
Warszawa, 29 maja 2013 r. 

 

Informacja o zatwierdzeniu polskich zakładów sektora mięsa wieprzowego do eksportu na 

Tajwan 

 

W dniu 27 maja 2013 r. do Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) wpłynęło za 

pośrednictwem Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej (WBH) pismo tajwaoskich służb 

weterynaryjnych BAPHIQ z informacją o zatwierdzeniu polskich zakładów sektora mięsa 

wieprzowego do eksportu swoich produktów na Tajwan. Procedura rozpoczęta w 2006 r. 

została pozytywnie zakooczona dzięki staraniom Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz 

Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej. Z 28 polskich zakładów sektora mięsa 

wieprzowego ubiegających się o zatwierdzenie do eksportu na rynek tajwaoski zgodę na 

eksport otrzymało 21 podmiotów: 6 zakładów w zakresie uboju trzody chlewnej oraz 

przetwórstwa mięsa wieprzowego, a także 15 zakładów w zakresie przetwórstwa mięsa 

wieprzowego. Ponadto strona tajwaoska zgłosiła uwagi w stosunku do dwóch podmiotów 

ubiegających się o zatwierdzenie w zakresie uboju trzody chlewnej i przetwórstwa mięsa 

wieprzowego, informując jednocześnie, że po ich uwzględnieniu również one znajdą się na 

liście zakładów zatwierdzonych. Zgoda władz tajwaoskich na eksport mięsa wieprzowego z 

polskich zakładów wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2013 r. W przypadku zakładów 

przetwórczych musi zostad spełniony warunek, aby wykorzystywany przez nie surowiec 

pochodził z zatwierdzonej rzeźni. Pięd rzeźni, które poddały się kontroli tajwaoskiej, nie 

uzyskało zatwierdzenia do eksportu na rynek tego kraju. 

Decyzja BAPHIQ stanowi zwieoczenie trwających od niemal ośmiu lat starao o otwarcie 

tajwaoskiego rynku na polskie mięso wieprzowe. Należy podkreślid, że Polska jest pierwszym 

od ponad dekady paostwem, któremu udało się osiągnąd przełom w tej sprawie. W procesie 

uzyskiwania dostępu do silnie chronionego rynku tajwaoskiego dla wieprzowiny z Polski nasz 

kraj wyprzedził inne ubiegające się o to paostwa Unii Europejskiej: Austrię, Francję, Szwecję 

i Hiszpanię, co niewątpliwie umożliwi polskim firmom z branży mięsnej uzyskanie istotnej 

przewagi konkurencyjnej na tamtejszym rynku. 

W opinii WBH w Tajpej polski sukces w uzyskiwaniu dostępu do rynku Tajwanu dla zakładów 

sektora mięsa wieprzowego nie byłby możliwy bez pełnego profesjonalizmu pracowników 

GIW – co podkreślały nawet władze tajwaoskie – a także bez znakomicie układającej się 

współpracy pomiędzy GIW a WBH w Tajpej. Do ostatecznego sukcesu niewątpliwie 

przyczyniły się również długotrwałe, lecz zakooczone powodzeniem negocjacje prowadzone 

przez pracowników GIW z tajwaoskimi służbami weterynaryjnymi oraz skuteczne działania 

przedstawicieli polskiej dyplomacji na Tajwanie. 

Lista zakładów dostępna jest w zakładce: Wywóz -> Wymagania weterynaryjne przy eksporcie do krajów 

trzecich -> Tajwan -> listy zakładów 


