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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
Panstwowy Taktad Higieny

NATIONAL INSTUITUTE OF PUBLIC HEALTH
- National Institute of Hygiene

7aktad Bezpiec zenstwa 7ywności
Food Safety Depart4lent

ŚwltnncTwo r,troŚcl ZDRowoTNEJ ,MMs,
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY 
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Niniejszym zaświadcza się, że niżej rvymieniony rvyrrÓb

o zadeklarowanym przez producenta sldadzie, wykorzysĘwany zgodnie z przeznaczeniem,
nie gtanowi zagrożenia dla zdrowia czlowieka

This is to certiĘ that the bolw nem*d produ*t' bsin$ eomposition as declared by the manufacturer
does not pocc h*mrd *o bnnen bcełth when wed according to iłs purpose

WyrÓb/Product:

Zaw ie raj ący/Co*tainin g :

pochodzącym Z recyklingu.

P rzezntczony do/Destined fo r:

Wytw 6r calMa n u fa ctu re r :

butelki' słoje

szkło b ezb arw n e ) pYzezr a czyst e s o d ow o-w apniow e
(zawierające 15 . 20"/" stłuczki szklanej obcej
oraz 15 -20o/o stłuczki własnej , zgodnie z deklaracją
producenta wyrobÓw)

kontaktu z żywnością

BA GLASS POLA|{D Sp. z o.o.
ul. Ostroroga nr 8 lok. 1

60-349 Pozna

Producent powinien prowadzić stałą kontrolę dostawcÓw stłuczki szk|anej, stosowanej do produkcji wyrobriw'
pod Ętem jej składu i pochodzenia. Istnieje konieczność ciągłego monitorowania poziomriw ołowiu w materia|e

Niniejsry dokument wydano dla/This certificate was issued to:
BA GLASS POLAND Sp. z o.o.
ul. Ostroroga nr 8 lok I
60-349 Poznarfl

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub uniewairione po przedstawieniu odpowiednich dowodÓw przez
ktÓrąko|wiek stronę. Swiadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii
jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełnianiaprzęzniego wymogÓw bhp.

This certificate may be corrected or caneelkd afrer apprapri*s evidęnce is presented by any party. Any change in
composition of the above mentiołred product w in its menu&pturing teohnology cancols this cęnificatę. This certificate
does not concern functional and wort ss'&ty cMctori*tics oftha pr'oduct.

Data wystawienia świadectwa i 2a|6.08.02
/Date of issue/
Świadectwo ważne do: 20|9-08.02
/This certificate is valid untill

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: ++48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,
www.pzh.gov.pl, e-mai I : dyrektor@pzh. gov.pl
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