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61-755 Poznań, ul. Ewarysta Estkowskiego 6

CENTRUM TECHNOLOGII DREWNA
60-65,1 Poznań, ul. Winiarska 1

e-mail: office.dbd@pit.łukasiewicz.gov.pl, tel. +48 618492100

śwlnDEcTwo
Nr 103-BDF - 2'|812022

przedmiot badania:
Warunki formalne, techniczne i organizacyjne produkcji opakowań z drewna w firmie:

,,POLTAREX Z-d Nowa Wieś"
Zakład Produkcyjny: PL 77-320 Przechlewo, Nowa Wieś

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego,,POLTAREX" sp. z o.o.
PL 84-300 Lębork, ul. Zeromskiego 9/10

zakres badań:
- sprawdzenie typu i stanu technicznego suszarni komorowej,

- sprawdzenie stosowanych parametrów obróbki termicznej i sposobów rejestracji przebiegów obróbki HT,

- wyrywkowa kontrola jakości i wilgotności drewna poddawanego procesowi obróbki HT,

- wyrywkowa kontrola jakości i wilgotności drewna po obróbce HT,

- sprawdzenie sposobu nadzorowania procesu produkcyjnego,

- sprawdzenie sposobów postępowania z odpadami, wadliwymi surowcami i wyrobami.

Metoda badań:
Metodyka zgodna zRozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2020 r w sprawie wymagań,
jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym,
drewnie lub innych przedmiotach (Dziennik Ustaw 2020 poz.2217)

Dokumenty odniesienia:
- lnternational Standards for Phytosanitary Measures No. 15 (|SPM 15),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 20161203! z dnia 26 października 2016 r. w sprawie
środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin,

- Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami.

orzeczenie:
Warunki formalne, techniczne i organizacyjne obróbki termicznej drewna w firmie ,,POLTAREX Z-d Nowa Wieś"
zapewniają produkcję wyrobów z drewna w sposób zgodny z wymaganiami fitosanitarnymi określonymi w
dokumentach odniesienia. Wiedza, urządzenia i procesy umożliwiają wykonanie obróbki termicznej w taki sposób, że
wewnątrz drewna osiągnięta zostanie temperatura co najmniej 56 "C przez co najmniej 30 minut (co upoważnia firmę
do oznaczania wyrobów znakiem HT).

Numer w:
KRAJOWYM WYKAZIE KODÓW PRODUCENTÓW DRZE\trNYCH MATERIAŁÓIr
OPAKO\trANIOWYCH WEDŁaG STANDARDU FAO/IPPC/ISPM 15: PL - 22723

okres ważności Świadectwa:
Świadectwo traci ważność z chwilą zaprzestania przez firmę ,,POLTAREX Z-d Nowa Wieś" działalności lub stwierdzenia
przez upoważniony personel Sieci Badawczej Łukasiewicz - Poznański lnstytut Technologiczny - Centrum Technologii
Drewna i właściwego Wojewódzkiego lnspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa istotnych nieprawidłowości
dotyczących zgodności z wymaganiami dotyczącymi wykonywania zabiegów obróbki termicznej według FAO/IPPC/lSPM
15, nie później niż30.0t.2024 r.

Załączniki: Protokół z Kontroli nr 218/BDF|2O22
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cEF(TlFlGATE
No 103-BDF - 21812022

Examination objective:
Formal, technical and organizational conditions for the production of wood packing matęrial in the company:

,,POLTAREX Z-d Nowa Wieś"
Production Plant: PL77-320 Przechlewo, Nowa Wieś

Gustomer: Pzedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego ,,POLTAREX" sp. z o.o.
PL 84-300 Lębork, ul. Zeromskiego 9/10

Scope of examination:
- checking of the type and technical condition of drying-kiln,

- checking of applied parameters of heat treatment and methods of recording of heat treatment process,

- random inspection of the quality and moisture content of wood before treatment,

- random inspection of the quality and moisture content of wood after treatment,

- checking of supervision method of the production process,

- checking of handling methods with wastes, defective raw material and products.

Method of examination:
Methodology in accordance with the Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 25 Novembe
2020 on the requirements to be met by entities authorized to use markings on wooden packaging material, wood or
objects (Journal of Laws of ż020,item2ż17)

References:
- lnternational Standards for Phytosanitary Measures No. 15 (lSPM 15),

- Regulation (EU) 2OL6l2031 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on protective mea
against pests of plants,

- The Act of 13 February 2020 on the protection of plants against pests.

Decision:
Formal, technical and organizational conditions of wood heat treatment in the company ,,POLTAREX Z-d Nowa
assure that the production of wood products complies with the phytosanitary requirements as specified in the refer
documents, Knowledge, equipment and processes guarantee the heat treatment with a minimum temperature of 56
for a minimum duration of 30 minutes inside the wood (HT marking of the products is authorised),

Number in:
NATIONAL LIST OF CODES OF THE MANUFACTURERS OF WOOD PACKAGING MAT,
ACCORDING TO THE STANDARD FAO/IPPC/ISPM 15; PL - 22723

Ceńificate's validity period :

The certificate expires when the company ,,POLTAREX Z-d Nowa Wieś" ceases activity or when authorized personnel
the Łukasiewicz - Poznań lnstitute of Technology - Wood Technology Centre and appropriate Voivodeship lnspectora
of Plant Health and Seed lnspection find essential irregularities regarding compliance with the requirements for
treatment according to FAo/lPPC/ISPM 15, but not later than 30.01,.20ż4.
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PRoToKÓŁ NR 21a/BDFt2o22z KoNTRoLI poDMloTU poslADAJĄcEGo UpowMNlENlA Do zNAKowANlA
DREWN IANYCH MATERIAŁOW OPAKOWAN IOWYCH ZGODNI E Z:

- Wytycznymi FAO / |PPC / |SPM 15,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 201612031 z dnia 26 pażdziernika 2016 r,

wsprawieśrodkówochronnych przeciwkoagrofagom roślin, ań.69, art.98, ań,96 ust.1 pkt,d, art,97
- Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami art, 7, art, 29

Firma kontrolowana

Numer Su do
Firma
Data i miejsce rozpoczęcia auditu
kon
Data zakończenia kontroli
przedstawiciel kontrolowane Michał
Przedstawiciel ŚBŁ - lTD Poznań Damian
Przedstawiciel WlORiN

Numer
376-zFT-734/19/2a20

P.P.D, "POLTAREX" ul, 9/10 84-300 Lębork
Zakład ,: PL 77-320 Przechlewo. Nowa Wieś 58

miotów onal PL - 22/08/9607
XXXXXXXXXXXX
1 3. 0 4. 2022, z a kład p rod u kcyj n y ko ntrol ow a n ej fi rmy

13.04.2022,

kod producenta
PL- 22 723

S P E CYF l KACJ A ZAKŁAD U KO NT RO LOWAN E G O
materiałów DMo

Ogólna wielkość produkcji zakładu l
ilość wyrobów z lPPC 47,000 m3hok drewna okrągłego w tym ok 1% pod wymagania HT

l nformacje dotyczące stosowanego Przerob drewna iglastego (sosna, świerk) średniowymiarowego iwielkowymiarowego
Surowca lPPc W klasach z Lasów
l nformacje dotyczące korowan ia
surowca Sfosowana technologia przerobu drewna eliminuje obecnośó kory w wyrobach z lPPC,

WYN| Kl AUD|TU KoNTRoLN EG o
zanv i ocenianv obszar

wiedza niezbędna do przeprowadzenia
zabiegów - zrozumienie celu izasad
p ze prow adza n i a z a b i e g ów fitos anita my c h

znakowaniem DMO

rodzaj, pojemność i stan techniczny komor do
wygrzewania drewna

proced u ry identyfikacji i reje stracji prze pĘwu
surowców i produktów oraz zasady

parametry procesu obrobki termicznej i metody
ich pomiarów i
ka l i b racj a (za pewn i e n i e wi a rygod n ości

reje stracj a potwie rdze ń p rze p row adze n i a

sposoby, jakość korowania i zasady
nadzorowania obecności kory w

doświadczenie przy produkcji wyrobów z |PPC od 6 lat

4x LUKA (pojemność załadowcza komory: 80
1x OS PANTO (pojemność załadowcza 50m3),
1x COPCAL (pojemność załadowcza 30m3) wyĘpowaną do obrobki IPPC.
Piec JARDREW o

bez uwag

układ do pomiaru i temperatury w drewnie i temperatury w
komoze firmv LUKA

czujniki i tor pomiarowy bez aktualnej kalibracji przez producenta,

Raporty oraz wydruki z pomiarow temperatury w drewnie i temperatury w
komorze

bez uwag

znakowanie

surowcow l

z lPPC/lSPM 15
nie stwierdzono
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ZALECEN|A POAUDITOWE
ocenianv obszar

rodzaj, pojemność i stan techniczny komór do
drewna

proced u ry ide ntyf i kacji i rejestracji prze pływu
surowców i produktów

parametry procesu obrobki termicznej i metody
ich pomiarow i rejestracji

sposoby, jakość korowania i zasady
nadzorowania obecności kory w

kal i b racja cz uj n i ków (za pew n ie n ie
wiarygodności wykonywanych pomiarów )

zalecenia
nie wydano

systematycznie prowadzić Raporty wg załączonego wzoru CTD 200930 (z__wydrulpnj z
pomiarów temperatury w drewnie i w komorze - co max. 5 minut pnez min, 40 minut)

systematycznie wykonywać pomiary temperatury w drewnie i komone potwierdzające
przeprowadzenie obróbki termicznej wg \PPC/|SPM 15 (wewnątrz drewna osiągnięto
temperaturę co najmniej 56'C i ją utrzymano przez co najmniej 40 minut), wydruki

nie vvydano

Do dnia 15.07.2022 roku przesłać do ŚBŁ PlT cTD dokumenĘ potwierdzające
pneprowadzenie kalibracji układu pomiarowego.
Czujniki do pomiarów temperatur minimum raz w roku poddawać weryfikacji

ich waftości
zasady przechowywan ia i ekspedycji gotowe wyroby lub mateńał po obróbce HT należy przechowywać w miejscu

zadaszonym i vvyznaczonym w od surowca

zdrowotność surowcow i

OCENA KOŃCOWA
uznaje się, źe audytowana firma posiada odpowiednią wiedzę oraz
spełnia warunki techniczne, formalne i organizacyjne do wykonywania
zabiegów fitosanitarnych na materiałach opakowaniowych z drewna,

ze standardem |PPC/|SPM 15

Ztteściąprotokołu zapóznano kontrolowaną firmę, która vmesi / nie wnosi uwag do ustaleń kontroli
oraz sposobu jej przeprowadzenia.

Podpisy:

Przedstawiciel firmy
kontrolowanej

Przedstawiciel Ł. PIT
C e ntrum T e chnol o gii Dr ew na

Przedstawiciel WIORLN

Nie doĘczy

Miejscowośó Nowa Wieś data: 13.04.2022t.
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