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Obowiązki podmiotów produkcji i obrotu  
żywności wynikające z przepisów  

prawa żywnościowego 
 Akty prawne krajowe:  

 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

ustawa ma charakter ramowy, reguluje w sposób kompleksowy warunki konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa 

żywności na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego  

„od pola do stołu”. 

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny 

środków spożywczych.  

ustanawia ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny środków spożywczych. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 roku ustalające ogólne 

zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 

ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego. 

 

 



 Dobra praktyka higieniczna (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  

 
GHP /GMP obejmują następujące obszary: 
 
1. Lokalizacja i otoczenie zakładu 
2. Budynki i układ funkcjonalny pomieszczeń 
3. Maszyny i urządzenia 
4. Procesy mycia i dezynfekcji 
5. Zaopatrzenie w wodę 
6. Odpady żywnościowe 
7. Zabezpieczenie przed szkodnikami 
8. Szkolenie personelu 
9. Higiena i stan zdrowia personelu 
10. Dokumentacja i zapisy 

 

 Dobra praktyka produkcyjna (GMP) 

działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą 

być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i 

wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały 

się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną 

żywności, zgodnie z przeznaczeniem  

 



MYCIE i DEZYNFEKCJA  
 
 
• Księga Mycia i Dezynfekcji 

• Harmonogram mycia i dezynfekcji 
• Instrukcje mycia i dezynfekcji 
• Rejestr środków czystości 
• Rejestr przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji 
 

• Mycie- usunięcie zabrudzeń fizycznych, brud, kurz, tłuszcz itp. 
 
• Dezynfekcja- zmniejszenie liczby mikroorganizmów do poziomu niezagrażającego ani 
zdrowiu konsumentów , ani jakości handlowej produktu jest możliwe dzięki dezynfekcji  
 

 



HIGIENA PERSONELU 

Pracownikowi nie wolno mieć podczas produkcji posiłków: 

• biżuterii, szpilek, zegarków, spinek do włosów oraz innych drobnych przedmiotów, 

• długich i polakierowanych paznokci, gdyż utrudnia to utrzymanie prawidłowej higieny rąk, 

• mieć przy sobie rzeczy osobistych w strefie produkcyjnej, 

• wykonywać czynność, które mogłyby przyczynić się do zanieczyszczenia żywności, a w szczególności pić, jeść lub żuć 
gumy, palić tytoniu, czyścić nos. 

 

W czasie pracy należy szczególną uwagę zwrócić na utrzymanie higieny rąk. 

 

Częstotliwość mycia rąk wynika z wykonywanych czynności.  

 

Pracownik musi myć ręce: 

• przed przystąpieniem do pracy, 

• po każdej czynności „brudnej”, 

• po spożyciu posiłku, 

• po każdym wyjściu poza strefę produkcyjną, 

• okresowo podczas pracy, gdy na przykład następie zmiana wykonywanej czynności, 

• po każdorazowym wyjściu z toalety. 

 



Pracownicy powinni nosić odzież roboczą: 

• nakrycia głowy, 

• ochrona włosów, (w przypadku mężczyzn- ochrona zarostu na brodzie), 

• obuwie robocze, zakrywające palce, pięty, na podeszwie antypoślizgowej, 

• jeśli wymagane to maseczki i rękawiczki 

 

Stan zdrowia i higiena pracowników 

Pracownicy muszą postępować zgodnie z wymogami higieny i nie mogą stanowić źródła zanieczyszczenia 
żywności. 

Niezależnie od posiadania zaświadczeń o celów sanitarno- epidemiologicznych, na podstawie, którego 
pracownik jest dopuszczany do pracy na określonym stanowisku w kontakcie z żywnością, pracownik 
powinien być natychmiast czasowo odsunięty od pracy i skierowany do lekarza, jeśli: 

• zachoruje na chorobę zakaźną, 

• cierpi na alergiczne schorzenia skóry, 

• cierpi na schorzenia górnych dróg oddechowych, np. katar sienny itp., 

• cierpi na dolegliwości żołądkowo- jelitowe, 

• ma na skórze skaleczenia, niegojące się oparzenia, w szczególności zmiany ropne. 

 



• posiłki powinny być spożywane wyłącznie w wydzielonym miejscu (pom. socjalne). 

• w szatniach odzież wierzchni i robocza przechowywana jest osobno, 

• obok umywalki powinien stać pojemnik na mydło lub mydło w płynie, oraz środek dezynfekujący, a 
także ręczniki jednorazowe, 

 



Jak popularne są choroby wywołane patogenami 
żywności (USA; rocznie) 

• 9,4 mln zachorowań  

• 55 961 hospitalizacji 

• 1 351 zgonów 

• 14 miliardów USD kosztów 

• 61 000 QALY 

• 95% powyższych powoduje 14 patogenów 



Odwodnienie spowodowane zapaleniami układu pokarmowego 

 

W ciągu 24 godzin: 

• Około 200 000 000 osób na świecie cierpi na zapalenie układu pokarmowego 

• Płyny, które są wydalane podczas wymiotów i biegunek równają się wodzie 
przepływającej przez wodospady Wiktorii w ciągu jednej minuty: 65 280 000 litrów! 

•  Dwie główne grupy wirusów, które powodują tego rodzaju zapalenia to Rotawirusy 
oraz Norawirusy 

 

 



Norawirusy: 

• 50% wszystkich zapaleń układu pokarmowego w USA – 23 000 000 przypadków 
rocznie 

• Symptomy choroby dwuwiaderkowej 

• Przez cały rok, chorują osoby w każdym wieku 

• Przenoszone drogą fekalno – oralną 

• W stanach można się zgłosić do badań klinicznych! 

• 30% infekcji jest asymptomatyczna 

• Często zdarza się  w różnych zamkniętych miejscach – często na statkach 
wycieczkowych oraz w samolotach 

• Nie spożywać darmowych miętówek itp. które często są w sklepach wystawione 

 



1. Pocieranie wewnętrznych części dłoni. 
 

2. Pocieranie wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni, a następnie w odwrotnej kolejności zewnętrzną częścią lewej 
dłoni o grzbietową część prawej dłoni. 
 

3. Pocieranie wewnętrznych części dłoni z przeplecionymi palcami, aż do zagłębień między palcami. 
 

4. Pocieranie górnych części palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni z palcami złączonymi, a następnie odwrotnie. 
 

5. Obrotowe pocieranie kciuka prawej dłoni o wewnętrzna część zaciśniętej na niej lewej dłoni, a następnie odwrotnie. 
 

6. Obrotowe pocieranie wewnętrznej części lewej dłoni złączonymi palcami dłoni prawej,  a następnie odwrotnie. 
 
Uwaga: Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki. 



 
Dobra Praktyka Produkcyjna- 

GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) 
 

• przyjęcie surowców i materiałów, 

• magazynowanie i postępowanie z surowcami, 

• procesy obróbki wstępnej, 

• procesy obróbki zasadniczej, 

• transport wewnętrzny, 

• magazynowanie wyrobów gotowych oraz transport  

• zewnętrzny i dystrybucja wyrobów. 



Przyjęcie do zakładu i magazynowanie surowców i materiałów pomocniczych 

Przyjmowanie towaru 

Wszystkie surowce , dozwolone substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu 
żywności, półprodukty, wyroby gotowe oferowane do spożycia oraz materiały i wyroby 
przeznaczone do kontaktu z żywnością, tj. opakowania papierowe, z tworzyw sztucznych itp., 
muszą mieć odpowiednie specyfikacje jakości zdrowotnej. 

Przy każdej dostawie należy sprawdzić m.in.: 

• Czystość środka czystości, 

• Stan opakowań, 

• Cechy organoleptyczne przyjmowanych środków spożywczych, 

• Temperaturę środka transportu lub jeżeli to możliwe produktów; 

• Daty przydatności do spożycia, lub daty minimalnej trwałości do spożycia, 

• Higienę osobistą dostawcy. 

 

Należy prowadzić rejestr dostawców i dostaw 

 

 

 



Właściwe parametry dla dostarczanej żywności to: 

 nabiał od 0°C do +7°C 

 wędliny od 0°C do +7°C 

 mięso świeże (czerwone) od 0°C do +7°C 

 mięso drobiowe (białe) od 0°C do +4°C 

 podroby od +0°C do +3°C 

 produkty z mięsa mielonego od 0°C do +2°C 

 mięso mrożone ≤-18°C 

 mrożonki ≤-18°C 

 

Termin przydatności do spożycia, zapisywane jako "należy spożyć do: dzień, miesiąc, rok„ 

 

Data minimalnej trwałości, oznaczana jako „najlepiej spożyć przed” albo „najlepiej spożyć 

przed końcem” 



 Przechowywanie 

Należy przestrzegać następujących warunków sanitarnych: 

• wszystkie artykuły żywnościowe powinny być zabezpieczone przed zepsuciem, 
zanieczyszczeniem, porażeniem przez szkodniki, dostępem owadów, 

• artykuły szybko psujące się należy umieszczać w szafach chłodniczych, 

• artykuły powinny być układane asortymentami tak, aby nie oddziaływały na siebie w sposób 
szkodliwy, 

• okresowo należy towary przeglądać, usuwając artykuły zniszczone lub o zmienionych 
cechach, 

• NIE WOLNO kłaść produktów spożywczych na ziemi, 

• Nie wnosić produktów spożywczych w opakowaniach zbiorczych, kartony itp. powinny być 
usuwane przy odbiorze towaru, 

• rzeczy ułożone na półkach nie mogą dotykać ścian, 

• w chłodniach z surowym mięsem nie mogą się znajdować gotowe posiłki. 

 

UWAGA: Nie dopuścić do przerwania łańcucha chłodniczego! 



Przy stosowaniu urządzeń chłodniczych należy 
przestrzegać następujących zasad: 

• nie wkładać do urządzeń chłodniczych środków 
spożywczych o temperaturze wewnętrznej wyższej niż 
+15, 

• urządzenia chłodnicze powinny być wypełnione w 
granicach 50 - 70 % pojemności, 

• półki nie mogą być niczym wyściełane a produkty 
powinny być ułożone luźno, 

• należy przestrzegać i ewidencjonować właściwe zakresy 
temperatur. 

 



Magazyny do przechowywania żywności powinny: 

 

• Chronić żywność przed zanieczyszczeniem, 

• Umożliwić utrzymanie czystości i porządku 

• Zapewnić warunki temperatury i wilgotności gwarantujące zachowanie  

• Możliwe najwyższej jakości zdrowotnej i odżywczej żywności. 

• Zapewnić odpowiednią rotację produktów : 

 FIFO- pierwsze przyszło, pierwsze wychodzi oraz,  

 FEFO- pierwsze wygasa, pierwsze wychodzi. 

• Zapewnić odpowiednią segregację poszczególnych rodzajów żywności  

• Ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału surowców od produktów gotowych. 



Alergie pokarmowe w liczbach 

• Przewlekłe choroby alergiczne – 150 mln Europejczyków 
• Katar sienny (pyłkownica) – 100 mln Europejczyków 
• Astma – 70 mln Europejczyków 
• Alergie pokarmowe – 17 mln Europejczyków (3,5 mln dzieci) 
• U 8% Europejczyków występuje ryzyko ostre (wstrząs 
anafilaktyczny) 
• Do 2025 roku, 50% Europejczyków będzie miało co najmniej jedną 
alergię. 
• u 45% chorych nigdy nie rozpoznano alergii 



Dodatkowe wymagania dla pomieszczeń dla pomieszczeń 
 

 Konstrukcja, wielkość i wyposażenie pomieszczeń  dostosowane do rodzaju 
i wielkości produkcji. 

 Rozmieszczenie pomieszczeń zapobiegające krzyżowaniu się dróg. 

 Możliwość przechowywania żywności we właściwej temperaturze. 

 Odpowiednie do wykonywanych czynności oświetlenie pomieszczeń, 
naturalne lub sztuczne. 

 Wentylacja zapobiegająca powstawaniu skroplin. 

 Zabezpieczenie przed dostępem szkodników i zanieczyszczeń. 

 

 
 

 



Wymagania dla pomieszczeń 
 

 Zaopatrzenie w wodę zdatną do picia. 

 Stanowiska przeznaczone do mycia żywności oddzielone od stanowisk 
przeznaczonych do mycia rąk. 

 Wyposażenie w odpowiednią ilość umywalek do mycia rąk z ciepłą i zimną 
wodą, zaopatrzonych w środki do mycia rąk i higienicznego osuszania rąk. 

 Odpowiednia ilość ubikacji posiadających wentylację. 

 Kanalizacja sanitarna i technologiczna. Tam gdzie to konieczne – kratki 
ściekowe. 

 Szatnie odpowiednie do ilości pracowników 

 Przechowywanie środków do mycia i dezynfekcji w osobnych 
pomieszczeniach (innych niż żywnościowe). 
 

 

 



Pomieszczenia muszą być utrzymywane w dobrym stanie sanitarnym i 
kondycji technicznej: 

 
 powierzchnie podłóg nieprzepuszczalne, zmywalne, z nietoksycznych 

materiałów, łatwe do mycia i dezynfekcji, 

 powierzchnie ścian nieprzepuszczalne, zmywalne, z nietoksycznych 
materiałów, łatwe do mycia i dezynfekcji, gładkie do niezbędnej wysokości, 

 konstrukcja okien i sufitów uniemożliwiająca gromadzenie się 
zanieczyszczeń, 

 otwierane okna zabezpieczone siatkami przeciwko owadom, 

 powierzchnia drzwi gładka, nienasiąkliwa, łatwa do utrzymania w 
czystości. 

 

 



Chcesz zostać Partnerem KSOW? 

Zarejestruj się na stronie ksow.pl  


