
SAMPLE WZÓR 
 

A T T E S T A T I O N / Z A Ś W I A D C Z E N I E  
Do świadectwa nr ......... 

 
 

The official veterinarian hereby certifies that product mentioned in the health certificate no 
…………….. made by   ………………………… has been obtained under the control of the 
official veterinary service, from animals:  
Urzędowy lekarz weterynarii niniejszym zaświadcza, że  produkt opisany w świadectwie zdrowia 
nr…………….., wyprodukowany w ………………………..  pozostającym pod stałym nadzorem 
weterynaryjnym została  uzyskana z mleka pochodzącego od zwierząt: 
 

- which comes from the region where during the last twelve months any contagious 
and infectious diseases from the list “A” O.I.E, transmissible of the given species, 
which the commodity originates from, neither have been reported nor during the last 
12 months vaccinated against; 

- które pochodzą z regionów, gdzie podczas ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano 
przypadków chorób zakaźnych i infekcyjnych z listy „A” O.I.E. przenoszonych na dany 
gatunek zwierząt ani pochodzących z gospodarstw w których przez ostatnie 12 miesięcy 
wystąpił nakaz szczepienia przeciwko tym chorobom 

- belonging to holdings which have not been under restrictions due to foot-and-mouth 
disease or rinderpest. 

- pochodzących z gospodarstw nie poddanych restrykcjom z powodu wystąpienia 
przypadków pryszczycy lub księgosuszu (zarazy bydlęcej). 

- belonging to herds which have not been under restrictions due to Bovine 
Spoingiform Encephalopathy (BSE or so called Mad Cow Disease) 

- pochodzących ze stad nie poddanych restrykcjom z powodu wystąpienia Gąbczastej 
Encefalopatii Bydła (BSE ). 

- which has been free for the last one year from tuberculosis and brucellosis 
  -     u których podczas ostatniego roku nie wykryto  przypadków gruźlicy ani brucelozy 

 
Attestation established on exporter request of ……………………………….   
Zaświadczenie wydaje się na prośbę eksportera ………………………………….. 
 
 
Sporządzono w dnia 
Done at    on  
 
  
 
 
 
.........................................................................................................................................................     
Pieczęć (1)                                                   podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii (1)      
 Seal (1)                                                        Seal and signature of the official veterinarian (1) 
 
 
 (1)Pieczęcie i podpisy muszą być w kolorze innym niż kolor druku. 
The colour of the seals and signature must be different from the colour of printing. 
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