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1. Chiny
1.1. Wprowadzenie
Obecna sytuacja dotycząca importu mięsa do Chin jest bardzo interesująca. Szereg
uwarunkowań sprawił, że władze chińskie dążą do dynamizacji i usprawnienia procesu
importu mięsa. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że krajowa branża mięsna, szczególnie
sektor wieprzowy, nie jest w stanie zaspokoić rosnącego zapotrzebowania Chińczyków na
wysokiej jakości białko. Problemy na chińskim rynku wieprzowiny rozpoczęły się w 2018 roku
wraz z wybuchem tam epidemii ASF.
Na rynku wieprzowiny popyt dalece przerasta podaż. Z tego względu w tym sektorze
obserwuje się wzrost cen, który widoczny jest również w przypadku innych rodzajów mięs.
W wytycznych chińskiego rządu nr 28/2020 z 12 sierpnia 2020 roku podkreślono znaczenie
międzynarodowego handlu dla rozwoju Chin. Dotyczy to zarówno importu poprzez
usprawnianie procedur w chińskich portach, jak i eksportu poprzez wspieranie chińskich
przedsiębiorców w zdobywaniu rynków zagranicznych dla swoich produktów. Dokument
dotyka również kwestii dot. branży mięsnej. W paragrafie 10 dokumentu wspomina się
o rozwoju i przyspieszeniu importu różnego rodzaju artykułów, w tym mięsa do Chin. Według
obserwatorów Rada Państwowa (czyli rząd) poprzez ten dokument wydany w tym czasie
pragnie wskazać, że nie należy obawiać się importowanego mięsa i że nie niesie ono
niebezpieczeństwa dla konsumenta. Ma to oczywiście związek z COVID-19 – w kilku
przypadkach wykryto ślady wirusa na opakowaniu żywności, ale nie ma dowodów, że może
się on przenosić na żywności1.
W punkcie 10 wytycznych Rada Państwowa (chiński rząd) podkreśliła, że należy wspierać
i promować import, szczególnie produktów żywnościowych, w tym mięsa, by zapewnić podaż
na krajowym rynku.

1

http://www.xinhuanet.com/2020-08/19/c_1126388351.htm
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To sprawia, że należy się spodziewać nie tylko usprawnień w procedurach celnych w chińskich
portach, ale również dynamizacji procesu przyznawania uprawnień kolejnym krajom
i zakładom. W niniejszym raporcie zostanie omówiona kwestia wymogów formalnych przy
imporcie mięsa do Chin.

1.2. Schemat procedury zatwierdzania zakładu zainteresowanego wysyłką mięsa
drobiowego lub wieprzowego i ich produktów na rynek chiński
Pierwszym krokiem dla zakładu zainteresowanego eksportem mięsa do Chin jest przejście
poniższej procedury. Na pierwszy rzut oka wydaje się ona skomplikowana, jednak dzięki
asyście Powiatowego Lekarza Weterynarii proces powinien przebiec sprawnie. Poniżej
uproszczony schemat procedury.

Obraz nr 1. Schemat procedury zatwierdzania zakładu.
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Kluczowym elementem dopuszczenia do rynku chińskiego jest kontrola zakładu. Jak
zaznaczono na powyższym schemacie, jeszcze do niedawna audyty miały postać fizycznej
obecności chińskich inspektorów. Czas oczekiwania na przyjazd chińskich inspektorów wynosi
średnio 8-10 miesięcy, ale może być on dłuższy. Czasami samo oczekiwanie na wizytę trwało
więcej niż 12 miesięcy.
Obecnie jest możliwe przeprowadzenie tej procedury online. W tym celu należy złożyć
wymagany raport z samokontroli, w którym należy szczegółowo odpowiedzieć na pytania
o zgodności poszczególnych parametrów z chińskimi wymogami.
Audyt może odbyć się za pośrednictwem komunikatora internetowego z opcją
wideokonferencji. Należy dołożyć wszelkich starań, aby jakość internetu na terenie całego
zakładu była satysfakcjonująca i pozwalała na przesyłanie obrazu w czasie rzeczywistym. Po
więcej informacji należy zgłosić się do powiatowych inspekcji weterynaryjnych. W 2019 roku
odbyły się już audyty zakładów drobiarskich w formie online.

1.3. Przepisy prawne
Główną podstawą prawną w Chinach regulującą całościowo bezpieczeństwo oraz jakość
żywności jest ustawa z 25 kwietnia 2015 roku Prawo Chińskiej Republiki Ludowej
o bezpieczeństwie żywności2 oraz wydane do niej Rozporządzenie nr 721 Rady Państwowej
z 1 grudnia 2019 roku stanowiące Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Chińskiej Republiki
Ludowej o bezpieczeństwie żywności3. W tych aktach prawnych są obowiązki (warunki), jakie
musi spełnić każdy producent żywności bez względu na miejsce (kraj) pochodzenia (chiński czy
zagraniczny), jeśli chce sprzedawać swoje produkty na chińskim rynku.
Do tego jeszcze dochodzą szczególne regulacje prawne o charakterze bezwzględnie
obowiązującym wszystkich (firmy chińskie, firmy zagraniczne jak i importerów oraz
eksporterów) stanowiące normy jakościowe GB (SN, T lub oznaczone innymi symbolami).
Jedną z najważniejszych norm jakościowych jest wprowadzona w styczniu 2005 roku regulacja
2
3

https://www.fas.usda.gov/data/china-china-s-food-safety-law-2015
https://www.fas.usda.gov/data/china-china-implements-food-safety-law-implementing-regulations
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„GB16869-2005, świeże oraz mrożone produkty drobiowe”, która została uaktualniona w dniu
23 czerwca 2017 roku i obecnie można ją znaleźć pod numerem GB- 2707- 2016 4
Wprowadzono w niej nowe przepisy dotyczące między innymi: technologii produkcji
produktów drobiowych, sposobów inspekcji, wymogów etykietowania oraz pakowania.
Regulacja nr „SN/T0419-1995 Procedury dotyczące inspekcji mrożonego drobiu na eksport”
1995 została zastąpiona w 2012 roku przez regulację SN/T 0419-20115.
Dokumenty dotyczące wymagań i regulacji inspekcji i kwarantanny importowanego drobiu to:


„Nadzór i zarządzanie nad inspekcją i kwarantanną importu i eksportu produktów
mięsnych” Krajowego Biura Nadzoru, Inspekcji i Kwarantanny Jakości nr 136 (2011),



„Środki zarządzania bezpieczeństwem importu i eksportu produktów spożywczych”
Krajowego Biura Nadzoru, Inspekcji i Kwarantanny Jakości dokument nr 144 (2011),



„Regulacje dotyczące zarządzania inspekcją oraz kwarantanną podczas kontroli celnej
zwierząt i roślin” Krajowego Biura Nadzoru, Inspekcji i Kwarantanny Jakości, zarządzenie
nr 25,



„Regulacje dotyczące zarządzania inspekcją oraz kwarantanną podczas kontroli celnej
produktów mięsnych” Krajowe Biuro Nadzoru, Inspekcji i Kwarantanny Jakości, biuletyn
49 z 2004 r.,



Rządowe umowy pomiędzy Chinami oraz krajami (regionami) eksportu na temat
inspekcji i kwarantanny.

Poniżej przedstawiono szereg chińskich przepisów prawnych dot. mięsa, które opisują
obowiązujące eksportera regulacje. Przed wysyłką towaru należy zadbać i upewnić się, że dany
produkt te warunki spełnia.

4

https://www.wetgiw.gov.pl/download/wieze-mrozone-produkty-pochodzace-ze-zwierzat-rzeznych-i-drobiuFresh-Frozen-Livestock-and-Poultry-Products,2650.pdf
5
Wersja chińska http://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=8B1827F1B4B6BB19E05397BE0A0AB44A
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GB/T 27341-2009 System analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych

(HACCP)6
Niniejsza norma określa wymagania ogólne systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów
kontrolnych (HACCP) dla przedsiębiorstw produkujących żywność, pozwalające na
dostarczanie bezpiecznej żywności spełniającej wymagania przepisów prawnych oraz
oczekiwania konsumentów.
System analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych (HACCP) to naukowy, racjonalny,
nakierowany na kontrolę procesów produkcji i przetwarzania żywności system profilaktyki.
Jego stworzenie i wprowadzenie pozwala na zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności oraz
efektywną kontrolę zagrożeń dla zapobiegania powstania zagrożenia dla zdrowia publicznego.

GB 12694 – 2016 Standardy higieny w odniesieniu do uboju i przetwórstwa bydła,
trzody chlewnej i drobiu7
Niniejsza norma określa podstawowe wymogi oraz praktyki zarządzania kontrolą sanitarnej
pomieszczeń, instalacji, wyposażenia i personelu na poszczególnych etapach uboju
i przetwórstwa bydła, trzody chlewnej i drobiu: kontroli na wejściu, uboju, rozbioru,
pakowania, przechowywania i transportu.
Norma stosuje się do zakładów uboju i przetwórstwa bydła, trzody chlewnej i drobiu
plasujących się powyżej określonego progu.

6

https://www.wetgiw.gov.pl/download/GBT-27341-2009pl-HACCP,3929.docx
https://www.wetgiw.gov.pl/download/GB-12694-2016pl-higiena-uboju-i-przetworstwa-bydla-swin-idrobiu,3928.docx
7
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GB 5749-2006 Normy higieny wody pitnej8
Niniejsza norma przedstawia schematy organizacji systemów dostarczania wody pitnej
zwierzętom. Woda pitna musi spełniać szczegółowe kryteria zawartości wielu substancji, które
w razie zbyt dużego stężenia mogłyby mieć wpływ na zdrowie i dobrostan zwierząt.

Metoda prowadzenia kontroli jakości i kwarantanny wwozu i wywozu produktów
mięsnych9
Dokument ten został wprowadzony w życie w celu wzmocnienia nadzoru, kontroli jakości
i kwarantanny importowanych i eksportowanych produktów mięsnych, zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny importowanych i eksportowanych produktów mięsnych, oraz
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się epidemii chorób zwierzęcych do Chin i z Chin, w celu
zapewnienia w Chinach bezpieczeństwa chowu zwierząt, w celu ochrony zdrowia ludności oraz
w trosce o reputację handlu zagranicznego.
8

Lista farmaceutyków zabronionych w karmieniu i pojeniu zwierząt10
Dokument ten przedstawia listę farmaceutyków, które są niedopuszczalne do użycia w celu
karmienia lub pojenia zwierząt, gdyż mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie zwierząt,
a następnie na konsumentów mięsa z pozostałościami tychże farmaceutyków.

8

https://www.wetgiw.gov.pl/download/GB-5749-2006pl-woda-pitna,3927.docx
https://www.wetgiw.gov.pl/download/2625_Metoda_prowadzenia_kontroli_jakosci_i_kwarantanny_wwozu_
i_wywozu_produktow_miesnych_-_CNCA,444.pdf
10
https://www.wetgiw.gov.pl/download/2625_Lista_farmaceutykow_zabronionych_w_karmieniu_i_pojeniu_z
wierzat,443.pdf
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Dopuszczalne poziomy pozostałości leków weterynaryjnych w żywności pochodzenia
zwierzęcego11
W dokumencie przedstawiona jest lista leków weterynaryjnych i ich dopuszczalne pozostałości
w żywności.

1.4. Służby odpowiedzialne za kontrolę towarów wprowadzanych do obrotu na rynku
chińskim
W 2018 roku została przeprowadzona reforma regulatorów chińskiego rynku, w tym organów
administracji państwowej odpowiedzialnej za urzędową kontrolę żywności. Utworzony został
jeden centralny regulator dla całego rynku bez względu na branżę – State Administration for
Market Regulation (SAMR).
Dodatkowo w przypadku organów kontrolujących żywność chiński rząd zdecydował
o włączeniu AQSIQ (General Administration of QualitySupervision, Inspection and Quarantine
of the People's Republic of China) oraz CNCA (Certification and Accreditation Administration
of the People’s Republic of China CNCA) do GACC (ang. General Administration of Customs,
polskie znaczenie zbliżone do Głównego Urzędu Celnego). Urząd ten przejął niemal wszystkie
obowiązki AQSIQ oraz cześć zadań CNCA. Jest służbą odpowiedzialną za wprowadzanie
importowanych produktów żywnościowych na rynek Chińskiej Republiki Ludowej.
Główne obowiązki GACC to:
a)

Krajowa jakość

Na podstawie ustawy Prawo bezpieczeństwa żywności, innych ustaw oraz wydanych
rozporządzeń wykonawczych, GACC realizuje działania mające usprawnić politykę jakości
w Chinach, wydaje wskazówki na temat wdrożenia i zarządzania jakością.

11

http://www.ivdc.org.cn/tzgg01/gg/201910/t20191015_51206.htm
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b）Inspekcja wwożonych i wywożonych produktów
Na podstawie „Ustawy o inspekcji importowanych i eksportowanych produktach”12 oraz jej
rozporządzeń wykonawczych, komisja wykonuje inspekcje i nadzór towarów importowanych
i eksportowanych, ich opakowań oraz pojazdów, w których zostają przewożone. W stosunku
do towarów wymienionych w „Katalogu produktów importowanych i eksportowanych,
wymagających inspekcji i kwarantanny według przygranicznych organów inspekcji
i kwarantanny” Biuro zarządza nadzór i inspekcje.
c）Kwarantanna wwożonych i wywożonych roślin i zwierząt
Na podstawie „Ustawy o kwarantannie przewożonych przez granicę roślin i zwierząt”13 oraz jej
rozporządzeń

wykonawczych,

GACC

może

zgodnie

z

literą

prawa,

traktatów

międzynarodowych, multi- oraz bilateralnych postanowień i umów handlowych wykonywać
inspekcję i kwarantannę przewożonych przez podróżujących, a także przesyłanych roślin
i zwierząt, ich produktów oraz innych rzeczy objętych kwarantanną; pojemników do
przechowywania roślin i zwierząt, ich produktów oraz innych rzeczy; opakowań, legowisk,
środków transportu z obszarów objętych kwarantanną. Środki podjęte podczas kwarantanny
obejmują: analizę i zarządzanie ryzykiem, zatwierdzenie kwarantanny, wstępną inspekcję za
granicą, inspekcję na przejściu granicznym, kwarantannę w izolacji, badania laboratoryjne,
kwarantannę dla ochrony przed szkodnikami, wczesne alarmowanie oraz odpowiednią reakcję,
nadzór i zarządzanie kwarantanną itp.
d) Utworzenie organu ds kontroli i zarządzania chorobami zwierzęcymi – CADC (ang China
Animal Disease Control Center)
Jest to jednostka znajdująca się w strukturze Ministerstwa Rolnictwa i Terenów Wiejskich,
natomiast podlegająca bezpośrednio pod Krajowy Zarząd Weterynaryjny. Zajmująca się
zapobieganiem rozwojowi chorób zwierzęcych. W każdym regionie administracyjnym, praca

12
13

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369445/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369559/index.html
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związana z zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zwierzęcych jest wykonywana przez
kompetentny organ weterynaryjny na poziomie powiatu lub wyższym. Pozostałe organy na
szczeblu powiatowym lub wyższym powinny wykonywać prace prewencyjne mające
zapobiegać chorobom zwierzęcym zgodnie z zakresem ich obowiązków.
W przypadku wykrycia ogniska choroby zwierzęcej w Chinach, powszechnie stosowaną
metodą jest utworzenie grup zadaniowych szybkiego reagowania, w taki sposób, aby mogły
szybko dostosowywać rozwiązania do skali problemu. Zgodnie z chińskimi przepisami
„O użyciu natychmiastowych środków zaradczych w przypadku nagłego sanitarnego
niebezpieczeństwa publicznego”, w przypadku, gdy zdarzy się epidemia chorób zwierzęcych,
która może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu, zostaną utworzone jednostki szybkiego
reagowania.

1.5. Odprawa weterynaryjna i celna importowanego do Chin mięsa (dokumenty
handlowe)
Eksportowanie mięsa do Chin wymaga znalezienia odpowiedniego partnera chińskiego, na
którym także ciążą pewne obowiązki. Firma chińska, która jest odbiorcą mięsa musi posiadać
następujące dokumenty, które warto zweryfikować przed podpisaniem kontraktu, aby
upewnić się, że na granicy nie będzie żadnych niespodzianek:
- Business licence – dokument stwierdzający, że firma została oficjalnie zarejestrowana i że
działa legalnie,
- Licencja na import i eksport – dokument potwierdzający, iż firma może uczestniczyć
w handlowej wymianie międzynarodowej,
- dokument rejestracji celnej – dokument potwierdzający rejestrację firmy w urzędzie celnym.
Zagraniczny eksporter mięsa może sprawdzić czy jest zarejestrowany w GACC oraz jaki został
nadany jemu numer14.

14

https://www.gacc.app/gacc-aqsiq-meat-certificate-search.html
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Mięso z zagranicy może wjechać do Chin tylko poprzez wyznaczone przez GAAC graniczne
punkty kontrolne

15

, które są wyposażone w sprzęt do przeprowadzania inspekcji.

Potwierdzenie o spełnianiu przez mięso wymogów weterynaryjnych i sanitarnych jest
niezbędne do przejścia odprawy celnej.
Jeżeli wyniki kontroli okażą się niesatysfakcjonujące, produkt zostanie albo zwrócony, albo
zniszczony.
Urząd Celny wraz z przesyłką powinien otrzymać następujące dokumenty:
- kontrakt,
- faktura,
- list przewozowy,
- konosament,
- świadectwo pochodzenia,
- świadectwo zdrowia wydane przez powiatowego lekarza weterynarii,
- poświadczenie prenotyfikacji.
Po pomyślnym przejściu procedury odprawy celnej towar może zostać legalnie wprowadzony
do obrotu gospodarczego na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

15

Wykaz chińskich granicznych punktów kontrolnych dla mięsa:
http://english.customs.gov.cn/Statics/e603931e-1632-40be-9016-b36e44a376c9.html
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2. Hongkong
W poniższym rozdziale przedstawiono kolejne procedury, które należy wykonać w celu
uzyskania uprawnień eksportowych do Hong Kongu. Mimo, że obecnie Hongkong jest częścią
Chin, to wciąż obowiązują odrębne przepisy w kwestii importu produktów. Było to widać
podczas epidemii ptasiej grypy w Europie, kiedy to Hongkong uznawał formułę regionalizacji,
czyli czasowego uchylania uprawnień eksportowych dla zakładów, gdzie w najbliższym
sąsiedztwie doszło do przypadków choroby. Chiny natomiast stosują zasadę, w myśl której
jeśli na terenie państwa doszło do przypadków zakażenia, to cały kraj jest automatycznie
pozbawiany uprawnień eksportowych. Warto zaznaczyć, że regulacje Hongkongu dot. importu
mięsa są generalnie mniej problematyczne niż chińskie.

1. Wymogi ustawowe
Import mięsa mrożonego, mięsa chłodzonego, mięsa drobiowego mrożonego lub
schłodzonego wymaga pozwolenia na przywóz zgodnie z rozporządzeniem w sprawie importu
i eksportu Departamentu ds. Żywności i Higieny Środowiska Hongkongu 16 . Jest to organ
wyznaczony do wydawania pozwoleń na przywóz tych towarów.
Definicja mięsa obejmuje wołowinę, baraninę, wieprzowinę, cielęcinę lub jagnięcinę oraz
podroby ze wszystkich zwierząt. Drób obejmuje tuszki ptactwa domowego, kaczki, gęsi lub
indyka, lub jakąkolwiek część takiej tuszy oraz jakąkolwiek część wymienionego powyżej ptaka,
która jest jadalna lub używana do przygotowywania żywności.

2. Proces aplikacji
Importerzy mrożonego lub schłodzonego mięsa drobiowego powinni wystąpić o zezwolenie
na import.
Każda przesyłka mrożonego mięsa, mięsa chłodzonego, mrożonego lub schłodzonego mięsa
drobiowego musi być objęta jednym pozwoleniem na przywóz. Wniosek o wydanie
16

Food and Environmental Hygiene Department (FEHD) https://www.fehd.gov.hk/english/index.html
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pozwolenia musi być poparty ważnym świadectwem zdrowia wydanym przez powiatowego
lekarza weterynarii. Pozwolenie można uzyskać na dwa sposoby:
(a) Aplikacja online
Producenci, którzy posiadają konta użytkowników w portalu handlowców żywności Food
Trader Portal (FTP), mogą przez całą dobę składać wnioski o pozwolenia na przywóz online na
stronie FTP: www.ftp.cfs.gov.hk. Po zatwierdzeniu licencja importowa zostanie wysłana na
konto FTP wnioskodawcy.
(b) Aplikacja „papierowa” 17
Wypełniony formularz wniosku (nr formularza: FEHB 284) należy złożyć w Biurze Rejestracji
importera / dystrybutora żywności i wydawania zezwoleń na import. Po otrzymaniu wniosku
o pozwolenie Urząd na przywóz wyda wnioskodawcy pokwitowanie odbioru. Wnioskodawca
jest zobowiązany do okazania tegoż pokwitowania przy odbiorze licencji. Warto zauważyć, że
wydanie licencji jest całkowicie

bezpłatne18.

Po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa żywności w dniu 1 lutego
2012 r. pozwolenie na przywóz mrożonego, chłodzonego mięsa czerwonego, mrożonego
i schłodzonego mięsa drobiowego jest wydawane wyłącznie importerom zarejestrowanym
w systemie rejestracji importerów żywności i dystrybutorów żywności lub handlowcom
żywnością zwolnionym na podstawie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa żywności.
Dlatego firmy importujące powinny najpierw zarejestrować się u Dyrektora ds. Żywności
i Higieny Środowiska (ang. Director of Food and Environmental Hygiene under the Food Safety)
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa żywności, jeśli zamierzają importować

17
18

https://www.fehd.gov.hk/english/forms/fehb245.html
Poradnik jak zostać importerem mięsa w Hongkongu https://www.fehd.gov.hk/english/forms/FSO_guide.pdf
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mięso drobiowe. Więcej informacji na temat programu i procedur rejestracyjnych można
znaleźć na stronie internetowej www.foodsafetyord.gov.hk.

Licencja jest ważna zazwyczaj w przypadku jednego importu lub przez okres 6 tygodni od daty
wystawienia. Po zatwierdzeniu wniosku licencja zostanie wydana importerowi. Podmiot
importujący jest zobowiązany w ciągu 14 dni od dnia faktycznego importu żywności dostarczyć
pozwolenie na przywóz do Departamentu Handlu i Przemysłu.

Rejestracja chłodni składowej.
Chłodnie składowe posiadające licencję Departamentu ds. Żywności i Higieny Środowiskowej
(ang. Food and Environmental Hygiene Department) wymienione na stronie internetowej pod
linkiem

https://www.cfs.gov.hk/english/import/import_icfsg_07_app2.html

są

automatycznie rejestrowane jako chłodnie dla importowanego mięsa drobiowego.
Zarejestrowany importer, który importuje mięso drobiowe do celów swojej działalności
licencjonowanej przez Departament, może zarejestrować swoje pomieszczenia spożywcze
jako chłodnię dla importowanego mięsa i drobiu. Szczegóły rejestracji chłodni zawarte są
w

formularzu

rejestracyjnym,

do

znalezienia

https://www.cfs.gov.hk/english/import/import_icfsg_07_app3.html.

pod

linkiem:
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3. Przydatne linki







Standardy chińskie oraz procedury aplikacyjne (jęz. polski), Główny Inspektorat Weterynarii,
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/chiny
Listy zakładów uprawnionych, regulacje chiński, General Administration of Chinese Customs
(GACC), http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/2811812/2812015/index.html
(wersja chińska), oraz lista polskich zakładów
http://www.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/2811812/2812015/2812016/2812687/ind
ex.html (wersja chińska)
Komisja Europejska, sekcja dot. mięsa drobiowego, https://ec.europa.eu/info/food-farmingfisheries/animals-and-animal-products/animal-products/poultry_pl
Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE), https://www.oie.int/
Centrum Bezpieczeństwa Żywności (ang. Hong Kong Centre for Food Safety)
https://www.cfs.gov.hk/english/

16

