultry carcasses, poultry half-carcasses,
poultry elements, meat preparations,
other: offal/ Tuszki drobiowe, półtuszki
drobiowe, elementy drobiowe, surowe
wyroby z mięsa drobiowego, inne:
podroby
Finished poultry meat products/ Gotowe
produkty z mięsa drobiowego
Carcasses, half-carcasses, elements, meat
preparations, other: offal/ Tuszki,
półtuszki, elementy, wyroby z mięsa
surowego, inne: podroby
Carcasses, half-carcasses, elements, meat
preparations, mechanically separated
meat, other: offal/ Tuszki, półtuszki,
elementy, wyroby z mięsa surowego,
mięso odkostnione mechanicznie, inne:
podroby
Frozen poultry carcasses, frozen poultry
elements, feet, mechanically separated
meat, meat preparations/ Tuszki
drobiowe głęboko mrożone, elementy
drobiowe głęboko mrożone, łapki, mięso
oddzielone mechanicznie, surowe wyroby
z mięsa drobiowego

Chicken/
Kura
chicken,
turkey/
kurczak,
indyk

Chicken,
turkey, goose,
duck/ Kura,
indyk, gęś,
kaczka

Chicken/
Kura
Chicken/
Kura

Chicken
(chicken
broiler)/ Kura
(brojler
kurzy)

MSM, minced meat, poultry elements,
meat preparations/ Mięso odkostnione
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15. 14170610

POLSKAMP SPÓŁKA
AKCYJNA

16. 14263902

Zakład Drobiarski w Stasinie
Sp. z o. o.

17. 16610501

18. 20630501

19. 22081101

05-462 Wiązowna,
Duchnów, u. Bosmańska
23
Stasin 13, 08-107
Paprotnia

MSM, CP, MM

Animex Foods spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613
Warszawa, Oddział w Opolu,
45-410 Opole
ul. Drobiarska 4
Animex Foods spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613
Warszawa, Oddział w
Suwałkach, 16-400 Suwałki
ul. Wojska Polskiego 112A

45-410 Opole
ul. Drobiarska 4

SH, CP, PP

16-400-Suwałki
ul. Wojska Polskiego112
A,

SH, CP, PP

Pago Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Oddział w
Lęborku

ul. Zwarowska 22,
84-300 Lębork

CS

SH, CP

mechanicznie, mięso mielone, elementy
drobiowe, surowe wyroby mięsne
MSM, poultry elements, minced meat/
Mięso odkostnione mechanicznie,
elementy drobiowe, mięso mielone
Poultry carcasses and elements, MSM,
other: offal/ Tuszki i elementy drobiowe,
mięso odkostnione mechanicznie, inne:
podroby
Frozen carcass, frozen elements, frozen
offal, frozen poultry products/ Tuszka
mrożona, elementy mrożone, podroby
mrożone, produkty przetworzone
mrożone.
Frozen poultry elements, frozen poultry
meat preparations, finished poultry meat
products, frozen poultry carcass, frozen
polutry offal, frozen mechanically
separated meat, frozen polutry skin /
Mrożone elementy drobiowe, mrożone
surowe wyroby z mięsa drobiowego,
gotowe produkty z mięsa drobiowego,
mrożona tuszka drobiowa, mrożone
podroby drobiowe, mrożone mięso
odkostnione mechanicznie, mrożone
skóry drobiowe
Frozen chicken meat, frozen turkey meat,
frozen goose meat, frozen chicken
elements, frozen turkey elements, frozen
goose elements, frozen chicken offal,
frozen turkey offal, frozen goose giblets,
mechanically separated meat of chicken,
mechanically separated meat from
turkey, mechanically separated meat
from geese, frozen chicken skin, frozen
turkey skin, frozen goose skin/ mrożone
mięso z kurczaka, mrożone mięso z
indyka, mrożone mięso z gęsi, mrożone
elementy z kurczaka, mrożone elementy z
indyka, mrożone elementy z gęsi

Chicken,
turkey/ Kura,
indyk
Turkey/ Indyk

Chicken
(chicken
broiler)/ Kura
(brojler
kurzy)
Chicken,
Goose/ Kura,
gęś

Chicken,
Turkey ,
Goose / Kura
indyk, gęś
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20. 22611106

AGRO MERCHANTS
GDAŃSK
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
80-601 Gdańsk
ul. Prof. Witolda
Andruszkiewicza 5

80-601 Gdańsk
ul. Kontenerowa 21

CS

21. 22611107

Pago Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Oddział w Gdańsku

80-601 Gdańsk
ul. Kontenerowa 22

CS

22. 22621102

Agro Merchants Gdańsk,
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Prof. Witolda
Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk

81-061 Gdynia
ul. Hutnicza 45

CS

mrożone podroby z kurczaka, mrożone
podroby z indyka, mrożone podroby z
gęsi, mięso odkostnione mechanicznie z
kurczaka, mięso odkostnione
mechanicznie z indyka, mięso
odkostnione mechanicznie z gęsi
mrożone skóry z kurczaka, mrożone
skóry z indyka, mrożone skóry z gęsi
Frozen meat, frozen meat elements,
frozen meat products, frozen finished
meat products, frozen mechanically
separated meat, frozen carcasses and
half-carcasses, frozen offal/ Mrożone
mięso, element mięsa mrożonego,
mrożone produkty mięsne, mrożone
gotowe wyroby mięsne, mrożone mięso
odkostnione mechanicznie, tuszki, i
półtuszki mrożone, mrożone podroby
Frozen poultry meat, frozen poultry
elements, frozen poultry carcasses,
frozen poultry offal, frozen feet, frozen
poultry tips/ mrożone mięso drobiowe,
mrożone elementy drobiowe, mrożone
tusze drobiowe, mrożone podroby
drobiowe, mrożone łapy, mrożone lotki
drobiowe
Chicken or hen carcasses and elementswings, tips, quarters, legs, thighs, bodies,
breast fillet, turkey carcasses and
elements- wings, backsides, breast fillets,
thighs, legs, shanks, knuckles, sirloins,
necks, duck carcasses and elements- feet,
wings, stomachs, bodies, necks, fillets,
goose elements- feet, wings, necks,
fillets/ tuszki i elementy z kury lub
kurczaka - skrzydła, lotki, ćwiartki, nogi,
udka, korpusy, filety z piersi,
tuszki i elementy indyka – skrzydła,
kupry, filety z piersi, udka, nogi,
podudzia, golonki, polędwice, szyje

Chicken,
goose, turkey,
duck, guinea
fowl/ kura,
gęś, indyk,
kaczka,
perliczka

Duck, goose,
hen, rooster,
turkey,
chicken/
kaczka, gęś,
kura, kogut,
indyk,
kurczak
Chicken,
turkey, duck,
goose/ kura,
indyk, kaczka,
gęś
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23. 28070501

Animex Foods spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613
Warszawa, Oddział w Iławie,
ul. Aleja Jana Pawła II nr 8 ,
14-200 Iława

14-200 IŁAWA
ul. ALEJA JANA
PAWŁA II
nr 8

SH, CP, PP

24. 28620501

INDYKPOL S.A.

10-370 Olsztyn,
ul. Jesienna 3

SH, CP, PP, CS

25. 30040601

Elite Food Sp. z o. o
ul. Chłapowskiego 5
63-700 Krotoszyn

63-800 Gostyń
ul. Wrocławska 160

CP, PP

26. 30051101

PAGO Sp. z o.o.

CS

27. 30053901

IKO Kompania Drobiarska
Sp. z o.o.

62-065 Grodzisk Wlkp.,
ul. Fabryczna 14
Augustowo 26, 64- 050
Wielichowo

28. 30053903

STORTEBOOM HAMROL
Sp. z o.o.

62-066 Granowo
Kotowo 1a

SH, CP, MM

SH, CP, MSM

tuszki i elementy kaczki- łapy, skrzydła,
żołądki, korpusy, szyje, filety
elementy gęsi – łapy, skrzydła, szyje,
filety
Carcasses, elements, meat preparations,
mechanically separated meat, meat
products, lunch meals ready for
consumption, ready-to-eat products/
Tuszki, elementy, wyroby z mięsa
surowego, mięso odkostnione
mechanicznie, produkty mięsne, dania
obiadowe gotowe do spożycia, wyroby
garmażeryjne
Poultry carcasses, poultry elements,
poultry meat, poultry offal (like
stomachs, hearts, livers, necks, feet, tips,
backsides) meat preparations,
mechanically separated meat, poultry
meat products (poultry sausages, poultry
pates, poultry hams)/ Tuszki drobiowe,
elementy drobiowe, mięsa drobiowe,
podroby drobiowe ( w tym: żołądki,
serca, wątroby, szyje, łapy, lotki, kupry)
surowe wyroby z mięsa drobiowego,
mięso drobiowe oddzielone
mechanicznie, drobiowe produkty mięsne
(drobiowe parówki, drobiowe pasztety,
drobiowe szynki)
Poultry elements, poultry meat
preparations/ Elementy drobiowe, surowe
wyroby z mięsa drobiowego
Poultry meat: carcasses, elements/ Mięso
drobiowe: tuszki, elementy
Carcasses, elements, mechanically
separated meat, other: offal/ Tuszki,
elementy, mięso odkostnione
mechanicznie, inne: podroby
Carcasses, elements, minced meat/
Tuszki, elementy, mięso mielone

Turkey,
goose/ Indyk,
gęś

Turkey/ Indyk

Chicken
(chicken
broiler)/ Kura
(brojler
kurzy)
Chicken/
Kura
Chicken/
Kura
Chicken/
Kura
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29. 30183901

„AMI” SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

63-510 Mikstat
ul. Stara Droga 1

SH, CP

30. 30210501

Zakłady Drobiarskie
„Koziegłowy” Sp. z o.o.

62-028 Koziegłowy ul.
Piaskowa 3

SH, CP, CS

31. 30230501

PPHU „Konspol-Bis”
Sp. z o. o

62-400 Słupca
ul. Poznańska 39

SH, CP, MM,
MSM, PP

32. 30264201

PPRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE JO - L SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

63-100 Śrem
Olsza 29

CP

Duck and goose poultry carcasses and
elements, offal, duck and goose heads
and feet/ Tuszki i elementy drobiowe z
kaczki i gęsi, podroby, łby i łapy z kaczki
i gęsi.
Poultry carcasses and elements/ Tuszki i
elementy drobiowe

Frozen chicken carcass, frozen chicken
offal, frozen chicken elements, frozen
poultry MSM, frozen minced meat,
marinated products: fried/baked, coated
with breadcrumbs and without
breadcrumbs, frozen/ Tuszka z kurczaka
mrożona, podroby z kurczaka mrożone,
elementy z kurczaka mrożone, mięso
drobiowe odkostnione mechanicznie
mrożone, mięso mielone mrożone,
produkty marynowane smażone/
pieczone, panierowane lub bez panieru,
mrożone.
Poultry elements/ Elementy drobiowe

Duck, goose/
Kaczka, gęś

Chicken
(chicken
broiler) and
turkey/ Kura
(brojler
kurzy) oraz
indyk
Chicken
(broiler)/
Kura (brojler
kurzy)

Chicken
(chicken
broiler)/ Kura
(brojler
kurzy)

slaughterhouse/ rzeźnia - SH;
cutting plant/ zakład rozbioru – CP;
processing plant/ zakład przetwórstwa – PP,
cold store/ chłodnia składowa – CS
MSM- mechanically separated meat (means the product obtained by removing meat from flesh-bearing bones after boning or from poultry carcasses, using mechanical means resulting in the
loss or modification of the muscle fibre structure)
MM- minced meat (means boned meat that has been minced into fragments and contains less than 1 % salt)
MP- meat preparations (means fresh meat, including meat that has been reduced to fragments, which has had foodstuffs, seasonings or additives added to it or which has undergone processes
insufficient to modify the internal muscle fibre structure of the meat and thus to eliminate the characteristics of fresh meat)
RW- re-wrapping (operation consisting in repacking the goods into smaller or larger collective or unit packages)
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