
 
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, feed additives and premixes (except for feed, 
feed additives and premixes of animal and plant origin) 
exported from Republic of Poland to Republic of India 

ŚWIADECTWO ZDROWIA 
              na wywożone z Polski do Republiki Indii pasze 
dodatki paszowe oraz premiksy (za wyjątkiem pasz, 
dodatków paszowych oraz premiksów pochodzenia 

zwierzęcego i roślinnego) 
 

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: 

 

1.  Feed, feed additives and premixes are produced at establishments authorized by the state veterinary service 

of Poland to organize products for exportation and subject to its constant supervision./Pasze, dodatki paszowe 

i premiksy dodatków wytwarzane są w przedsiębiorstwach, które posiadają zezwolenie państwowej służby 

weterynaryjnej Polski na organizację produkcji na eksport i znajdują się pod jej stałym nadzorem.  

2. Feed, feed additives and premixes mentioned above do not contain any components of animal origin and are 

destined for animal nutrition/Wspomniane powyżej pasze, dodatki paszowe i premiksy dodatków nie 

zawierają żadnych składników pochodzenia zwierzęcego oraz są przeznaczone do żywienia zwierząt. 

 3. Feed, feed additives and premixes do not contain  salmonella, enteropathogenes and anaerobic microflora, 

total bacterial count does not exсeed 500 thousands of microbial cells in 1 g, which is confirmed by the results of 

laboratory testing./Pasze, dodatki paszowe i premiksy dodatków nie zawierają salmonelli, mikroflory 

enteropatogennej i anaerobowej, całkowita liczba bakterii nie przekracza liczby 500 tysięcy bakterii w 1 g, co 

potwierdzają wyniki badań laboratoryjnych. 

4. Heavy metal content in the exported products does not exceed standards adopted in the European Union /W 

eksportowanych produktach zawartość metali ciężkich nie przekracza norm przyjętych w Unii Europejskiej. 

5.  Packing material is used for the first time and satisfies necessary hygienic requirements in the exporting 

country./Materiał opakowaniowy został użyty po raz pierwszy i spełnia niezbędne wymogi higieniczne kraju 

eksportu.  

6.  Means of transport are treated and prepared in accordance with the rules approved in the exporting 

country/Środki transportu zostały przygotowane zgodnie z zasadami przyjętymi w kraju dokonującego 

eksportu. 

 

Place/Miejsce:                                                                                           Date/Data: 

 

 

Name, signature and stamp of an official veterinarian 

Nazwisko, imię, podpis, pieczątka urzędowego lekarza weterynarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes/Uwagi: 

1. Signature colour has to differ from the colour 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. 

 


