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THE REPUBLIC OF POLAND / RZECZPOSPOLITA POLSKA  
THE VETERIANRY INSPECTION / INSPEKCJA WETERYNARYJNA  

 

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

Certificate No / Świadectwo Nr 

 
ŚWIADECTWO ZDROWIA 

na eksport do Tajwanu pasz, nie zawierających 
składników pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych 

dla zwierząt gospodarskich  
 

HEALTH CERTIFICATE 

for the export to Taiwan feed not containing any 

components of animals origin, intended for farm 

animals  

 

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

Country of origin / Kraj pochodzenia: 

 

Competent authority / Właściwa władza: 

 

Identification of feed / Identyfikacja pasz 

 

Name of the product / Nazwa produktu: ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________

Name (No) and address of establishment, approved by the competent authority / Nazwa (nr) i adres zakładu 

zatwierdzonego przez właściwą władzę: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Date of production / Data produkcji:  ________________________________________________________________

Type of packaging / Rodzaj opakowania:  ________________________________________________________________

Number of packages / Liczba opakowań: ________________________________________________________________

Net weight (kg) / Waga netto (kg):  __________________________________________________________________________________

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

Identification marks (production lot/batch reference number) / Oznaczenia (numer referencyjny partii/serii 

produkcyjnej): ________________________________________________________________________________________________

Conditions of storage and transport / Warunki przechowywania i transportu: ________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Health attestation / Poświadczenie zdrowotności 
 

I, the undersigned official veterinarian, who is in charge of 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. the feed mentioned above does not contain any materials of animal origin. / w/w pasze nie zawierają 
żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. 
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2. packing material has been used for the first time and satisfies the necessary hygienic requirements                 

of the EU. / materiał opakowaniowy został użyty po raz pierwszy i spełnia niezbędne wymogi higieniczne UE.  

3. means of transport have been treated and prepared in accordance witch the rules approved in exporting 

country. / środki transportu zostały oczyszczone i przygotowane zgodnie z zasadami przyjętymi w kraju 
eksportu. 

 
 

Place / Miejsce:                                                                                           Date / Data: 

 

 

 

 

Name, signature and official stamp of the official veterinarian 

Nazwisko, imię, podpis, pieczątka urzędowego lekarza weterynarii 

 

 


