Wałbrzych dnia 14-03-2018

Uwagi do MZ-48 dział 1
(sposób wyliczania danych w CRONSOR od wersji: 1.0.2.356)
Zasady ogólne
Statystyka zawiera dane dotyczące:
a) obiektów/podobiektów z CRON,
b) kontroli obiektów/podobiektów z CRON zrealizowanych w ramach UKŻ (oprócz sanitarnych
kontroli granicznych), które przy wpisie do RPK miały zaznaczona opcję <tak> w polu wyboru <Czy
kontrola ma być liczona w MZ-45 (dział 1)?>,
c) decyzji wydawanych w ramach UKŻ (oprócz sanitarnych kontroli granicznych) odnoszących się do
obiektów/podobiektów z CRON,
d) poboru próbek w obiektach/podobiektach z CRON zrealizowanych w ramach UKŻ.
Zasady szczegółowe
Kolumna 1 – Liczba obiektów/podobiektów z CRON, które były czynne w okresie statystycznym.
Kolumna 2 – Liczba decyzji zatwierdzających (bez zatwierdzających warunkowo, zatwierdzających
dodatkową działalność)*.
Kolumna 3 – Liczba obiektów/podobiektów skontrolowanych. W tej liczbie uwzględnia się także obiekty, w
których przeprowadzono kontrole zatwierdzające z wynikiem negatywnym**.
Kolumna 4 – b/u.
Kolumna 5 – b/u.
Kolumna 6 – Liczba obiektów/podobiektów z CRON z wdrożonymi zasadami GHP/GMP (także
wyrejestrowanych w okresie statystycznym).
Kolumna 7 - Liczba obiektów/podobiektów z CRON z wdrożonymi systemami HACCP uproszczonymi i
pełnymi (także wyrejestrowanych w okresie statystycznym).
Kolumna 8 – W liczbie kontroli uwzględnia się także kontrole zatwierdzające z wynikiem negatywnym**.
Kolumna 9 – Liczba kontroli interwencyjnych i kontroli RASFF.
Kolumna 10 – Liczba decyzji: nakazujących, unieruchamiających, zakazujących produkcji, zakazujących
wprowadzania produktu do obrotu, wstrzymujących wprowadzanie do obrotu, zatwierdzających
warunkowo, odmawiających zatwierdzenia, zmieniających, odmawiających zmiany decyzji, o stwierdzeniu
nieważności, uchylających, o wygaśnięciu, umarzających oraz decyzji z zaznaczoną opcją <dotyczy
naruszenia wymagań sanitarnych i zdrowotnych>.
Kolumna 11 – Liczba decyzji unieruchamiających i zakazujących produkcji.
Kolumna 12 – b/u.
Kolumna 13 – b/u.
Kolumna 14 – b/u.
Kolumna 15 – b/u.
Kolumna 16 – n/d.
Kolumna 17 – n/d.
Kolumna 18 – n/d.
Kolumna 19 – b/u.
Kolumna 20 – dane odnoszą się do daty pobrania próbki.
Pozycja 35 – Liczba wszystkich protokołów kontroli objętych zakresem sprawozdania MZ-48 dział 1
pomniejszona o liczbę kontroli sprawdzających wykonanych razem z kontrolą np. podstawową
(kompleksową), czyli pomniejszona o liczbę tych kontroli, które przy wpisie do RPK miały zaznaczona opcję
<nie> w polu wyboru <Czy kontrola ma być liczona w MZ-45 (dział 1)?>.
*) w przypadku, gdy licencja CRONSOR nie obejmuje Rejestru Decyzji, jest to liczba kontroli
zatwierdzających nowy obiekt/podobiekt zakończonych wynikiem: obiekt spełnia warunki do wydania
decyzji zatwierdzającej
**) odstępstwo od ogólnej zasady, że w sprawozdaniu MZ-48 dział 1 uwzględnia się tylko dane dotyczące
obiektów nadzorowanych (wpisanych do CRON)

