
WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY EKSPORCIE  
MIĘSA I PRODUKTÓW WOŁOWYCH NA RYNEK INDONEZJI. 

 

W związku z podejmowanymi działaniami Głównego Inspektoratu Weterynarii  

w zakresie umożliwienia dostępu do rynku Indonezji dla polskiej wołowiny i jej 

produktów, strona indonezyjska pismem znak: 16003/PI.500/F/01/20018 z dnia 16 

stycznia br. przekazała poniższe informacje:  

 W przypadku importu produktów pochodzenia zwierzęcego włączając mięso 

wołowe musi ono pochodzić z krajów i zakładów zatwierdzonych przez 

kompetentne władze Indonezji (Director General of Livestock and Animal Health 

Services of the MInistry of Agriculture- MoA, Dyrektor Generalny ds. Żywca i 

Zdrowia Zwierząt w Ministerstwie Rolnictwa- MoA). W nawiązaniu do wymogów 

bezpieczeństwa importowanego mięsa wołowego zgodnie z rozporządzeniem 

indonezyjskim Nr 34/2016 dotyczącym importu tusz, mięsa, jadalnych 

podrobów i/lub produktów przetworzonych do Indonezji, strona indonezyjska 

wymaga, aby kraj pochodzenia ww. surowców był wolny od pryszczycy, 

gorączki Doliny Rift, zarazy płucnej bydła, BSE (znikome ryzyko występowania 

BSE); 

 W oparciu o rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa Nr 35/2016 dotyczące 

typów taryf państwowych przychodów  nieopodatkowanych (Type and Tariff for 

of Non-Tax State Revenue PNBP), wydatki związane z procesem zatwierdzania 

zakładów ubiegających się o uzyskanie uprawnień eksportowych muszą być 

pokrywane przez te zakłady/firmy eksportujące. Przed dokonaniem wpłaty 

należy pobrać kod rozliczeniowy z Departamentu Dyrektora Generalnego ds. 

Żywca i Zdrowia Zwierząt w Ministerstwie Rolnictwa. Wydatki są przekazywane 

do skarbu państwa przed każdym etapem przeprowadzonego procesu 

zatwierdzenia zakładów; 

 Proces zatwierdzenia obejmuje trzy etapy, tj.: przegląd dokumentacji, 

wizyta/inspekcja na miejscu i ocena przeprowadzonej inspekcji. Procedura 

przebiega w sposób następujący:  

 

a) Przegląd dokumentacji przedsiębiorstwa zainteresowanego eksportem 

swoich produktów do Indonezji opiera się na wypełnionej aplikacji  

i dodatkowych informacjach dotyczących systemu bezpieczeństwa 

żywności opartego na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli 



(HACCP) lub równoważnego, jak również systemu Halal wprowadzonego 

w ww. zakładach. Kompetentne władze Indonezji dokonają przeglądu 

załączonych kwestionariuszy, wypełnionych przez przedsiębiorstwa 

zainteresowane eksportem swoich produktów do Indonezji  

i zweryfikowanych przez właściwe władze w kraju pochodzenia. 

Kwestionariusze przeznaczone do wypełnienia przez zakłady ubiegające 

się o uzyskanie uprawnień eksportowych na rynek Indonezji dostępne 

są pod adresem internetowym: 

http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/regulasis-

2/category/4-publikasi# . Do dokumentów zakładowych związanych  

z procesem zatwierdzenia musi być dołączony list przewodni Ambasady 

RP w Dżakarcie i dowód wpłaty PNBP w wysokości 15.650.000 rupii 

indonezyjskich. 

Kompetentne władze Indonezji po dokonaniu przeglądu 

dokumentacji/aplikacji przekażą informację zwrotną. W zależności od 

wyników dokonanego przeglądu dokumentacji, jeżeli będzie wymagana 

wizyta na miejscu, wówczas zakłady zostaną poinformowane  

o konieczności uiszczenia opłaty w PNBP za przeprowadzenie inspekcji 

na miejscu. 

 

b) Wizyta/inspekcja na miejscu w zakładzie ma na celu weryfikację 

zgodności ze stanem faktycznym przedłożonej dokumentacji dot. 

zagadnień związanych z kwestiami bezpieczeństwa żywności oraz 

systemem Halal. Inspekcja nastąpi jedynie w przypadku pozytywnego 

wyniku przeglądu dokumentacji. Inspekcja na miejscu zagadnień 

związanych z bezpieczeństwem żywności zostanie przeprowadzona 

przez grupę audytorów DGLAHS. Inspekcja/kontrola systemu Halal 

(system Halal wdrożony w kraju lub w zakładzie) zostanie 

przeprowadzona przez Audytora Halal (Indonesian Council of Ulama- 

MUI) w zakładach rekomendowanych przez islamski związek 

wyznaniowy kraju pochodzenia zakładu. Opłata PNBP za 

przeprowadzoną inspekcję na miejscu obejmuje- wynagrodzenie 

inspektorów (12.000.000 rupii indonezyjskich za jeden dzień kontroli 

przez jednego audytora), koszty podróży, koszty zakwaterowania dla 

audytorów. Wysokość kosztów podróży i zakwaterowania jest oparta na 

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


rozporządzeniu Ministerstwa Finansów Indonezji Nr 49/PMK.02/2017 

dotyczącym standardów kosztów 2018.   

 

c) Ocena przeprowadzonej inspekcji na miejscu w zakładzie (ewaluacja) 

będzie dokonana przez grupę oceny ryzyka. Po zakończeniu tego etapu 

Dyrektor Generalny ds. Żywca i Zdrowia Zwierząt w Ministerstwie 

Rolnictwa- MoA przekaże oficjalny raport informujący o zatwierdzeniu 

bądź też nie zatwierdzeniu zakładu do prowadzenia eksportu na rynek 

Indonezji.  

Opłata PNBP musi zostać dokonana przed przeprowadzeniem ewaluacji  

i wynosi 15.650.000 rupii indonezyjskich. W celu uproszczenia 

płatności PNBP, opłata za przeprowadzenie ewaluacji inspekcji  

w zakładzie (tj. 15.650.000 rupii indonezyjskich) może być połączona  

z opłatą za przeprowadzenie inspekcji w zakładzie (tj. 12.000.000 rupii 

indonezyjskich za jeden dzień kontroli przez jednego audytora).  

 

 


