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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 maja 2006 r.

w sprawie wymagaƒ weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi,
przywo˝onych z paƒstw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 grud-
nia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz´cego

(Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).



§ 1. Produkty pszczele przeznaczone do spo˝ycia
przez ludzi, przywo˝one z paƒstw trzecich na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) powinny pochodziç z paƒstwa trzeciego, w którym:

a) zgnilec amerykaƒski pszczó∏ jest chorobà podle-
gajàcà obowiàzkowi zwalczania,

b) zgnilec europejski jest chorobà podlegajàcà
obowiàzkowi rejestracji; 

2) nie powinny: 

a) zawieraç pozosta∏oÊci weterynaryjnych produk-
tów leczniczych w iloÊci przekraczajàcej do-
puszczalne poziomy okreÊlone w rozporzàdze-
niu Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca
1990 r. ustanawiajàcym wspólnotowà procedu-
r´ dla okreÊlania maksymalnego limitu pozosta-

∏oÊci weterynaryjnych produktów leczniczych
w Êrodkach spo˝ywczych pochodzenia zwierz´-
cego (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 1,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 111),

b) pochodziç z obszaru podlegajàcego ogranicze-
niom zwiàzanym z wyst´powaniem zgnilca
amerykaƒskiego pszczó∏.

§ 2. Przesy∏k´ produktów pszczelich, o których mo-
wa w § 1, zaopatruje si´ w orygina∏ Êwiadectwa zdro-
wia, którego wzór jest okreÊlony w za∏àczniku do roz-
porzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Lepper
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 maja 2006 r. (poz. 665)

WZÓR

Rzeczpospolita Polska

Âwiadectwo zdrowia 
dla produktów pszczelich przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi, 

przywo˝onych z paƒstw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nr ..................................

Paƒstwo wysy∏ki: .............................................................................................................................................................

Paƒstwo pochodzenia: ....................................................................................................................................................

W∏aÊciwe w∏adze paƒstwa trzeciego, z którego produkty pszczele sà przywo˝one: 

...........................................................................................................................................................................................

I. Identyfikacja produktów

Nazwa produktu i kod taryfy celnej (kod CN): ...............................................................................................................

Liczba opakowaƒ lub pojemników w przesy∏ce produktów: ........................................................................................

Waga netto przesy∏ki produktów (w kg): .......................................................................................................................

Ârodek transportu: ..........................................................................................................................................................

II. Pochodzenie produktów pszczelich

Nazwa, adres i urz´dowy numer identyfikacyjny zak∏adu, w którym produkty pszczele zosta∏y poddane konfek-
cjonowaniu: 

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

Nazwa i adres wysy∏ajàcego: .........................................................................................................................................



III. Przeznaczenie produktów pszczelich

Nazwa odbiorcy oraz adres miejsca przeznaczenia: ....................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

IV. PoÊwiadczenie zdrowotnoÊci

Ja, ni˝ej podpisany urz´dowy lekarz weterynarii, niniejszym zaÊwiadczam, ˝e produkty pszczele:

1) pochodzà z paƒstwa trzeciego, w którym zgnilec amerykaƒski pszczó∏ jest chorobà podlegajàcà obowiàzko-
wi zwalczania;

2) pochodzà z paƒstwa trzeciego, w którym zgnilec europejski jest chorobà podlegajàcà obowiàzkowi reje-
stracji;

3) nie zawierajà pozosta∏oÊci weterynaryjnych produktów leczniczych w iloÊci przekraczajàcej dopuszczalne
poziomy okreÊlone w rozporzàdzeniu Rady (EWG) nr 2377/90;

4) nie pochodzà z obszaru podlegajàcego ograniczeniom zwiàzanym z wyst´powaniem zgnilca amerykaƒskie-
go pszczó∏.

Sporzàdzono w ..................................................................................... dnia ..............................................................
(dzieƒ/miesiàc/rok)

piecz´ç

................................................................................................
(podpis urz´dowego lekarza weterynarii)

................................................................................................
(imi´, nazwisko i stanowisko)

Uwaga:
Kolor piecz´ci powinien byç inny ni˝ kolor druku.
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