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INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

VETERINARY INSPECTION 

 

WETERYNARYJNE ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA MIĘSA WOŁOWEGO BEZ KOŚCI/ Z KOŚCIĄ/ 

PODROBÓW  WOŁOWYCH 1 WYSYŁANYCH Z POLSKI DO IZRAELA 

 
VETERINARY HEALTH CERTIFICATE  FOR BOVINE BONELESS / BONE-IN MEAT/ OFFAL1 

EXPORTED FROM POLAND TO ISRAEL 

 

Numer świadectwa/ Certificate number: 

Państwo wysyłki / Exporting Country: 

Województwo / Region : 

Ministerstwo / Ministry of : 

Organ wydający / Competent issuing authority: 

I. IDENTYFIKACJA / IDENTIFICATION: 

Nazwa produktu 
(Gatunek) / 

Name of Product 
(Species) 

Numer 
zakładu / Est. 

No. 
 

 
Ilość 

opakowań 
/ No. of 

packages  
 

Waga netto / 
Net weight   

Daty uboju / 
Dates/period of 

slaughter  
 

Numer kontenera/ 
numer plomby / 
Container  No/  

Seal No. 
 

   

 

 

 

 

 

     

  

 

II. POCHODZENIE  (nazwa, adres, weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu / ORIGIN (Name, 

address, official No.): 

Rzeźnia / Slaughtering plant: _________________________________________________________________ 

Zakład rozbioru / Cutting plant: _______________________________________________________________ 

Zakład przetwórczy / Processing plant:  ________________________________________________________ 

Chłodnia / Cold store: ______________________________________________________________________ 

Wysyłający / Exporter: _____________________________________________________________________ 

III. MIEJSCE PRZEZNACZENIA / DESTINATION: 

Nazwa i adres odbiorcy / Name and address of consignee: 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Numer przesyłki 2/ Consignment No.2____________________________________________________________
  

Środki transportu / Means of transport: _______________________________________________________ 

                                                                      Nazwa statku / Numer lotu / Name of ship/Flight No.   

 

 
1Niepotrzebne skreślić / Delete as appropriate. 
2 Ma być nadrukowany na każdym opakowaniu w przesyłce / To be printed on each carton in the consignment. 
3 Państwa członkowskie UE, są uznawane za “kraj pochodzenia ” / E.U. members are considered as "the country of origin". 
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IV. POŚWIADCZENIE ZDROWOTNOŚCI / HEALTH ATTESTATION 

Ja niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, poświadczam, że / I, the undersigned official 

veterinarian, hereby certify that: 

1. Kraj pochodzenia posiada status o “Znikomym ryzyku wystąpienia BSE”, zgodnie z OIE / The country 

of origin is classified as "Negligible BSE Risk" by the OIE. 

2. Mięso bez kości/ z kością/ podroby1 opisane powyżej pochodzi(ą) od zwierząt które / The boneless meat/ 

bone-in meat/ offal1 specified above originate from animals which: 

a) urodziły się i były hodowane w kraju pochodzenia3/ were born and reared in the country of origin3; 

b) były oznakowane indywidualnie, co umożliwia śledzenie wstecz do stada pochodzenia / were 

identified individually allowing traceability to the herd of origin; 

c) nigdy nie były skarmiane paszami i koncentratami zawierającymi składniki pochodzące od ssaków  

(z wyjątkiem białka mleka) / have never received any feed and concentrates containing ingredients of 

mammalian origin excluding milk proteins; 

d)  zostały zatwierdzone do eksportu do Izraela w wyniku weterynaryjnego badania przed- i 

poubojowego przeprowadzonego zgodnie z prawodawstwem kraju pochodzenia3 a mięso w trakcie 

załadunku było uznane za zdatne do spożycia przez ludzi / were approved for export to Israel 

following an ante- and postmortem veterinary inspection as provided by law and regulations of the 

country of origin3, and their meat was considered as fit for human consumption at the time of loading. 

3.  Rzeźnia posiada opracowane procedury dotyczące bezpieczeństwa żywności, włączając system 

HACCP, SSOP i SPS, które są weryfikowane przez właściwe władze weterynaryjne / The slaughterhouse 

has food safety programs in place including HACCP, SSOP and SPS which are verified by the competent 

authority. 

4. Rzeźnie posiadają wdrożone standardowe procedury operacyjne dotyczące dobrostanu i ochrony 

zwierząt w trakcie uboju, które zostały zweryfikowane przez właściwe służby weterynaryjne / The 

slaughterhouse has standard operation procedure for animal welfare and animal protection at slaughter in 

place which is verified by the competent authority. 

5. Wspomniane produkty / The said products: 

a) spełniają normy unijne dotyczące pozostałości chemicznych / meet EU standards on chemical residues; 

b) są zgodne z „Wymaganiami i procedurami dla zatwierdzenia rzeźni, zakładów rozbioru i chłodni do 

eksportu mięsa i podrobów wołowych do Izraela” / conform to the "Requirements and procedures for 

the approval of slaughterhouses, meat boning and cooling facilities for the export of meat and offal to 

Israel". 

 
 

 

               Data / Date  _________________________   _________________________________________  

Imię i nazwisko oraz stanowisko / Full name and title  

 

 

Miejsce / Place  _______________________    Podpis / Signature  ________________________  

 

 
                                                                          Pieczęć urzędowa / Official Seal 

 

 

 

 
1Niepotrzebne skreślić / Delete as appropriate. 
2Ma być nadrukowany na każdym opakowaniu w przesyłce / To be printed on each carton in the consignment. 
3 Państwa członkowskie UE, są uznawane za “kraj pochodzenia ” / E.U. members are considered as "the country of origin". 

 

 

 


