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CENNIK
Zakład Bezpieczeństwa Żywności
Kod
HŻ-100

Nazwa usługi
Cena netto*
Procedura ubiegania się o świadectwo jakości zdrowotnej 1.650,00
Tryb zwykły (czas oczekiwania do 10 tygodni)
HŻ-101
Procedura ubiegania się o świadectwo jakości zdrowotnej 2.850,00
Tryb ekspresowy (czas oczekiwania do 2 tygodni)
HŻ-102
Procedura ubiegania się o świadectwo jakości zdrowotnej cena ustalana
Tryb pilny
indywidualnie
Pozostałe usługi związane z procedurą ubiegania się o świadectwo jakości
zdrowotnej
HŻ-103
Wprowadzenie zmian w treści wydanych wcześniej
200,00
świadectw jakości zdrowotnej z powodów niezawinionych
przez NIZP-PZH
HŻ-104
Wydanie duplikatu świadectwa jakości zdrowotnej lub
200,00
potwierdzonej z oryginałem kopii
HŻ-105
Tłumaczenie świadectwa jakości zdrowotnej na język
200,00
angielski
* Do cen należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami na dzień wykonania usługi (obecnie
23% VAT )

Wykaz produktów podlegających procesowi ubiegania się o świadectwo jakości
zdrowotnej:
1)

wyroby metalowe, ceramiczne, szklane i emaliowane przeznaczone do kontaktu
z żywnością (np. naczynia, sztućce, akcesoria kuchenne, zlewy i blaty (w tym
kompozytowe), folia aluminiowa, foremki do pieczenia, garnki, zbiorniki, cysterny, wózki
transportowe, grille, meble gastronomiczne, czujniki, sondy, termometry),

2)

materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, w tym opakowania żywności
z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, drewna, gumy, silikonu, materiałów tekstylnych,
celofanu, laminatów, lakierowane, z nadrukiem i inne (np. folie, torebki, pojemniki, butelki,
bidony, termosy, nakrętki, pokrywki, tace, palety, przybory i sprzęt kuchenny: czajniki
elektryczne, opiekacze, miksery, roboty kuchenne, sokowirówki, naczynia, garnki i patelnie
z powłoką nieprzywieralną, blaty kuchenne z laminatu, serwetki, nici i sznurki
wędliniarskie, elementy maszyn stosowane w przemyśle spożywczym: węże transportowe,
taśmy transportowe, uszczelki),

3)

aktywne i inteligentne materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością (np. podkładki
absorpcyjne do pochłaniania wycieków w opakowaniach świeżego mięsa, ryb, owoców),

4)

wyroby dla niemowląt i małych dzieci przeznaczone do kontaktu z żywnością (np. butelki,
kubki niekapki, naczynia, sztućce, smoczki do karmienia, ustniki, urządzenia do
przygotowywania jedzenia, podgrzewacze, sterylizatory butelek),

5)

maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym,

6)

smary i inne preparaty chemiczne stosowane w maszynach przemysłu spożywczego,

7)

wyroby higieniczne stosowane w przemyśle spożywczym i gospodarstwie domowym (np.
ręczniki kuchenne, czyściwa, zmywaki, mopy, ścierki, odzież ochronna: rękawice,
zarękawki),

Obowiązuje od dnia 07.06.2018 r.

8)

wyroby chemii gospodarczej (np. płyny do mycia naczyń, płyny do prania i płukania tkanin,
płyny do czyszczenia, płyny do mycia szyb, chusteczki nawilżane do mycia różnych
powierzchni, proszki do prania, kostki toaletowe, odświeżacze powietrza, zapachy
samochodowe, antystatyki do mebli, tłuszcz do odświeżania skór, płyny do czyszczenia
soczewek, impregnaty),

9)

kosmetyki (np. mydła, kremy, chusteczki nawilżane dla dzieci i niemowląt, lakiery do
paznokci, antyperspiranty do stóp, balsamy, żele pod prysznic, płyny do kąpieli,
szampony),

10) opakowania do kosmetyków (szklane, metalowe, z tworzyw sztucznych, papieru, gumy,
lakierowane),
11) preparaty dezynfekcyjne dla przemysłu spożywczego i inne,
12) wyroby higieniczne do kontaktu z ciałem człowieka (np. papier toaletowy, chusteczki,
szczoteczki do zębów, nici dentystyczne, gąbki, pumeks, ręczniki, podkłady, podpaski,
wkładki higieniczne, tampony, patyczki do uszu, płatki kosmetyczne, czyściki do
demakijażu, rękawice do masażu ciała),
13) przedmioty codziennego użytku (np. materace do spania, pościel, kołdry, poduszki,
akcesoria toaletowe),
14) wyroby dla niemowląt i małych dzieci przeznaczone do kontaktu ze skórą (np. pieluchy,
podkłady, chusteczki, patyczki higieniczne, przewijaki, materace, pościel, koce, ubrania,
śpiworki, pokrowce, poduszki, gniazda niemowlęce, nocniki, nakładki sedesowe, wanienki,
szczoteczki do zębów, akcesoria do mycia ciała, termometry do wody, smoczki do
uspokajania, śliniaki, zawieszki do smoczków, wózki spacerowe i przewozowe, kołyski,
leżaczki),
15) materiały, z których produkowane są zabawki dla niemowląt i małych dzieci (np.
grzechotki, gryzaki, karuzele do łóżeczek, maskotki, zabawki pluszowe, lalki, układanki,
klocki, zabawki drewniane, kąpielowe).
W przypadku zgłoszenia wyrobów różniących się składem surowcowym, przeznaczeniem, nazwą lub
należących do różnych typoszeregów naliczana jest wielokrotność kwoty podstawowej.
Kontakt:
Zakład Bezpieczeństwa Żywności
Telefon: (22) 54 21 314
sekr.zbz@pzh.gov.pl

