RZECZPOSPOLITA POLSKA / Republic of Poland
INSPEKCJA WETERYNARYJNA / Veterinary Inspection
ŚWIADECTWO ZDROWIA
dla żelatyny i pochodnych żelatyny przeznaczonych do spożycia przez ludzi wywożonych do Tajwanu
HEALTH CERTIFICATE
for gelatine and gelatine derivatives intended for human consumption exported to Taiwan
1. Wysyłający (nazwa i adres):
Consignor (name and address in full):

ŚWIADECTWO ZDROWIA
dla żelatyny i pochodnych żelatyny przeznaczonych do spożycia
przez ludzi wywożonych do Tajwanu
HEALTH CERTIFICATE
for gelatine and gelatine derivatives intended for human
consumption exported to Taiwan

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Nr / No. ___________________________________
ORYGINAŁ / ORIGINAL
2. Przeznaczenie żelatyny i pochodnych żelatyny / Destination
of gelatine and gelatine derivatives:

3. Pochodzenie żelatyny i pochodnych żelatyny/ Origin of gelatine and
gelatine derivatives:

2.1 Państwo przeznaczenia: TAJWAN / Country of destination:
TAIWAN

_____________________________________________________

2.2 Odbiorca (pełna nazwa, adres i numer weterynaryjny – jeśli
dotyczy): / Consignee (name and address in full, veterinary
approval number – if applicable):
______________________________________________________
______________________________________________________

3.1 Państwo:
Country:_____________________________________________
3.2 Kod państwa:
Code of territory: ______________________________________

______________________________________________________

4.1 Właściwa władza: INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Competent Authority: VETERINARY INSPECTION

5. Miejsce załadunku w celu eksportu /
Place of loading for exportation
______________________________________________________

4.2 Właściwy organ wydający świadectwo: / Competent authority
issuing the certificate:

______________________________________________________
______________________________________________________

____________________________________________________

6. Środki transportu i identyfikacja przesyłki / Means of transport
and consignment identification
6.1 Samochód, wagon kolejowy, statek lub samolot / Lorry, rail
wagon, ship or aircraft
______________________________________________________
6.2 Numer(y) rejestracyjny(e), nazwa statku lub numer lotu: /
Registration number(s), ship name or flight number
______________________________________________________
6.3 Rodzaj opakowań:
Nature of packaging:
______________________________________________________
6.4 Liczba opakowań:
Number of packages:_________________________________

6.5 Waga netto (kg):
Net weight (kg): _____________________________________
6.6 Waga brutto (kg):
Gross weight (kg): ____________________________________
6.7 Numer partii produkcyjnej / serii:
Lot/batch number:
____________________________________________________
6.8 Data produkcji:
Production date: _____________________________________
6.9 Data przydatności do spożycia:
Use by date: ________________________________________
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7. Identyfikacja towaru / Identification of the commodities:
7.1 Opis towaru i rodzaj surowca wykorzystanego do produkcji żelatyny i pochodnych żelatyny (kości, ścięgna, skóry, skórki, ości rybie):
Description of commodity and the type of raw material used for the production of gelatine and gelatine derivatives (bones, tendons, hides, skins,
fish bones):
___________________________________________________________________________________________________________
7.2 Gatunek:
Species::____________________________________________________________________________________________________
7.3 Nazwa, adres i numer weterynaryjny zakładu produkcyjnego:
Name, address and veterinary approval number of the establishment of the production: _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

8. Temperatura produktu / Temperature of product:
Temperatura otoczenia / Ambient temperature □

Schłodzony / Chilled □

Zamrożony / Frozen □

9. Poświadczenie zdrowotności / Health attestation:
Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii poświadczam, że wyżej opisana żelatyna została wyprodukowana zgodnie z następującymi
wymogami: / I, the undersigned official veterinarian certify, that gelatine described above was produced in accordance with the following
requirements:
9.1. Pochodzi z zakładu(-ów) wdrażającego(-ych) program oparty na zasadach HACCP zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr
852/2004 / Comes from (an) establishment(s) implementing a program based on the HACCP principles in accordance with Regulation (EC)
No 852/2004,
9.2. Została wyprodukowana z surowca spełniającego wymogi Sekcji XIV, Rozdziały I i II Załącznika III do rozporządzenia (WE) nr
853/2004 / Has been produced from raw material which met the requirements of Section XIV, Chapters I and II of Annex III to Regulation
(EC) No 853/2004,
9.3. Została wyprodukowana zgodnie z wymogami podanymi w Sekcji XIV, Rozdział III Załącznika III rozporządzenia (WE) nr 853/2004 /
Has been manufactured in compliance with the conditions set out in Section XIV, Chapter III of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004,
9.4. Spełnia kryteria Sekcji XIV, Rozdział IV Załącznika III rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz rozporządzenia (WE) nr 2073/2005
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych / Satisfies the criteria of Section XIV, Chapter IV of Annex
III to Regulation (EC) No 853/2004 and to Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs,
9.5. W/w produkt(y) został(y) wytworzony(e) w UE w zakładzie, który jest pod nadzorem służb weterynaryjnych, spełnia wszystkie wymogi
weterynaryjne obowiązujące w UE oraz jest zatwierdzony do handlu wewnątrz UE /The above mentioned product(s) has/have been
manufactured in the EU by the establishment, which is under the supervision of the veterinary services, satisfies the veterinary requirements in
force in the EU and is approved for intra EU trade.
9.6. Produkt(y), którego(ych) dotyczy niniejsze świadectwo jest(są) zdatny(e) do spożycia przez ludzi / Product(s), which is/are referred to in
this certificate is/are fit for human consumption.
Pieczęć urzędowa i podpis / Official stamp and signature
Sporządzono w
dnia
Done at____________________________________________ , on __________________________________________________________

Pieczęć
urzędowa
/ Official
stamp

________________________________________________
(podpis urzędowego lekarza weterynarii)
(signature of the veterinary officer)

_________________________________________________
(nazwisko drukowanymi literami, kwalifikacja i tytuł)
(name in capital letters, qualifications and title)
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