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śwlnDEcTwo
Nr 030 -BDF _08012022

przedmiot badania:
Warunki folmalne, techniczne i organizacyjne produkcj i opakowań z drewna w firmie:

,,SOR - DREW Z-d Zablze"
Zakład Produkcyjny: PL 41-803Zabrze, ul. Bytomska 131

zlecen iodawca: ,,soR _ DREW" s.A.
PL 41-608 Swiętochłowice, ul. SzĘgarska 26

zakres badań:
- 5praWdzenie typu i stanu technicznego sUszarni komorowej,
- spraWdzenie stosowanych parametróW obróbki termicznej i 5posobóW rejestracji przebiegóW obróbki HT,

- wyrywkowa kontrola jakości iWil8otności drewna poddawanego procesowi obróbki HT,

- wyrywkowa kontrola jakości iWilgotności drewna po obróbce HT,

- spraWdzenie sposobu nadzorowania pro€esu produkcyjnego,

- sprawdzenie sposobóW postępowania z odpadami, wadliwymi surowcami iWyrobami.
Metoda badań;
Metodyka ż8odna z Rozporządzeniem 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 innvch przedmiotach (Dziennik Ustaw 202o poz. ż277)
Dokumenty odniesienia:
- lnternationa] standards for Phytosanitary Measures No. 15 (lsPM 15),

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin,

- Ustawa ż dnia 13 lutego 2020 r, o ochronie roślin przed a8rofa8ami,

orzeczenie:
Warunki formaine, techniczne iorganizacyjne obróbki termicznej drewna W firmie,,SOR _ DREW z.d zabrzŁ"
zapewniają produkcję WyrobóW z drewna W sposób zgodny z Wymaganiami fjtosanitarnymi określonymi W dokumentach
odniesienia, WiedZa, urządZenja i procesy umożliWiają Wykonanie obróbki termicznej w taki sposób, że WeWnątrz drewna
osią8njęta zostanie temperatura co najmniej 56 "c przez co najmnjej 30 minut (co upoważnia firmę do oznaczania
WyrobóW znakiem HT).

Numer w:
KMJO\YYM WYKAZIE KODÓW PRODUCENTÓW DRZEWNYCH MATERL4ŁÓIr
OPAKOWANIOWYCH WEDŁUG STANDARDU FAO/IPPC/ISPM I5: PL - 24 141

okres ważności świadectwa:
Świadectwo traciważność z chwilą zaprzestania przez firmę,,SOR - DREW Z-d Zabrze"

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 z8odności z Wymaganiami dotyczącymi Wykonywania
zabiegów obróbki termicżnej WedłUg FAo/lPPc/lsPM 15, nie później nlż 27.o2.2o24r.

Załączniki:, Protokół z Kontroli nr 080/BDF/2022
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