
  

  

 

Health Certificate for Export of Beef and 

Beef Products to Kingdom of Saudi Arabia 

 

 

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

REPUBLIC OF POLAND 

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

VETERINARY INSPECTION 

 
ŚWIADECTWO ZDROWIA 

DLA WOŁOWINY I PRODUKTÓW 
Z MIĘSA WOŁOWEGO 

WYSYŁANEGO Z POLSKI DO 
KRÓLESTWA ARABII 

SAUDYJSKIEJ  
 Numer  świadectwa zdrowia/Certificate 

Reference No. 
  Wysyłający (Eksporter)/ 

Consignor (Exporter) 
 

      
    Nazwa/ Name  
  I.2    

 Miejsce wystawienia/Place of Issue     
     I.1 

 Data wystawienia/Date of Issue   Adres/ Address  

 Kompetentna władza/ Competent 

Authority  

    

  I.3    

 Adres/Address  

 

Odbiorca (Importer)/ 

Consignee (importer) 
 

      
    Nazwa/Name  

 Kod ISO/ 

ISO code* 

 Kraj 

pochodzenia/Country of 

origin 

    

    I.5   I.4 
      Adres/Address  

 Kod ISO/ 

ISO code* 

 Kraj 

przeznaczenia/Country of 

Destination 

    

    I.6    

 Zakład pakowania (jeżeli dotyczy)/ 

Packing Est. (if applicable) 
 

 

Producent/Rzeźnia 

Producer/Slaughterhouse 

Est. 

 

      
 Nazwa/Name   Nazwa/Name  

  I.8   I.7 
 Adres/Address   Adres/Address  

  Swiadectwo uboju Halal/Halal Slaughtering 

Certificate 

I.9 

 Numer świadectwa uboju Halal/ 

Certificate  No:               
  Pochodzenie/Source:                            

      

 Punkt przekroczenia granicy kraju 

załadunku/ kraj wysyłający/Border of 

Loading/Country of Dispatch 

I.11 

 

Punkt przekroczenia 

granicy kraju wejścia/ 

kraj przeznaczenia/ 

Border of Entry/Country 

of Destination 

I.10 

 Numer środka transportu/Vehicle 

Identification No. 
I.13  Rodzaj transportu/ 

Means of transport 

 

I.12 

     Powietrzny/By Air  
       

 

Temperatura przechowywania 

produktu/Temperature at which the food 

product should be kept  

I.14   Morski/By Sea  

       
  Otoczenia/Ambient    Lądowy/By land   

  Chłodzony/Chilled      
  Mrożony/Frozen   

 

   



  
Towar certyfikowany dla/Commodities Certified 

for: 

I.15 

Do spożycia przez ludzi/ 

Human Consumption            

 

 
 Bez wymaganej 

dalszej 

obróbki/przetworzenia 
No further 

treatment/processing is 

required/ 

  Po dalszym 

przetworzeniu/obróbce 
After Treatment Further 

Processing/ 

   

         Inne/Other  

 
Identyfikacja środków spożywczych/ 

Identification of the Food Products 

 

Waga 

całkowita/ 

Total 

Weight 

Numer 

partii/ 

Batch 

No. 

Liczba 

opakowań/ 

No of 

Packages 

Data 

przydatności 

do spożycia/ 

Expiry Date 

Data 

produkcji/ 

Production 

Date 

 

Nazwa 

handlowa/ 

Brand 

Name 

Rodzaj 

kawałków/ 

type of cut  

Kod 

CN/ 

HS-

Code 

Nazwa i 

opis 

produktów/ 

Name & 

Description 

of Foodstuff 
I.16 

 
 

   
 

 
 

 

         

 

 
Poświadczenie zdrowotności/Health Attestation  

 
 

 

Mięso/produkty mięsne są zgodne z wymaganiami 

importowymi Królestwa Arabii Saudyjskiej/The meat / 

Meat product is in conformity with the existing KSA 

importing requirements. 

 
Mięso/produkty mięsne nadają się do spożycia przez 

ludzi/The meat / meat product is fit for human consumption. 

 

Mięso/produkty mięsne pochodzą od zwierząt urodzonych 

i hodowanych w Polsce. Zwierzeta zostały zarejestrowane  

przez właściwe polskie władze, nadzorowane przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, lub przywiezione 

legalnie z krajów, które nie są objęte zakazem importu 

wołowiny do Królestwa Arabii Saudyjskiej / Meat/meat 

products derived from animals that were born and reared in 

Poland and from livestock that were officially registered at 

the competent Polish official authority, under the 

responsibility of the Ministry of Agriculture and Rural 

Development, or imported legally from countries not banned 

for the importation of beef by the KSA. 

 

Mięso pochodzi od zwierząt w wieku 30 miesięcy i 

młodszych, które zostały poddane badaniu przed i 

poubojowemu przez polskich urzędowych lekarzy 

weterynarii, nadzorowanych przez Główny Inspektorat 

Weterynarii/The meat is produced from animals that are (30) 

month of age or less and that have been subjected to ante-

mortem and post- mortem inspection by the Polish official 

veterinarians, under the responsibility of the General 

Veterinary Inspectorate. 

 

Mięso pochodzi od zwierząt, które nie wykazują objawów 

jakiejkolwiek choroby zakaźnej, wymienionej przez 

kodeks OIE/The meat has been derived from healthy animals 

that have no apparent evidence of any contagious or 

infectious disease as listed by OIE. 

 
Każde zwierzę zarażone chorobą zakaźną musi być 

zlikwidowane/Every infected animal with any epidemic 

disease must be completely eliminated 



 
 

Zwierzęta zostały ubite w rzeźniach zatwierdzonych i 

nadzorowanych przez polskie służby weterynaryjne, 

reprezentowane przez Główny Inspektorat Weterynarii, 

oraz zarejestrowanych przez SFDA (saudyjskie służby ds. 

żywności i leków)/The animals have been slaughtered in a 

slaughterhouse that has been approved by the Polish 

veterinary service, represented by the General Veterinary 

Inspectorate, and under their supervision and  registered by 

the SFDA 

 

Mięso i produkty mięsne zostały przygotowane, były 

obrabiane, przechowywane i transportowane zgodnie z 

wymaganiami GCC w  zakładzie, który został poddany 

kontroli przez właściwy organ i stosuje system 

zarządzania bezpieczeństwem żywności oparty na 

zasadach HACCP lub systemu równoważnego /The meat 

and meat products was prepared, handled, stored and 

transported in accordance with the GCC requirements, at an 

establishment that has been subjected to inspections by the 

Competent Authority and implements a food safety 

management system based on HACCP principles or an 

equivalent system. 

 

Dobra praktyka weterynaryjna była zastosowana przy 

używaniu leków weterynaryjnych (w tym hormonów 

wzrostu) u żywych zwierząt. Pasze dla zwierząt nie 

zawierają niedopuszczalnych pozostałości chemikaliów 

rolniczych. Wszelkie pozostałości w mięsie i jego 

produktach są zgodne z wymogami GCC/Good veterinary 

practice has been applied in use of veterinary medicines 

(including growth hormones) in live animals. Feed for 

animals does not contain any residues of agriculture 

chemicals. Any residues in meat and its products comply with 

GCC requirements. 

 

Mięso lub produkty mięsne pochodzą od zwierząt, które 

nie zostały zabite w celu zwalczania/kontroli chorób /The 

meat or meat product originates from animals that have not 

been slaughtered for the purpose of disease eradication

/control 

 

Mięso nie zostało pozyskane od zwierząt karmionych 

przetworzonym białkiem zwierzęcym, z wyłączeniem 

mączki rybnej, zgodnie z wymogami GCC/The meat has 

not been derived from animals fed with processed animal 

protein, excluding fishmeal, according to the GCC 

requirements. 

 

Ja, niżej podpisany, osoba upoważniona, zaświadczam, że 

kwestie opisane powyżej spełniają wszystkie wymogi, o 

których mowa w niniejszym świadectwie/I the undersigned, 

authorized person, certify that the good described above 

meets all the requirements mentioned in this certificate. 

 
Organ odpowiedzialny za podpisanie świadectwa/  

Responsible body for signature 
 

 

 

 

  

 Pieczęć urzędowa/Official Stamp  
 
Imię i nazwisko/ /Name 

 

  
 

 
 

 

   Stanowisko/Position  

     

 

 

 

 

Data/Date  Podpis/Signature 

 

 

* Świadectwo zdrowia może zostać zmienione lub uzupełnione o załączniki w oparciu o 

wymagania SFDA/ 

This Certificate can be amended and appended to based on SFDA requirements 


