Spotkanie z przedstawicielami służby weterynaryjnej Słowacji
Warszawa, 12 lutego 2013 r.

W spotkaniu udział wzięli ze strony polskiej: dr Janusz Związek, Główny Lekarz
Weterynarii, pan Krzysztof Jażdżewski, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, pan
Marek Posobkiewicz, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego, pan Tadeusz Kłos,
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz przedstawiciele Głównego
Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stronę
słowacką reprezentowali prof. Josef Bires, Główny Lekarz Weterynarii, oraz pan Jan
Stulc, Dyrektor Departamentu Kontroli Żywności Pochodzenia Roślinnego.

Podczas spotkania dyskutowano na temat wykrycia trutki na gryzonie w partii
mleka w proszku.
Strona słowacka została poinformowana o przebiegu i stanie sprawy oraz
o podjętych działaniach związanych z wykryciem przez zakład cukierniczy w worku
z odtłuszczonym mlekiem w proszku granulatu wyglądem przypominającego trutkę
na gryzonie. Producentem tego mleka jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ze
Szczekocin (województwo śląskie). W związku z powyższym powiadomiono
Prokuraturę Okręgową w Częstochowie, wycofano z obrotu kwestionowaną partię
produkcyjną mleka w proszku, zatrzymano produkcję mleka w proszku w zakładzie
mleczarskim, a także zakazano wprowadzania na rynek pozostałych partii mleka
w proszku znajdujących się w magazynach zakładu. Niezwłocznie wygenerowano
alarmowe powiadomienie RASFF wraz z listami dystrybucyjnymi gotowych

produktów cukierniczych do Polski, Czech, Niemiec, Słowacji i Łotwy celem
wycofania ich z obrotu. W związku z podejrzeniem celowego działania na terenie
zakładu mleczarskiego, wszelkie czynności związane z prowadzeniem dochodzenia
w sprawie są koordynowane z organami ścigania.
Inspekcja Weterynaryjna pobrała próbki mleka w proszku do badań
laboratoryjnych. Wyniki tych badań potwierdziły, że granulat znaleziony
w 5 workach mleka w proszku jest środkiem do zwalczania gryzoni. Substancja
czynna tego środka została stwierdzona w niskich stężeniach, nie zagrażających
zdrowiu ludzi.
Strona polska przekazała dokumenty opisujące działania służb sanitarnych oraz
wyniki badań próbek mleka w proszku pobranych przez Inspekcję Weterynaryjną,
a także wyniki badań znalezionego granulatu.
Strony podkreśliły konieczność dobrej współpracy i szybkiej wymiany informacji
pomiędzy polskimi i słowackimi służbami, także oprócz systemu RASFF.
Strona polska podkreśliła, iż współpraca pomiędzy polskimi służbami
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności układa się dobrze i jest efektywna.
W sprawie mleka w proszku Inspekcja Weterynaryjna i Państwowa Inspekcja
Sanitarna ściśle współpracują ze sobą.

Podczas spotkania strony omówiły także problem nielegalnego przewozu
żywności przez granicę polsko-słowacką i uzgodniły współpracę w wyjaśnianiu tych
przypadków.

