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Rzeczpospolita Polska 

Republic of Poland 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                    Ministry of Agricultutre and Rural Development 

Główny Inspektorat  Weterynarii                                                             General Veterinary Inspectorate 

                                                    

  

 

ŚWIADECTWO ZDROWIA 

na produkty mleczarskie wywożone z Polski do Stanów Zjednoczonych Ameryki 

HEALTH CERTIFICATE 

for milk products exported from Poland to the United States of America 

 

 
Kraj eksportujacy:                             

Exporting country:                      

 

Rodzaj produktów:  
Kind of products:                               

                                              
Nazwa i adres zakładu mleczarskiego:             
Name and address of the dairy factory:                

                                                                                

Rodzaj środka transportu:                         

Means of transport:                                       

 

Nadawca:                          

Consignor:                                                                                

 

Odbiorca:                        
Consignee:                       

                                                                                    

Miejsce przeznaczenia:                        

Place of destination:                 

 

Towar  

Goods 

Liczba opakowań  

No. of packages 

Waga netto (kg)  

Net weight (kgs) 

 

 

 
 

 

 

 

           

 

TOTAL:   
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Poświadczenie / Attestation 

 

Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, zaświadczam niniejszym, że:                                               

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that: 

 

 Mleko/produkt mleczny został przetworzony w _______________ (nazwa kraju/ów), 

regionie wymienionym w 9 CFR 94.1(a)(2), z mleka wyprodukowanego 

w __________________ (nazwa kraju/ów), regionie wymienionym w 9 CFR 94.1 (a)(2) 

jako wolny od pryszczycy i pomoru bydła. Mleko/produkt mleczny nigdy nie był w 

regionie, gdzie pryszczyca lub księgosusz występuje, z wyjątkiem 

transportu w zaplombowanym kontenerze, jak opisane jest to w 9 CFR 94.16(c).  

 

The milk/milk product was processed in ________________ (name of the country/ies) 

a region listed in 9 CFR 94.1(a)(2), from milk produced in _____________ (name 

of the country/ies) a region listed in 9 CFR 94.1(a)(2) as free of foot-and-mouth disease 

and rinderpest. The milk/milk product has never been in any region where foot-and-mouth 

disease or rinderpest exists, except when moving under seal as described in 9 CFR 94.16(c). 

 

 Produkt został wytworzony z mleka pasteryzowanego i jest czysty, zdrowy i zdatny 

do konsumpcji przez ludzi.  

 

The product has been manufactured from pasteurized milk and has been found clean, 

healthy and suitable for human consumption. 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data:          

Place and date: 

 

 

 

 

 

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

Pieczęć urzędowego              Podpis i pieczątka urzędowego 

lekarza weterynarii              lekarza weterynarii 

 

Seal of the official              Stamp and signature of the official 

veterinarian               veterinarian 

 

 

 


