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Pojęcie bezpieczeństwa żywności 

Bezpieczeństwo żywności to zapewnienie, że żywność 
nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu konsumenta, 
jeśli jest przygotowana i/lub spożywana zgodnie z 
zamierzonym zastosowaniem. 

                    Codex Alimentarius Food Hygien Basic Texts,  

                    FAO/WHO, Rzym 2003 

 

Żywność bezpieczna to produkty wolne od czynników 

zagrażających zdrowiu: chemicznych, fizycznych, 

biologicznych,  w tym mikrobiologicznych 

 



Ustawa o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia 

Bezpieczeństwo żywności to „ogół warunków, które 
muszą być spełniane, dotyczących w szczególności: 

 stosowanych substancji dodatkowych i aromatów,  

 poziomów substancji zanieczyszczających, 

 pozostałości pestycydów,  

 warunków napromieniania żywności,  

 cech organoleptycznych 

 i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich 
etapach produkcji lub obrotu żywności  

- w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka”.  



PRAWO ŻYWNOŚCIOWE 

„Prawo żywnościowe” można zdefiniować jako zespół norm 
prawnych ustalających zasady wytwarzania  
i obrotu surowcami, produktami spożywczymi oraz przedmiotami 
użytku wchodzącymi w kontakt z nimi,  
w zakresie niezbędnym do ochrony zdrowia  
i zaspokojenia oczekiwań konsumentów. 

 Polskie firmy sektora spożywczego (w tym wszystkie 

zakłady żywienia zbiorowego) zobowiązane są 

przestrzegać:  

1. ustawodawstwa żywnościowego Unii Europejskiej  

2. krajowych aktów prawnych 

 Szczególne znaczenie odgrywa dodatkowo Codex 

Alimentarius czyli Światowy Kodeks Żywnościowy 



Światowy Kodeks 
ŻYWNOŚCIOWY 

Codex Alimentarius - Kodeks żywnościowy [Codex 
Alimetarius. Food Hygiene. Basic Texts, 2003] jest 
podstawowym dokumentem, który podaje zasady HACCP  
i etapy jego wdrażania. Podaje również definicje podstawowych 
pojęć odnoszących się do systemu. Jest on więc głównym 
źródłem informacji określającym ramy systemu HACCP. 

Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO została powołana w 1962 r. i jest 

organem dwóch działających w ramach ONZ organizacji:  

Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa (FAO – Food and Agriculture Organization) oraz  

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organization). 
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 PRAWO  UE 

►Rozporządzenia – kierowane do wszystkich 
podmiotów i obowiązujące we wszystkich państwach 
Unii 

►Dyrektywy –  są adresowane do krajów 
członkowskich i są dla nich wiążące w zakresie celów 
jakie mają być osiągnięte. Sposób i metody wdrażania 
treści dyrektyw do prawa krajowego pozostaje w 
gestii poszczególnych państw. 

►Decyzje – są obowiązujące w stosunku do podmiotów, do 
których zostały odniesione, np. rządów, przedsiębiorstw itp. 

►Opinie i zalecenia – nie mają charakteru wiążącego 

Rozporządzenia UE 

to akty prawne 

najwyższej rangi 



Prawo UE w zakresie  
bezpieczeństwa żywności 

Zasady 

wspólne 

dla całej 

żywności 

Rozporządzenie (WE) 
178/2002 

zwane «Food Law» 

Rozporządzenie 

(WE) 853/2004 

„higiena środków 

spożywczych 

pochodzenia 

zwierzęcego” 

Rozporządzenie (WE) 
852/2004 

„higiena ogólna” 

Rozporządzenie (WE) 

854/2004 

„kontrola higieny środków 

spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego”  

Rozporządzenie (WE) 
882/2004 „kontrola urzędowa 

żywności” 

 



 Rozporządzenie (WE) 178/2002 
 Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 28 stycznia 2002 r.  

• Definiuje szereg pojęć np. podaje definicję  żywności  
i podmiotu działającego na rynku spożywczym 
 

• Ustanawia Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(European Food Safety Authority, EFSA) 

 
• Ustanawia system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej 

żywności i paszach (RASFF) 
 

• Wprowadza obowiązek stosowania prawa w zakresie 
bezpieczeństwa żywności również do produktów 
importowanych oraz eksportowanych 



 PAKIET 
HIGIENICZNY 

Higiena żywności (zasady ogólne) 

    Rozporządzenie PE i RU nr 852/2004/WE z 29.04. 2004 

►Odpowiedzialność operatorów za przestrzeganie higieny 
we wszystkich stadiach produkcji, przetwórstwa i 
dystrybucji żywności na podstawie tzw. zasad HACCP 

►Bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu produkcji 

 Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.  
 (Dz.U. UE nr I/138 z 30.04.2004 r. s.1)  

Rozporządzenie to jest 

szczególnie istotne dla systemu 

HACCP, ponieważ w art. 5 podane 

jest siedem zasad systemu 



Wszystkie firmy z sektora żywności na wszystkich 
etapach:  

 Produkcja pierwotna 

 Przetwórstwo, pakowanie 

 Magazynowanie, transport 

 Hurt 

 Dystrybucja w każdej postaci 

 Żywienie zbiorowe, również  zamknięte 

 Import 

 Eksport 

Rozporządzenie (WE) 852/2004 z 29.04.2004   

Kogo dotyczy? 



Art. 3  Rozporządzenie 852/2004/WE  
Higiena żywności (zasady ogólne) 

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW  
SEKTORA SPOŻYWCZEGO 

 

 

 

 

     Przedsiębiorstwo sektora spożywczego, zapewniają, 
że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania  

i dystrybucji żywności odbywających się pod ich 
kontrolą spełniane są właściwe wymogi higieny 

ustanowione  
w rozporządzeniu 852/2004. 



 PAKIET HIGIENICZNY 

Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego 

 Rozporządzenie PE i RU nr 853/2004/WE z 29.04.2004 
określa specyficzne warunki higieniczne dla produktów 
żywnościowych pochodzenia zwierzęcego 

► Wymagania dotyczące operatorów, w zakresie przestrzegania 
higieny żywności pochodzenia zwierzęcego (mięsa, jaj i mleka), 
także w zakresie produktów importowanych  spoza Wspólnoty 

► Bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu żywnościowym 

► System HACCP 

 Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.  
(Dz.U. UE nr L/139 z 30.04.2004 r. s. 55)  



PAKIET HIGIENICZNY 

Rozporządzenie (WE) Nr 854/2004 z dn. 29.04.2004 
ustanawiające specyficzne wymagania organizacyjne dla jednostek 
nadzoru urzędowego kontrolujących wytwarzanie produktów 
pochodzenia zwierzęcego z przeznaczeniem do spożycia przez 
człowieka (od 01.01.2006) 
 
Rozporządzenie (WE) 882/2004 z dnia 29.04.2004 dotyczące 
przeprowadzania oficjalnych kontroli potwierdzających zgodność  
z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi 
zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (od 01.01.2006) 
 
►Operatorzy żywności i pasz 
►Bezpieczeństwo żywności w łańcuch żywnościowym 
►System HACCP 



NAJWAŻNIEJSZA I NAJNOWSZA  
POLSKA USTAWA dot. bezpieczeństwa 

żywności to 

Ustawa z dnia 25.08.2006 r. 
(Dz.U.06.171.1225) 

 Określa wymagania i procedury niezbędne do 
zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia 
zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 
178/2002 

 

Obowiązuje od 28.10.2006 r. 



Ustawa z dnia 25.08.2006 r. 
(Dz.U.06.171.1225) 

 

 

 

Dział IV Rozdział 1, art. 59  

 

przepisy ogólne dotyczące wymagań higienicznych 

Podmioty działające na rynku spożywczym są zobowiązane 
przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych określonych w 
rozporządzeniu 852/2004 r.  

 

HACCP = 7 zasad (łącznie z weryfikacją i dokumentacją)  

W zakresie higieny 
żywności odwołuje się 

do Rozp. 852/2004 

 



Rozporządzenie 852/2004/WE  
ZAŁĄCZNIK II 

    OGÓLNE WYMOGI HIGIENY DLA WSZYSTKICH 

PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA SPOŻYWCZEGO 

(Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW GDY MA ZASTOSOWANIE ZAŁĄCZNIK I)  
 

1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ 

ŻYWNOŚCIOWYCH (INNYCH NIŻ WYMIENIONE W ROZDZIALE III) 

2. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ, W 

KTÓRYCH SIĘ PRZYGOTOWUJE, PODDAJE OBRÓBCE LUB 

PRZETWARZA ŚRODKI SPOŻYWCZE (ZA WYJĄTKIEM MIEJSC 

SPOŻYWANIA POSIŁKÓW ORAZ OBIEKTÓW WYMIENIONYCH W ROZDZIALE 

III) 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE RUCHOMYCH I/LUB TYMCZA-

SOWYCH POMIESZCZEŃ (JAK DUŻE NAMIOTY, STRAGANY, 

RUCHOME PUNKTY SPRZEDAŻY), POMIESZCZEŃ UŻYWANYCH 

GŁÓWNIE JAKO PRYWATNE DOMY MIESZKALNE, ALE 

GDZIE REGULARNIE PRZYGOTOWUJE SIĘ ŻYWNOŚĆ W CELU 

WPROWADZANIA DO OBROTU, I AUTOMATÓW ULICZNYCH 



Rozporządzenie 852/2004/WE  
ZAŁĄCZNIK II c.d. 

4. TRANSPORT 

5. WYMAGANIA DLA SPRZĘTU 

6. ODPADY ŻYWNOŚCIOWE 

7. ZAOPATRZENIE W WODĘ 

8. HIGIENA OSOBISTA 

9. PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚRODKÓW 
SPOŻYWCZYCH 

10. PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO OPAKOWAŃ 
JEDNOSTKOWYCH I OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH 
ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

11. OBRÓBKA CIEPLNA 

12. SZKOLENIE 



ROZDZIAŁ I Rozp. 852/2004  
OGÓLNE WYMAGANIA  

DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ ŻYWNOŚCIOWYCH  
(INNYCH NIŻ WYMIENIONE W ROZDZIALE III) 

1. Pomieszczenia żywnościowe muszą być utrzymywane  
w czystości i zachowane w dobrym stanie i kondycji 
technicznej. 

2. Wyposażenie, wystrój, konstrukcja, rozmieszczenie i wielkość 
pomieszczeń żywnościowych: 

 pozwala na odpowiednie utrzymanie, czyszczenie i/lub 
dezynfekcję, zapobieganie lub minimalizowanie dostawania się 
zanieczyszczeń pochodzących z powietrza, oraz zapewnia 
odpowiednią przestrzeń roboczą pozwalającą na higieniczne 
przeprowadzanie wszelkich działań; 

 ma chronić przed gromadzeniem się brudu, kontaktem  
z materiałami toksycznymi, strząsaniem cząstek brudu do 
żywności i tworzeniem się kondensacji niepożądanej pleśni na 
powierzchni; 



ROZDZIAŁ I Rozp. 852/2004  
OGÓLNE WYMAGANIA  

DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ ŻYWNOŚCIOWYCH  
(INNYCH NIŻ WYMIENIONE W ROZDZIALE III) 

      
 CD. PKT 2. 

Wyposażenie, wystrój, konstrukcja, rozmieszczenie  
i wielkość pomieszczeń żywnościowych 

  umożliwia dobrą praktykę higieny, włącznie z ochroną przed 
zanieczyszczeniem oraz, w szczególności, ze zwalczaniem 
szkodników; oraz 

 w miarę potrzeby, zapewnia warunki przetwarzania i składowania 
o odpowiednich warunkach termicznych wystarczające do 
odpowiedniego utrzymywania środków spożywczych we 
właściwej temperaturze oraz zaprojektowane w ten sposób, aby 
temperatura ta mogła być monitorowana i, w razie potrzeby, 
zapisywana.  



3. Musi być dostępna odpowiednia ilość ubikacji spłukiwanych wodą, 
podłączonych do sprawnego systemu kanalizacyjnego. Ubikacje nie mogą 
łączyć się bezpośrednio z pomieszczeniami, w których pracuje się z 
żywnością. 

4. Musi być dostępna odpowiednia liczba umywalek, właściwie usytuowanych 
i przeznaczonych do mycia rąk. Umywalki do mycia rąk muszą mieć 
ciepłą i zimną bieżącą wodę, muszą być zaopatrzone w środki do mycia 
rąk i do higienicznego ich suszenia. W miarę potrzeby należy stworzyć 
takie warunki, aby stanowiska do mycia żywności były oddzielone od 
umywalek. 

5. Muszą istnieć odpowiednie i wystarczające systemy naturalnej lub 
mechanicznej wentylacji. Trzeba unikać mechanicznego przepływu 
powietrza z obszarów skażonych do obszarów czystych. Systemy 
wentylacyjne muszą być tak skonstruowane, aby umożliwić łatwy dostęp 
do filtrów i innych części wymagających czyszczenia lub wymiany. 

6. Wszelkie węzły sanitarne powinny być zaopatrzone w odpowiednią 
naturalną bądź mechaniczną wentylację. 

ROZDZIAŁ I Rozp. 852/2004  
OGÓLNE WYMAGANIA  

DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ ŻYWNOŚCIOWYCH  
(INNYCH NIŻ WYMIENIONE W ROZDZIALE III) 



7. Pomieszczenia żywnościowe muszą posiadać odpowiednie naturalne 
i/lub sztuczne oświetlenie. 

8. Urządzenia kanalizacyjne muszą odpowiadać zamierzonym celom. 
Muszą być zaprojektowane i skonstruowane tak, aby unikać ryzyka 
zanieczyszczenia. W przypadku gdy kanały kanalizacji są częściowo 
lub całkowicie otwarte, muszą być tak zaprojektowane, aby zapewnić, 
że odpady nie przedostają się z obszarów skażonych do obszarów 
czystych, w szczególności do obszarów, gdzie pracuje się z 
żywnością, która może stanowić wysokie ryzyko dla konsumenta 
końcowego. 

9. W miarę potrzeby, muszą być zapewnione odpowiednie warunki do 
przebierania się przez personel. 

10. Środki czyszczące i odkażające nie mogą być przechowywane w 
obszarach, gdzie pracuje się z żywnością. 

ROZDZIAŁ I Rozp. 852/2004  
OGÓLNE WYMAGANIA  

DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ ŻYWNOŚCIOWYCH  
(INNYCH NIŻ WYMIENIONE W ROZDZIALE III) 
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ROZDZIAŁ II 
SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ 

1. W pomieszczeniach, w których się przygotowuje, poddaje 
obróbce lub przetwarza środki spożywcze (z wyjątkiem miejsc 
spożywania posiłków oraz pomieszczeń wymienionych w rozdziale III, ale 
włączając pomieszczenia zawarte w środkach transportu),  

     projekt i wystrój muszą umożliwiać dobrą praktykę higieny 
żywności, w tym ochronę przed zanieczyszczeniem między oraz 
podczas działań.  

 
W szczególności: 

 powierzchnie podłóg muszą być utrzymane w dobrym stanie i 
muszą być łatwe do czyszczenia, oraz w miarę potrzeby, do 
dezynfekcji. Wymaga to stosowania nieprzepuszczalnych, 
niepochłaniających, zmywalnych oraz nietoksycznych 
materiałów, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego 
mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są 
odpowiednie. Gdzie sytuacja tego wymaga, podłogi muszą 
zapewniać odpowiednie odwadnianie podłogowe; 
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ROZDZIAŁ II 
SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ CD. 

  
 powierzchnie ścian muszą być utrzymane w dobrym stanie  

i muszą być łatwe do czyszczenia, oraz tam gdzie jest to konieczne, 
do dezynfekcji. Wymaga to stosowania nieprzepuszczalnych, 
niepochłaniających, zmywalnych oraz nietoksycznych materiałów 
oraz gładkiej powierzchni aż do wysokości niezbędnej do działania, 
chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić 
właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie; 

 sufity (lub, w przypadku gdy nie ma sufitu, wewnętrzna powierzchnia dachu) i 
osprzęt napowietrzny muszą być zaprojektowane i wykończone w 
sposób uniemożliwiających gromadzenie się zanieczyszczeń oraz 
redukujący kondensację, wzrost niepożądanych pleśni oraz 
strząsanie cząstek; 

 okna i inne otwory muszą być skonstruowane w sposób 
uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń.  
Te, które mogą być otwierane na zewnątrz muszą, tam gdzie jest to 
niezbędne, być wyposażone w ekrany zatrzymujące owady, które 
mogą być łatwo demontowane do czyszczenia. W miejscach gdzie 
otwarte okna mogą spowodować zanieczyszczenie, okna muszą być 
zamknięte i unieruchomione podczas produkcji 
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ROZDZIAŁ II 
SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ… c.d. 

 drzwi muszą być łatwe do czyszczenia oraz, w miarę potrzeby, 
do dezynfekcji. Wymaga to wykorzystania gładkich i 
niepochłaniających powierzchni, chyba że przedsiębiorstwa 
sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne 
użyte materiały są odpowiednie;  
 

 powierzchnie (wraz z powierzchniami wyposażenia) w 
obszarach, w których pracuje się z żywnością, a w szczególności 
te pozostające w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym 
stanie i muszą być łatwe do czyszczenia, w miarę potrzeby, do 
dezynfekcji. Wymaga to stosowania gładkich, zmywalnych, 
odpornych na korozję oraz nietoksycznych materiałów, chyba że 
przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe 
organy, że inne użyte materiały są odpowiednie. 
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ROZDZIAŁ II 
SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ CD. 

2. W miarę potrzeby, muszą być stosowane odpowiednie 
urządzenia do czyszczenia oraz dezynfekcji narzędzi 
roboczych oraz wyposażenia. Urządzenia te muszą być 
skonstruowane z materiałów odpornych na korozję  
i muszą być łatwe do czyszczenia oraz muszą posiadać 
odpowiednie doprowadzenie ciepłej i zimnej wody. 

3. W stosownych przypadkach, należy przyjąć odpowiednie 
przepisy dla wszelkich czynności związanych z myciem 
żywności. Każdy zlewozmywak lub inne takie urządzenie 
przeznaczone do mycia żywności musi posiadać odpowiednie 
doprowadzenie ciepłej i/lub zimnej wody pitnej zgodnie z 
wymogami rozdziału VII oraz musi być utrzymane w 
czystości oraz, w miarę potrzeby, dezynfekowane. 



Definicje GMP, GHP 
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności  

i żywienia Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z póź. zm z dnia 08.01.01.2010 Dz. U. Nr 21, poz. 105. 

 Dobra praktyka higieniczna Good Hygiene Practice 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 

 Dobra praktyka produkcyjna (Good Manufacturing Practice 
GMP) w odniesieniu do produkcji żywności: działania, które 
muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby 
produkcja żywności odbywały się w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem, a w 
odniesieniu do produkcji materiałów i wyrobów do kontaktu  z 
żywnością – dobra praktyka produkcyjna w rozumieniu art. 3 lit. a 
rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w 
sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów 
i wyrobów do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 384 z 
29.12.2006, str. 75). 



Zasady GMP i GHP 

 odpowiednie zlokalizowanie budynków i wykończenie wnętrz 
pomieszczeń, 

 odpowiedni układ funkcjonalny pomieszczeń, 

 właściwe zaprojektowanie ciągów technologicznych z wyraźnym 
oddzieleniem operacji brudnych od czystych, 

 odpowiednio dobrane wyposażenie zakładów w sprzęt i 
urządzenia o konstrukcjach łatwych do mycia i dezynfekcji, 

 zapewnienie wymaganej do prawidłowego prowadzenia 
procesów technologicznych, ilości i jakości wody i innych  
mediów, 



Zasady GMP i GHP 

 dobrze zaprojektowany proces technologiczny wraz z 
instrukcjami postępowania w czasie jego realizacji, 

 

 stosowanie kontroli niezbędnych parametrów procesu 
technologicznego z zastosowaniem sprawdzonych, 
atestowanych przyrządów kontrolno-pomiarowych,  

 

 dobrze przeszkolony personel, posiadający aktualne świadectwa 
zdrowia i przestrzegający wymagań w zakresie higieny 
produkcji. 

 







DZIAŁ MAGAZYNOWY 

 Magazyny żywnościowe 

 

CHŁODZONE  

 Mięsa/drobiu/ryb 

 Nabiału 

 Wędlin/wyrobów garmażeryjnych/tłuszczy 

 Owoców i warzyw nietrwałych 

 Komorę niskotemperaturową 

 

 

 

 

 

 

 



Magazyny żywnościowe niechłodzone 

 Artykułów suchych 

 Napojów 

 Ziemniaków i warzyw korzeniowych 

 Kiszonek 

 Śledzi 

 Pomieszczenie urządzeń chłodniczych  

 

 



Nazwa magazynu Temperatura [oC] Wilgotność  

powietrza [%] 

Magazyny niechłodzone 

Artykułów suchych  od +15 do +18 56-60 

Napojów  Od +10 do +18 60-80  

Ziemniaków i warzyw 

korzeniowych 

od   +6 do +10 85-90 

Kiszonek od +6 do +15 70-80 

Śledzi  Od +5 do +18 90-95 

Pomieszczenie urządzeń 

chłodniczych 

+18 70-75 

Komory chłodnicze 

Ryb od -2 do +2 90-95 

Mięsa od  0 do +3 70-90 

Drobiu od  0 do +3 70-90 

Nabiału od +2 do +4 80-85 

Wędlin i tłuszczów od  0 do +3 80 

Warzyw nietrwałych i owoców od +4 do +8 80-85 

Komora niskotemperaturowa od -22 do -18 80-90 



MAGAZYNY NIEŻYWNOŚCIOWE 

Pomieszczenie na odpadki organiczne o 
szczególnych wymaganiach sanitarno-higienicznych 
(temp. 5 °C); 

 

Magazyn zasobów 

 

Magazyn gospodarczy 

 

Magazyn bielizny 

 

 

 



DZIAŁ PRODUKCYJNY 
 

PRZYGOTOWALNIE 
 

 przygotowalnia wstępna warzyw i owoców, 

 przygotowalnia wstępna mięsa, 

 przygotowalnia wstępna ryb,  

 pomieszczenie dezynfekcji jaj 

 przygotowalnia właściwa warzyw i owoców, 

 przygotowalnia właściwa mięsa, 

 przygotowalnia właściwa ryb, 

 przygotowalnia właściwa drobiu,  

 przygotowalnia produktów mącznych, 



OBRÓBKA CZYSTA 

 Warzyw i owoców: rozdrabnianie, przygotowywanie 
surówek 

 

 W przygotowalni właściwej mięsa, drobiu, ryb:  
przeprowadzane są takie procesy jak: porcjowanie, mielenie, 
kutrowanie, przyprawianie, panierowanie, formowanie 

 

 Produktów mącznych: przesiewanie mąki, odważanie 
składników, mieszanie, porcjowanie, formowanie, 
wałkowanie.  

 

 



DZIAŁ 
PRODUKCYJNY 

 deserownia,  

 cukiernia, 

 kuchnia ciepła, 

 kuchnia zimna (zwana też garmażeryjną), 

 zmywalnia naczyń kuchennych 

 



Zmywalnia naczyń konsumenckich  

 Wyróżnia się dwie strefy: brudną i czystą.  

 naczynia wraz z resztkami  posiłku należy traktować 
jako potencjalne źródło zakażenia, dlatego trzeba je 
transportować jak najkrótsza drogą i odseparować od 
już umytej zastawy.  

 

 nadrzędną zasadą jest nie krzyżowanie się dróg 
technologicznych czystych (droga naczyń stołowych 
czystych) i brudnych (droga naczyń stołowych 
brudnych i odpadków pokonsumenckich).  

 

  powinna mieć dogodne połączenie z 
pomieszczeniami, z których dostarczane są brudne 
naczynia i pomieszczeniami, do których dostarczane są 
już umyte.  



Przykładowe usytuowanie zmywalni naczyń 
konsumenckich w zakładzie gastronomicznym  

z samoobsługą 

1 – stół ze zlewozmywakiem   

2 – pojemnik na odpady    

3 – zmywarka kapturowa   

4 – stół wyładowczy 5 i 6 – szafa przelotowa 



W skład pomieszczeń socjalnych wchodzą 

 pomieszczenia higieniczno - sanitarne, takie jak:.  

 

• szatnie dla pracowników,  

• umywalnie/pomieszczenie z natryskami, 

• ustępy dla pracowników z wejściem z korytarza 
przez  przedsionek, 

• jadalnia personelu 



Szatnie podstawowe  

 wyposaża się zazwyczaj: 

- w jedną szafę pracowniczą podwójną dla każdego 
pracownika korzystającego z tej szatni. Jedna część szafy 
podwójnej przeznaczona jest na odzież roboczą, zaś druga  
na odzież własną pracownika.  

 



DROGI 
TECHNOLOGICZNE 

 Czyste 

- Droga półproduktów 

- Droga potraw gotowych 

- Droga czystych naczyń stołowych 

- Droga naczyń kuchennych 

- Droga personelu 
   Brudne 

- Droga surowców 

- Droga brudnych naczyń stołowych 

- Droga odpadków poprodukcyjnych 

- Droga odpadków pokonsumenckich 

- Droga konsumentów 

 

 



Należy wyeliminować ze względów sanitarnych 

krzyżowanie się: 

 

• drogi naczyń czystych z drogą naczyń 

brudnych, 

• drogi naczyń brudnych z drogą dań gotowych, 

• drogi odpadków pokonsumenckich z drogą 

naczyń czystych oraz gotowych dań, 

• drogi konsumentów z drogą surowców. 



ROZDZIAŁ IV 

TRANSPORT 



ROZDZIAŁ IV 
TRANSPORT 

1. Transportery i/lub kontenery używane do przewozu środków 
spożywczych muszą być utrzymywane w czystości  
i w dobrym stanie i kondycji technicznej, aby chronić środki 
spożywcze przed zanieczyszczeniem i muszą, w miarę 
potrzeby, być tak zaprojektowane i skonstruowane, by 
umożliwić właściwe czyszczenie i/lub dezynfekcję. 

 

2. Pojemniki w pojazdach i/lub kontenerach nie mogą być 
używane do transportowania niczego poza środkami 
spożywczymi, jeśli mogłoby to prowadzić do zanieczyszczenia. 

 

3. W przypadku gdy transportery i/lub kontenery są 
wykorzystywane do przewożenia czegokolwiek poza środkami 
spożywczymi lub do przewożenia różnych środków 
spożywczych jednocześnie, musi być zapewnione  
skuteczne rozdzielenie produktów. 



ROZDZIAŁ V 

WYMAGANIA DLA SPRZĘTU 

Przedmioty, instalacje i sprzęt, pozostające  
w kontakcie z żywnością muszą: 

 być skutecznie czyszczone, oraz, w miarę potrzeby, 
dezynfekowane.  

 

 Czyszczenie i dezynfekowanie musi odbywać się  
z częstotliwością zapewniającą zapobieganie 
jakiemukolwiek ryzyku zanieczyszczenia; 



 
ROZDZIAŁ V 

WYMAGANIA DLA SPRZĘTU 

Przedmioty, instalacje i sprzęt, pozostające w kontakcie z 
żywnością muszą: 

 być tak skonstruowane, z takich materiałów i 
utrzymywane  
w tak dobrym porządku, stanie i kondycji technicznej, 
aby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko 
zanieczyszczenia; 

 z wyjątkiem jednorazowych kontenerów i opakowań  
zbiorczych, być tak skonstruowane, z takich materiałów  
i w tak dobrym porządku, stanie i kondycji technicznej,  
aby mogły być starannie czyszczone i, w miarę potrzeby, 
dezynfekowane; oraz 

 być instalowane w taki sposób, aby pozwolić na 
odpowiednie czyszczenie sprzętu i otaczającego obszaru. 



ROZDZIAŁ VI 

ODPADY ŻYWNOŚCIOWE 

 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.logismarket.pl/ip/otto-3-kolowy-pojemnik-na-odpady-3-kolowy-pojemnik-na-odpady-372592-FGR.jpg&imgrefurl=http://www.logismarket.pl/otto/3-kolowy-pojemnik-na-odpady/1276057873-736384194-p.html&usg=__XjBUJGJ85R5Z-Kkjx4JdAnWAzmU=&h=400&w=359&sz=28&hl=pl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=VUj8dj5ZqUU_IM:&tbnh=124&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dpojemniki%2Bna%2Bodpady%26um%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://2bfit.pl/allegro/kosz/35l/0.jpg&imgrefurl=http://aukcja.onet.pl/show_item.php%3Fitem%3D939912694&usg=__MiuVmROfsCNZ5KL95su1Pe3kW8I=&h=894&w=884&sz=70&hl=pl&start=73&um=1&itbs=1&tbnid=D5hUsrfvA4buQM:&tbnh=146&tbnw=144&prev=/images%3Fq%3Dpojemniki%2Bna%2Bodpady%2B3%2Bkategorii%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


ROZDZIAŁ VI 
ODPADY ŻYWNOŚCIOWE 

1. Odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci 
muszą być jak najszybciej usuwane z pomieszczeń, gdzie znajduje 
się żywność, aby zapobiec ich gromadzeniu. 

2. Odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci 
muszą być składowane w zamykanych pojemnikach, chyba że 
przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą wykazać właściwemu organowi, 
że inne typy używanych pojemników lub systemy usuwania są właściwe. Takie 
pojemniki muszą być odpowiednio skonstruowane, utrzymywane w dobrym 
stanie i łatwe do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji. 

3. Śmietniska muszą być zaprojektowane i użytkowane w taki sposób, aby 
można było utrzymywać je w czystości oraz, w miarę potrzeby, chronić 
przed dostępem zwierząt i szkodników. 

4. Wszystkie odpady muszą zostać usunięte w sposób higieniczny i 
przyjazny dla środowiska zgodnie z mającym zastosowanie do 
tego celu prawodawstwem wspólnotowym, i nie mogą stanowić 
bezpośredniego lub pośredniego źródła zanieczyszczenia.  



GHP - ŚMIECI I ŚCIEKI 
 Odpadki przechowywane w szczelnych nienasiąkliwych pojemnikach, 

powinny być usuwane nie później niż po wypełnieniu 2/3 objętości 

pojemnika i zawsze po zakończeniu pracy 

 Pojemniki  na  odpadki  i sprzęt kontaktujący się z nimi oraz duże 

kontenery na odpadki, muszą być myte i dezynfekowane. 

SEGREGACJA ODPADÓW 
ŚMIECI - produkty poch. zwierzęcego przeterminowane lub 
zepsute należy usunąć do oznakowanego pojemnika, 
składować w chłodzonym pomieszczeniu i niezwłocznie 
przeznaczyć do utylizacji, zgodnie z Rozp.(WE) nr 1774/2002  
 
ŚMIECI - produkty pochodzenia roślinnego przeterminowane 
lub zepsute traktowane są jako odpady komunalne i 
podlegają wymaganiom ustawy z dnia 20.06.2001 r. o 
odpadach 



Rozdział VII 

ZAOPATRZENIE W WODĘ 

1. (a) Należy zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w wodę 

pitną, która powinna być używana w każdym przypadku gdy 

jest to niezbędne w celu zapewnienia, że środki spożywcze 

nie są zanieczyszczone; 



Rozdział VII 
ZAOPATRZENIE W WODĘ 

2. W przypadku gdy używana jest woda niezdatna do picia, na 
przykład do celów przeciwpożarowych, pozyskiwania pary, 
chłodzenia i innych podobnych celów, musi być prowadzona w 
oddzielnych systemach, łatwo rozpoznawalnych i nie mających 
połączeń i możliwości powrotu do systemów wody pitnej. 

3. Woda z odzysku używana do przetwarzania lub jako składnik nie 
może powodować ryzyka zanieczyszczenia. Musi być o tym 
samym standardzie co woda pitna, chyba że zostanie wykazane 
właściwemu organowi, że jakość wody nie może mieć 
negatywnego wpływu na wartość zdrowotną produktów 
żywnościowych. 

4. Lód pozostający w kontakcie z żywnością lub który mógłby 
zanieczyścić żywność musi być wytworzony z wody pitnej, 
lub, jeżeli ma być używany do chłodzenia całych produktów 
rybołówstwa, z czystej wody. Musi on być wytwarzany, używany 
i składowany w warunkach, które zabezpieczają go przed 
wszelkimi zanieczyszczeniami. 



ROZDZIAŁ VIII 
HIGIENA OSOBISTA 

1. Każda osoba pracująca w styczności z żywnością powinna 
utrzymywać wysoki stopień czystości osobistej i nosić 
odpowiednie, czyste i, gdzie stosowne, ochronne okrycie 
wierzchnie. 

2. Żadna osoba cierpiąca na chorobę, lub będąca jej nosicielką, 
która może być przenoszona poprzez żywność, 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  
w jakimkolwiek charakterze, jeśli występuje jakiekolwiek 
prawdopodobieństwo bezpośredniego lub pośredniego 
zanieczyszczenia.  
 



Zgodnie z art. 59 Ustawy o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia  

• osoby podejmujące pracę muszą poddać się badaniom 

wstępnym, natomiast pracownicy muszą wykonywać 

badania okresowe, zgodnie z zaleceniami lekarza 

medycyny pracy. 

 

• osoby pracujące z żywnością mają obowiązek poddawać się 

badaniom lekarskim ze względów zdrowotnych w przypadku 

wystąpienia dolegliwości chorobowych, sugerujących 

czerwonkę lub salmonellozę oraz ze względów 

epidemiologicznych – w przypadku epidemii i ognisk 

zakaźnych chorób jelitowych i zatruć pokarmowych 



Zgodnie z art. 59 Ustawy o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia  

 Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać 

określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów 

sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do 

wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje 

możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. 



Pracownik chory lub podejrzany o chorobę zakaźną, 

cierpiący na infekcję dróg oddechowych, biegunkę, 

ropne schorzenia skóry, itp. powinien być 

niezwłocznie odsunięty od pracy wymagającej 

kontaktu z żywnością.  

W zakładzie gastronomicznym nie mogą być 
zatrudnione osoby dotknięte:  

 chorobą zakaźną,  

 gruźlicą płuc,  

 zakaźnymi chorobami skóry,  

 chorobowymi  zmianami na odkrytych częściach ciała (np. 
czyrak, infekcje grzybicze skóry gładkiej, paznokci),  

 schorzeniami, które mogą utrudniać utrzymanie higieny osobistej 
(np. uporczywe zapalenie błony śluzowej nosa – katar sienny) 



Pracownicy gastronomii  

 powinni wyglądać czysto, schludnie i dbać o higienę osobistą 

 przed rozpoczęciem pracy powinni umyć ciało ciepłą wodą z 
mydłem, przebrać się w czystą odzież roboczą 

 odzież własna, jak też robocza powinna być przechowywana 
w szatni, w oddzielnych szafkach. Po zakończeniu pracy 
brudną odzież należy pozostawić w miejscu do tego 
przeznaczonym 

 pracownicy nie powinni przemieszczać się między strefami. 
Pracownicy stref brudnych nie mogą przebywać w strefie 
czystej.  

 osoby wchodzące do strefy czystej muszą zabezpieczać się 
przed przenoszeniem zanieczyszczeń przez noszenie odzieży 
ochronnej, zmianę obuwia i mycie rąk 
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---MYCIE i DEYNFEKCJA RĄK --- 

INSTRUKCJA 

Ważne zalecenia  

Rękawice nie mogą zastąpić dezynfekcji rąk, ponieważ nie 
zawsze stanowią nieprzepuszczalną barierę dla 
drobnoustrojów  

20 – 30% rękawiczek ulega przedziurawieniu w trakcie 
wykonywania prac. 

Rękawice ograniczają możliwość przeniesienia 
drobnoustrojów. 

GHP - HIGIENA PERSONELU 
MYCIE RĄK 
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Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk 
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ODZIEŻ OCHRONNA (FARTUCHY) 

• Odzież ochronna powinna w pełni 
zakrywać ubrania osobiste. 

•  Odzież ochronna i obuwie 
powinny być czyste i w dobrym 
stanie. 

•  Kolejność zakładania odzieży  
 ochronnej to: w pierwszej 

kolejności czepek, a następnie 
fartuch. 

•  Włosy powinny być w pełni  
 schowane pod czepkiem. 
• Zabrania się wnoszenia rzeczy  
 osobistych w obszarze strefy 

produkcyjnej. 



Higiena personelu – pracownicy nie powinni: 

1. przechowywać rzeczy osobistych w strefie 
produkcyjnej (handlowej), 

2. wykonywać czynności, które mogłyby przyczynić 
się do zanieczyszczenia żywności (pić, jeść lub 
żuć, kasłać, czyścić nos, palić tytoń (dym 
tytoniowy jest agresywnym zapachem łatwo 
wchłaniającym się w mąkę, ciasto, pieczywo 
itp.). 

3. nosić biżuterii, zegarków, szpilek i spinek do 
włosów oraz innych drobnych przedmiotów np. 
w kieszeniach fartucha. 



ROZDZIAŁ IX 
PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

1. Żaden z surowców lub składników, albo inny materiał używany w 
przetwarzaniu produktów, nie będzie zaakceptowany, jeśli 
wiadomo, że jest / może być zanieczyszczony pasożytami, 
patogennymi mikroorganizmami lub toksyczny, zepsuty lub 
niewiadomego pochodzenia w takim zakresie, że nawet po 
normalnym sortowaniu i/lub procedurach przygotowawczych 
lub przetwórczych, zastosowanych zgodnie z zasadami higieny 
przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego, produkt końcowy nie 
będzie się nadawać do spożycia przez ludzi. 

2. Surowce i składniki magazynowane, będą przechowywane w 
odpowiednich warunkach, ustalonych tak, aby zapobiegać ich 
zepsuciu i chronić je przed zanieczyszczeniem. 

3. Na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, 
żywność musi być chroniona przed zanieczyszczeniem, które 
może spowodować, iż stanie się niezdatna do spożycia przez ludzi, 
szkodliwa dla zdrowia lub zanieczyszczona w taki sposób, że 
byłoby nierozsądnie oczekiwać, iż zostanie w tym stanie 
skonsumowana. 



ROZDZIAŁ IX 
PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

4. Muszą istnieć odpowiednie procedury, aby zapewnić 
kontrole obecności szkodników.  
Muszą również istnieć odpowiednie procedury, aby zapobiec 
dostępowi zwierząt domowych do miejsc, gdzie żywność jest 
przygotowywana, przetwarzana lub składowana (lub, w 
przypadku gdy w szczególnych wypadkach właściwy organ dopuszcza 
taką możliwość, aby zapobiec możliwości spowodowania 
zanieczyszczenia w wyniku takiego dostępu). 



Działalność szkodników prowadzi do: 
 

 strat gospodarczych spowodowanych niszczeniem  
produktów spożywczych, 

 zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych żywności 
(wydaliny, dojrzałe żywe lub martwe owady lub fragmenty ich ciała), 

 zanieczyszczeń mechanicznych (sierść gryzoni, jaja larw, 
oprzęd, poczwarki), 

 zanieczyszczeń mikrobiologicznych przez nosicielstwo 
drobnoustrojów (np. Salmonella, Clostridium botulinum, Staphylococcus 
aureus, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Aeromonas 

hydrophila, Campylobacter jejuni, a także zarodniki pleśni). 

Szkodniki są 

niebezpieczne 



GRUPY INSEKTÓW 

1. KARACZANY  

2. MRÓWKI  

3. MUCHY  

4. OSY  

5. OWADY MAGAZYNOWE 

6. OWADY PRZYPADKOWE  



ROZDZIAŁ IX 
PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚRODKÓW 

SPOŻYWCZYCH c.d. 

5. Surowce, składniki, półprodukty i wyroby gotowe, które mogłyby 
sprzyjać wzrostowi chorobotwórczych mikroorganizmów lub 
tworzeniu się toksyn, muszą być przechowywane w 
temperaturach, które nie powodowałyby ryzyka dla zdrowia.  
 

Nie można naruszać zimnego łańcucha!!!!! 

 

   Tylko ograniczone okresy, kiedy temperatura nie jest kontrolowana, 
są dopuszczalne, pod warunkiem, że nie powoduje to ryzyka dla 
zdrowia.  
Przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące, dokonujące obróbki 

lub pakujące przetworzone środki spożywcze muszą posiadać właściwe 
pomieszczenia, odpowiednio duże aby oddzielnie przechowywać 
surowce, oddzielnie przetworzony materiał oraz posiadać 
odpowiednią, oddzielną chłodnię. 



GMP – SUROWCE I MATERIAŁY 

• dokumenty przewozowe (specyfikacje, atesty), 
•  temperaturę środków transportu (produktów 

chłodzonych  
i mrożonych) na zgodność z wymaganiami  
producenta i wymaganiami prawa, 

•  stan opakowań (zamknięte, nieuszkodzone,  
bez oznak szkodników), 

•  oznakowanie produktu (data ważności),  
• warunki sanitarne pojazdu, 
• sposób przewożenia (zachowanie  rozdzielności 

produktów),  
•  higienę osobistą konwojenta 

 

Przyjmując surowce i materiały do kontaktu z 
żywnością należy zawsze sprawdzić: 

Przyjmując  

mrożonki lub produkty 

chłodnicze zachowaj 

ciągłość  

łańcucha  

chłodniczego 



GMP – PRZECHOWYWANIE 
 I MAGAZYNOWANIE 

W każdym zakładzie, w miarę możliwości, należy oddzielić produkty 
mogące stanowić zagrożenie dla innych wyrobów. Dotyczy to 
surowego mięsa, drobiu, jaj, warzyw i owoców cytrusowych. 

Mrożonki i produkty 
chłodnicze  
należy przechowywać  
w temperaturze  
zalecanej przez producenta,  
z wyjątkiem mięsa surowego  
(wymagania prawne) 

Należy zachować łańcuch chłodniczy produktów, 
które przez cały czas muszą przebywać w obniżonej 
temperaturze, nawet w czasie transportu żywności! 

Zachowaj 

łańcuch 

chłodnicz

y Zakresy temperatury  

Lp. 
 

Nazwa asortymentu 

Limit 

krytyczny od do 

1. Mrożonki -18°C -22°C -18°C 
2. Nabiał 8°C 2°C 8°C 
3. Wędliny 8°C 2°C 8°C 
4. Wyroby garmażeryjne 6°C 2°C 6°C 
5 Mięso surowe 4

o
C 2

o
C 4

o
C 

5. Sałatki 6°C 0°C 6°C 
6. Prezerwy rybne 6°C 0°C 6°C 
7. Ciasta z kremem 4°C 0°C 4°C 
8. Wyroby cukiernicze i półcukiernicze bez kremu  15°C 25°C 
9. Pieczywo  15°C 25°C 

10. Warzywa  0°C 10°C 
11. Owoce  0°C 10°C 

 



Mycie i dezynfekcja 



Zabiegi mycia i dezynfekcji powinny być 
wykonywane zgodnie z opracowaną instrukcją 

uwzględniającą: 
  

 poszczególne fazy mycia i dezynfekcji,  

 częstotliwość tych zabiegów,  

 rodzaj chemicznych środków myjących i dezynfekujących,  

 stężenia środków myjących i dezynfekujących,  

 temperaturę i czas działania tych środków, 

 sposób suszenia umytych powierzchni, 

 sposób mycia i dezynfekcji sprzętu i urządzeń do mycia oraz dezynfekcji 

HIGIENIZACJA 
Prace porządkowe można podzielić na:  

• doraźne 

• codzienne 

• okresowe 



SAMO MYCIE NIE WYSTARCZA! 
DEZYNFEKCJA JEST 

NIEUNIKNIONA 
 DEZYNFEKCJA to selektywna eliminacja drobnoustrojów, 

zapobiegającą przenoszeniu niektórych niepożądanych 

mikroorganizmów, przez działanie  na ich strukturę lub metabolizm, 

niezależnie od funkcjonalnej postaci komórki.  

Podstawową sprawą z punktu widzenia 

zagrożeń chemicznych jest skuteczne 

usunięcie pozostałości zarówno środków 

myjących, jak i dezynfekujących z mytych 

powierzchni i nie dopuszczenie do 

przypadkowego przedostania się popłuczyn 

do produktu żywnościowego. 

Zawsze usuwaj 

pozostałości 

środków 

myjących  

i dezynfekujących 

W każdym zakładzie powinien być wyznaczony pracownik odpowiedzialny 

za przeprowadzanie zabiegów mycia i dezynfekcji oraz za nadzór nad 

skutecznością tych zabiegów  



  

 

  

 

  

 
  

 

  

 

  

 

 

 

  

 
  

 

  

 

  

 

 

 

  

 
  

 

  

 

  

 

 

 

  

 
  

 

  

 

  

 

 

 

  

 
  

 

  

 

Usunięcie pozostałości 

produktu 

 

Mycie 

Wypłukanie pozostałości 

środków myjących 

Dezynfekcja 

Wypłukanie pozostałości 

środków dezynfekujących 

Mycie i dezynfekcja - fazy 



Mycie i dezynfekcja 

 

sprawdzanie skuteczności 

  

 

 

 

 

 

Czystość fizyczna 
  
  

brak 
zanieczyszczeń 
mechanicznych 

widocznych gołym 
okiem 

 

Czystość 
chemiczna 

  
  

brak pozostałości 
środków 

chemicznych 
użytych do mycia 

i dezynfekcji 
 

Czystość 
mikrobiologiczna 

  
brak 

mikroorganizmów 
powodujących 

psucie się 
żywności oraz 

chorobotwórczych 
 



 

ROZDZIAŁ XI 

OBRÓBKA CIEPLNA 



PROWADZENIE PROCESÓW 
TECHNOLOGICZNYCH  

W zakładach gastronomicznych do zatruć i zakażeń pokarmowych 
dochodzi najczęściej z powodu: 

 nieprzestrzegania higieny osobistej 

 zanieczyszczenia krzyżowego 

 nieprzestrzegania parametrów procesu technologicznego (głównie 
podczas obróbki termicznej i schładzania potraw) 

 

 Obróbka cieplna 
CEL: zapewnienie bezpieczeństwa potrawy przez dezaktywację 
drobnoustrojów w wyniku działania wysokiej temperatury przez 
określony czas 

 

 Temp. w środku wołowiny powinna osiągnąć wartość co 
najmniej 63 st. C przez 2,40 min. 

 Temp. w środku tuszek drobiowych i wieprzowiny powinna 
osiągnąć wartość co najmniej 74 st. C przez 2 min. 

 

 

 



Schładzanie  
Żywność powinna być przetrzymywana poza zasięgiem 
temperatur: od 5,5 st. C do 63 st. C 

Żywność narażona jest na działanie bakterii chorobotwórczych gdy: 

 Pozostawia się ją w temperaturze pokojowej 

 Naraża na działanie promieni słonecznych 

 Wolno schładza  

 Łączy ze składnikami o innej temperaturze (np. zimne mięso 
polane gorącym sosem) 

 
 Potrawy, które nie są serwowane bezpośrednio po obróbce 

termicznej należy schłodzić tak szybko, jak to jest możliwe: 

- Temperatura wewnątrz potrawy musi być obniżona z 60 st. C do 10 
st. C w czasie 2 godz. 

- Schłodzona potrawa powinna być przechowywana w warunkach 
chłodniczych w temperaturze nie przekraczającej + 4 st. C 

- Należy regularnie monitorować temperaturę przechowywanych 
potraw 



Odgrzewanie potraw 

 Temperatura w środku odgrzewanych potraw musi osiągnąć 
wartość wyższą niż podczas pierwotnej obróbki termicznej, 
tzn. co najmniej 75 st. C w ciągu godziny od momentu 
wyjęcia żywności z lodówki 

 

 Należy jak najszybciej przejść przez zakres 
„niebezpiecznych temperatur” tzn. od 5,5 st. C do 63 st. C 

 

 Należy regularnie monitorować temperaturę odgrzewanych  
potraw 

 

 Odgrzewane potrawy serwuje się najszybciej, bez zbędnych 
przestojów czasowych  

 



Temperatury wydawanych 
potraw powinny wynosić: 

  dla zup: 75 st. C 

 dla drugich dań: 63 st. C 

 dla gorących potraw: 80 st. C 

 dla sałatek, surówek, innych potraw 
serwowanych na zimno: 4 st. C. 

 

 
Potrawy utrzymywane w podgrzewaczach muszą zostać wydane w 
czasie do 2 godzin, po tym czasie nie nadają się do spożycia. 

Proces odgrzewania schłodzonych potraw musi być przeprowadzony 
przy zachowaniu następujących zasad: 

 - temperatura w środku musi osiągnąć co najmniej 75 st. C w ciągu 
1 godziny od momentu wyjęcia z chłodni, 

 - odgrzewana żywność musi być jak najszybciej podana 
konsumentowi, 

 - temperatura odgrzewanej żywności powinna być kontrolowana.  

 



 
ROZDZIAŁ XII 

SZKOLENIE 



ROZDZIAŁ XII 
SZKOLENIE 

 Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają: 

1. że personel pracujący z żywnością jest nadzorowany i/lub 
szkolony w sprawach higieny żywności odpowiednio do jego 
charakteru pracy; 

2. że osoby odpowiedzialne za opracowywanie i stosowanie 
procedury określonej w art. 5 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia lub za funkcjonowanie właściwych 
wytycznych, przeszły odpowiednie szkolenie ze stosowania 
zasad HACCP; oraz 

3. zgodność ze wszelkimi wymogami prawa krajowego 
dotyczącymi programów szkoleniowych dla osób pracujących 
w poszczególnych sektorach spożywczych. 



DEKALOG Dobrej Praktyki 
Produkcyjnej 

I.  Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę upewnij się, że posiadasz 
wymagane procedury i instrukcje. 

II.  Zawsze postępuj dokładnie wg instrukcji, nie stosuj “skrótów” czy 
“usprawnień”. Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz – pytaj 
przełożonych lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji.  

III.  Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z 
właściwym surowcem lub półproduktem. 

IV.  Upewnij się, że stan techniczny urządzeń i sprzętu jest prawidłowy 
oraz, że są one czyste. 

V.  Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia 
produktu, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń. 

VI.  Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom i pomyłkom.  

VII.  Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów 
procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu. 

VIII. Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i 
porządku. 

IX.  Dokładnie zapisuj wszystkie parametry przebiegu procesu. 

X.  Przejmij odpowiedzialność za to co robisz. 

 



Dobre Praktyki 

 Dobre Praktyki (GP – Good Practices) zawierają wskazówki, 
których celem jest gwarantowanie minimum możliwych do 
zaakceptowania standardów i warunków wytwarzania i 
przechowywania produktów. 

 

Przykłady innych niż GHP, GMP, GAP Dobrych Praktyk: 

 Dobra Praktyka Laboratoryjna (Good Laboratory Practice – 
GLP), 

 Dobra Praktyka Kliniczna (Good Clinical Practice – GCL), 

 Dobra Praktyka Dystrybucji (DGP), 

 Dobra Praktyka Handlowa (GTP). 

 

 

 



SYSTEM  HACCP 

Spełnienie programów stanowiących 

warunki wstępne 

 Dobra Praktyka Produkcyjna 

 Dobra Praktyka Higieniczna 

umożliwia wdrażanie systemu HACCP 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

  

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”      


