Warszawa, 29 grudnia 2011 r.

Informacja o wizycie GLW w Chinach
oraz o wynikach kontroli władz chińskich w polskich zakładach

W dniach od 18 do 22 grudnia 2011 r. wraz z oficjalną delegacją Prezydenta
RP w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) przebywał Główny Lekarz Weterynarii
Janusz Związek.
W czasie pobytu GLW w Chinach chińskie służby weterynaryjne CNCA
(Administracja Certyfikacji i Akredytacji Chińskiej Republiki Ludowej) przekazały
raport z kontroli polskich zakładów mięsa wieprzowego i drobiowego, którą eksperci
CNCA przeprowadzili w Polsce w dniach od 30 października do 10 listopada 2011 r.
Zgodnie z treścią raportu lista 7 zakładów wymienionych w poniższej tabeli
(6 zakładów mięsa wieprzowego i 1 zakład mięsa drobiowego), które zasadniczo
spełniają wymogi rejestracji, jest rekomendowana do zatwierdzenia przez CNCA.
Niemniej jednak, organy weterynaryjne właściwe dla tych zakładów powinny
skontrolować przeprowadzanie działań naprawczych w związku z uchybieniami
wykrytymi w zakładach podczas kontroli inspektorów chińskich. Ww. informacje
należy za pośrednictwem GIW przekazać do CNCA.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa zakładu
Z.M.SKIBA Andrzej Skiba Ubojnia
“SOKOŁÓW” S.A. Oddział w Jarosławiu
Grupa ANIMEX Spółka Akcyjna
Oddział w Starachowicach
"PINI POLONIA " Sp. z o.o.
PAGO SP.Z O.O.(chłodnia)
PAGO SP.Z O.O.(chłodnia)
INDYKPOL S.A.(zakład drobiarski w
którym dokonano powtórnej kontroli)

Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny
PL22023801WE
PL18040201WE
PL26110201WE
PL10023802WE
PL30051101WE
PL22081101WE
PL28620501WE

Ostateczne prawo do eksportu zatwierdzone zakłady uzyskają po ich
zarejestrowaniu na stronach internetowych odpowiednich służb ChRL.
Dodatkowo, trzy zakłady wymienione poniżej powinny zwrócić się
do właściwych organów weterynaryjnych o nadzór nad działaniami naprawczymi
związanymi z problemami wskazanymi przez kontrolujących inspektorów chińskich.
Zgodnie z przekazanym raportem strona chińska powinna otrzymać oficjalne pismo
od Głównego Lekarza Weterynarii zawierające materiał dokumentujący
przeprowadzenie działań naprawczych w tych zakładach. CNCA po zapoznaniu się
z raportem sporządzonym przez Inspekcję Weterynaryjną rozważy rejestrację
przedmiotowych zakładów.
Lp.
1
2
3

Nazwa zakładu
“SOKOLOW ”S.A.Branch in Sokolow
Podlaski
“SOKOLOW ” S.A.Branch in Robakowo
AGRO-HANDEL Sp.zo.o

Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny
PL14290201WE
PL30210225WE
PL30110209WE
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W
przypadku
poniżej
wymienionych
zakładów,
strona
poinformowała, że na chwilę obecną ich zatwierdzenie nie jest możliwe:
Lp.
1
2
3

Nazwa zakładu
Zakłady Miesne “Łmeat-Łuków” S.A.
PKM DUDA S.A.
Grupa Animex Spółka Akcyjna Morliny 15, 14-100
Ostróda, Oddział w Szczecinie

chińska

Weterynaryjny Numer
Identyfikacyjny
PL06110266WE
PL30220204WE
PL32620201 WE

Ponadto,
podczas
pobytu
w
Chinach,
GLW
odbył
spotkanie
z przedstawicielami służb AQSIQ (Generalna Administracja Nadzoru nad Jakością,
Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej) w celu kontynuacji prac nad
rozpoczętymi procedurami dot. uzyskania dostępu dla polskich produktów
pochodzenia zwierzęcego do rynku chińskiego. GLW zapytał o stan analizy
przekazanych stronie chińskiej dokumentów: (1) kwestionariusza dla koni i mięsa
końskiego, (2) kwestionariusza dla białka pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt
innych niż przeżuwacze, (3) kwestionariusza dla skór i skórek bydlęcych, owczych
i kozich, a także (4) projektu świadectwa zdrowia dla jaj i produktów jajecznych
przeznaczonych do eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej. Strona chińska
poinformowała, iż przekazane materiały są w dalszym ciągu weryfikowane,
niezwłocznie po zakończeniu tego procesu stosowna informacja zostanie przekazana
do GIW.
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