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 ORIGINAL / ORYGINAŁ �                          COPY / KOPIA   �                                                                                                                                               
1.1 Name and address of the consigner /  Nazwa i adres nadawcy: 
 
 
 

1.5.  Certificate No. / Świadectwo nr          
 

 

 
HEALTH CERTIFICATE  

for export of fresh poultry meat 
and poultry meat products into the Republic of Moldova  

 

ŚWIADECTWO ZDROWIA 
dla świeŜego mięsa  

drobiowego i produktów z mięsa drobiowego wywoŜonych 
do Republiki Mołdowy  

 
 

1.2. Name and address of consignee / Nazwa i adres odbiorcy: 

1.6  The country of origin / Państwo pochodzenia: 
 
 
1.7 Exporting country /  Państwo eksportujące: 

1.3 Means of transport  /  Środek transportu: 
(carriage number, truck  number,  flight number, ship name /   
numer wagonu, samochodu, lotu lub nazwa  statku) 
 

1.8. Central authority / Właściwe władze centralne: 

1.9. Local authority / Właściwe władze lokalne: 

 
1.4 Transit country / Państwo trazytu: 1.10. Border crossing point / Przejście graniczne: 

2. Identification  of products / Identyfikacja produktu: 

 
2.1 Name of the product / Nazwa produktu: ______________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________

2.2 Date of production / Data produkcji:  _________________________________________________________________________

2.3 Type of package / Rodzaj opakowania:  _______________________________________________________________________

2.4 Number of packages / Liczba opakowań: ______________________________________________________________________

2.5 Net weight / Waga netto:  __________________________________________________________________________________

2.6 Marking (labeling) / Oznakowanie: ___________________________________________________________________________

2.7 Conditions of storage and transportation / Warunki składowania i transportu: _____________________________________________

2.8  Expiry date / Termin przydatności do spoŜycia: _________________________________________________________________

3. Origin of products / Pochodzenie produktów: 

Name (No) and address of the establishment /  Nazwa (numer) i adres zakładu: 

 
- slaughterhouse (meat processing and packing plant) / rzeźnia (zakład przetwórstwa mięsnego i zakład pakowania): ___________

 ____________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________

- cutting plant / zakład rozbioru:  _______________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________

- cold store / chłodnia: _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

- processing plant / zakład przetwórstwa: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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4. Certificate on suitability of products in food / Poświadczenie przydatności do spoŜycia: 
 
I, the undersigned official veterinarian, certify that: / Ja, niŜej podpisany urzędowy lekarz weterynarii niniejszym 
poświadczam, Ŝe: 
- the above mentioned poultry meat and poultry meat products have been derived from birds which recieved ante-
mortem and post-mortem veterinary inspection at the time of slaughter, and said meat and poultry meat products 
are healty and fit for human consumption, and have been handled only in a sanitary manner /wyŜej wymienione mięso 
drobiowe i produkty z mięsa drobiowego pochodzą z drobiu zbadanego przed i po uboju, są bezpieczne i nadają się do spoŜycia 
przez ludzi, a postępowanie z mięsem było zgodne z wymaganiami higieny; 
 

- according to the national residue monitoring programme established for Poland above mentioned poultry meat and 
poultry meet products do not contain harmful for human health residues of antibiotics, veterinary drugs and 

hormones / zgodnie z wynikami krajowego programu monitoringu ustanowionego dla Polski, wyŜej wymienione mięso drobiowe i 
produkty z mięsa drobiowego nie zawierają szkodliwych dla zdrowia ludzkiego pozostałości antybiotyków, leków weterynaryjnych i 
hormonów; 
 

- the above mentioned meat and meat products have been obtained, prepared, handled and stored under the helath 
conditions governing production and control laid down in European Community legislation / wyŜej wymienione mięso 
drobiowe i produkty z mięsa drobiowego otrzymano, przygotowano, poddano obróbce i przechowywano przy zachowaniu warunków 
sanitarnych obowiązujących podczas produkcji i kontroli ustanowionych przez prawodawstwo Wspólnoty Europejskiej; 
 
- the vehicles used for transport of the poultry meat and the conditions of loading fulfil the hygiene requirements / 
pojazdy uŜyte do transportu mięsa drobiowego oraz warunki załadunku spełniają normy higieniczne. 
 

 
 

Done at / Sporządzono w ___________________________            Date / Data ______________________ 

 

 

 

Official veterinarian /  Urzędowy Lekarz Weterynarii 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(Name in capital letters, qualification, title /  Nazwisko drukowanymi literami, kwalifikacje,tytuł)   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Official stamp /  Pieczęć urzędowa                                                                                             Signature / Podpis  

 


