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1. Dostawca (pełna nazwa i adres) / 

   Consignor (name and address in full) 

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

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

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

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

ŚWIADECTWO ZDROWIA ZWIERZĄT 

dla osłonek zwierzęcych przeznaczonych do 

przywozu do Wspólnoty Europejskiej / 

ANIMAL HEALTH CERTIFICATE 

For animal casing for importation into the 

European Community 
 

Nr
1
 / NO

1
                   ORYGINAŁ / ORIGINAL 

2. Odbiorca (pełna nazwa i adres) / 

   Consignee (name and address in full) 

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

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

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

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

3. Pochodzenie osłonki zwierzęcej / 

   Origin of the animal casing 
3.1. Kod ISO i nazwa państwa / ISO code and 

name of Country:.................................. 

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

3.2.    Terytorium
4
/ Territory 

4
:........................ 

5. Zamierzone miejsce przeznaczenia osłonek 

/Intended destination of casings 
5.1. Państwo Członkowskie UE / EU Member 

State:................................................................ 

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

       Nazwa, numer i adres zakładu
5 

/ Name,  

       number and address of the establishment 
5
      

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

4. Właściwe władze / Competent  

    Authority 
4.1. Ministerstwo / Ministry :........................ 

4.2. Służba publiczna / Service :................... 

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

4.3. Poziom lokalny/regionalny / Local / Regional 

level :...................................................... 

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

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

6. Miejsce załadunku do wywozu / 
         Place of loading for exporation 

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

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

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

7. Środek transportu i identyfikacja przesyłki
2 

/ 

Means of transport and consignment identification 
7.1. [Samochód ciężarowy]/[wagon 

kolejowy]/[statek]/[samolot]
 3

 / [Lorry]/[Rail-

wagon]/[Ship]/[Aircraft]
 3
 

 

7.2. Numery rejestracyjne, nazwa statku lub numer 

lotu / Registration number(s), ship name or flight 

number: 

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

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

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

7.3. Dokładne dane identyfikujące przesyłkę
5
 

         
 Consignment identification details

5
 

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

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

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

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

 

8. Identyfikacja osłonki zwierzęcej / Identification of the animal casing 
 

8.1. Osłonka z / Casing from:..................................................................(gatunek zwierząt) / (animal species). 

 

8.2. Identyfikacja osłonek znajdujących się w tej przesyłce / Identyfication of the casings included in this 

consignment:  
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Opis
 5 

Description
5
 

Obróbka
 7 

Treatment
7
 

Adres i numer 

zatwierdzenia 

zakładu/ów / 

Address and 

approval number of 

the establishment(s) 

Liczba 

opakowań/ 

kawałków / 

Number of  

packages / 

pieces 

Waga netto 

(kg) / 

Net weight 

(kg) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ogółem /Total    
9. Poświadczenie zdrowia zwierząt /Animal Health attestation 
 

Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym poświadczam, że opisane powyżej osłonki 

zwierzęce /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animal casings described above: 

 

a) pochodzą z zakładów zatwierdzonych przez właściwe władze / come from plants approved by the 

competent authority; 

 

b) były oczyszczone, szlamowane i / have been cleaned, scraped and: 

lub/either 

[solone NaCl przez 30 dni]
 3
 /[salted with NaCl for 30 days]

 3
 

lub/ or 

[wybielone]
 3

/ [bleached]
 3

 

lub/ or 

[suszone po szlamowaniu]
 3
. /[dried after scraping]

 3
 

 

c) podjęto wszystkie środki ochronne w celu uniknięcia wtórnego skażenia po obróbce. / haven undergone 

all precautions to avoid after treatment. / have undergone all precautions to avoid recontamination after 

treatment. 

 

Pieczęć urzędowa i podpis / Official stamp and signature 
 

Sporządzono w / Done at ..............................., dnia / on .............................................. 

 

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

(podpis urzędowego lekarza weterynarii)
 6 

(signature of official veterinarian) 6 

 

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

(nazwisko literami drukowanymi, uprawnienia i tytuł) / 
(name in capital letters, qualifications and title) 

Pieczęć 
6 

Stamp
6
 



 3 

Uwagi: / Notes 
1
 Wydane przez właściwe władze. / Issued by the competent authority 

2 
Podaje się stosownie do okoliczności numery rejestracyjne wagonu kolejowego 

lub samochodu ciężarowego oraz nazwę statku. Jeśli jest znany, podaje się numer 

lotu samolotu. W przypadku transportu w pojemnikach lub skrzynkach należy 

podać w punkcie 7.3 ich całkowitą liczbę, numery rejestracji i pieczęci, jeśli takie 

istnieją. / The registration number(s) of  rail-wagon or lorry and the name of the 

ship should be given as appropriate. If known, the flight number of aircraft. In 

case of transport  containers or boxes, the total number, their registration and seal 

numbers, if present, should be indicated under point 7.3.  
3 

Zaznaczyć stosownie do okoliczności. / Keep as appropriate
 

4 
Wypełnić stosownie do okoliczności. / Complete if appropriate

 

5 
Wypełnić stosownie do okoliczności. / Complete as appropriate

 

6 
Pieczęć i podpis w kolorze odmiennym od koloru druku. Ta sama zasada stosuje 

się do pieczęci innych niż pieczęcie wytłaczane lub znaki wodne. / The colour of 

the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to 

stamps other than those embossed or watermark.
 

7 Obróbka, którą zastosowano wybierając z opcji wyszczególnionych w 

poświadczeniu zdrowia zwierząt w sekcji 9b. / Treatment that has been applied 

from the options listed in the Animal Health attestation in Section 9b. 

 

 

 

 

 
 

 

 


