
Strona 1 z 3 

 

 

 

Informacja nt. eksportowych świadectw zdrowia  

do Republiki Kirgiskiej 

 

 

Przy eksporcie do Republiki Kirgiskiej obowiązują weterynaryjne świadectwa zdrowia 

uzgodnione pomiędzy Unią Europejską a Unią Celną/Federacją Rosyjską (załącznik nr 1) 

oraz pomiędzy Polską a Euroazjatycką Unią Gospodarczą (załącznik nr 2). Wszystkie w/w 

świadectwa posiadają specjalne zabezpieczenia przed fałszerstwem i wystawiane są przez 

powiatowych lekarzy weterynarii.  

Przy wystawianiu wszystkich w/w świadectw stosuje się Instrukcję Głównego Lekarza 

Weterynarii nr GIWue-0201-1/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wydawania, odbioru, 

ewidencjonowania i przechowywania eksportowych i przedeksportowych świadectw zdrowia 

dla towarów przeznaczonych na eksport do państw Unii Celnej.  
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Załącznik nr 1    

 

Świadectwa zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do Unii Celnej/Federacji Rosyjskiej  

uzgodnione przez Komisję Europejską  

 

Id. 

św. 

Świadectwo weterynaryjne 

01 dla eksportowanego z Unii Europejskiej  do Unii Celnej mięsa i surowych wyrobów mięsnych otrzymanych  w wyniku 

uboju i przetwórstwa bydła. 

02 dla eksportowanych z Unii Europejskiej do Unii Celnej jednodniowych kurcząt, indycząt, kacząt, gęsiąt, strusiąt i jaj 

wylęgowych tych gatunków ptaków 

08 dla eksportowanych z Unii Europejskiej do Unii Celnej hodowlanych, użytkowych i sportowych koni/zwierząt z rodziny 

koniowatych (z wyłączeniem koni sportowych wwożonych czasowo w celu udziału w zawodach oraz koni 

cyrkowych/zwierząt cyrkowych z rodziny koniowatych) 

11 dla eksportowanego z UE do Federacji Rosyjskiej mleka i produktów mlecznych pochodzących od bydła i małych 

przeżuwaczy * 

13 dla eksportowanego z Unii Europejskiej do Unii Celnej mięsa drobiowego i  surowych wyrobów mięsnych z mięsa 

drobiowego 

29 dla eksportowanej z Unii Europejskiej do Unii Celnej niepuszkowanej/suchej karmy pochodzenia zwierzęcego dla 

zwierząt domowych  

i ozdobnych, nieprzeznaczonych do produkcji żywności dla ludzi 

39 dla eksportowanego z Unii Europejskiej do Unii Celnej mięsa i surowych wyrobów mięsnych otrzymanych w wyniku 

uboju i przetwórstwa koni 

41 dla eksportowanych z Unii Europejskiej do Unii Celnej żelatyny i/lub kolagenu, przeznaczonych do spożycia  przez 

człowieka 

45 na surowiec pochodzenia zwierzęcego do produkcji karmy dla zwierząt domowych oraz futerkowych, nie 

przeznaczonych do produkcji żywności dla ludzi, eksportowany z Unii Europejskiej do Unii Celnej 

46 dla eksportowanej z Unii Europejskiej do Unii Celnej puszkowanej karmy pochodzenia zwierzęcego dla zwierząt 

domowych i ozdobnych, nieprzeznaczonych do produkcji żywności dla ludzi 

52 dla eksportowanego z Unii Europejskiej do Unii Celnej mięsa i surowych wyrobów mięsnych uzyskanych w wyniku 

uboju i przetwórstwa owiec i kóz 

* w nazwie świadectwa weterynaryjnego należy zamienić słowa „do Federacji Rosyjskiej” słowami „na terytorium celne 

Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej”. 
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Załącznik 2     

 

Świadectwa zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do Unii Celnej uzgodnione bilateralnie przez Rzeczpospolitą 

Polską  z przedstawicielami władz rosyjskich i/lub kirgiskich 
       

 

Id. 

św. 

Świadectwo weterynaryjne 

27 dla eksportowanego na obszar celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej proszku jajecznego, melanżu, albuminy i innych 

produktów spożywczych przetwórstwa jaja kurzego 

44 dla pszczół miodnych, trzmieli i kokonów miesierki lucernówki (Megachile rotundata) eksportowanych na terytorium 

celne Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej 

 

54 dla eksportowanych na terytorium celne Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej pasz oraz dodatków paszowych pochodzenia 

zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb 

55 dla pasz pochodzenia roślinnego wywożonych na terytorium celne Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej  

 
 

 
 

 


