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INSPEKCJA WETERYNARYJNA 
VETERINARY INSPECTION 
GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII  Nr pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii 
GENERAL VETERINARY INSPECTORATE  Chief Veterinary Officer’s authorisation No
                                                                                 

 
 

WZÓR/MODEL 
Świadectwa zdrowia na import gadów, płazów i owadów 

of Health certificate for import of reptiles, amphibians and insects 
 
1. Państwo wysyłki/Country of dispatch:………………………………………………………. 
 
2. Nazwa i adres eksportera/Exporter’s name and address: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
3. Data wysyłki/Date of dispatch  
 

    (dzień/miesiąc/rok day/month/year) 
4. Rodzaj przesyłki/Nature of consignment (proszę, zaznacz odpowiednio/please, tick 
appropriate): 
 
Gady/reptiles                                        Owady/insects  
 
Płazy/amphibians    

    
    
Ilość pojemników wchodzących w skład przesyłki/Number of boxes comprising the 
consignment………………………………… 
 
Proszę wypełnić szczegóły poniżej. Dopuszcza się  dołączenie kopii faktury zakupu, na której 
wyszczególniona jest nazwa łacińska, nazwa zwyczajowa oraz ilość zwierząt.  Dołączając 
kopię faktury zakupu zaznacz pole obok./ Please complete the details below. You may if you 
prefer, attach a copy of the invoice showing the scientific, common name and number of  
animals. If you have done so please tick the box opposite.  
Nazwa łacińska(rodzaj i gatunek)/ 
Scientific name (genus and species) 

Nazwa zwyczajowa/ Common 
name 

Całkowita ilość/ 
Total number 

   
   
   
   
 
5. Nazwa i adres importera/Importer’s name and address: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Informacje o dobrostanie zwierząt/Animal welfare information: 
 
Wyżej opisane zwierzęta będą transportowane/The animals described above will be 
transported: 

1. w sposób, by zapewnić tym zwierzętom odpowiednie warunki zdrowia i dobrostanu, 
w kraju wysyłki i kraju przeznaczenia/ in such a way that health and welfare conditons 
of the animals can be protected effectively, in the country of dispatch and country of 
destination; 

2. w pojemnikach odkażonych oraz przystosowanych do przewozu żywych gadów, 
płazów lub owadów/ in disinfected conteners and fitted for the transportation of the 
live  reptiles, amphibians or insects. 

 
Ja, niżej podpisany, urzędowy lekarz weterynarii, zaświadczam, że zwierzęta wchodzące w skład tej 
przesyłki pochodzą z obszarów, gdzie nie stwierdzono chorób zakaźnych, na które wrażliwe są te 
gatunki zwierząt i podczas badania w dniu załadunku nie wykazywały żadnych zmian klinicznych/ I, 
the unerdsigned, being the official veterinarian, certify that animals forming the present consignment 
are known to have originated form a source where animal infectious diseases affecting theses species 
have not been confirmed and during examination they showed no clinical signs and lesens. 
 
Niniejsze świadectwo jest ważne 10 dni/The certificate is valid 10 days. 
 
 
Sporządzono w/Done at……...................................................data/on  

    (dzień/miesiąc/rok day/month/year) 
 
Nazwa urzędu/Name of official service…………………………………. 
 
Podpis/Signature................................................. 
 
Imię i nazwisko drukowanymi literami/Name in block letters.................................................... 
 
Function of signing officer/Stanowisko podpisującej osoby………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć urzędowa/Stamp of Official Service 
Uwagi/ notes: 
Przedstawiony wzór świadectwa zdrowia może być stosowany przy przywozie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej gadów, płazów i owadów na podstawie pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii wydanego 
stosownie do art.13, ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625).  Dopuszcza się stosowanie innych świadectw zdrowia, jeśli ich 
treść potwierdzać będzie wymagania zdrowotne dla zwierząt określone w pozwoleniu wydanym przez 
Głównego Lekarza Weterynarii./ Presented model of health certificate may be used during import into the 
territory of the Republic of Poland of  reptiles, amphibians and insects in accordance with authorisation of the 
Chief Veterinary Officer, isued on the basis of Article 13 (4) of the Act of 11 March 2004 on animal health 
protection and eradication of animal infectiuos diseases (J. o L. No. 69, item 625).  It is allowed to use other 
health certificates, if their content confirms health reqirements for animals, laid down in authorisation issued by 
the Chief Veterianry Officer. 
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