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OSWIADCZENIE

W odniesieniu do treści przedstawionych W programie 
',UWAGA''

Wyemitowanym W te]ewizji TVN W dniu 29.02'2012 roku informujemy, że dnia

29 '02'2012 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadził W naszym zakłddzie

kontrolę W której st\,Vierdzonoi

,,Kontrola interwencyjna W związku z pismem GłóWnego Lekarza Weterynarii

odnośnie stosowania W produkcji a/1łności nieczyszczonej so]l przemysłowej jako

dodatku do żYwności W formie so]i społWczej Ważonej lub peklosoli pochodzącej

z frrm: Amaso] sp. z o'o', PPH Konsalt A]eksander spilter i ZPs Łojewski sp' Ż o'o.

Podczas kontroli W zakładzie nie WykMo soli pochodzącej z wlw firm, ani też so]i

niewiadorne9o pochodzenia. Na podstawie analizy dokumentacji pob/VierdŻającej

zakup dodatkóW do żywności stosowanych W produkcji nie stwierdzono przyjęcia na

zakład zakwestionowanej so|j' Nie stwierdzono źadnvch Watoliwości co do
tożsamości W/W substancii, W zwiazku z Dowvźszvm nie ma
niebezDieczeństwa obecności nieevszczonei soli Drzemvsłowei
W Droduktach oochodzacvch z kontrolowaneao zakładrl' (pfotokół

W załączeniu).

Jednocześnie ośWiadczanTy, że nasz zakład znajduje się pod stałą kontrolą

Weterynaryjną prowadzone 5ą róWn]eż dodatkowe badania naszych produktóW na

Wniosek naszych k)ieftów 'l niądv nie stwierdzono obecności Śub1tancii
szkodliwvch w naszvch produktach.
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LISTA KONTROLNA
sPrwET-oo/

kontrola stała l doraźna
(zakład plodukujący pfodukty

dzelia zwierzęce
PRoToKóŁ z KoNTRoLI

Nr 30o4rr"l/:j/ 2012
we.erynaryj'y nuner ide'tyfi kacyjny /nr erotokotu/.ólł

Kontrolaudokum€ntowanaEapodstawieĘinieJsżego-p'"totł@
dlia 29 stycżńta 20o4r' o lDspekcjt wet€lynaryjnej |D".v.2oo4'3g.2aż ;póź;. 

"^'|'Ntliejszy plotokółjest p.zeżńeczony do dołuńentowania stwterdanych ni€zgodńości ź eYmagantańi zawatymi w:

. rożporządżeniu (wE) Parlań.ltu Euolejskie8o iPąóy nt a52Jżoo4 z dĄia 29 kwietnta 2oo4 1' v sprawte hi8i€ny środ_ków slożFvczych (Dz' ulz.wEL !39.3o/o4/2oo4 stl' ooo1'oo54]i
' tozpoIządzenl! lwE) Parlamentu Europejslriego t Rady a53/2oo4 ż dnia 29 kwietf,ia 2oo4 t' ustanawiająĆym

:1cij99lry lzepIsy dotyczące htgiely w odnteŚieni! do ż}Mości loćhodżeni. zwleizęcego 1oz. urz' wE ! 139 z30/o4l2oo4 śtr. oo55'o2o5)i
. rozlorzą.lż€niu {tr'E] Parlaąentu Eulolejskte8o i Rady nf a54/2oo4 z alnia 29 ]r*letnia

szczególne przepisy doĘczące o'ganża.ji urŻędowych kontroli w oaldesleniu do 
'loduktówprżeu!ączonych alo slożycta przez ludzi (Dz' UrŻ' wE r 139 z 3o/o4l2oo4 str' 0206 o319jj

2oo4 r. Btanawiają.yĘ
pochodzenia zwie12ęcego

' ::ry:::11.1! ]wE} Parl'm€ntu Ebopejs]riego i Rady nl a82/2oo4 q 
"pi"'i" łoot.otl .'.ęao*y"l,

lvd'żl Dz' vlz. wE L 273 , 1ol lo/2oo2 stl' ooo 1 - oo9B;
ttawie z dńia 16 gndnia 2oo5 t. o plo.luktach po.hodzenia zwierzęcego (Dz'IJ,2oo6.rż'I27}
Bt.wi€ z dnia 11 ńaja 2oo1r' o wa.unłach zd'owÓtnycn żywności i żivtenila |Dz.v' 2oos.3\.265 z póżĄ' zfu'|'
:::r:'-:^d.'::]:'1]"]:]:: Rolnictwa l Rozwoju wŚl Ż dnla ] l marĆa 2oo3r. 9 ;lrawie sposobu i trybu lrŹeprowJdŻania!rŻedoteJ Rontroll srodeÓw slożJeczych pochodŻenia aierŻeĆeEo w Ptocesie lroduLcji i w obloĆte IoŻ'u'2bo3.52'465)

Mając Da uwadż. s 2 ust.s to'porząao".ia

:''y]:,ł'trj:9::l"j:*xędow€j konttoli śJodków-spoż'T.2ycb poch;dżeDia zwlerzęcego; Prccesi. prcaoł.jii w
:::_1"]"_1"_1yJ:-o.o-1.='465J.kontlola 

moŻe doĘ czye n5'tranego elipu proaur."jr r't "i'"i"' t.i." .'g";r.J-;;i;j;}uwaza Ż4 n.JbatdzreJ uzasaah'one do Je.llzacii celóĘ !'ontroli.
naz9aI adreŚ i telefon załładu| nuĘer identy{ikacyjńy:

osola pŹeprovadzającą kontrolę:
d! Kati.zyna szulańczyk _ Mencel

-aL1-i/ (

Da|a Iozpo.zę.jal2alioń.2enia kontro]i 29'o2'2O] 2
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cłc t i
imtę' nazwisko t adres właśĆi.iela:

statls zaL]adU plzed }ontiotą: Lłi /l, . L! :ć' *
;;;;-ai;;dni.oia lkonrer.t,,y* oi.i"1
lJL';

.Ewqlose z zuProoowaną tecbnorogu:

'ocznaltygo.lniowa 
wtelkość produkcji w decyŻji PLlV

roczna/tygodniowa wiel].ość !rodukćji (faLtyczńa):

lrodukty lrodraj produktow wprowiażtycIr n-a ryneł1:

,q- r\, l, , .;,;. :,;,.' q.1 /i-

system lłAccP rozPoczęto wdrażać w dniu|
m IłAccP przedlożonv.lo ńadzoru w d'nl:



I. S?RUKTURA ZAKŁADU

II. HIGIENA w zAxŁADzIE

III. PRoCEDURY zAxŁADowE_lGMP. GHP
Nie kontro1o\Ą'ano
Iv' UBoczNE PRoDUKTT PocHóDzENIA

V. USTALENIE DATY USUNIDCIA NIEPRA

v]. ZAKŁAD w ocENIE xoNTRoLUJ

kontrolofi.ano

kontrolowano

] w produkcji ży\yności lieczyszcżonej soli p"z€myslowej jako alodatku alo ży.wności w fotmie soli
spoż}'wcŻej ważonej lub peklosoli pochodzącej z firm: Amasol sp. z o'o., PPH Konsalt Aleksander

lspilter i zPs Łotewski sp. z o.o.

]Podczas kontroli w Żakladzi€ nie wykryto soli pochodzącej od w/w lirm, ad też soli

Nie kontrolowano

Ko tfola interwencyjna w zlviązku z Pismem Glównego Lekalza weterynatii oalnośnie stosowania

niewiadomego pochodzenia. Na poalstawie
do źJ'wności stosowalych w produkcjt nie
soli.

analży dokumentacji potwterdzającej zak[p dodatlrów
stwierdżono plzyjęcia na zaklad zakv'estionowan€j

Nie stwieldzono żadnych wątpliwości co do tożsamości w/w substancji.
w zuriazk'J ż Poutyżsżym nie ma niebezPieczeństvIa obecności nieoczyszcżonej soli
w produktacb pochodżących z kontlolowanego zaklaalu.

Przemy6loy'ej

.:"i r';

uI. IrwAGI I,zAsTRzEż



Borek Wlkp., 29.O2.2OI2

(łtał:L ła S:łłlli6_.1 1 l ; 1,,.71 \l
LJpŹED!l!} tEIr./ .rlnrłlqll] il
fcń /l." isrE|'! , ..re*n.' > l
;3r.i rr /r u ',,, , .,-_]ii

P"d-L i -i"'"ó *^i- J|Atc}Afrp-lrva-oz ;;;;;;; ;:;;J-::ri
IotrŻymują: \

1. ko trolowany - j.w.\.- -'-
2. PLW w Gostyniu
3- ala
Potwlelalzetrie odhioru:
1. kontrolowany -
2. PLW -
3. ala
Waściciel odmówtł podpisanla prctokotu z kontloli Nr ' '-' '.. '..'
z powodu

Miejscowość' ilata '.'' 
".J"i. "'""a"t^-r.r.r. ".Li"a"


