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                 Numer świadectwa / Certificate No.  

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

VETERINARY INSPECTION 

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII 

GENERAL VETERINARY INSPECTORATE 

 

     WZÓR/MODEL 

ŚWIADECTWA ZDROWIA NA PRZYWÓZ KRÓLIKÓW DOMOWYCH /  

OF HEALTH CERTIFICATE FOR THE IMPORT OF TAME RABBITS  

 

1. Państwo wysyłki / Country of dispatch:……………………………………………… 

2. Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej za przesyłkę / Name and address of 

the person responsible for the consignment: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Data wysyłki / Date of dispatch:………………………………………………………… 

4. Liczba zwierząt/ No. of animals:………………………………………………………… 

5. Informacje o dobrostanie zwierząt i informacje zdrowotne / Animal 

welfare and health information 

 

Wyżej opisane zwierzęta będą transportowane w sposób, by zapewnić 

tym zwierzętom odpowiednie warunki zdrowia i dobrostanu, w kraju 

wysyłki i kraju przeznaczenia / The animal/s described above will be 

transported in such a way that the health and welfare conditions of the animals 

can be protected effectively, in the country of dispatch and the country of 

destination. 

 

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

zwierzęta wchodzące w skład tej przesyłki / I, the undersigned, being an 

official veterinarian, certify that the animal/s forming the present consignment: 

  

- pochodzą z gospodarstwa, w którym nie stwierdzono wścieklizny lub nie 

podejrzewano jej wystąpienia w okresie 30 dni poprzedzających wysyłkę 

/ come from a holding on which rabies is not present, or is not suspected of 
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having been present within the last 30 days; 

 

- nie miały kontaktu ze zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw, w 

których stwierdzono wściekliznę lub podejrzewano jej wystąpienie w 

okresie 30 dni poprzedzających wysyłkę / does/do not have contact with 

animals from a holding on which rabies is present or is suspected of having been 

present within the last 30 days; 

- pochodzą z gospodarstwa, w którym nie stwierdzono u zwierząt 

klinicznych objawów myksomatozy królików / come/comes from a holding in 

which no animal shows clinical signs of myxomatosis;   

- przywożone zwierzęta nie wykazywały podczas badania żadnych 

klinicznych objawów choroby / the animal/s showed no clinical sign of disease 

on examination. 

 

Niniejsze świadectwo jest ważne 10 dni / This certificate is valid 10 days. 

 

Sporządzono w / Done at………………………………………Data / Date………………………………………… 

Nazwa urzędu / Name of official service:………………………………………………………………………… 

Podpis / Signature:…………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwisko drukowanymi literami / Name printed in capital letters:……………………………… 

 

 

 

 

 

      Pieczęć urzędowa / Stamp of Official Service 

 

 

 

 

Uwagi / Notes: 

Przedstawiony wzór świadectwa zdrowia może być stosowany przy przywozie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej królików domowych. Dopuszcza się stosowanie innych świadectw 

zdrowia, jeśli ich treść potwierdzać będzie wymagania zdrowotne określone w Rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt. / This presented model of 

a health certificate may be used during import into the territory of the Republic of Poland of tame rabbits. It is 

allowed to use other health certificates, if their content confirms health requirements for animals, laid down in 

the Regulation of Ministry of Agriculture and Rural Development on January, 15 2015 on veterinary 

requirements as regards certain species of live animals. 
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DEKLARACJA DO ŚWIADECTWA ZDROWIA WYSTAWIONEGO DLA ZWIERZĄT 
ZAJĄCOWATYCH/ DECLARATION FOR A HEALTH CERTIFICATE ISSUED FOR LAGOMORPHS 

 

Ja, niżej podpisany……..............................................................., zaświadczam, 

że powyższa przesyłka spełnia wymogi art. 9 dyrektywy 92/65/EWG i że 

przewożone zwierzęta nie wykazywały podczas badania żadnych klinicznych 

objawów choroby/ 

I, the undersigned, …, certify that the above consignment satisfies the requirements of 

Article 9 of Directive 92/65/EEC and that the animals showed no clinical sign of disease 

on examination. 


