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HACCP

• Hazard Analysis and Critical 

Control Point - Analiza Zagrożeń 
i Krytyczny Punkt Kontrolny
- jest to metoda zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



POWSTANIE HACCP

HACCP jako system kontroli żywności powstał USA
w latach sześćdziesiątych, na zlecenie Państwowej
Agencji ds. Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej - NASA,
podczas prac badawczych nad projektowaniem
i produkcją żywności przeznaczonej dla kosmonautów.

Celem tych prac było otrzymanie żywności całkowicie
wolnej od mikroorganizmów chorobotwórczych.

System taki dla NASA opracowała firma Pillsbury
wraz z laboratoriami badawczymi armii USA.



HACCP

System HACCP to postępowanie mające na celu:

• zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację

i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań

zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń

podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu

żywnością;

• określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń

oraz ustalenie działań korygujących.

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) Dz.U.06.171.1225

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Test sprawdzający

Który akt prawny obliguje do wdrożenia systemu 

HACCP?

A. Rozp. 178/2001

B. Rozp. 852/2004

C. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

System HACCP jest systemem:

A. zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w produkcji

i dystrybucji żywności,

B. zarządzania przedsiębiorstwem spożywczym,

C. obowiązkowym dla zakładów spożywczych oraz rolników 

i hodowców,

D. obowiązującym w Polsce od momentu wejścia Polski do 

UE.
Opracowanie dr inż. Joanna 

Trafiałek



Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zdrowotne 

żywności

A. Sklep, który sprzedaje środki spożywcze

B. Urzędowa kontrola żywności

C. Producent / dystrybutor żywności

Kto powinien wdrożyć i stosować system HACCP:

A. Rolnicy, hodowcy, firmy produkujące i sprzedające 

żywność

B. Rolnicy, sadownicy, hodowcy, firmy produkujące,  

sprzedające  i transportujące żywność

C. Firmy produkujące i dystrybuujące żywność

D. bary, restauracje, zakłady produkcyjne i gospodarstwa 

domowe Opracowanie dr inż. Joanna 

Trafiałek



ETAPY WDRAŻANIA 

ORAZ ZASADY HACCP

1. Powołać zakładowy zespół ds. HACCP
2. Opisać produkt
3. Określić przeznaczenie produktu
4. Sporządzić schemat technologiczny
5. Zweryfikować schemat technologiczny

6. Wykaz zagrożeń i środków kontroli
7. Ustalić Krytyczne Punkty Kontrolne CCP
8. Dla każdego CCP ustalić limity krytyczne 
9. System monitorowania dla każdego CCP
10.Działania korygujące
11.Weryfikacja systemu
12.Dokumentacja systemu
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Zasady systemu HACCP
(Codex Alimentarius, 2003)

1. PRZEPROWADZENIE ANALIZY ZAGROŻEŃ

2. USTALENIE KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLNYCH
(CCP)

3. USTALENIE LIMITÓW KRYTYCZNYCH

4. USTANOWIENIE SYSTEMU MONITOROWANIA CCP

5. USTANOWIENIE DZIAŁAŃ KOREKCYJNYCH
(KORYGUJĄCYCH), KTÓRE MUSZĄ BYĆ PODJĘTE KIEDY 
MONITORING WYKAŻE, ŻE DANY CCP NIE ZNAJDUJE SIĘ
POD KONTROLĄ

6. USTALENIE PROCEDUR WERYFIKACJI DLA 
POTWIERDZENIA, ŻE SYSTEM HACCP PRACUJE 
EFEKTYWNIE

7. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAWIERAJĄCEJ 
WSZYSTKIE PROCEDURY I ZAPISY ODPOWIEDNIE DLA 
WYMIENIONYCH ZASAD I ICH ZASTOSOWANIA

Opracowanie dr inż. Joanna 

Trafiałek



Test sprawdzający

Ile jest zasad, ile etapów systemu HACCP?

A. 5 zasad, 12 etapów

B. 12 zasad, 5 etapów

C. 7 zasad, 12 etapów

System HACCP jest systemem:

A. zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w produkcji

i dystrybucji żywności,

B. zarządzania przedsiębiorstwem spożywczym,

C. obowiązkowym dla zakładów spożywczych oraz rolników 

i hodowców,

D. obowiązującym w Polsce od momentu wejścia Polski do 

UE.
Opracowanie dr inż. Joanna 

Trafiałek



1. POWOŁANIE ZESPOŁU

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

1.  powinni mieć wiedzę z zakresu:

systemu HACCP, zagrożeń 
zdrowotnych żywności, technologii 
żywności, mikrobiologii żywności, 

aparatury i maszyn przemysłu 
spożywczego, higieny produkcji 
żywności, mycia i dezynfekcji

2. stanowiska:

specjalista w zakresie systemu 
HACCP, kierownik produkcji,

główny technolog,

kierownik laboratorium,

specjalista z działu technicznego

3. liczba członków zespołu:
duże zakłady: 4-6

średnie zakłady: 3-4

małe zakłady: 1-2

4. wybrać: 
a. przewodniczącego ds. 
systemu HACCP

b. sekretarza (osoba koordynująca 
sprawy organizacyjne)

c. członków

d. przydzielić osobę 
administracyjną nie będącą              
członkiem zespołu

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



1. POWOŁANIE ZESPOŁU cd.

W dokumencie powołującym zespół należy jasno określić:

1. cel powołania zespołu

2. zakres jego kompetencji

3. zobowiązanie pracowników zakładu do udzielania niezbędnych 

informacji (pisemnych i ustnych)

4. Okres na jaki zespół został powołany

Powołanie zespołu powinno mieć pisemną 

formę rozporządzenia prezesa / właściciela 

firmy.

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



2. OPIS PRODUKTÓW

Jest to dokument opracowany dla każdego produktu lub grupy 

produktów, dla których będzie opracowany system HACCP w 

zakładzie gastronomicznym.

Powinien zawierać wszystkie ważne z punktu widzenia 

bezpieczeństwa zdrowotnego informacje:

► skład surowcowy

► właściwości fizykochemiczne: ph, aktywność wody, zawartość 

soli lub cukru, 

► kryteria mikrobiologiczne lub chemiczne

► wymagany okres trwałości
► krótka charakterystyka produkcji

► opis pakowania

► opis warunków magazynowania 

► metody dystrybucji

► sposób użycia Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



2.  OPIS PRODUKTÓW
PODZIAŁ PRODUKTÓW NA GRUPY W ZAKŁADACH 

GASTRONOMICZNYCH

Przykład 2

► potrawy serwowane na 

ciepło bezpośrednio po 

obróbce cieplnej 

► potrawy przygotowane 

i podawane na zimno

► potrawy serwowane na 

zimno po uprzedniej 

obróbce cieplnej 

► potrawy gotowe i dodatki 

► potrawy kateingowe 

Przykład 1

► potrawy mięsne w dużych 
kawałkach

► potrawy mięsne w małych 
kawałkach

► zupy, wywary, sosy

► warzywa, owoce

► pieczywo, ciasta

► zimne kombinacje potraw

► gorące kombinacje potraw

► wyroby mączne: pierogi, knedle

► ryż, makaron, kasze, 

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



3. PRZEZNACZENIE PRODUKTÓW

Przeznaczenie produktu (podanie grup 
konsumenckich, do których jest kierowany 
produkt). Warto wyodrębnić grupy konsumenckie. 
które nie mogą spożywać danego produktu. 

• Zespół powinien określić wykorzystanie lub 

zastosowanie produktu przez konsumenta.

• Należy przewidzieć niekonwencjonalne 

zastosowanie produktu, jak też określić grupę 

konsumentów, do których produkt jest skierowany, 

czy jest to cała populacja bez ograniczeń, czy tylko 

określona grupa, np. niemowlęta, ludzie starsi. 

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



• Należy też podać przeciwwskazania np. w przypadku

stosowania aspartamu, produkt nie może być spożywany przez

osoby chore na fenyloketonurię.

• Należy też podać ostrzeżenia o obecności w produkcie

składników alergennych np. orzeszków ziemnych,

glutaminianu sodu, mąki pszennej itp.

Praktyczna realizacja etapu 2 i 3:

Etap 2 i 3 mogą być zrealizowane w postaci jednego dokumentu:

Opis i przeznaczenie produktu

3. PRZEZNACZENIE PRODUKTÓW

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



4. DIAGRAM PRZEPŁYWU

Schemat technologiczny powinien być przedstawiony w formie 
blokowej.

Warto zaznaczyć na schemacie zidentyfikowane krytyczne punkty 
kontroli.

ETAP 1

ETAP 2

ETAP KOŃCOWY

Dla wybranych produktów zespół 
powinien przygotować schematy 
procesu technologicznego tzw. 
Diagramy przepływu.

Diagramy powinny zawierać:

► Stosowane surowce

► Produkcję

► Przetwórstwo

► Pakowanie

► Przechowywanie po dystrybucję

► NALEŻY UWZGLĘDNIĆ 
PARAMETRY procesów oraz 
operacji jednostkowych

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



5. WERYFIKACJA DIAGRAMU 

PRZEPŁYWU
Celem weryfikacji jest potwierdzenie diagramu przepływu ze 

stanem faktycznym i ewentualne naniesienie poprawek.

Czynność ta powinna być wykonana przez członków zespołu 

w warunkach produkcji. Nie może być rozbieżności między 

stanem faktycznym  a dokumentacją.

(Przykład)

OŚWIADCZENIE
ZGODNOŚCI PROCESU WYTWARZANIA Z PRAKTYKĄ 

Oświadczamy, że  sporządzone schematy procesów technologicznych:
1. ……………………………,

2. …………………………….,

nie różnią się od stany faktycznego i są zgodne z praktyką.

Zakładowy zespól ds. HACCPOpracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Zasada I. (Etap 6) Analiza zagrożeń

Analiza zagrożeń – proces zbierania i oceniania

informacji o zagrożeniach i warunkach prowadzących

do ich obecności, w celu zadecydowania które są istotne

dla bezpieczeństwa żywności i zatem powinny być

uwzględnione w planie HACCP.

• Analiza zagrożeń jest pierwszą zasadą metody HACCP, 

ale stanowi także jej podstawowy etap, a od poprawności 

jej przeprowadzenia zależy powodzenie funkcjonowania 

systemu. 

• Wszystkie istotne zagrożenia, które mogą wpłynąć na 

bezpieczeństwo żywności muszą być zidentyfikowane. 

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



►Sporządzenie listy wszystkich potencjalnych zagrożeń

►Opisanie, czyli charakterystyka zagrożeń

►Wskazanie źródeł zagrożeń

►Oszacowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń

►Określenie środków kontrolnych dla oszacowanych    

zagrożeń

►Opracowanie działań zapobiegawczych dla opisanych 

zagrożeń

Analiza powinna być realizowana w kilku etapach:

Analiza zagrożeń musi obejmować:

►wszystkie surowce, dodatki i materiały pomocnicze 

►wszystkie procesy i operacje jednostkowe

Zasada I. (Etap 6) Analiza zagrożeń

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



ZAGROŻENIE to biologiczny, chemiczny lub fizyczny 
czynnik w żywności albo w warunkach produkcji tej 
żywności mogący niekorzystnie wpływać na 
zdrowie.

Codex Alimentarius

ZAGROŻENIE oznacza czynnik biologiczny, 
chemiczny lub fizyczny w żywności lub paszy, 
bądź stan żywności lub paszy, mogący powodować 
negatywne skutki dla zdrowia.

Rozporządzenie WE 178/2002

Zasada I. (Etap 6) Analiza zagrożeń

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Naturalne

Metal

Plastik

Szkło

Drewno

Ciała obce: 

ozdoby, guziki, 

włosy,

Naturalne z 

surowców

Rolniczo-

hodowlane

Dodatki 

funkcjonalne

Pozostałości 

higienizacyjne

Pozostałości 

mikrobiologiczne

Wirusy

Bakterie

Pasożyty

Szkodniki

Priony

FIZYCZNE
CHEMICZNE

BIOLOGICZNE

ZAGROŻENIA

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



ZAGROŻENIA CHEMICZNE

Podział z uwagi na pochodzenie:

► Naturalnie występujące w surowcach
(solanina w ziemniakach, amygdalina w migdałkach)

► Obecne w wyniku zabiegów agrotechnicznych i zootechnicznych 
(pozostałości pestycydów, azotany, leków weterynaryjnych)

► Celowo dodawane w przemyśle spożywczym (dodatki 
funkcjonalne - substancje dodatkowo dozwolone)

► Przypadkowo dostające się w produkcji (smary)       
► Pozostałości środków myjących i dezynfekujących
► W wyniku rolniczego wykorzystania terenów ekologicznie 

zagrożonych (np. metale toksyczne),
► Mikotoksyny i toksyny bakteryjne
► Skażenia radioaktywne
► Dodawane świadomie w celu zafałszowania

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



ZAGROŻENIA FIZYCZNE 

► SZKŁO - opakowania (słoiki, butelki), szkło okienne, 

narzędzia, przybory, sprzęty: pipety, termometry, szkło 

laboratoryjne, oświetlenie (żarówki, osłony szklane), szkło 

okularowe

► DREWNO: palety, opakowania (skrzynki, łubianki)

► KAMIENIE / PIASEK:  surowce, kawałki tynku w hali 

produkcyjnej np. stropu 

► METALE: surowce, maszyny, urządzenia, narzędzia

► PLASTIK: surowce, palety, maszyny i urządzenia

► KOŚCI/OŚCI: surowce 

► CIAŁA OBCE (włosy, ozdoby guziki): w wyniku zaniedbań 

personelu

► ROŻNE: świadomie lub nieświadomie wprowadzone przez 

konsumentów
Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Źródła zagrożeń fizycznych występujących 

w żywności

Ciała obce 

dostające 

się 

z surowcami

Ciała obce 

pochodzące 

z surowców

Z procesu 

przetwór-

czego

Piasek, kamyki, 

patyki i in.

Powstające 

w wyniku 

zaniedbań 

personelu

Pestki owoców, 

kości 

w wędlinach, 

ości

Z opakowań: 

szkło, plastyk, 

odłamki 

metalowe

Następny slajd

Opracowanie dr inż. Joanna 

Trafiałek



Powstające w wyniku zaniedbań personelu:

• noszenie biżuterii i innych ozdób,

• niewłaściwa odzież robocza 

- możliwości oderwania się guzików,

• wpadania przedmiotów 

noszonych w kieszeniach,

• Paznokcie, włosy

Źródła zagrożeń fizycznych występujących 

w żywności

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Zagrożenia związane z obecnością mikroorganizmów w żywności to:

Organizmy saprofityczne, jeśli rozwiną się w żywności w dużej 
liczbie, powodują pogorszenia jej cech smakowych i zapachowych, 
a w końcu całkowite jej zepsucie. 
Organizmy chorobotwórcze (patogeny) mogą wywoływać zatrucia 
pokarmowe, groźne dla zdrowia lub życia. 

Na wzrost mikroorganizmów w żywności wpływają:
• temperatura,
• kwasowość środowiska, wyrażana jako pH,
• aktywność wody (aw) czyli dostępność wody dla 

mikroorganizmów, częściowo zależy od wilgotności 
produktu,

• dostępność tlenu

ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE 

Skąd bakterie mogą się znaleźć w żywności ? 

Gryzonie i insekty, powietrze, woda, zwierzęta, ptaki, gleba i ścieki, 

człowiek: z rąk i skóry, przez kaszel i kichanie, z przewodu 

pokarmowego, z  ropni, skaleczeń, z ubrania, z biżuterii, z włosów
Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Oraz psychrotrofy:
Listeria  monocytogenes, Yersinia enterocolitica i 

Aeromonas hydrophila. 

BAKTERIE

Salmonella typhimurium

Psychrotrofy

rozwijają się 

także w lodówce

Clostridium botulinum

Salmonella Clostridium

Wytwarzają  

jad 

kiełbasiany

E. coli - EHEC 
- serotyp O157:H7

Campylobacter jejuni

Listeria  monocytogenes

Staphylococeus aureus

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek
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Wirusy - stanowią grupę odmienną od wszystkich istot żywych. 

Nie rozmnażają się w żywności, ale mogą być łatwo przenoszone 

za pośrednictwem rąk pracowników, desek do krojenia, blatów, 

noży, krajalnic, wagi itp. Z jednego produktu np. surowych ryb,

czy owoców morza na pieczywo, owoce, warzywa.

Znane wirusy: picornawirusy, reowirusy, 

adenowirusy, wirus Norwalk stanowią 

potencjalne zagrożenie, 

jako skażenie żywności. 

Picornavirus

Przykłady zagrożeń biologicznych 

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek
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Pasożyty - organizmy roślinne i zwierzęce żyjące i rozwijające 

się, czasowo lub stale, na innym lub w innym organizmie, 

który jest ich żywicielem i któremu przynoszą szkodę. 

Jest to zjawisko dość rozpowszechnione w przyrodzie i jest 

przyczyną wielu różnych chorób występujących u żywicieli.

Znane choroby pasożytnicze: tasiemczyca, 

wągrzyca, motylica, bąblowica, włośnica, ameboza 

Tasiemiec 
uzbrojony

Przykłady zagrożeń biologicznych 

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek
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ETAP

ZAGROŻENIA

ŚRODKI 

UMOŻLIWIAJĄCE 

KONTROLĘ
K
A
T

Rodzaj 
zagrożenia

Źródła zagrożenia Procedury, 
instrukcje

Działania prewencyjne

B

F

C

h

ARKUSZ ANALIZY ZAGROŻEN

Przykład 

dokumentu
Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Weryfikacja priorytetu zagrożeń

Częstotliwość występowania 

A

• Duża       A=3 

• Średnia    A=2

• Mała        A=1

Istotność B 

• Duża        B=3

• Średnia     B=2

• Mała         B=1

Priorytet P = A x B

INTERPRETACJA WYNIKÓW: 

P  3 - uznaje się, że jest  konieczne wyznaczenie 
krytycznego punktu kontroli  (CCP),

P  3 – wystarczy zastosować działania prewencyjne, 
ewentualnie wyznaczyć punkt kontrolny (CP) 

Opracowanie dr inż. Joanna 

Trafiałek



Arkusz weryfikacji priorytetu 

zagrożeń

Etap procesu 

produkcyjne-

go

Surowiec

Rodzaj zagrożenia 

(biologiczne, 

chemiczne, 

fizyczne)

Częstotliwość 

występowa-

nia 

A = 1 – 3

Wskaźnik 

priorytetu 

B = 1 - 3

Obliczona 

wartość 

priorytetu 

P = A x B 

(P = 1 - 9)

Uwagi:

CCP 

CP

Przykład 

dokumentu
Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Test sprawdzający

Przykłady zagrożeń chemicznych to: 

A. pozostałości środków myjąco-dezynfekujących, pestycydy, 

antybiotyki,

B. Salmonella spp., nawozy sztuczne, opiłki metali,

C. mykotoksyny, Yersinia enterocolitica, kurz, 

D. smary, dozwolone substancje dodatkowe, pleśnie.

Analiza zagrożeń powinna obejmować?

A. Wszystkie surowce, materiały pomocnicze, operacje 

i procesy jednostkowe

B. Wyłącznie procesy jednostkowe objęte schematami 

technologicznymi

C. Wyłącznie otoczenie zakładu i proces produkcyjny
Opracowanie dr inż. Joanna 

Trafiałek



Test sprawdzający
Przykłady zagrożeń biologicznych to:

A. wirusy, drobnoustroje, pasożyty, piasek

B. wirusy, drobnoustroje, pasożyty, insekty, gryzonie,

C. kości, ości, wirusy, drobnoustroje, pasożyty, insekty, gryzonie,

D. dozwolone substancje dodatkowe, pasożyty, insekty, gryzonie, 

drobnoustroje

Działania zapobiegawcze to:

A. działania powzięte w celu wyeliminowania przyczyn 

potencjalnej niezgodności, wady lub innej niepożądanej 

sytuacji oraz niedopuszczenia do jej wystąpienia, 

B. działania powzięte w celu zredukowania powstałego 

zagrożenia, 

C. działania powzięte w celu zminimalizowania zagrożenia do 

poziomu akceptowalnego 

D. żadne z wymienionych. 
Opracowanie dr inż. Joanna 

Trafiałek



Zasada II (Etap 7). USTALENIE CCP

Etap, w którym może być zastosowana dana 
kontrola, niezbędna do zapobiegnięcia lub 
wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa żywności 
lub do zredukowania tego zagrożenia do poziomu 
akceptowalnego.

Codex Alimentarius

Krytyczny Punkt Kontrolny (KPK,CCP- Critical 

Contol Point)

Punkt Kontrolny (PK,CP)

Punkt, procedura, operacja lub stadium w łańcuchu
żywności z włączeniem surowców, od produkcji
pierwotnej do ostatecznej konsumpcji.

Codex Alimentarius
Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



II. USTALENIE CCP

Krytyczny Punkt Kontrolny, ang. Critical Control

Point (KPK, CCP) - krok, w którym kontrola

(sterowanie, opanowanie) może być zastosowane i jest

niezbędna do zapobieżenia lub wyeliminowania

zagrożenia bezpieczeństwa żywności lub zredukowania

go do akceptowanego poziomu.

Krytyczne Punkty Kontrolne są to więc miejsca (procesy,

operacje jednostkowe), które muszą być opanowane (pod

kontrolą) w czasie całego procesu produkcyjnego.

Jeśli nie są one dostatecznie nadzorowane, mogą przyczynić się

do wystąpienia zagrożenia zdrowotnego lub zepsucia produktu.

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Ilość CCP powinna być taka, która pozwoli nad nimi

właściwie panować.

Zbyt duża liczba CCP może utrudnić proces

produkcyjny i nie zawsze przyczyni się do podniesienia

bezpieczeństwa zdrowotnego produktu.

Zaleca się dążyć do ustalenia jak najmniejszej
liczby CCP w danym procesie, ale takiej,
która pozwoli nad nimi panować.

Zasada II (Etap 7). USTALENIE CCP

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Układ logicznych pytań, na które udzielamy odpowiedzi „tak” lub 
„nie” i w zależności od udzielonej odpowiedzi uzyskujemy 
wskazanie, że w danym punkcie możemy ustanowić CCP lub też 
nie.

DRZEWO DECYZYJNE

Codex Alimentarius zaleca korzystanie przy ustalaniu CCP z tzw. 
„drzewka decyzyjnego”.

Nic jednak nie zastąpi logicznego myślenia 
i uzasadnionego stanowiska zespołu ds. HACCP w ustalaniu CCP.

Zasada II (Etap 7). USTALENIE CCP

Opracowanie dr inż. Joanna 

Trafiałek



 

Pyt. 1. Czy istnieją środki zaradcze do opanowania zagrożenia? 

      

                                            

     Tak            Nie

                Tak 

Czy kontrola w tym punkcie jest 

konieczna dla bezpieczeństwa?  

                                                

                  Nie   

                   Nie 

         

 

 

       TAK 

         

     NIE          

   

 

 

     Tak                   Nie  

 

Pyt.4. Czy późniejszy etap eliminuje zidentyfikowane zagrożenie lub zredukuje 

prawdopodobieństwo jego wystąpienia do poziomu możliwego do zaakceptowania? 

              

    Tak           Nie 

 

Nie jest to CCP 

        

 

Zmodyfikuj krok w procesie, produkt itp. 

Nie jest to CCP? STOP 

Pyt.2. Czy etap jest specjalnie zaplanowany w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 

prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia do poziomu możliwego do zaakceptowania? 

Pyt.3. Czy zanieczyszczenie wskazanym zagrożeniem przekracza poziom możliwy do 

zaakceptowania lub może wzrosnąć do poziomu niemożliwego do zaakceptowania? 

Nie jest to CCP? STOP 

Krytyczny Punkt Kontrolny (CCP) 
STOP 

DRZEWO DECYZYJNE

Opracowanie dr inż. Joanna 

Trafiałek



 

NAZWA PRODUKTU 

Drzewko 

decyzyjne* 

Etap 

procesu 

Rodzaj 

zagrożenia 

Częstotli

wość 

występo

wania 

(1,2,3) 

Wska-źnik 

priory-

tetu 

(1,2,3) 

Wartość 

prio-rytetu 

P=1-9 

Uwagi 

CCP 

(P≥3), 

CP<3 

P1 P2 P3 P4 

C 

C 

P Nr 

1. Fizyczne 

Chemiczne 

Biologiczne 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

3 

 

CCP 

T 

A

K 

T 

A 

K 

T 

A 

K 

N 

I 

E 

 

1 

2. Chemiczne 

Biologiczne 

1 

1 

3 

3 

3 

3 
 

CCP 

T 

A 

K 

N 

I 

E 

T 

A 

K 

N 

I 

E 

 

2 

3. Chemiczne 

Biologiczne 

1 

1 

2 

2 

2 

2 
 

CP 

     

4. 

5. 

 

BRAK 

 

     

Zasada II (Etap 7). USTALENIE CCP

Przykład 

dokumentu

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Przykładowe CCP w zakładach gastronomicznych:

Przyjęcie surowca

Obróbka termiczna: pieczenie, smażenie

Dezynfekcja jaj

Magazynowanie chłodnicze i mroźnicze

Bemarowanie

Schładzanie szkokowe

Zasada II (Etap 7). USTALENIE CCP

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



PRZYKŁAD 1 – Pasteryzacja
1. Określamy parametry: czas i temperatura
Czas 15s, Temperatura 72oC - wartość zadana
Aby CCP był pod kontrolą obie wartości muszą być spełnione

2. Określamy tolerancje
Temperatura 73oC ± 1oC, czas 16s ± 1s
Przy określeniu tolerancji o 1oC mamy gwarancje, że ustalona 
wartość zadana będzie spełniona, gdy temperatura procesu obniży się 
o 1oC, a gdy wzrośnie o  1oC, tj.: do 74oC, nie wpłynie to 
niekorzystnie na bezpieczeństwo zdrowotne produktu.

PRZYKŁAD 2 – Smażenie kotletów
1. Określamy parametry: temperatura w środku kotleta

2. Określamy tolerancje: Temperatura 86oC ± 2oC

Zasada III (Etap 8). USTALENIE 
LIMITÓW KRYTYCZNYCH

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Monitoring to zaplanowana sekwencja obserwacji

lub pomiarów w celu oszacowania czy CCP jest pod

kontrolą i otrzymania dokładnych zapisów

potrzebnych w przyszłości do weryfikacji.

Zasada IV (Etap 9). MONITOROWANIE

Sprawdzenie, że przebieg procesu 
i wszystkie operacje w ustalonych CCP

są wykonywane prawidłowo

Nadzór i kontrola (monitoring, monitorowanie) 
to podstawa funkcjonowania systemu HACCP.

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Test sprawdzający

Podaj 4 przykładowe Krytyczne Punkty Kontroli?

A. ……………………………

B. …………………………...

C. ……………………………

D. …………………………….

Podaj 4 przykładowe Krytyczne Punkty Kontroli?

A. ……temperatura………

B. ……czas……..………...

C. ……wilgotność………

D. ……pH……………….

Totalnie 

nieprawidłowa 

odpowiedź

Opracowanie dr inż. Joanna 

Trafiałek



METODY MONITORINGU

► Szybkie

► Wiarygodne

► Wykonywane bezpośrednio na linii 
produkcyjnej

► UZYSKIEANE WYNIKI MUSZĄ BYĆ 
DOKUMENTOWANE

Wszystkie dokumenty i zapisy związane z 
monitorowaniem muszą być podpisane przez:

1. osobę wykonującą monitoring,

2. osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją 
HACCP np. w ramach weryfikacji systemu

Zasada IV (Etap 9). MONITOROWANIE

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Monitoring w systemie HACCP?

A. Jest obowiązkowy wyłącznie dla najważniejszych CCP

B. to zaplanowane obserwacje lub pomiary w celu określenia, 

czy CCP jest pod kontrolą oraz otrzymania dokładnych 

zapisów

C. To działania prewencyjne powzięte w celu wyeliminowania 

przyczyn potencjalnej niezgodności lub wady oraz 

niedopuszczenia do jej wystąpienia

Limity krytyczne w ustalane dla CCP to?

A. Nieakceptowane kryteria dla procesu

B. Wyłącznie mierzalne parametry procesu (mierzalne za pomocą 

przyrządu)

C. Mierzalne parametry procesu w ustalonych CCP np., 

temperatura, czas, jak również niemierzalne cech np.  barwa w 

skali Laroche. Opracowanie dr inż. Joanna 

Trafiałek



Dla każdego CCP zespół HACCP powinien zaplanować 
z wyprzedzeniem działania korygujące w taki sposób, 
aby mogły być podjęte bez wahania, jeśli monitoring wskaże 
na odchylenie od limitu krytycznego.

Zasada V (Etap 10). DZIAŁANIA 
KORYGUJĄCE

Muszą być opracowane na ewentualność wystąpienia 
niezgodności w stosunku do ustalonych wartości parametrów 
i powinny umożliwiać jak najszybsze usunięcie odchyleń od 
ustalonych limitów krytycznych. 

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Określenie działań korygujących powinno obejmować:
• właściwą identyfikacje osoby (osób) odpowiedzialnych za 
wprowadzenie działań korygujących, 
• opis środków i działań wymaganych do korekcji obserwowanego 
odchylenia, 
• działania podejmowane w stosunku do produktów, które zostały 
wytworzone podczas okresu, kiedy proces pozostawał poza 
kontrolą, 
• pisemny zapis podjętych środków podający wszelkie konieczne 
informacje (przykładowo: data, czas, rodzaj działania, osoby 
uczestniczące oraz kolejną kontrolę).

Zasada V (Etap 10). DZIAŁANIA 
KORYGUJĄCE

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Nr 

CCP

Na-

zwa 

Limity 

krytyczne

Sposób monitorowania

i osoba odpowiedzialna

Działania 

korygujące

i osoba odpowiedzialna

C

C

P

1

D
ez

y
n

fe
k

cj
a

 j
a

j

Czas 

dezynfekcji: 

ok. 40s

Pomiar czasu 

naświetlania UV każdej 

dezynfekowanej partii jaj.

Osoba odpowiedzialna: 

intendent

W przypadku popsucia się 

naświetlacza dezynfekcję 

należy wykonać inną 

metodą np. chemiczną przy 

zastosowaniu preparatu 

typu Virkon lub termiczną 

tj. umyć jaja i 

zdezynfekować je 

wrzątkiem zgodnie z 

instrukcją GMP. Wezwać 

technika/serwisanta, oddać 

naświetlacz do serwisu.

Osoba odpowiedzialna: 

intendent

Przykład 

dokumentu



Nr 

CCP

Na-

zwa

Limity 

krytyczne

Sposób 

monitorowania

i osoba 

odpowiedzialna

Działania 

korygujące

i osoba odpowiedzialna

C

C

P

2

O
b

ró
b

k
a

 t
e
rm

ic
zn

a

Temperatura 

w środku 

produktu 

potraw 

mięsnych: + 
740C

Kontrola 

temperatury środka 

produktu -

każdej partii 

posiłków

Osoba 

odpowiedzialna: 

pracownik kuchni

 Przedłużyć czas obróbki 

termicznej.

 Wezwać technika/serwisanta w 

przypadku uszkodzenia 

urządzeń grzewczych.

 Jeśli temperatura przekroczy ,

należy ocenić jakość

sensoryczną produktu (oznaki

przypalenia, nadmierne

wysmażenie etc) –

w przypadku negatywnej

oceny sensorycznej usuwamy

taki produkt i przygotowujemy

kolejną porcję.

Osoba odpowiedzialna:

pracownik kuchni

Przykład 

dokumentu



Nr 

CCP

Na-

zwa 

Limity 

krytyczne

Sposób monitorowania

i osoba odpowiedzialna

Działania 

korygujące

i osoba odpowiedzialna

C

C

P

3

Z
m

y
w

a
n

ie
 n

a
cz

y
ń

 s
to

ło
w

y
ch

1. Temp. 

wody do 

mycia ok. 

+600C

2. Temp. 

wody in. 

wyparzając

ej m+ 850C

1-2. Kontrola 

temperatury wody po 

procesie zmywania 

każdej partii naczyń 

stołowych 

Osoba odpowiedzialna:

pracownik kuchni

 Regulacja ciepłoty wody. 

Nastawić maszynę na 

żądaną temperaturę. 

 Powtórzyć proces.

 Zastosować awaryjne 

mycie naczyń stołowych 

 Wezwać serwis do 

maszyny myjącej

Osoba odpowiedzialna: 

pomoc kuchni

3. Ocena 

wizualna 

3. Ocena wizualna 

umytych naczyń 

stołowych każdej 

zmywanej partii po 

zmywaniu

Osoba 

odpowiedzialna: 

pomoc kuchni

 Powtórzyć proces dla całości 

lub części zmywanych 

naczyń stołowych

 Zastosować awaryjne mycie 

naczyń stołowych 

Osoba odpowiedzialna: 

pracownik kuchni

Przykład 

dokumentu



Akcje korygujące mogą być zaplanowane w postaci 
procedury np. wspólna procedura monitorowania 
i działań korekcyjnych w CCP,  a w celu powtarzalnego 
i prawidłowego wykonywania czynności może być 
konieczna jest także instrukcja (lub kilka odrębnych 
instrukcji) do podejmowania działań.

PROCEDURY / INSTRUKCJE

Procedury i instrukcje powinny znajdować się jak
najbliżej miejsca wykonywania czynności.

Zasada V (Etap 10). DZIAŁANIA 
KORYGUJĄCE

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



PRZYKŁADY

1. CCP – przyjęcie towaru:

- odrzucenie towarów niespełniających wymagań –

zwrot do dostawcy,

- zmiana / naprawa środków transportu,

- powtarzające się niezgodności – zmiana dostawcy

2. CCP – magazynowanie

- odrzucenie towarów niespełniających wymagań,

- naprawa chłodni i urządzeń chłodniczych,

- przeznaczenie na cele pozakonsumpcyjne

Zasada V (Etap 10). DZIAŁANIA 
KORYGUJĄCE 

DLA PRZYKŁADOWYCH CCP MOGĄCYCH 
WYSTĄPIĆ W GASTROMONII

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



PRZYKŁAD DOKUMENTU 

– ZASADA III, IV, V

C

C

P

N

r

Etap 

pro-

cesu

Działania

zapobiegające

Limity 

krytyczne
Monitoring Działania 

korygujące

Parame-

try

War-

tość

Metoda

(Jak)

Często-

tliwość

(Kiedy)

Osoba 

odpowie-

dzilna

(Kto)

Metody Osoba  

odpowie-

dzialna

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek

Przykład 

dokumentu



Osoby odpowiedzialne za prowadzenie karty:

I zmiana: ………………II zmiana:……………..

KARTA MONITOROWANIA CCP NR 3

WARTOŚĆ DOCELOWA: 94 st C, TOLERANCJE: ± 2 ST C

Data

Zmiana I Zmiana II

Godz Temp.

St C

Uwagi

Podpis Godz Temp.

St C

Uwagi

Podpis

Działania 

korygujące

Działania 

korygujące

Sprawdził:……………… Data:…...

Przykład 

dokumentu

Opracowanie dr inż. Joanna 

Trafiałek



WERYFIKACJA – zastosowanie metod, procedur, testów oraz 
innych ocen obok monitoringu w celu określenia zgodności 
z planem HACCP

System HACCP jest systemem 

SAMONAPRAWIAJĄCYM SIE

Weryfikacja systemu HACCP ma na celu wykazanie, że system

HACCP działa zgodnie z ustalonym planem HACCP oraz, że

jest on skuteczny (efektywny) w zapewnieniu odpowiedniej

jakości zdrowotnej żywności.

CEL WERYFIKACJI

Zasada VI (Etap 11). WERYFIKACJA

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



audity wewnętrzne – wykonywane przez członków zespołu 
HACCP

audity zewnętrzne – przeprowadzane przez   niezależne agencje

 testy (różnego rodzaju) losowo wybranych próbek

ankiety przeprowadzane wśród użytkowników systemu 
(kierowników i pracowników)

Ankiety wśród odbiorców / konsumentów

Ocena dostawców

Analiza skarg konsumenckich

Przegląd zapisów dokumentujących funkcjonowanie systemu 
HACCP

Rewizja limitów krytycznych pod względem ich adekwatności dla 
jakości zdrowotnej produktu końcowego

Ocena skuteczności akcji korekcyjnych w stosunku 
do występujących odchyleń

Zasada VI (Etap 11). WERYFIKACJA. 
Metody weryfikacji

Opracowanie dr inż. Joanna 

Trafiałek



Zasada VII (Etap 12).  DOKUMENTACJA HACCP

► Jest 7 zasadą systemu HACCP 
wg Codex Alimentarius

► Należy posiadać dokumentację 
oraz robić zapisy.

► Właściwie przygotowana i pro-
wadzona dokumentacja jest 
dowodem efektywności działania 
systemu, materiałem 
referencyjnym i szkoleniowym.

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Dokumentacja, w tym wszystkie arkusze
zapisów, powinna być opracowana w sposób
czytelny i zrozumiały dla pracowników.

Struktura, układ dokumentów powinien być ujednolicony 

w ramach tej samej formy/zakładu.

System dokumentacji HACCP składa się z: 
►Księgi HACCP 
►Procedur i instrukcji
►Zapisów – dokumentów opisujących funkcjo-

nowanie systemu HACCP

Zasada VII (Etap 12).  DOKUMENTACJA HACCP

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek
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ZAWARTOŚĆ KSIĘGI HACCP

► Strona tytułowa
► Powołanie zespołu ds. HACCP
► Spis treści 
► Ustanowienie zakładowego systemu HACCP
► Definicje i skróty
► Zakres stosowania systemu
► Opis i przeznaczenie produktów
► Schemat technologiczny
► Weryfikacja schematu technologicznego
► Arkusze analizy zagrożeń i identyfikacji CCP
► Limity krytyczne i granice tolerancji
► Arkusze monitorowania CCP i działań korygujących
► Weryfikacja systemu
► Dokumentacja systemowa

Przykład dokumentu
Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Najczęściej tworzone procedury HACCP
►Monitorowania CCP
►Podjęcia działań korygujących w CCP
►Weryfikacji i przeglądu systemu HACCP
►Nadzoru nad dokumentacją HACCP

Procedury dla zakładów posiadających ISO 9001
►Nadzoru nad dokumentacją
►Nadzoru nad zapisami 
►Planowania, prowadzenia auditów wewnętrznych, przedstawiania 

ich wyników oraz zapisów
►Nadzoru nad produktami niezgodnym
►Działań korygujących 
►Działań zapobiegawczych

Dodatkowo występują
►Wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych
►Wycofania towarów niezgodnych
►Identyfikowalności
►Reklamacji

PROCEDURY HACCP

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Rodzaje dokumentów
Księga HACCP/ Plan HACCP

Dokument ustalający politykę jakości zdrowotnej 

i opisujący system HACCP w zakładzie 

Procedury

Dokumenty, opisujące cele, odpowiedzialności 

i przebieg realizacji odpowiednich elementów systemu HACCP 

Instrukcje

Dokumenty, opisujące szczegółowo jak elementy systemu 

HACCP ustanowione w procedurach są realizowane przez 

pracowników

Zapisy HACCP

Dowód wykonywania zadań wskazanych w dokumentacji 

systemowej.

Zasada VII (Etap 12).  DOKUMENTACJA HACCP

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



PROCEDURA, INSTRUKCJA

Procedura to ogólny opis i zasady wykonania danej czynności
powołujący się na instrukcje lub inne procedury oraz wyznaczający
pełnomocnictwa i odpowiedzialność za wykonanie głównych
czynności.
Procedura odpowiada na pytania: co?, kto? kiedy?, gdzie?,
dlaczego?

Instrukcja to szczegółowy opis sposobu postępowania
w określonej sprawie będący rozwinięciem procedury. W
odróżnieniu od procedury dotyczy jednego zadania. Odpowiada na
pytania: jak zrealizować?, jak wykonać?.

ZAPISY
Zapisy powstają w wyniku pomiarów, testów, analiz, a także
raportów z auditów, przeglądów, wprowadzonych zmian,
podejmowanych decyzji i działań.

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



1. CEL – zwięzłe przedstawienie celowości 
2. ZAKRES I PRZEDMIOT – najważniejsze działania opisane 

w procedurze
3. DEFINICJE I SKRÓTY – terminy i skróty stosowane 

w procedurze, niezbędne do zrozumienia treści procedury
4. ZAINTERESOWANE DZIAŁY – w których obowiązuje 

procedura
5. ODPOWIEDZILNOŚĆ I UPRAWNIENIA

6. SPOSÓB POSTĘPOWANIA – opisanie lub przedstawienie 
w postaci schematu blokowego wykonania działania, którego 
dotyczy procedura

7. ZAPISY - wyszczególnienia wszystkich zapisów tworzonych 
podczas realizacji procedury

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE - podanie przywołanych 
w procedurze dokumentów, jak inne procedury, czy instrukcje

PROCEDURA



1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI – określenie przedmiotu (celu) 
instrukcji.

2. SPRZĘT I ŚRODKI – sprzęt i środki do wykonania instrukcji.

3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA – wpisać treść dokumentu.

4. CZĘSTOTLIWOŚĆ – podać jak często należy wypełniać 
instrukcje.

5. ZAPISY – dokumenty będące dowodem spełnienia instrukcji.

INSTRUKCJA



Przykład dokumentu

Minimalizacja

Tabela. Dzienna Karta Pracy w szkolnym Dziale 

Żywienia 

Trafiałek, Czarniecka-Skubina, 2012

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Dzienna Karta Pracy                  Data……………………………….

Higiena personelu – dopuszczenie do pracy

Nazwisko i imię Nazwisko i imię Nazwisko i imię Nazwisko i imię Podpis Szefa Kuchni

HACCP

Magazynowanie CCP1 Temperatura Czas magazynow. Działania korygujące Podpis
Lodówka Nr 1
Lodówka Nr 2
Lodówka Nr 3
Zamrażarka Nr 1
Dezynfekcja jaj CCP2 Fakt dezynfekcji, liczba 

jaj
Czas dezynfekcji Działania korygujące Podpis

Obróbka termiczna dań
mięsnych CCP3

Temp.   w środku Działania korygujące Podpis

Zmywanie naczyń stołowych
CCP4

Temperatura wody

myjącej wyparzaj. Czystość fizyczna Działania korygujące Podpis

GHP i GMP

Pomieszczenia magazynowe Urządzenia 
produkcyjne

Kuchnia główna Lodówka, zamrażarka Pomieszczenia socjalne

Godz. Podpis Godz. Podpis Godz. Podpis Godz., urzą-
dzenie Nr

Podpis Godz. Podpis

Szkodniki Usuwanie odpadów 
pochodzenia roślinnego

Usuwanie odpadów 
pochodzenia zwierzęcego

Sprawność urządzeń

Godz. Podpis Godz. Podpis Godz. Podpis Urządzenie
Uwagi
Podpis

Weryfikacja realizacji zasad GMP, GHP i HACCP

Uwagi Podpis Kierownika Gospodarczego …………………….Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Dzienna Karta Pracy                  Data……………………………….

Higiena personelu – dopuszczenie do pracy

Nazwisko i imię Nazwisko i imię Nazwisko i imię Nazwisko i imię Podpis Szefa Kuchni

HACCP

Magazynowanie CCP1 Temperatura Czas magazynow. Działania korygujące Podpis
Lodówka Nr 1
Lodówka Nr 2
Lodówka Nr 3
Zamrażarka Nr 1
Dezynfekcja jaj CCP2 Fakt dezynfekcji, liczba 

jaj
Czas dezynfekcji Działania korygujące Podpis

Obróbka termiczna dań
mięsnych CCP3

Temp.   w środku Działania korygujące Podpis

Zmywanie naczyń stołowych
CCP4

Temperatura wody

myjącej wyparzaj. Czystość fizyczna Działania korygujące Podpis

GHP i GMP

Pomieszczenia magazynowe Urządzenia 
produkcyjne

Kuchnia główna Lodówka, zamrażarka Pomieszczenia socjalne

Godz. Podpis Godz. Podpis Godz. Podpis Godz., urzą-
dzenie Nr

Podpis Godz. Podpis

Szkodniki Usuwanie odpadów 
pochodzenia roślinnego

Usuwanie odpadów 
pochodzenia zwierzęcego

Sprawność urządzeń

Godz. Podpis Godz. Podpis Godz. Podpis Urządzenie
Uwagi
Podpis

Weryfikacja realizacji zasad GMP, GHP i HACCP

Uwagi Podpis Kierownika Gospodarczego …………………….Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Dzienna Karta Pracy                  Data……………………………….

HACCP
Magazynowanie CCP1 Temperatura Czas magazynow. Działania korygujące Podpis

Lodówka Nr 1

Lodówka Nr 2

Lodówka Nr 3

Zamrażarka Nr 1

Dezynfekcja jaj CCP2 Fakt dezynfekcji, 

liczba jaj

Czas dezynfekcji Działania korygujące Podpis

Obróbka termiczna dań

mięsnych CCP3

Temperatura 

w środku

Działania korygujące Podpis

Zmywanie naczyń

stołowych CCP4

Temperatura wody

myjącej wyparza-

jącej

Czystość fizyczna Działania korygujące Podpis

GHP i GMP

Pomieszczenia 

magazynowe

Urządzenia 

produkcyjne

Kuchnia główna Lodówka, 

zamrażarka

Pomieszczenia 

socjalne

Godz. Podpis Godz. Podpis Godz. Podpis Godz., urzą- Podpis Godz. Podpis

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Dzienna Karta Pracy                  Data……………………………….

Higiena personelu – dopuszczenie do pracy

Nazwisko i imię Nazwisko i imię Nazwisko i imię Nazwisko i imię Podpis Szefa 

Kuchni

GHP i GMP

Pomieszczenia 

magazynowe

Urządzenia 

produkcyjne

Kuchnia główna Lodówka, 

zamrażarka

Pomieszczenia 

socjalne

Godz. Podpis Godz. Podpis Godz. Podpis Godz.,

urzą-

dzenie Nr

Podpis Godz. Podpis

Szkodniki Usuwanie 

odpadów 

pochodzenia 

roślinnego

Usuwanie 

odpadów 

pochodzenia 

zwierzęcego

Sprawność urządzeń

Godz. Podpis Godz. Podpis Godz. Podpis Urządzeni

e

Uwagi

Podpis
Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Dzienna Karta Pracy                  Data……………………………….

Weryfikacja realizacji zasad GMP, GHP i HACCP

Uwagi Podpis Kierownika Gospodarczego 
…………………….

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Podsumowanie

Obowiązki pracowników

• CCP będzie trzeba nadzorować, monitorować, 
a jeśli ustalone wartości będą przekroczone 
będzie trzeba je naprawić, tj. podjąć działania 
korygujące.

• System HACCP trzeba wdrożyć, nadzorować 
i weryfikować.

Obowiązki kierującego 

zakładem

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



Zalety systemu 

HACCP

Gwarancja bezpieczeństwa

Lepiej wyszkolony personel

Większa odpowiedzialność 

personelu za pracę

Utrzymanie się na rynku

Poprawa higieny osobistej 

personelu i higieny pracy

Uporządkowanie 

dokumentacji zakładu

Uporządkowanie procesu

produkcyjnego

Prestiż zakładu

Wady systemu 

HACCP

Niechęć do systemu

Czasochłonność prac 

przy wdrażaniu

Nakłady finansowe

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Opracowanie dr inż. Joanna Trafiałek


