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1. Wysyłający (pełna nazwa, adres i weterynaryjny numer 

identyfikacyjny – jeśli dotyczy) 
Consignor (name and address in full, veterinary approval number –  
if applicable) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 
ŚWIADECTWO ZDROWIA   

dla produktów jajecznych przeznaczonych do wysyłki do 
Arabskiej Republiki Egiptu 

 
HEALTH CERTIFICATE  

for eggs products intended for dispatch to  
Arab Republic of Egypt 

 
Nr / No ___________________________________ 

 
ORYGINAŁ / ORIGINAL 

 
2. Odbiorca (pełna nazwa, adres i weterynaryjny numer 

identyfikacyjny – jeśli dotyczy) 
Consignee (name and address in full, veterinary approval number –  
if applicable) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
3. Pochodzenie jaj / Origin of the eggs 
3.1 Państwo 

Country ____________________________________________________ 
3.2 Kod terytorium  

Code of territory_____________________________________________ 
 
 

 
4.1 Właściwa władza: INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

Competent Authority: VETERINARY INSPECTION 
4.2 Właściwy organ wydający świadectwo: 

Competent Authority issuing certificate: 

_____________________________________________________________ 

 
5.  Miejsce załadunku w celu eksportu 

Place of loading for exportation 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
6. Środki transportu i identyfikacja przesyłki  

Means of transport and consignment identification 
 
6.1 Samochód cięŜarowy, wagon kolejowy, statek, samolot lub 

kontener (1) 
Lorry, rail wagon, ship, aircraft or container (1) 

 

 
6.2 Numer(y) rejestracyjny(e), nazwa statku, numer lotu, numer 

kontenera 
Registration number(s), ship name, flight number or container number 

______________________________________________________________ 
 
6.3 Numer plomby 

Seal number___________________________________________ 
 

 
7. Identyfikacja produktu / Identification of the product: 
7.1 Jaja od / Eggs from_________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                              (gatunek zwierząt / animal species) 
7.2 Warunki przechowywania i transportu / Conditions of storage and transport 
7.3 Indywidualna identyfikacja produktu znajduj ącego się w niniejszej przesyłce / Individual identification of the product included in his consignment 
 

Rodzaj produktów / 
Nature of products 

Weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu przetwórstwa /  
Veterinary approval number of the processing establishment 

Liczba 
opakowań/sztuk / 

Number of 
packages/pieces 

Waga netto 
(kg) / Net 

weight (kg) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Łącznie / Total 
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8. Poświadczenie zdrowia publicznego / Public health attestation: 
 
Ja, niŜej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym poświadczam, Ŝe: / I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that: 
 
8.1 Produkty jajeczne pochodzą z zakładu przetwórstwa jaj zatwierdzonego przez właściwe słuŜby weterynaryjne Polski i znajdującego się pod 

nadzorem tych słuŜb / Egg products originate from egg processing establishment approved by the Polish competent veterinary authority and is under 
it’s supervision; 

 
8.2 Produkty jajeczne otrzymano, przygotowano, poddano obróbce i przechowywano przy zachowaniu warunków sanitarnych obowiązujących 

podczas produkcji i kontroli ustanowionych przez prawodawstwo Wspólnoty Europejskiej i są uznane za zdatne do spoŜycia przez ludzi; / the 
egg products have been obtained, prepared, handled and stored under the heath conditions governing production and control laid down in European 
Community legislation and it is, therefore, considered as such to be fit for human consumption; 

 
8.3 Produkty jajeczne zostały wyprodukowane z jaj niepochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom ze względu na stwierdzenie 

choroby zakaźnej drobiu znajduj ącej się na liście OIE / Egg products were produced from eggs not originating from zones with restrictions due to 
infectious animals disease listed in OIE 

 
8.4 W produktach jajecznych nie stwierdzono Salmonelli / In the egg products Salmonella was not found; 
 
8.5 Zgodnie z wynikami krajowego programu monitoringu ustanowionego dla Polski, produkty jajeczne nie zawierają szkodliwych dla zdrowia 

ludzkiego pozostałości antybiotyków, leków weterynaryjnych, hormonów, pestycydów, mykotoksyn i metali toksycznych / according to the 
national residue monitoring programme established for Poland egg products do not contain antibiotics, veterinary drugs, hormones, pesticides, 
mycotoxins and toxic metal residues; 

 
8.6 Opakowania są oznakowane znakiem identyfikacyjnym; / the packages bare an identification mark; 
 
8.7 Środki transportu i warunki załadunku niniejszej prz esyłki spełniają wymagania higieniczne ustanowione przez prawodawstwo Wspólnoty 

Europejskiej; / the means of transport and the loading conditions of this consignment meet the hygiene requirements laid down in European 
Community legislation; 

 
 
 
Pieczęć urzędowa i podpis / Official stamp and signature 
 
 
 
Sporządzono w / Done at__________________________________________________________dnia / on________________________________________ 
 
 
 
                                                                                                                                            ________________________________________________   
                                                                                                                                                      (podpis urzędowego lekarza weterynarii) 
                                                                                                                                                             (signature of official veterinarian) 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           _________________________________________________ 
                                                                                                                                              (nazwisko drukowanymi literami, kwalifikacje i tytuł) 
                                                                                                                                                      (name in capital letters, qualifications and title) 
 
 
 
 

 
Uwagi / Notes 
(1) Niepotrzebne skreślić / Delete as necessary. 

 
Pieczęć 

urzędowa / 
Official stamp 


