
 
REPUBLIC OF POLAND/RZECZPOSPOLITA POLSKA  

VETERINARY INSPECTION/INSPEKCJA WETERYNARYJNA  
 

1.1 Name and address of the consignor/Nazwa i 
adres wysyłającego: 
 

1.3 Certificate No/Świadectwo nr: 

HEALTH CERTIFICATE 
for feed not containing components of animals origin 

exported to the Republic of Turkey  

ŚWIADECTWO ZDROWIA 
dla eksportowanych do Republiki Turcji pasz 

niezawierających składników pochodzenia zwierzęcego  

1.2 Name and address of the consignee/Nazwa i 
adres odbiorcy: 
 

1.4 Country of origin/Kraj pochodzenia: 
 

1.5 Competent authority/Właściwa władza: 
 

2. Identification of feed/Identyfikacja pasz 
 
2.1 Product name/Nazwa produktu: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
2.2 Name (No.) and address of an establishment approved by the competent authority/Nazwa (nr) i adres 
zakładu zatwierdzonego przez właściwą władzę:  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
2.3 Date of production/Data produkcji: ____________________________________________________________ 
2.4 Expiry date/Data ważności:____________________________________________________________________ 
2.5 Quantity/Ilość: ______________________________________________________________________________ 
2.6 Number of packages/Liczba opakowań: _______________________________________________________ 
2.7 Type of packaging/Rodzaj opakowania: _______________________________________________________ 
2.8 Net weight (kg)/Waga netto (kg): _____________________________________________________________ 
2.9 Identification marks (lot/ production batch reference number)/Oznaczenia (partia/numer referencyjny serii 
produkcyjnej): _________________________________________________________________________________ 
2.10 Seal number (if applicable)/Numer plomby (jeśli dotyczy): _________________________________________ 
2.11 Temperature of product (ambient, chilled or frozen)/Temperatura produktu (otoczenia, schłodzony lub 
mrożony): _____________________________________________________________________________________ 
2.12 Place of loading/Miejsce załadunku: _________________________________________________________ 
2.13 Date of departure/Data wysyłki: _____________________________________________________________ 
2.14 Means of transport (mark)/Środek transportu (oznaczenie):______________________________________ 
2.15 Conditions of storage and transportation/Warunki przechowywania i transportu: _____________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

3. Health attestation/Poświadczenie zdrowotności 

I, the undersigned official veterinarian competent for exercising supervision over the products described above, 
hereby certify that:/Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii właściwy do sprawowania nadzoru nad 
produktami opisanymi powyżej, niniejszym zaświadczam, że: 
3.1 Feed mentioned above does not contain any components of animal origin and is destined for animal 
nutrition/Wspomniane powyżej pasze nie zawierają żadnych składników pochodzenia zwierzęcego oraz są 
przeznaczone do żywienia zwierząt. 



3.2 Products have been produced in establishments subject to the constant supervision of the Polish state 
veterinary service and are admitted to trading in the European Union/Produkty zostały wyprodukowane w 
przedsiębiorstwach będących pod stałym nadzorem polskiej państwowej służby weterynaryjnej oraz są 
dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. 
3.3 Products have been produced, processed and stored under hygienic conditions, in accordance with 
applicable standards./Produkty zostały wytworzone, przetworzone i były przechowywane w higienicznych 
warunkach, zgodnie z obowiązującymi standardami. 
3.4 Products have been manufactured in a country with a controlled or negligible BSE risk./Produkty zostały 
wyprodukowane w kraju o kontrolowanym lub znikomym ryzyku występowania BSE.  
3.5 Products do not contain: radioactive and carcinogenic substances, hormons, dioxins, dioxin-like PCBs, 
aflatoxins./Produkty nie zawierają: substancji radioaktywnych, rakotwórczych, hormonów, dioksyn, 
dioksynopodobnych PCB, aflatoksyn. 
3.6 Products have been packed in such a way as to prevent their contamination or spoilage./Produkty zostały 
zapakowane w taki sposób, aby chronić je przed zanieczyszczeniami oraz zepsuciem. 
3.7 Packing material has been used for the first time and satisfies necessary hygienic requirements./Materiał 
opakowaniowy został użyty po raz pierwszy i spełnia niezbędne wymogi higieniczne. 
3.8 Means of transport have been treated and prepared in accordance with the rules approved in the exporting 
country./Środki transportu zostały oczyszczone i przygotowane zgodnie z zasadami przyjętymi w kraju 
eksportu. 
 
 
Place/Miejsce:                                                                                           Date/Data: 
 
 
 
 
Name, signature and stamp of an official veterinarian 
Nazwisko, imię, podpis, pieczątka urzędowego lekarza weterynarii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes/Uwagi: 

1. Signature color has to differ from the color of the print./Podpis musi różnić się kolorem od druku. 
2. Date of departure should be later than the date of signing this certificate./Data wysyłki powinna być późniejsza niż data 

podpisania niniejszego świadectwa. 
 


