
   Inspekcja Weterynaryjna        REFERENCE NUMBER______________ 
Veterinary Inspection of Poland        Numer Świadectwa Zdrowia 

 
 
                                                  

       
 

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE  
WETERYNARYJNE ŚWIADECTWO ZDROWIA 

 
EXPORT OF PROCESSED POULTRY PROTEIN  
 (INTENDED FOR FEED OF CATS AND DOGS)   

TO VIETNAM 
 

Na eksport do Wietnamu 
 przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanego z drobiu  

(przeznaczonego do żywienia psów i kotów)  
 
 
 
 
 

EXPORTER: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Nazwa eksportera 
 
ADRRESS: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Adres eksportera 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
PROCESSING 
PLANT:_______________________________________________________________________________________________ 
Nazwa zakładu przetwórczego 
 
ADDRESS: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Adres zakładu przetwórczego 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
IMPORTER: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Nazwa importera 
 
ADDRESS:  
_____________________________________________________________________________________________________ 
Adres importera 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
I, the undersigned Official Veterinarian, authorized by the Government of Poland hereby certify, after due enquiry and to the  
best of my knowledge and belief that: 
Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, wyznaczony przez władze Polski, zgodnie ze stanem faktycznym i swoją najlepszą wiedzą 
niniejszym zaświadczam, że:  

 
1. Product originates from the region free of animal infectious diseases from the List A OIE, 

 Produkt pochodzi z regionu wolnego od chorób zakaźnych zwierząt z listy A OIE, 
 

2. The exported products originate from animals which did not show symptoms of any notifable disease of the species. Products do 
not contain substances harmful for animal health,     
Produkt pochodzi od zwierząt, które nie wykazywały objawów choroby zakaźnej i nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia 

zwierząt. Produkt nie zawiera substancji szkodliwie wpływających na zdrowie zwierząt, 
 

3. The products have been processed in the rendering plant operating under a valid permit issued by the authority of  Veterinary 
Inspection,                   
Towar został wyprodukowany w zakładzie przetwórczym, zatwierdzonym przez  Inspekcję Weterynaryjną,  

 
4. The exported products do not contain any ruminant material.                             

Towar nie zawiera produktów pochodzących od przeżuwaczy, 
 

5. The exported products were derived exclusively from animals originating in Poland.                            
Towar został wyprodukowany wyłącznie z polskich zwierząt, 

 
6. Renderers can demonstrate they have taken precautions to avoid contamination after processing                         

Producent mączek mięsno – kostnych może udowodnić, że dołożył wszelkich starań aby  uniknąć zanieczyszczenia towaru po 
przetworzeniu, 

 
7.       The products have been subjected to a temperature of not less than _____________________________________(* c)   

     for______________________________minutes to ensure no harmful microorganisms are left 



  Produkt został poddany obróbce termicznej w temperaturze co najmniej ________________________ °C przez co 
najmniej________________  minut, co gwarantuje, że produkt nie zawiera drobnoustrojów chorobotwórczych, 

 
8. Renderers can demonstrate they participate In a Salmonella reduction program. Renderers can demonstrate they  

have pest and insect control program In place.                        
Producent mączek mięsno – kostnych może udowodnić, że dołożył wszelkich starań, aby uniknąć zanieczyszczenia towaru 
Salmonellą oraz, oraz posiada wdrożone w tym celu procedury. Producent posiada wdrożony program zwalczania szkodników i 
insektów.  

 
9.       This product does not fit for human consumption and is intended to be used as feed material,  

Produkt nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi i może być wykorzystany jako materiał paszowy, 
 
10. Description of product (nature and species) __________________________________________________________ 
 Opis produktu (rodzaj produktu i gatunek zwierząt, z którego go wyprodukowano) 

 
11. Weight_________________________________Purpose of use__________________________________________ 
 Waga,               Zastosowanie: 

             
12. No. Of containers & seals numbers 
 Numer kontenera i numer plomby  

 
_______________________________           __________________________         ________________________ 
 
______________________________            __________________________         ________________________ 
 
_______________________________     ___________________________          _______________________ 
 
_______________________________              ________________________         ________________________ 
 
 
 

13. Vessel ____________________________________________________________________________________ 
       Statek  

 
14. Port of exit_____________________________________ Port of entry:_________________________________ 

       Port wyjścia                Port wejścia 
 
 
 
 
 
_________________                                                               _____________________________________________ 
Date                                                                                                Official Veterinarian 
Data                                                                                                                Veterinary Inspection of Poland 
        Podpis i pieczęć 
              Urzędowego Lekarza Weterynarii 
                                                                                                       
 
 
 
 
                                                                                  ____________________________________________________ 
       Name of Official Veterinarian ( In block letters) 
       Imię i nazwisko Urzędowego Lekarza Weterynarii 
        (drukowanymi literami) 
 

 
            

 
 
  
 

    


