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ORIGINAL / ORYGINAŁ  �     COPY / KOPIA    �   Number copies issued / Liczba wydanych kopii … 
 

 
1. Wysyłający (nazwa i adres): 

Consignor (name and address in full): 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 
 

  
 

ŚWIADECTWO ZDROWIA 
dla miodu i produktów pszczelich wywoŜonych do 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich 

HEALTH CERTIFICATE 
 for honey and apiculture products exported to United Arab 

Emirates 
Nr / No ___________________________________ 

 
 
2. 2. Przeznaczenie miodu/produktów pszczelich / Destination of 

honey / apiculture products: 
 
2.1 Państwo przeznaczenia: 

  Country of destination: ________________________________ 
 
2.2 Odbiorca (nazwa, adres i numer weterynaryjny – jeśli 

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

______________________________________________________ 

 
3.  Pochodzenie miodu/produktów pszczelich / Origin of honey/ 

apiculture products: 
 

3.1 Państwo: POLSKA 
Country:  POLAND 
 
 

 
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, 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 
     _______________________________________________ 
 

 
6.4 Rodzaj opakowań: 

Nature of packaging: _________________________________ 
 

6.5 Liczba opakowań: 
  Number of packages:__________________________________ 
 

6.6 Waga netto (kg): 
   Net weight (kg): _____________________________________ 
 

6.7 Numer partii produkcyjnej / serii: 
        Lot/batch production reference number: 
_______________________________________________________ 
 

 
7. Identyfikacja miodu i produktów pszczelich / Identification of honey and apiculture products: 

 
7.1   Opis miodu / produktów pszczelich: 

Description of honey / apiculture products:__________________________________________________________________________ 
 
7.2   Nazwa, adres i weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu produkcyjnego: 

Name, address and veterinary number of the establishment of the production: ______________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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8. Poświadczenie zdrowotności / Health attestation: 
 
Ja, niŜej podpisany urzędowy lekarz weterynarii niniejszym poświadczam, Ŝe: 
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that: 
 
8.1  Miód został pozyskany z pasiek, w których pszczoły nie wykazują Ŝadnych objawów klinicznych chorób podlegających   
        obowiązkowi zwalczania, które mogłyby być przenoszone przez przesyłkę, ani nie są podejrzane o występowanie tych chorób; 
        The honey has been obtained from beehives with bees which show no clinical signs or suspicions of compulsory notifiable diseases,  
        which can be transmitted by this consignment; 
 
8.2. Miód / jego produkty były przetwarzane, pakowane i składowane pod nadzorem sanitarno-weterynaryjnym w sposób, który 

zapobiega jego zanieczyszczeniu przez substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi; 
The honey/apiculture products have been handled, packaged and stored under the veterinary-sanitary supervision in the way to prevent 
contamination by substances harmful to human health; 

 
8.3 Miód / jego produkty nie zawierają pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w ilości przekraczającej dopuszczalne 

poziomy określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 / The honey/apiculture products do not 
contain residues of veterinary medicinal products exceeding the maximum levels set in the Regulation of European 
Parliament and Council (EC) No 470/2009. 

 
8.4  Miód / jego produkty są zdatne do spoŜycia przez ludzi bez Ŝadnych ograniczeń. 
       The honey/apiculture products are fit for human consumption without any restrictions. 
 
 
Pieczęć urzędowa i podpis / Official stamp and signature 
 
 
 
 
 
Sporządzono w                                                                             dnia 
Done at ______________________________________________ , on ________________________________________________________ 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
                                                      
                                                                                                               ________________________________________________   
                                                                                                                           (podpis urzędowego lekarza weterynarii) 
                                                                                                                                  (signature of official veterinarian) 
                                                                                                                                      
                                       
                                               
                 
                                                                                                              _________________________________________________ 
                                                                                                                 (nazwisko drukowanymi literami, kwalifikacja i tytuł) 
                                                                                                                         (name in capital letters, qualifications and title) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pieczęć 
urzędowa / 

Official 
stamp 

 


