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Bezpieczeństwo żywności 

       

    „Bezpieczeństwo zdrowotne żywności”  to zapewnienie, że 

żywność nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu konsumenta, jeśli jest 

przygotowywana i spożywana zgodnie z zamierzonym 

zastosowaniem 

„Higiena produkcji żywności” to tworzenie warunków zapewniających  

otrzymanie produktu zdrowego i bezpiecznego o właściwej jakości 

zdrowotnej. 



Wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności 
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Żywność uznaje się za niebezpieczną jeżeli jest szkodliwa dla 

zdrowia nie nadaje się do spożycia przez ludzi. 
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Środkiem spożywczym o niewłaściwej jakości zdrowotnej jest 

żywność:  

 

 

wykazująca 

szkodliwe 

oddziaływanie 

 na organizm 

zawierająca szkodliwe mikroorganizmy 

dla ludzi, względnie liczba  

mikroorganizmów przekracza 

dopuszczalne limity, 

wykazująca niedopuszczalny poziom 

szkodliwych substancji wytworzonych 

przez mikroorganizmy (np. mikotoksyny), 

 

wykazująca 

zmiany 

chemiczne, 
przeterminowana 

wykazująca 

cechy zepsucia, 

 gnicia,  

pleśnienia 
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zawierająca żywe, martwe  

szkodniki, 

 

pochodząca od zwierząt lub  

ze zwierząt który podano substancje 

 hormonalne lub antybiotyki  

bez zachowania okresów karencji, 

zawierająca w ilościach większych 

 niż dopuszczalne zanieczyszczenia  

chemiczne, składniki antyżywieniowe  

lub substancje dodatkowe  

niedozwolone, 

 

posiada zmiany sensoryczne  

w stopniu uniemożliwiającym  

jej spożycie, 

 

wyprodukowana lub  

wprowadzona do obrotu bez 

 stosownego pozwolenia, 
 

wytworzona przez pracowników  

chorych lub będących  

nosicielami drobnoustrojów  

chorobotwórczych 

 



Wymagania higieniczne dla działalności 
przetwórczej 

 

Wymagania załącznika II do Rozporządzenia WE 852/2004. 

Grupy wymagań:  

• wymagania ogólne, dotyczące wszystkich pomieszczeń zakładu,  

• wymagania szczególne, dotyczące tylko tych pomieszczeń, w których   

żywność, jest przetwarzana, 

• wymagania dla sprzętu, 

• postępowania z odpadami żywnościowymi, 

• zaopatrzenia w wodę, 

• higieny osobistej 

• wymagania odnoszące się do środków spożywczych, 

• wymagania odnoszące się do opakowań jednostkowych i zbiorczych   

środków spożywczych, 

• wymagania dotyczące szkoleń personelu 
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Wymagania higieniczne dla produktów 

przetworzonych 

• Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne 

przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności 

pochodzenia zwierzęcego. 

• Żywność pochodzenia zwierzęcego została uznana za środki 

spożywcze, które mogą stanowić szczególne  zagrożenie dla 

zdrowia ludzi 

 

- przypadki zagrożeń mikrobiologicznych i chemicznych 

 

- uzupełnienie przepisów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) 

nr 852/2004 w zakresie higieny 

 

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 
BRWINOWIE 
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Systemy zapewnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego żywności  
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                                               HACCP 
GAP, GMP, GHP  

Podstawowe  

wymagania 

•Bezpieczeństwo 

 żywności 



 Dobra Praktyka Higieniczna – GHP 

Dobra Praktyka Produkcyjna - GMP 

• GHP - działania, które muszą być podjęte, i warunki 

higieniczne, które muszą być spełniane i 

kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub 

obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.  

 

• GMP - działania, które muszą być podjęte i warunki, 

które muszą być spełniane, aby produkcja żywności 

oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością 

odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem. 

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 
BRWINOWIE 
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OBSZARY DOBREJ PRAKTYKI 

 HIGIENICZNEJ 

otoczenie 

Lokalizacja 

Zewnętrzne 
powierzchnie 

budynków 
produkcyjnych 

Drogi 
dojazdowe, 

place 
manewrowe -dostępność dróg; 

-dostępność nośników  energii; 
-zaopatrzenie w wodę; 
-możliwość odprowadzania 
ścieków; 
-sąsiedztwo  „niebezpiecznych”  
zakładów; 
-brak ryzyka oddziaływania 
żywiołów (osuwiska, powodzie) ; 
-odległość od budynków 
mieszkalnych; 
-możliwość rozbudowy; 
 

-bezpieczne i bezkolizyjne; 
-zdrenowane, 
-utwardzone; 
 

-zabezpieczają przed 
niekorzystnymi warunkami ; 
-zniechęcają i utrudniają dostęp 
ptaków, gryzoni, insektów, zwierząt 
(np. wąskie, nachylone parapety, 
gzymsy, dachy,); 
-sprawny system odprowadzania 
wód deszczowych; 
-elewacja utrudniająca bytowanie 
ptaków, zwierząt; 

=ESTETYKA 
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Budynki i otoczenie - funkcjonalność 

Budynki  
Funkcjonalność 

(układ) pomieszczeń 

Wnętrza 
budynków 

- toalety oddzielone od pomieszczeń produkcyjnych; 
 
- system kanalizacji – zakryty, oddzielny? 
 
- odpowiednia powierzchnia; 
 
- wydzielenie części: operacyjnej, magazynowej, 

socjalnej; 
 

- minimalizacja krzyżowania się dróg; 
 
- zapewniające realizację procesu technologicznego  w 

sposób ciągły ( bez zbędnego przemieszczania, 
magazynowania); 
 

-  oraz: ręczniki, mydło, środki dezynfekcyjne, 
pojemniki na zużyte np. ręczniki 
 

SUFITY, ŚCIANY, POSADZKI 

OKNA, DRZWI 

OŚWIETLENIE, WENTYLACJA 
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- pokryte materiałem 
odpornym na wodę; 

- gładkie, w jasnym 
kolorze; 

- bez złuszczeń, pęknięć; 
- instalacje podsufitowe 

bez kurzu i pyłu; 
- sufity podwieszane –

łatwy dostęp do ukrytych 
instalacji; 

SUFITY ŚCIANY  POSADZKI 

- płaskie, gładkie; 
- jasne, bez złuszczeń i 

pęknięć; 
- w miarę możliwości bez 

występów; 
- pokryte materiałem 

wodoodpornym i na 
działanie środków 
myjących, 
dezynfekujących; 

- zabezpieczone narożniki, 
odbojnice; 

- instalacje umieszczone w 
odległości od ścian; 

- instalacje przechodzące 
przez ściany- otwory 
zabezpieczone przed 
szkodnikami; 
 

- gładkie, bez wżerów, 
ubytków,  

- odprowadzenie wody 
-bez zastoin wodnych; 

- materiał –
nienasiąkliwy, 
odporny na kwasy i 
zasady, 

- wzmocnione pod 
maszynami; 

- w miarę możliwości –
bez progów; 
 
 

Budynki i otoczenie - wnętrza  budynków  



CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 
ODDZIAŁ W RADOMIU 12 

 -wykonane z materiału łatwego 

do utrzymania w czystości,  

-parapety wewnętrzne- pochyłe; 

-okna otwierane - zabezpieczone 

siatka; 

-najlepiej o niskim 

współczynniku przenikania 

ciepła; 

 
 

OKNA DRZWI OŚWIETLENIE  
WENTYLACJA 

- muszą zabezpieczać przed 

szkodnikami,  

- łatwe do czyszczenia i 

mycia; 

- gładkie, zmywalne, bez 

złuszczeń i pęknięć; 

- najlepiej samozamykające 

lub zainstalowane kotary, 

kurtyny powietrzne; 

-drzwi drewniane –obite od 

dołu blachą ( 30 cm); 

 
 

Budynki i otoczenie - wnętrza  budynków  

Oświetlenie 

Naturalne/sztuczne; 

Zabezpieczone przed  stłuczeniem,  

Nie powodujące zmian  barw 

produktów, 

-zamontowane w płaszczyźnie 

sufitu; 
-Wentylacja 

-zapobiegająca kondensacji pary; 

-dostosowana do 

produktu,(wysychanie) 

-uniemożliwiająca dostęp owadów,  

szkodników; 

-uniemożliwiająca napływ 

zanieczyszczeń z brudnych części; 

-klimatyzacja – odgrzybiana ! 
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- Brak zanieczyszczeń 

mechanicznych 

identyfikowanych 

gołym okiem 

Czystość fizyczna Czystość chemiczna Czystość 
mikrobiologiczna 

- Brak pozostałości 

środków 

chemicznych  

użytych do mycia i 

dezynfekcji,  

- Redukcja liczby 

mikroorganizmów do 

akceptowalnego 

poziomu 

Czyszczenie, mycie i dezynfekcja 

Czyszczeniu, myciu i dezynfekcji podlegają: 

• instalacje technologiczne; 

• wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie maszyn; 

• powierzchnie hal produkcyjnych; 

• narzędzia i sprzęt produkcyjny. 
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- Zakładowy plan higieny: 

   częstotliwość zabiegów; 

   sposób; 

   użyte środki i urządzenia, 

- Instrukcje 

Dokumentacja 
Urządzenia i 

wyposażenie 

Weryfikacja 

procesów mycia 

- Odpowiednia ilość i 

jakość urządzeń; 

- Doprowadzona ciepła i 

zimna woda; 

 

- Czystość fizyczna- 

wizualnie; 

- Czystość 

mikrobiologiczna 

testy mikrobiologiczne, 

zapisy parametrów mycia; 

Czystośc chemiczna 

odczyn popłuczyn; 

parametry mycia i 

płukania 
 

Czyszczenie, mycie i dezynfekcja- cd 
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Utrzymanie czystości-charakterystyka różnych 
powierzchni 

DREWNO-  porowate- trudne do utrzymania w  
czystości, wchłania tłuszcze i oleje, nasiąka wilgocią, wymaga 
mycia mechanicznego, pod wpływem zasad –mięknie, 
soda kaustyczna – ulega zniszczeniu; 

BETON-porowaty, środki kwasowe –niszczą go, 
 wymaga do mycia środków typu: piana, żel; 

GLAZURA –gładka, nienasiąkliwa, fugi-uszkadzane przez 
kwasy, 

STAL NIERDZEWNA- gładka, nieprzepuszczalna,  
nienasiąkliwa, odporna na korozję,  
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Utrzymanie czystości-charakterystyka różnych powierzchni-
cd 

METALE KOLOROWE- podatne na korozję pod wpływem kwasów  
i chloru, wymagają użycia neutralnych środków myjących,   
nienasiąkliwe, gładkie, 

SZKŁO- gładkie, nieprzepuszczalne, nienasiąkliwe,  
niebezpieczne uszkodzenia ! 
do mycia tylko lekkie zasady lub środki neutralne, 

GUMA-nienasiąkliwa, nieprzepuszczalna, odporna na zasady,  
pod wpływem kwasów –kruszeje, 

ŻYWICE  EPOKSYDOWE – gładkie, nieprzepuszczalne, 
nienasiąkliwe, odporna nadziałanie kwasów i zasad,najłatwiejsze 
do utrzymania w czystości 
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-systematyczne przeglądy i 

konserwacje (zbiorniki, 

rozdrabniacze, taśmy, 

pasteryzatory) 

-eksploatacja zgodnie z 

zaleceniami producenta; 
 
 

Stan techniczny 

MASZYNY I URZĄDZENIA 

Użytkowanie 

--ustawione w sposób 

umożliwiający utrzymanie czystości 

wokół nich; 

-ustawione w miejscach gdzie  nie 

gromadzi się kurz, pył, 

-powierzchnie mające kontakt z 

żywnością wykonane z materiału 

nietoksycznego; 

- łatwe do utrzymania w czystości: 

bez zagłębień ( np. zbiorniki); 

gładka powierzchnia; 

 
 



Higiena personelu 

Człowiek to składowa procesu produkcyjnego  -źródło 

zakażenia mikrobiologicznego i fizycznego 
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•każda osoba pracująca w styczności z żywnością powinna 

utrzymywać wysoki stopień czystości osobistej i nosić odpowiednie, 

czyste i gdzie stosowne, ochronne okrycie wierzchnie, 

 

•osoba cierpiąca na chorobę, lub  będąca jej nosicielem, bądź też 

stwierdza się u niej np. zainfekowane rany, zakażenia skóry, 

owrzodzenia lub biegunkę nie może uzyskać pozwolenia na pracę z 

żywnością ani na wejście do obszaru, w którym pracuje się z 

żywnością,  

 

• osoba zatrudniona w zakładzie sektora  spożywczego musi 

niezwłocznie zgłosić chorobę lub jej symptomy, a jeżeli to możliwe, 

również jej powody. 

 

UWAGA : 40 % osób dorosłych jest nosicielem  gronkowca złocistego w jamie 

nosowo-gardłowej !!!! 



Wymagania zaopatrzenia w wodę. 
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• należy zapewnić zaopatrzenie w wodę pitną, która powinna być 

używana w każdym przypadku gdy jest to niezbędne w 

szczególności w procesie produkcyjnym. 

 

•w przypadku gdy używana jest woda niezdatna do picia, na przykład 

do celów przeciwpożarowych, chłodzenia musi być prowadzona w 

oddzielnych systemach, łatwo rozpoznawalnych i nie mających 

połączeń ani możliwości powrotu do systemów wody pitnej, 

 

•woda z odzysku używana do produkcji  nie może powodować ryzyka 

zanieczyszczenia. Musi być o tym samym standardzie co woda pitna. 



Rozbiór mięsa- higiena 

• mięso przeznaczone do rozbioru należy wnosić do pomieszczeń 

roboczych stopniowo, w miarę potrzeb; 

 

• w trakcie rozbioru, oddzielania kości od tuszy, trybowania, 

porcjowania i krojenia, pakowania jednostkowego lub 

zbiorczego, temperatura mięsa wynosi nie więcej niż 3 °C dla 

podrobów i 7 °C dla pozostałego mięsa, a temperatura otoczenia 

nie jest wyższa niż 12 °C l oraz 

 

•  w przypadku gdy zakład uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do 

przeprowadzania rozbioru różnych gatunków zwierząt, podjęte 

zostały środki zapobiegające zanieczyszczeniu krzyżowemu 

przez zapewnienie odrębnych miejscach albo  oddzielenie w 

czasie operacji dokonywanych na różnych gatunkach mięsa. 

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 
BRWINOWIE 
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Produkcja – mięso mielone, wyroby 

• Przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące mielone 

mięso, wyroby mięsne zobowiązane są zapewnić zgodność z 

poniższymi wymogami. 

• 1.Wszelkie prace przy obróbce mięsa muszą być 

zorganizowane w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu lub 

je minimalizujący.  

 

• a) temperatura mięsa nie przekraczała 4 °C dla drobiu, oraz 3 °C 

dla podrobów i 7 °C dla pozostałego mięsa; oraz 

 

• b) mięso było wnoszone do pomieszczeń roboczych 

stopniowo, w miarę potrzeb; 

 
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 

BRWINOWIE 
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ŚCIEKI 

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 
BRWINOWIE 
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System odprowadzania ścieków technologicznych  

i socjalnych: 
- system odprowadzania ścieków produkcyjnych poprzez : 

  kratki lub rynny ściekowe; 

 

-zbudowany z materiałów odpornych na: 

   korozje i uszkodzenia mechaniczne; 

 

-zabezpieczony przed „cofaniem” do pomieszczenia; 

 

-jeśli konieczne regularnie czyszczony, udrażniany i dezynfekowany. 

Łączenie ścieków produkcyjnych z socjalnymi  

 –poza pomieszczeniem 



Postępowanie z odpadami żywnościowymi. 
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•odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci 

muszą być jak najszybciej usuwane z pomieszczeń, gdzie znajduje 

się żywność, 

 

• składowane w zamykanych pojemnikach lub innych spełniających 

wymagania. Pojemniki muszą być odpowiednio skonstruowane i 

łatwe do czyszczenia  lub dezynfekcji, 

 

•śmietniska  użytkowane w taki sposób, aby można było utrzymywać 

je w czystości oraz chronić przed dostępem zwierząt i szkodników, 

 

•odpady muszą zostać usunięte w sposób przyjazny dla środowiska 

zgodnie z mającym zastosowanie do tego celu prawodawstwem. 



Dobra Praktyka Higieniczna - GHP 

Zabezpieczenie przed szkodnikami 
 w zakładzie powinna być prowadzona bieżącą kontrola 

obecności szkodników.   

program kontroli szkodników zawierający listę trutek, plan 

rozmieszczenia pułapek, oznaczenie osoby odpowiedzialnej 

za kontrolę 

  budynki powinny być zabezpieczone przed dostępem 

szkodników – w oknach siatki, otwory zamykane 

  zwalczanie szkodników może być prowadzone przy 

użyciu metod fizycznych, chemicznych, biologicznych - 

indywidualne lub przez firmę z zewnątrz  
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Wymagania odnoszące się surowców i dodatków 
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•surowce lub składniki nie mogą być zaakceptowane przez zakład 

jeśli wiadomo, że są, lub mogą być zanieczyszczone pasożytami, 

patogennymi mikroorganizmami toksyczne, zepsute lub 

niewiadomego pochodzenia w takim zakresie, że nawet po 

normalnym sortowaniu lub procesach przetwórczych, produkt 

końcowy nie będzie się nadawać do spożycia przez ludzi, 

 

•przechowywane w odpowiednich warunkach aby zapobiegać ich 

zepsuciu i chronić je przed zanieczyszczeniem. 

 

• oddzielnie należy przechowywać surowce i produkty przetworzone, 

gotowe. 

 

 



Wymagania odnoszące się surowców i dodatków-cd 
 

• należy zapewnić możliwość kontroli obecności szkodników, 

 

• surowce, składniki, półprodukty i wyroby gotowe, które mogą 

sprzyjać wzrostowi chorobotwórczych mikroorganizmów  muszą 

być przechowywane w odpowiednich temperaturach,  

 

• substancje niebezpieczne są przechowywane w oddzielnych, 

zabezpieczonych pomieszczeniach, kontenerach, pojemnikach. 

-26- 
-26- 



Wymagania dotyczące szkoleń personelu 
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. 

 
    

• personel pracujący z żywnością jest nadzorowany i/lub szkolony w 

sprawach higieny żywności odpowiednio do  charakteru pracy i 

odpowiedzialności, 

  

•  osoby odpowiedzialne za opracowywanie i stosowanie procedury 

na podstawie zasad GHP/GMP lub HACCP  muszą być przeszkolone 

ze stosowania zasad HACCP. 

 



Magazynowanie żywności. 
 

Magazyny do przechowywania żywności powinny: 

- być utrzymane w czystości, suche z wentylacją, zabezpieczone 

przed dostępem światła słonecznego 

- chronić żywność przed zanieczyszczeniami i szkodnikami 

- zapewnić odpowiednie warunki temperatury i wilgotności 

- zapewnić segregację rodzajów produktów 

- zapewnić rozdział produktów gotowych i surowców 

- zasada rotacji produktów: pierwsze weszło – pierwsze wyszło 

- produkty przeterminowane, w uszkodzonych opakowaniach 

należy usunąć z magazynu 

 

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 
BRWINOWIE 
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Wymagania odnoszące się do opakowań jednostkowych i 

zbiorczych środków spożywczych 

•opakowania jednostkowe i zbiorcze muszą być składowane w taki 

sposób, aby nie wystąpiło ryzyko ich zanieczyszczenia, 

 

•prace związane z pakowaniem jednostkowym i zbiorczym muszą 

być prowadzone w taki sposób, aby zapobiec zanieczyszczeniu 

produktów, 

 

•materiał ponownego użytku używany do produkcji opakowań 

jednostkowych i opakowań zbiorczych musi być łatwy do czyszczenia 

oraz w miarę potrzeby do dezynfekcji. 

  



•                      Wymagania dla środków transportu. 

 

 

 

Środki transportu używane do przewozu produktów spożywczych 

muszą być utrzymywane: 

 

 w czystości i w dobrym stanie technicznym, 

 

skonstruowane tak, by umożliwić właściwe czyszczenie i/lub    

dezynfekcję, 

 

 pojemniki w pojazdach nie mogą być używane do transportowania 

niczego poza środkami spożywczymi. 

 

W przypadku gdy  są wykorzystywane do przewożenia innych towarów 

poza środkami spożywczymi lub do przewożenia różnych środków 

spożywczych należy zapewnić skuteczne rozdzielenie produktów. 

-30- 
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Najczęściej może dojść do zanieczyszczeń żywności 

gdy: 

 - w zakładzie brak jest wydzielonych stref „czystych" i „brudnych" lub są 

one wyznaczone niewłaściwie,  

 

- pracownicy produkcyjni nie przestrzegają zasad higieny osobistej i 

higieny miejsca pracy,  

 

- krzyżują się drogi dostarczania do zakładu surowca, usuwania 

odpadów, wydawania produktów gotowych  

 

- brak zapewnienia właściwych warunków temperaturowych i 

chłodniczych,  

 

- brak dostatecznej ilości pomieszczeń magazynowych do oddzielnego 

przechowywania surowców i produktów,  

 

- dokonuje się mieszania niewykorzystanych potraw z potrawami 

świeżo przygotowanymi, 

 

 

 

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 
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• W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności ustawodawstwo UE i 

Polski zobowiązuje do wdrożenia systemu HACCP. Zasady systemu 

są obligatoryjne do stosowania przez małe, średnie i duże 

przedsiębiorstwa branży rolno-spożywczej. 

• System ukierunkowany jest  na zapewnienie bezpieczeństwa 

zdrowotnego żywności z punku widzenia jej jakości. 

• HACCP to system, który: 

- identyfikuje, 

- ocenia, 

- kontroluje zagrożenia istotne dla  

   bezpieczeństwa żywności. 
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System Analizy Zagrożeń i Krytycznych 

Punktów Kontroli - HACCP  
 

• Nie jest kontrolą wyrywkową obejmuje cały proces produkcyjny 

od przyjęcia surowców  po dystrybucję wyrobu gotowego.  

 

• Monitorowanie Krytycznych Punktów Kontroli pozwala w 

przypadku stwierdzenia odchyleń od założonych parametrów 

występowania zagrożenia bądź zbliżenia się do jego strefy, 

reagować na bieżąco zanim produkt trafi do konsumenta. 
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System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów 

Kontroli - HACCP  
 • Wdrożenie systemu jest poprzedzone fazą 

przygotowawczą,  na którą składa się 5 etapów: 

 

 1) Powołanie zespołu ds. HACCP. 

2) Opisanie surowców i produktów. 

3) Określenie przeznaczenia konsumenckiego. 

4) Opracowanie schematu technologicznego, 

zawierającego wszystkie etapy procesu produkcyjnego. 

5) Zweryfikowanie schematu technologicznego w 

praktyce. 
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System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów 
Kontroli - HACCP 

System opiera się na 7 podstawowych zasadach: 
 

• Zasada 1: Analiza zagrożeń. 

• Zasada 2: Wyznaczenie krytycznych punktów kontroli (CCP). 

• Zasada 3: Ustalenie dla każdego CCP wartości krytycznych. 

• Zasada 4: Opracowanie systemu monitorowania wartości na            

   każdym CCP. 

• Zasada 5: Ustalenie działań korygujących, które należy wykonać 

   gdy wartości krytyczne zostaną przekroczone. 

• Zasada 6: Ustalenie procedur weryfikujących funkcjonowanie 

   systemu przez zespół HACCP. 

• Zasada 7: Opracowanie dokumentacji i systemu rejestracji  

   danych wynikających z zasad systemu HACCP 
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Etapy wdrażania systemu HACCP 

 • Wdrażanie systemu HACCP zgodnie z zaleceniami Kodeksu 

Żywnościowego powinno być przeprowadzone w oparciu o 12-

etapową sekwencję działań. 

• Etap 1. Zdefiniowanie zakresu stosowania systemu HACCP. 

 Określamy politykę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 

wyrobów, ustalamy zakres stosowania systemu oraz określamy typy 

zagrożeń, które będą przedmiotem kontroli: 

•  czy system będzie obejmował cały zakład, 

•  czy będzie dotyczył jednego wyrobu, 

•  czy dotyczył będzie wybranej linii produkcyjnej, 

•  czy przedmiotem kontroli będą zagrożenia biologiczne, chemiczne, 

fizyczne. 
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• Etap 2 – Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie systemu 
Właściciel lub Firma 

 

• Etap 3   Opis surowców i produktu. 

      W dokumentacji muszą znaleźć się informacje o surowcach, procesie 

produkcyjnym, składnikach, sposobie pakowania, warunkach 

przechowywania aż do momentu przekazania wyrobu konsumentowi. 

     Opis produktu powinien wyszczególniać cechy istotne dla 

bezpieczeństwa żywności i jakości handlowej: 

     - nazwę wyrobu, 

     - opis wyrobu, 

     -  składniki, 

     - system pakowania, 

     - cechy jakościowe (organoleptyczne, chemiczne, mikrobiologiczne), 

     - okres przydatności do spożycia, 

     - warunki przechowywania, 

     - sposób dystrybucji, 

     - przeznaczenie wyrobu. 
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Etap 4 – Opracowanie schematu procesu technologicznego 

 
Przykładowy  schemat przemiału zboża na mąkę 

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 
BRWINOWIE 
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- Odważanie 

- Przemiał 

- Odsiewanie 

- Pakowanie 

- Magazynowanie 



 
Etap 4 – Opracowanie schematu procesu technologicznego 

  Schemat procesu technologicznego powinien ujmować każdy etap i fazy procesu 

produkcyjnego począwszy od przyjęcia surowców, przetwarzania, magazynowania, 

dystrybucji aż do etapu dostarczenia do odbiorcy. Przykład tłoczenia soków 

naturalnie mętnych: 
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 Surowiec 
 dojrzały 

 

 Sortowanie 

 
 

 Mycie 

 
 Rozdrabnianie 

 Tłoczenie 

 Pasteryzacja 

Rozlew 

W produkcji soków mętnych nie zaleca się 
stosowania enzymów aby uzyskać soki o 
wysokiej stabilności zmętnienia. 
Produkcja musi przebiegać w sposób ciągły, 
tak szybko jak to możliwe.  

Przy schemacie można umieścić 

parametry istotne dla procesu. 



Schemat rozbioru półtusz 
Start 

Półtusze wieprzowe, ćwierćtusze wołowe, ośrodki 
wieprzowe i wołowe 

1. Przyjęcie surowca- temperatura mięsa w rdzeniu 
max 7°C, podroby 3°C 

2.Magazynowanie chłodnicze - temp. chłodni od 0°C do 
+3°C 

3. Rozbiór na części zasadnicze i kulinarne 

 - elementy wołowe, elementy wieprzowe, kości 
techniczne - UTYLIZACJA, kości spożywcze  

4. Ważenie - przetwórstwo 

5. Pakowanie i etykietowanie - worki foliowe, pojemniki 

6. Ekspedycja / sprzedaż 

 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 
BRWINOWIE 
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       Etap 5 – Weryfikacja schematu, sprawdzenie ze stanem faktycznym. 

 

Należy zweryfikować schemat technologiczny ze stanem 

faktycznym w pomieszczeniach produkcyjnych. W przypadku 

wystąpienia odchyleń do schematu należy wnieść poprawki. 

Uaktualnienia schematu dokonuje się również przy każdej zmianie 

linii produkcyjnej, procesu technologicznego. 

Weryfikacji procesu technologicznego może dokonać 

przedstawiciel inspektoratu urzędowej kontroli żywności.  

Nie jest to proces obowiązkowy ale pozwala  

na uporządkowanie prac wdrażania systemu. 
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          Etap 6 –Analiza zagrożeń 

 

 

  
Zagrożenia identyfikowane są w trzech kategoriach: fizyczne, chemiczne i 

biologiczne.  

Zagrożenia fizyczne przetwórstwie  

 

Źródła zagrożeń: maszyny i urządzenia, ludzie, owady, gryzonie, ptaki, 

narzędzia, surowce i materiały. 

Zagrożenia fizyczne dzielą się na cztery kategorie: 

- naturalnie (samoistnie) występujące w żywności np. pestki, ości, kości, 

kamienie, grudki ziemi, nasiona chwastów, patyki, liście, szypułki, odchody 

gryzoni 

- powstające w zakładzie produkcyjnym np. sznurki, biżuteria, śrubki, 

odpryski farby, włosy 

- spowodowane błędami technicznymi np. kamienie, kawałki metalu, szkło, 

plastik 

- spowodowane działaniem konsumenta np. fragmenty opakowania w wyniku 

nieumiejętnego otwierania opakowania, sznurki, kawałki drewna 
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                                   Etap 6 –Analiza zagrożeń 
 
Zagrożenia chemiczne w przetwórstwie 
  

 

dzielą się na: 

- naturalnie występujące w żywności (np. solanina, amigdalina, kwas szczawiowy, 

progoitryna), 

- środowiskowe wprowadzone do żywności, np. związki chemiczne stosowane w 

rolnictwie (pestycydy, fungicydy, insektycydy), azotany, metale toksyczne (ołów, cynk, 

arsen, rtęć, cyjanki), azotany, pozostałości leków weterynaryjnych 

 -  celowo dodawane w procesie technologicznym, które mogą stać się zagrożeniem 

w sytuacji gdy nie będzie przestrzegane ich dozowanie bądź jeżeli będą stosowane do 

produkcji niewłaściwych artykułów (substancje dodatkowe, barwniki);  

- substancje chemiczne pochodzące  

z maszyn i urządzeń (np. smary, środki  

myjące i dezynfekujące,  farby). 
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                  Zagrożenia biologiczne to szkodniki magazynowe i owady.  

 

Do najgroźniejszych należą 

- owady (muchy, osy) 

 

- gryzonie (myszy, szczury)  

oraz 

-  ptaki (wróble, gołębie, jaskółki).  

 

Etap 6 –Analiza zagrożeń 
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Do najgroźniejszych należą- roztocza m.in. rozkruszek mączny, roztoczek 

domowy i owłosiony.  Żerujące roztocza uszkadzają warstwę aleuronową co 

dyskwalifikuje ziarno do przerobu. 

 Rozprzestrzenianiu się ich sprzyjają nieczyszczone urządzenia i środki 

transportu, odpady, śmieci oraz używane wielokrotnie i niedezynfekowane worki 

na mąkę.  

- owady - najgroźniejsze z nich to: wołek zbożowy, trojszyk ulec, skórek 

zbożowy, mklik mączny, mól ziarniak. 



 
 Etap 6 –Analiza zagrożeń 

 Mikotoksyny   

 to produkt metabolizmu grzybów pleśniowych (Aspergillus, Penicillia).  

W owocach i warzywach  najgroźniejsze: 

 aflatoksyny występujące w zbożach, ryżu, kukurydzy, suszonych 

owocach  

patulina, która występuje w owocach – jabłka, gruszki, śliwki, 

winogrona i sokach.  

 

Niebezpiecznym produktem metabolizmu pleśni Fusarium graminearum 

jest zearalenon , który występuje w zbożach i kukurydzy,  ochratoksyna  A 

występująca w zbożu i jego przetworach 

  

Objawami występowania tych związków w ziarnie i przetworach jest 

zapleśnienie, zmiana barwy, zapachu.  

Przyczyny: 

-zanieczyszczenie surowca przyjmowanego do magazynu,  

 - podczas procesu produkcji, 

 - nieodpowiednie warunki magazynowania surowca lub produktu gotowego.  
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         Etap 6 –Analiza zagrożeń 

 

 Zagrożenia mikrobiologicze 

Stanowią grupę zagrożeń, które pozostawione bez kontroli mogą 

spowodować choroby pokarmowe: 

 

- bakterie patogenne takie jak Listeria monocytogenes, Bacilus subtilis, 

Shigella , E.coli oraz zarodki pleśni 

Salmonella- drób 

Clostridium botulinum- wędzone kiełbasy 

 

- pasożyty takie jak glista ludzka, włosogłówka 

 

Zapobieganie: mycie owoców i warzyw, prawidłowa obróbka cieplna  
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     Etap 7 –Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 

 

 Po przeprowadzonej analizie zagrożeń należy przystąpić do określenia 

krytycznych punków kontroli.  

- Zaleca się aby dążyć do ustalenia jak najmniejszej liczby CCP w 

procesie produkcyjnym. Ich ilość musi być jednak taka aby pozwoliła 

właściwie kontrolować i panować nad bezpieczeństwem produkcji, 

- niewłaściwie wyznaczone oraz niedostatecznie nadzorowane CCP są 

przyczyną wystąpienia zagrożenia zdrowotnego lub zepsucia produktu, 

- wyznaczenie CCP wymaga znajomości procesu technologicznego i 

uwzględnienia rzeczywistych warunków w jakich prowadzony jest 

proces produkcyjny.  
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        Etap 7 –Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 

 

 

 W przetwórstwie owoców i warzyw sugerowanymi CCP są: 

 

- CCP przy transporcie owoców i warzyw (kontrola 

zanieczyszczenia środka transportu wynikająca z używania go do 

przewożenia innych towarów) sprawdzenie wizualne, gwarancja 

usługodawcy, 

 

- CCP przy przyjęciu owoców do magazynu (kontrola zawartości 

zanieczyszczeń, pozostałości pestycydów,  podejrzenie  

obecności mikotoksyn, azotany, metale szkodliwe) próby do 

badania laboratoryjnego, ocena organoleptyczna, gwarancja 

producenta surowca, 

 

- CCP przy sortowaniu (kontrola zanieczyszczeń fizycznych, 

zapleśniałe owoce) czyszczenie urządzeń myjących, kontrola 

wizualna, 

 

- CCP przy pasteryzacji- temperatura , czas pasteryzacji. 
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Sugerowane CCP w przetwórstwie mięsa 

 
• Przyjęcie surowca – kontrola temperatury 7°C 

mięso, 3 °C podroby, kontrola wizualna higieny 

konwojenta, czystości środka transportu 

• Magazynowanie chłodnicze – kontrola temperatury  

   0-3 °C / odczyty dwa razy w ciągu doby/, zapisy 

 Obróbka termiczna – temperatura wewnątrz batonu 

70 °C /+, - 2 °C / 

 Magazynowanie wyrobów gotowych – kontrola 

temperatury 2-6 °C / odczyty dwa razy w ciągu doby/, 

zapisy 

  

 
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 

BRWINOWIE 
49 

http://foodplant.com.ua/pl/catalog/oborudovanie-dlja-proizvodstva-i-napolnenija-kolbasy-i-sosisok/


      Etap 8 - Ustalenie limitów krytycznych i tolerancji dla każdego 

CCP 

 

  

 

Krytycznym Punktom Kontroli należy określić wartości docelowe, 

odpowiednie tolerancje oraz wartość krytyczną.  

 

Wartość docelowa powinna być wyznaczona na takim poziomie aby 

gwarantowała skuteczną eliminację zagrożenia lub ograniczała go 

do poziomu akceptowalnego. 

 

 Wartość  krytyczna to wyznaczona wartość określonego 

parametru, która oddziela stan akceptowalny od 

nieakceptowanego. Granice krytyczne w produkcji soku mogą być 

ustalone dla takich parametrów jak czas, temperatura, zawartość  

azotanów w surowcu. 

 

Przekroczenie ustalonych wartości grozi utratą bezpieczeństwa 

zdrowotnego produktu. 
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                   Etap 9 –Opracowanie systemu  monitorowania CCP. 

 

 

Jest to proces polegający na  zaplanowanym pomiarze i 

obserwacji szczególnych parametrów procesu produkcyjnego 

zapewniający wykrywanie ewentualnych odchyleń od wartości 

granicznych CCP. Sposób monitorowania CCP musi być 

zdefiniowany procedura lub instrukcją. 

 

 Opracowany program monitorowania powinien określać:  

metodę kontroli, częstotliwość, odpowiedzialność, miejsce 

pomiaru, formę dokumentowania monitoringu, działania 

korygujące.  

 

Zapisy z monitoringu muszą być przekazywane w takim czasie 

aby istniała możliwość podjęcia działań  korygujących w 

przypadku stwierdzenia odchyleń.  

 

Urządzenia pomiarowe w zależności od rodzaju powinny być 

kalibrowane lub wzorcowane. 
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                    Etap 10 – Ustalenie działań korygujących 

 

 

Dla każdego punktu CCP należy zaplanować działania 

korygujące w przypadku gdy zapisy monitoringu wskazują 

odchylenia od limitu krytycznego. Działania te odnoszą się do 

całego procesu i do produktu finalnego.  

 

Powinny być określone w procedurach, dokumentowane 

odpowiednimi zapisami określającymi: 

- datę, 

- czas,  

- rodzaj podjętych działań oraz  

- wykaz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie działań.  

 

Niezbędnym jest również określenie działań podejmowanych w 

stosunku do produktów, które zostały wytworzone w czasie gdy 

CCP był poza kontrolą i sposób jego zagospodarowania. 
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                Etap 11- Opracowanie procedury weryfikacji systemu. 

 

 

Dla systemu HACCP należy ustalić procedury weryfikacji w celu 

ustalenia czy wdrożony system działa prawidłowo, jest zgodny z 

rzeczywistością , jest efektywny i skuteczny oraz daje pożądane 

rezultaty. 

 

Przykładowe procedury weryfikacyjne mogą obejmować: 

- audyty HACCP oraz zapisy, 

- przegląd wszystkich prowadzonych zapisów, 

- analizę najczęściej występujących nieprawidłowości w przebiegu 

procesów produkcyjnych, 

- obserwacje poszczególnych operacji, w celu stwierdzenia, czy CCP 

są pod kontrolą, 

- wyrywkowe pobieranie i analiza prób, 

- ocenę skuteczności opracowanych działań korekcyjnych. 

 

 Weryfikację należy prowadzić okresowo. Częstotliwość zleży od 

charakteru prowadzonej produkcji, obecności zagrożeń, ilości 

wykrywanych odchyleń, dokładności pracowników.  
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          Etap 12 - Określenie systemu prowadzenia dokumentacji i zapisów. 

  

System HACCP wymaga dokumentowania wszystkich działań. 

 Dokumentacja powinna być: 

- adekwatna do charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności,  

- prowadzona w sposób uporządkowany, 

- przechowywana przez czas określony wystarczający do 

wykonania audytu systemu. 

 Prawidłowa dokumentacja systemu HACCP składa się z:  

-  Księgi HACCP – opis systemu 

- Opis zasad GHP/GMP 

- procedur systemowych,   

- instrukcji i rejestrów. 
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Odstępstwa   -    Rozporządzenie 852/2004/WE z 29.04.2004 r.  
                                -(zasady ogólne) 

 

 Wymogi HACCP powinny uwzględniać zasady zawarte w Kodeksie 
Żywnościowym.  

 

  powinny zapewniać odpowiednią elastyczność, aby mogły być 
stosowane w każdej sytuacji, w tym w małych przedsiębiorstwach 

  w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego nie jest możliwe 
zidentyfikowanie krytycznych punktów kontroli  

 dobra praktyka higieny może zastąpić monitorowanie krytycznych 
punktów kontroli, 
 
Wymóg ustanowienia "krytycznych limitów" nie oznacza, że niezbędne 
jest ustalenie liczbowego limitu w każdym przypadku, 
 
Wymóg zachowywania dokumentów -  elastyczny, aby nie powodował 
nadmiernego obciążenia bardzo małych przedsiębiorstw. 

 



Tryb postępowania przy zatwierdzaniu podmiotów 

prowadzących przetwórstwo produktów roślinnych w 

gospodarstwie rolnym. 

• zatwierdzenie dokonywane jest na podstawie kontroli zakładu 

przez Państwową Inspekcję Sanitarną właściwą terenowo dla 

siedziby przedsiębiorcy.  

• Na etapie zatwierdzenia podmiotu wymagane jest wdrożenie w 

procesie produkcji dobrych praktyk produkcyjnych i dobrych 

praktyk higienicznych, które są programami wstępnymi do 

opracowania i wdrożenia systemu HACCP. 
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Dziękuję 


