
 
 

REPUBLIC OF POLAND / RZECZPOSPOLITA POLSKA  

VETERINARY INSPECTION / INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

Original / Oryginał      Copy / Kopia    The number of copies issued / Liczba wydanych kopii 

1. Consignor (name and address in full) / 

Wysyłający (pełna nazwa i adres) 

 

 

 

4. Certificate No / Świadectwo nr 

 

 

VETERINARY CERTIFICATE 

for feed additives, premixes and feed not containing 

ingredients of animal origin exported to Georgia 

 

ŚWIADECTWO WETERYNARYJNE 

dla dodatków paszowych, premiksów oraz pasz 

niezawierających składników pochodzenia zwierzęcego 

eksportowanych do Gruzji 

 

2. Receiver (name and address in full) / Odbiorca 

(pełna nazwa i adres) 

 

 

 

 

5. Country of origin / Kraj pochodzenia 

 

 

 

6. Competent authority / Właściwa władza 

 

6.1 District Veterinary Officer / Powiatowy Lekarz 

Weterynarii 

 

 

3. Destination / Miejsce przeznaczenia 

7. Identification of feed / Identyfikacja pasz 

 

7.1 Name of the product (s) / Nazwa produktu(ów) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

7.2 Name (No) and address of establishment, approved/registered by the Competent authority / Nazwa (nr) i 

adres przedsiębiorstwa zatwierdzonego/zarejestrowanego przez właściwą władzę 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

7.3 Date of production / Data produkcji 

__________________________________________________________________________________________ 

7.4 Type of packaging / Rodzaj opakowania 

__________________________________________________________________________________________ 

7.5 Number of packages / Liczba opakowań 

__________________________________________________________________________________________ 

7.6 Net weight (kg) / Waga netto (kg)  

__________________________________________________________________________________________ 

7.7 Number of seal (if applicable) / Numer plomby (jeśli dotyczy) 

__________________________________________________________________________________________ 

7.8 Markings (reference batch/batch number) / Oznaczenia (numer referencyjny serii/partii produkcyjnej)  

______________________________________________________________________________________________ 

8. Conditions of storage and transport / Warunki przechowywania i transportu 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

9. Means of transport (registration numbers) / Środki transportu (numery rejestracyjne) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 



10. Health attestation / Poświadczenie zdrowotności 

 

I, the undersigned official veterinarian responsible for the supervision of the products described above, hereby 

certify that: / Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, właściwy do sprawowania nadzoru nad 

produktami opisanymi powyżej, niniejszym zaświadczam, że: 

 

1. Feed additives, premixes and feed are produced in establishments that are under constant supervision by the 

state veterinary service. / Dodatki paszowe, premiksy oraz pasze wytwarzane są w przedsiębiorstwach, 

które znajdują się pod stałym nadzorem państwowej służby weterynaryjnej. 
 

2. The above mentioned feed additives, premixes and feed do not contain components of animal origin and are 

intended for animal feed. / Wymienione powyżej dodatki paszowe, premiksy i pasze nie zawierają 

składników pochodzenia zwierzęcego oraz są przeznaczone do żywienia zwierząt. 
 

3. Prior to dispatch a random sample of the final product had been tested in an official laboratory and was found 

to comply with the following requirements: 

Salmonella absence in 25 gr. / Przed wysyłką próba losowa gotowego produktu była zbadana w oficjalnym 

laboratorium i otrzymany wynik był zgodny z następującymi wymaganiami: 

Salmonella nieobecna w 25 gr. 
 

4. Packaging material has been used for the first time and satisfies the necessary hygiene requirements as defined 

in EU legislation. / Materiał opakowaniowy został użyty po raz pierwszy i spełnia niezbędne wymogi 

higieniczne określone w przepisach prawnych UE.  
 

5. Means of transport have been cleaned and prepared in accordance with the rules adopted in the exporting 

country. / Środki transportu zostały oczyszczone i przygotowywane zgodnie z zasadami przyjętymi w kraju 

eksportera. 
 

 

Place / Miejsce                                                                                          Date / Data 

 

 

 

Stamp and signature of an official veterinarian / 

Pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii 

 

 

 

 

 


