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Projekt technologiczny zakladu:

- czesc oplsowa,

ltozp. Dz.U. 2013.43,+, S 1 ust. 1 pkt 1, S 2 pkt

2.
- czgSe graficzna.

lrozD. Dz.U. 2013.'434, S 1 ust. 1 pkt 2, S 2 pkt 2

D ecyzja zatwietdzaj1ca projekt technologiczny zakladu.
(ustawa Dz.U. 2014.1577 , art. 19 ust. 2 i 3)

4.
D ecyzja Powiatowego Lekatza Weterynarii.

(ustawa Dz.U. 20 14.1377, art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a-d)

5.

Zaopatrywanie produkt6w pochodzenia zttierzecego wprowadzanych na rynek w wymagane
lokumenty (Swiadectwa).

(ustawa DZ.U.2O l4 .],577 , art, 9 ust. 2a)

6.

Produkty pochodzenia zuierzecego stanow'iace surowiec do produkcji w zakladach
zatwierdzonych pochodzq z zakladow zatwrerdzonych (z wyjqtkiem produktow produkcji
podstawowej).

(ustawa Dz. U.20 I 4 .1577 , ^rt. 
2ll)

7
Produkty pochodzenia zwierzecego pochodz4ce z zddad6w zatwterdzonych korzystajacych z

krajowych Srodkow dostosowujacych sq wprowadzane na terytorium Polski.

(ustawa D2.U.2014.1577, art. 2lc

8.

Informowanie PLW o zaprzestaniu produkcji na rynek panstwa trzeciego oraz o zrni'anach
stanu prawnego lub faktycznego.

(ustawa Dz.U.20 14 .1577 , art. 2 1a ust. 6

9.

Czy w przypadku decyzji nakazuj4cej usuniecie uchybien 1ub zakazuj4cej wysylki 2lnx,noSci do
pafistwa trzeciego zaklad spelnil wymagania okreSlone przez wlaSciwe organy panstwa
trzeciego?

(usta$a Dz.U. 2014.1577 j.t., art.23 ust.5l

i

Systemy i procedury wdroZone w zakladzie gwarantuja moZliwoSi ustalenia wszystkich
dostawcow mierzat rze2nych,4rwnoSci, substancji przeznaczonych do dodania do 2ywnoSci

(u; zaleZnoSci od rodzaju protuadzonej dzialalnoSci).
(17812OO2, art. 18 ust. 2

2.

Ka2demu zwietzeclu 1ub ka2dej partii zwierz4t wprowadzanych do rze2ni towalzysz4
informacje dotyczace lancucha 21'lrnoSciowego i/1ub inne wymagane dokumenty (Swiadectwa

zdrouira, paszporty, dokumenty przewozowel

@5312OO4, zal. II, sekcja II, ust. 2 lit.b. sekcja III; 178/2OO2, att. 18 ust. 2)

3.

Zwierzgta przezrLaczone do uboju zostaly prawidlowo zidentyfikowane.
W przypadku zuierzqt gospodarskich kopytnych w spos6b umoZliwiaj4cy okreSlenie ich
pochodzenia.

(853/2004, zal. II, sekcia II, ust.2 lit. a, zal. Ill, sekcja I, rozdz. lV, ust.3

4.

Do kaZdej tuszy lub, w przypadku odpowiedniej identyfikacji, do grupy tusz odstrzelonych
Nlerzat lownych wprowadzanych do zal<ladu obrobki, zal4czone jest oSwiadczenie o

przeprowadzeniu oglgdzin przez przeszkolonego mySliwego.
(NaIezA prue1ledzi1 na przykladzie losouto u.rybrangch dostau.t)

(a53 l2OO4. zal. III, sekcja IV, rozdz. II, ust. 4: tozp. Dz.U. 2O12, poz. 1092,$ 8

5.

Dokumenty towaJzysz4ce dostawom ka2dej partii li'wnoSci pochodzenia zwierzgcego

zawieraj4 informacje dotycz4ce: dokladnego opisu 2ylvnosci, wolumenu 1ub iloSci, naz*y i
adresu podmiotu wysylajacego, nazw i adresu wlaSciciela wysylanej 2ywnoSci, je2e1i jest inny
ni2 podmiot wyslaj4cy, oazwy i adresu odbiorcy Z1'llrroSci, nazwy i adresu wlaSciciela

otrzymy,wanej 2lzvrnoSci,jeZelijest inny ni2jej odbiorca, odniesienre identyfikuj4ce serig,
partig 1ub przesylkg otaz date wysylki.
(Na przykladzie losou.to tuybrangch dostau.t nale2g sprau.tdzit krzginu.to kompletnoSt,
poprau.tnoS1 oraz zgodnos1 informacji zauortgchttt r62ngch dokumentochtou.tanzyszqcgch
przesglkom np. tnndloutgch dokumentachidentgfikacgjngclt, i;uiadecfiaach zdrouio,fakturoch.
CMR, dokumentoch przgjqcia touant do magazAnu, a ut przypadlttt produkt6ttt rybol6rt-tshaa '
dokumentach piemszej sprueda2g produktiu rybol6ushua,deklarocjoch kapitana dla
produkt1u.t rybol6utstuta itp. )

{931/201 i, art. 3
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6.

Istnieje powiapatie pomigdzy dokumentacj4 towarzyszac| dostawie ka2dej partii 2ywnoSci i
substancji przez11aczonych do dodania do fu,rrgnosci, a informacjami zawartymi na ich

etykietach lub oznakowaniu, zgodnie ze szczeg6lowymi wymaganiami okreslonymi w

przepisach dotycz4cych oznakowania.
(Nale2g sproudzii na przgklodzie losotuo toybranAch dostau)

(17812OO2, art. 18 ust.2,4

7.

Prowadzone rejestry i raporty dotyczqce poszczeg6lnych etap6w procesu produkcyjnego

umo2liwiaj4 przeSiedzenie przychodu oraz rozchodu zrrumoSci i substancji przeznaczorrych do

dodania do 2yu,rroSci, jak rownie? okreSlenie do jakich pa-rtii wytwarzalych produkt6w zostaly

uLyte.
(NaleZg przeStedzi1 na przgktadzie losottto tugbrangch partii)

117812OO2, art. 18 ust. 1l

8.

Istnieje zgodnoSd pomigdzy skladem ZyurnoSci podanym najej etykiecie, okreSlonym w

recepturach zaliadowych, a iloScia poszczeg6lnych skladnikow faktycznie u2ytych do

wytw arzarria poszczeg6lnych partii, zapisanq w raportach produkcyj nych.
(Nale2g przeSledzit na przgkladzie losottto ttLgbrangch partii)

07al2OO2, art. 18 ust. 1,4)

9.
Na wszystkich etapach procesu technologicznego, oznakowalie wytwarzanej z]'\,Tlosci

umo2liwia jej identl'fikacjg oraz partli, z ktorcj pochodzi.
117a12002, art. 18 ust. 1,4

10.
Systemy i procedury wdroZone w zakladzie gwara-ntuja mo2liwoS6 ustalenia wszystkich
przedsiebiorstw, ktorym dostarczyl :irwnoSi.

(17812OO2, art. 18 ust.3

11

Dokumenty towarzysz4ce wysylkom ka-idej partii f,u.noSci pochodzenia zsvierzgcego zautietaj4
informacje dotyczqce: dokladnego opisu 21wnoSci, wolumenu lub iloSci, nazwy i adresu
podmiotu wysylajacego, oazwy i adresu wlaSciciela wysyianej Zyv,noSci, je2eli jest inrry nia
podmiot wyslajacy, tazwy i adresu odbiorcy 2ywnoSci, nazuty i adresu wlaSciciela

otrzymyvuanej 2ywnoSci, je2eli jest inny niZ jej odbiorca, odniesienie identyfikujqce seriq,

partig lub przeslkg oraz date lvysflki.
(Na przgkladzie losou-to u.tybrangch tugsylek nale2g sprau.sdzic kompletnoSi, poprauno9i,
zgodnoSe infonnacji zautartgch ut dokumentach tou.torzgszqcgch toysglkom np. Lnndlottrych

dohtmentach identgfikacgjngch, Suiadecfitach" fokhroclt" listach zaladunkott-tgclt"

dolumentoch tugdania z maga-zynu itp.)

(931/2011, art.3

12.

Oznakowanie produktow spo)ywczychprzeznaczonych do wysylki zawierawymagane
informacje.
(W przgpadlu nieprauidloutoSciu.t oznakouaniu Zgu.noSci opakouanej przeznaczonej dlo
konsum.ent6u.t nale2g powiadomi1 ulaSciue organg IJHAR-S)

{l 169/2011, art. 8 ust. 8, art. 9 i 10

Zaklad posiada opracowa-ne i wdroZone procedury dotyczqce wycofania z rynku 2ywnoSci

niezgodnej z wymogarni w zakresie bezpieczeristwa.
(17 8 / 2OO'2, att. 19, 852 I 2OO4, art. 5

2.

W przypadku powzigcia podejrzenia lub uzyskania informacji, 2e Srodek spoLywczy rnoie bye
fliebezpieczny, jak r6wnie2 w przlpadku wycofania z rynku 2yvrnoSci niezgodnej z wlT nogami

w zakresie bezpieczenstwa, odpowiednie informacje sa niezwlocznie przekazywane PLW.

(178/2OO2, aft. i9 ust. 1 i 3l

W przypadku wycofania z rynku 2yurnoSci niezgodnej z wymogami w zakresie bezpieczenstwa,

zaklad wspolpractje z wiaSciwymi wladzami w celu unikniecia 1ub zmniejszenia ryzyka
miapanego z dostarczan4lub dostarczon4 przez siebie 4vnoSci4.

lfia/2OO2, art. l9 ust.4)
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1

Opracowana, wykonana i utrzymy"wana stala procedura lub procedury na podstawie zasad

HACCP.
(852/2004, art. 5 ust. 1

2.
OkreSlono wszelkie zagroienia, ktorym nale2y zapobrec, wyeliminowac lub ograniczyc do

akceptowalnych poziomow' 
@52r2oo4,art= ust.2 rit

OkreSlono \<rytyczne punkty kontroli (KPK) w dzialaniu 1ub dzialaniach, w ktorych kontrola
jest konieczna do zapobieLeni,a lub wyeliminowania zagroileni.a lub do ograniczenia go do

akceptowalnych poziomow' 
(852/2OO4, art.s ust. 2 lit

4.

Ustanowiono limity krytyczne w KPK, ktore oddzielaja poziom akceptowalny od

nieakceptowalnego w celu zapobie2enia, wyelimrnowania lub ograniczenia zidentyfikowanych
zagroLei.

(852/2OO4, art.5 ust. 2 lit. c)

5.
Ustanowiono i wprowadzono skuteczne procedury monitorowania w KPK.

la52/2OO4, art.5 ust.2 lit. d)

6.
Ustanowiono dzialarianaprawcze, gdy monitorowanie wykazuje, 2e KPKjest poza kontrola.

{85212OO4, art.5 ust.2 lit. e

7
Ustanowiono procedury weryfikuj4ce.

(85212OO1, art.5 ust.2 lit.

8.
Dokumentacja (skuteczne procedury ewidencji).

la52 l2OO4, art.5 ust. 2 lit.

9.
Przegl4d procedur po dokonanych modyfikacjach w produkcie, procesie lub dzialaniach'

(852/2004, art. 5 ust. 2'

I
Pomieszczenia Zylr.nosciowe utrzymane w czystoSci, dobrym stanie i kondycji technicznej.

(852l2OO4,zal. II, rozdz. I, ust. 1

vVyposa2enie, wystr6j, konstrukcja, rozrnreszczeni.e i wielkoSi pomieszczen zapewniaj4:

la52 I 2OO4, zal. II, rozdz. l, ust. 2, lit. a

2. odpowiednie utr4rnanie ;

3, - czyszczetie i/lub dezynfekcjg;

4. - zapobieganie lub minimalizowanie przenikania zanieczyszczei z powiettza;

5 - odpowiedni4 przestrzei r obocz4 (higieniczne przeprowadzanie dzialafl ).

Wyposa2enie, wystr6j, konstrukcja, rozrni.eszczenfe i wielkoSi pomieszczen chroniq przed:

(a52 / 2OO4, zal. Il, rozdz. l, ust. 2, lit. b

6. - gromadzeniem sie brudu;
7. - kontaktem z rnateia)ami toksycznymi;

8. - strz4saniem czastek brudu do ryw*,noSci;

9. tworzeniem sig kondensacji lub niepo24danej pleSni na powierzchni.

10.

Wyposa2enie, wystr6j, konstrukcja, rozrnteszczenie i wielkoSc pornieszczei umo2liwiaja
prowadzenie dobrej praktyki higienicznej, wl4cznie z ochron4 przedzanreczyszczeniernoraz
zw alcz anie m szkodnikow.

(a52 l2OO4, zal. ll, tozdz. l, ust. 2, lit.

l1
Wyposa2enie, wystroj, konstrukcja, rozrnieszczenie i wielkoSc pomieszczen zapewniaj4:

(852l2OO4,zal.II.rozdz. l, ust.2, lit. d

12.
- odpowiednie warunki termiczne przetwarzama i skladowania (wlaSciwa temperatura
Srodk6w spo2,rrwczych) ;

13. - monitorowanie temperatury i w razie potrzeby zapisywanie temperatury.

t4.
Toalety (odpowiednia liczba, splukiwanie wod4, podl4czenie do sprawnego systemu
kanalizacyinego, umieiscowienie/ lokalizacja).

(85212OO1, zal. Il, rozdz. I, ust. 3)

15.

Umyvualki (odpowiednia liczba, umiejscowienie/lokalizacja, wlaSciwe przeznaczenie,bie2aca
zirrtna i ciepla woda, Srodki do mycia i higienicznego suszenia, oddzielenie od miejsc mycia

fuwrnosci).
1852 I 2OO4 , zal. ll, rozd,z. l, ust. 4
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16.

Wentylacja (sprawno56 i skutecznoSi, natura]na 1ub mechaniczna, krerunek przeplyrvu

po*i.t.ra, konstrukcja umo2liwiaj4ca latwy dostqp do fiitrow i innych czqsci wymagajacych

czyszczenialub wymiany. II$IAGA: w przvpadku stwierdzenia skroplin - ocena -N")'

B52l2OO4, zal. ll. rozdz l ust 5

17.
Wgzly salitarne (naturalna lub mechaliczna wentylacja)'

1852l2OO4,zal.1l, rozdz. I, ust.6

18.
Oswietlenie (natura,lne i/1ub sztuczne).

la5'2l2OO4,zal. li, rozdz. I, ust.7)

19.

wradrilukanalizacyjne (projekt, konstrukcja, ryzyko zanieczyszczetta zJvrnoSci' kierunek

przeply,wu, szczeg6ktaDwagaprzy systemach czgsciowo 1ub calkowicie otwartych) za

wyj4tkiem pornieszczei o temp. <0' C lub w ktorych kanalizacja nie jest wymagana, np.

rnagazyn przypraw.
(852l2OO4,zal. II, rozdz. I, ust 8l

20. Szatnie dia personelu
(852l2OO4,zal. II, rozdz. I, ust.9

27

S-dkt % r.-4* i odka2ajqce (miejsce skladowania r przechowy'wania, zakaz

przechowyurania w miejscach gdzie dokonywane sq operacje z 21'lr"noSci4)'

1852 I 2OO4, zal. Il, rozdz. I, ust l0

1

Pr"fkt i wystroj pomieszczen zapewniqia GHP, w tym ochronq :furnoSci przed

zanieczyszczeniem podczas wykonywanych operacji.
{a521'2OO4,zal. II, rozdz. II, ust

2.

posadzki/podlogi (powierzchnie w dobrym stanie, latwe do czyszczenia i dezynfekcji,

wykonane zrnaLerial6w: nieprzeptszczalnycl, niepochlaniajacych, zmynualnych,

nietoksycznych, system odwadniania podlogowego).

185212OO4, zal. II, rozdz. II, ust. 1,lit. a

3.

Sciany (pow.ierzchnie w dobrym stanie, latwe do czyszczenia i dezynfekcji, wykonane z

material6w: nieprzeptsszczalnych, niepochlaniajacych, zmylualnych, nietoksycznych, o

gladkiej powierzchni do wysokoSci niezbqdnej do dzialania.
la52l2OO4,zal.ll,rozdz. II, ust. 1, lit. b

4.

S.-rfity trrt wewnetrzna powierzchnia dachu oraz osprzet napowietrzny (projekt i wykoficzenie,

brak mo2liwoSci: gromadzenia sig zanieczys zczen, kondensacji pary wodnej , wzrostu pleSni

oraz strz4sanla czastek brudu).
1852 I 2OO1, zal. ll, tozdz. ll, ust. 1, lit. c

5.

Okna i inne otwory (konstrukcja uniemo2liwiaj4ca gromadzenie sig zanieczyszczeh, je2eli jest

moZliwoSc otwierania muszA by6 zaopattzone w ekrany przeciwko owadom - latwe do

demonta2u celem czyszczenia, w miejscach gdde otwarte okna moga spowodowac

zanieczyszczenie, muszq by6 one zamknigte i unieruchomione w czasie produkcji)'

{852/2004. zal. ll. rozdz. II. ust. I , lit. d

6.
Drzwi (latwe do mycia i w miare potrzeby do dezynfekcji, material: gladki i niepochlaniajqcy).

1852l2OO4,aLll,rozdz. ll. ust. l, lit.

7.

powierzchnie wraz z powierzchniami wLposaZenia w miejscach operowania z ZlmT roSci4 (dobry

stan, latwe do czyszczenia i w miarg potrzeby do dezST rfekcji, materialy: gladki, zmyuvalny'

odporny na korozjg, nietoksyczny).
(852 l2OO4, zal. ll, tozdz. ll, ust. 1, lit. f)

B.

lJrzAdzeniado czyszczenia i dezl,nfekcji natzgdzi roboczych orazwyposa2enia (skonstruowane

z materiaJovt odpomych na korozjg, latwe do czyszczenia, doprowadzenie cieplej i zimnej

wody).
$52 I 2OO4, zaf. II, rozdz. II, ust. 2

9.
tt4y"i" Zyo oS"i - je2eli jest stosowane (utz4dzenie: doprowadzenie cieplej i/lub zimnej wody

pitnej, czyste i dezynfekowane).
(85'2/2OO4,zal. II, rozdz. II, ust- 3

4zO
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1

Transportery i kontenery uZywane do ptzewozu Srodk6w spo2ylvczych (czyste, dobry stan i
kondycj a techniczna, ochrona przed zarieczyszczeniami, konstrukcja umo2liwiaj 4ca
czy szczenie i / lub dezvnfekci e).

(852 /'2OO1, zal. lI, roz/Jz- IV, ust l)

2.

Powierzchnie transportowe (pojemniki, kontenery, zbiorniki, itp.) - zakaz wykorzystyv/ania do

transportu innych towarow ni2 Srodki spoZlwcze jeSli mogloby to spowodowa6
zanieczyszczenie Srodk6w spoZlwczych.

(852 I 2OO4, zal. ll, rozdz. lY, vst. 2

W przypadku przewoienia produktow nie spoz1,'wc4rch lub r62nych produkt6w spo2lrwczych
jednym transporterem lub konteneremjest zapewnione skuteczne rozdzielenie produktow.

185'2 I 2OO4, zal. II, rozdz.lV, ust. 3

4.

Przewo2enie Srodk6w spo2l,vczych (du2e iloSci) w postaci plynu, granulatu, proszku -
dostosowane powierzchnie transportowe, oznakowanie.

{852 l2OOa, al. II, rozdz. IV, ust. 4

5.

Skuteczne czyszczenie powierzchni transportowych migdzy przewozami, jeSli przewoZone s4

ro2ne Srodki spoLrywcze lub towary niebedace 2ywnoSciq).

1852 / 2OO1, zal. ll, rodz. IV, ust. 5

6.

Rozmieszczenie i zabezpieczenie Srodkow spo2ryrvczych podczas transportu (minimalizacja

ry zyka zanie czy szcze mal.
\852l2OO1,zal. II, rozdz. IV, ust.6

7.

Temperatura transportu (transport Srodk6w spoZywczych o ustalonej temperaturze,
utrzymanie temperatury, kontrola temperatury).

(852/2OO4,2il. ll, rozdz. IV, ust. 7

Przedmioty, instalacje i sprzqt pozostaj4cy w kontakcie z fownoSci4:
(852 / 2OO4, zal. 11, rozdz. V, ust. l, lit. a-d

- skutecznosc cztJ szczer.ia i dezynfekci i (czqstotliwoS6) ;

2. konstrukcja, material, stan utrzymania i kondycja techniczna;
a - konstrukcja umo2liwiaj4ca czyszczenie i dezynfekcjq;

4. - sposob zainstalowania (odpowiednie czyszczenie sprzetu i otaczajqcego obszaru).

5.
Sprzgt wyposa2ony w ]urz4dzenia kontrolne.

(85'2 I 2OO4, zal. IL, rozdz. V , vst. 2

6.
Sposob u2ycia Srodkow chemicznych zapobiegaj4cych korozji.

(a52 l2OO4, zal. II, rozdz. V, ust. 3

uL o&Eil,!ffiYl
poc

1
PrawidlowoSd kategoryzacji i segregacji ubocznych produkt6w pochodzenia zttierzgcego.

11069 l2OO9, art. 7 ust. l, art. 8- 1O)

2.
Praw'idlowoS6 barwienia SRM.

1999 l2OOl, zal. V, ust. 3)

a
PrawidlowoSc oznakowania poj emnikow urirwanych do gromadzenia ubocznych produkt6w
pochodzenia aiterzgcego na terenie zakladtt.

ll42 l2Ol1, z l. Vll1, rozdz. II, ust. 2

4.
Ptzekazywarie ubocznych produkt6w pochodzenia zutierzgcego do zakladow uprawnionych do

ich odbioru - odpowiedniej kategorii i zatwierdzonych/zarejestrowanych przez PLW .

11069l2OO9, art.4 ust 1,2

5.
Kontrola iloSci ubocznych produktow pochodzenia zutierzgcego kierowanych do uprawnionych
zakladow (czynnoSc niezbedna do wypeinienia dokumentu handlowego).

(142 / 20 I I, zal. Ylll, toztlz. III, ust. 1'

6.
PrawidlowoS6 wypelniania i stosowania dokumentow handlowych.

ll 4'2 I 20 1 1, zal. YlIl, rozdz. III; rozp. Dz.U. 20 1 4. 1222

7.
PrawidlowoS6 prowa&enia rejestrow wysylek ubocznych produktow pochodzenia zwietzgcego

i powi4zanych z nimi dokument6w handlowy:h 1ub Swiadectw zdrowia.

ll42 / 2011 , zal. VlIl ro?.dz. lv

B.

Kontrola mycia i dezynfekcji pojemnikow slu24cych do zbierania ubocznych produkt6w
pochodzenia zxierzgcego.

11069l2OO9,aft.25, ust. l,lit. e
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9.
Kontrola kontener6w wielorazowego u2ytku majaca na celu unikni€cre ska2enia krryLowego.

(1069 12009, art. 26 ust. 1

10.
PrawidlowoSc zagospodarowania treSci jelit i odchodow.

(1069/2009, att. 9, l3

t1
prawidlowoS6 postepowania z krwi4 pozyskiwan4 od prze2uwaczy w trakcie uboju w zakresie

i ei przeznaczenia j ako uboczny produkt pochodzenia zwierzqce go.

l\06912OO9, art.8 10, art. 12'14

t2.

stosowanie przez zaklad syfonow kanalizacyjnych lub sita z otworami 1ub oczkami o

rozmiarze nie wigkszym niZ 6 mm na koncowym etapie procesu przetworczego, 1ub

rownowa2nych system6w, zapewniqi4cych zatrzyllrranie stalych cz4steczek o rozrtiarze

przekraczaj4cym 6 mm.
(1,4212011, zal.lv, rozdz. I, sekcja II ust. 1)

1Cta,

posiadanie procedur pisemnych, okreslajacych spos6b postgpowania zubocznyrnr
produktami pochodzenia zwierzgcego na ka2dym etapie ich powstawania.

(852/2OO4, art.4 ust. 3 lit. b, art. 5 ust.4 lit. b

14.
Uboczne produkty pochodzenia zwierzgcego (UPPZ| i odpady komunalne - czestotliwoS6

usuwania z pornieszczei 2ywnoSciowych zapobiegajqca gromadzeniu'

852/2OO4, zal. II, rozdz. VI, ust. 1

15.

si.taao*a.rie UPPZ i odpad6w komunalnych na terenie pomieszczei ZywrroSciowych

(pojemniki zantykane lub system usuwania w/w, konstrukcja, dobry stan utrzymania,

czyszczenie i dezynfekcj a).
(852l2OO1,zal. II, rozdz. VI, ust. 2

16
Procedury dot. gromadzenia i usuwania UPPZ i odpadow komunalnych.

,352 
/ 2OO4, zal. ll, tozdz. VI, ust. 3

17.
Miejsce skladowania odpad6w komunalnych - ,smietnik" (zabezpreczenie przed dostgpem

zuiterzlt i szkodnik6w).
(852 / 2OO4 , zal . 1l , rozdz. VI , ust. 3

18.
Higieniczne i bezpieczte usuwania odpadow.

(a52/2OO4,zal. II, rozdz. VI, ust.

tri',

Zaopalrzenie w wodQ przeznaczofl4 do spozycia przez ludzi.
1852 I 2OO4, zal. ll, rozdz. yll, ust. 1, lit.

2.
wyniki badarl wody stowanej do cel6w produkcyjnych potwierdzaja spelnienie wymagai dla

wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi.

1852 / 2OO4 art. 4 ust. 3 lit. e, zal - II, rozAz. yII, ust. 1, lit. a )

3
Stosowanie czystej wody i czystej wody morskiej.

@52l2OO4,zal.ll,rouJz.Yll, ust. 1, lit. b;853l2OO4,zal. III, sekcjaVIII, ust.3, lit. c)

4

stosowanie wody niezdatnej do spozycia ptzezludzi (cel stosowania, oddzielne systemy,

rznakowanie).
(852l2OO4,zal. ll, rozdz. Vll, ust.2

5.
Stosowarrie wody z odzysku do przetwarzania 1ub jako skladnik (wyniki badan).

185212OO4, zal. II, rozdz. VII, ust.

6.
Stosowa-rrie lodtt w zakladzie (wltwarzanie, uZlzwanie, skladowanie).

(852l2OOa,zaJ. Il, rozdz. VII, ust.4

7.
Stosowanie pary wodnej.

(852 l2OO4, zal. ll, rozdz. Vll, ust. 5

8_
Stosowanie wody do chlodzenia hermetycznie zamknigtych pojemnik6w, po obr6bce cieplnej.

(a52l2OO4,za|. II, rozdz. V[[, ust. 6
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I
Higiena pracownik6w majarych styczno36 z 4wnoicia,.

1852 l2OO4, zal. ll, tozdz. VIII, ust. 1

2.
Ubranie robocze (czyste, rodzaj)

(85212OO4,2^1. II, rozdz. Vlll, ust. I

J.
Stan zdrowia pracownikow (status zdrowotny pracownikow).

(852 /2OO4, zal. ll, rozdz- VIII, ust. 2

4.

Posiadanie przez pracowlik6w pracuj4cych w stycznoSci z Lywrroi;ci4 orzeczenia lekarskiego
dla celow sanitarno - epidemiologicznych o braku
przeciwskazat'r do wykonywania prac, przy wykony'lvaniu ktorych istnieje mo2liwoSc

przeniesienia zakq2enia na inne osobv.
(ustawa Dz.U.z 2015, poz. 594 art.59 ust.2

,B lliil\\-$ir,'= tffi
1

Kontrola na wejSciu do zakladu: surowc6w, skladnikow i innych material6w u2yrvanych w
przetwarzani:. (procedury zakladowe).

(1333/2008, aft. 4 i 5, zal. ll

2.

Przechowywanie surowc6w, skiadnik6w i innych materialow u2ywanych w ptzetwarzanju
(warunki magazynowania).

(852 l2OO4, zal.11, rozdz. IX, ust- 2

3.
System ochrony 2ywnoSci przed zanieczyszczeniami w calym toku produkcji.

(85212OO4, zal. II, rozdz. IX, ust

4.

Procedury dotycz4ce szkodnikow lzabezpteczenie zakladu, monitorowanie systemu

zabezpieczen, monitorowanie obecnoSci szkodnikow wewnatrz pomieszczeh f'vrnoSciowych).
Brak dostgpu dla zwierz4t domowych.

1852 I 2OO4, zal. II, rozdz. lX, !st. 4

5.
Temperatura przechowywania surowcow, skladnikow, p6lproduktow i wyrobow gotowych

(ataliza zagr o2ei mikrobiologicznych).
{852l2OO4,zal. II, rozdz. Ix, ust 5)

6.

Zachowanie iaricucha chlodniczego podczas przygotowlTyania, transportu, magazynowanla,

,rystawiania na sprzeda2 i dostarczania 2yuunoSci (wyjatki).

@52/2OO4, zal. II, rozdz. IX, ust. 5

7.
lddzielne przechowywanie surowc6w i produkt6w gotowych.

(852/2004. zal. 11. ro?.dL. lX, ust. 5

8.
Stosowade scl-tl adzania ze wzg)gdu na eliminacje ry4tka zagroLenia dla zdrowia konsumenta
(spos6b i czas operacii schladzania).

la52/'2OO4,zal. lI, rozdz. IX, ust 6

9.

Rozmraaani.e Srodkow spo2lmczych (sposob tozfirrdZalta, czas procesu, temperatura procesu,

minimalizacja zagroienia mikrobiologicznego, ,wyciek" technologiczny , anaJiza zagroLei dot.

2ywnoSci r ozmt o2onejl.
(852l2OO4,zal. II, rozdz. IX, ust.7

10.
Spos6b ozna-kowania i magazjmowania niebezpiecznych i/lub niejadalnych substancji.

(85212001,2a1. II, rozdz. IX, ust.8

Hu;;m fr

I
Spakowania jednostkowe i zbiorcze (material)

\A5212OO4, zal. I[. rozdz. X, ust. I

2.
Magaz,lrnowanie material6w opakowaniowych.

(852/2OO4, zal. II, rozdz. X, ust. 2

Operowanie materialami opal<ouraniowymi (zapobieganie zanieczyszczeniomj.

(85212OO4, zal. II, lozdz. X, ust.3

4.
Czystosc i integralnoS6 (brak jakichkolwiek uszkodzen) puszek i sloikow szklanych.

1852 l'2OO4, zal. Il, rozdz. X, ust. 3

5.
Stosowanie material6w opakowaniowych kilkukrotnego wykor4rstania.

ia52l2OO4,zal. II, rozdz. X, ust.4)
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OkreSlona temperatura i czas obr6bki cieplnej (zalo2ona i realizowana).

.852 I 2OO4, zal. II, rozdz. XI, ust. 1, lit

2.
Warunki tecl:niczne majace na celu zapobie2enie mo2iiwoSci zanieczyszczenia produktu.

la5'2/2OO4,zal.ll,tozdz.XI, ust. l, lit. b

Regularnie sprawdzane parametry:

{852/2OO4,zal. II, rozdz. XI, ust

I temperatura;

4. - clsnlenre;

5. - zamkniecie;

6. - mikrobioloeia.

Spelnienie norm dla prowa&onego procesu cbr6bki.
(85212OO4, zal. Il, rozdz. Xl, ust. 3)

ffiiliitiix!ii!;!,)!;2 7,ti*fri;liii\f,l.Yu:3,:...1,::1l iii.$Si il

1
Personel iest prawidlowo nadzorowany w sprawach higieny iv,'noSci.

(85212OO4, zal. II, rozdz. XII, ust. 1

2.
Personeljest prawidlowo szkolony w sprawach higieny 2ywnoSci

3.

Odpowiednio przeszkolone osoby odpowiedzialne za opracowanie, stosowanie i
funkcjonowanie systemu HACCP.

(.a52 l2OO4, zal. II, rozdz. XII, ust. 2

4.
ZgodnoSc z wymogami dotyczqcymi program6w szkoleniowych dla os6b zatrudnionych.

(85212OO4, zal. II, rozdz. Xll, ust.3

I
Procedury wdro2one w zakladzie (GMP, HACCP) uwzglgdniajq prawidlowe stosowanie

dodatkow do 2lrwnoSci (funkcje, limity).
(852/2OO4, art.5, 1333/2008, zaf. ill

2.
ZpnnoS6 wytwarzanaw zakladziejestprzypotz4dkowana do prawidlowej kategorii.

(1333/2O08, zat. Itl

J.
Stosowane dodatki s4 dopuszczone do danej kategorii 2ywnoSci.

(1333/2008, aft. 4 i 5, al.ll)

+.

Pracownicy odpowiedzialni zaptzygotowanie i stosowanie w procesie produkryjngn dodatkow
do ;irumoSci posiadaja odpowiednie instrukcje dotycz4ce ich przechowl'lvartia, przygotowania,

dawkowania do poszczeg6lnych rodzajow produktow lub szczegolnych warunk6w u2ycia.

(852/2OO4, art. 5\

5.
Dokumenty dotyczqce procesu technoiogicznego okreSlaj4ce stosowanie dodatkow do

ZyviooSci sa na bieZqco aktualizowane lub wycofy'wane.

1852 I 2OO4 , art. 5

6.
Pracowniry odpowiedzialni za stosowanie dodatk6w do rivrnoSci posiadaja odpowiedni4
wiedze na podstawie przeby'tych szko1e6.

(852 / 2OO4, zal. II, rozd.z. Xll

7

Dodatki do 2ywno6ci stosowane sq zgodnie z zalo2onym procesem produkcyjnl'rn z

uwzglgdnieniem maksl.rnatnych poziomow okreSlonych w obowiazujacych przepisach. (Naleiry

spraudzic receptury ora-2, por6una6 receptury z raportami produkcgjngmi dla ugbrangch partii
produkt6u-t)

(1333/2008, art. 1 1, al. II

8.

W wytwarzanych wieloskladnikowych Srodkach spo2ywc4rch obecne s4 dodatki nie
wymienione dla danej kategorii ZyurnoSci, kt6re nie zostaly do nich bezpoSrednio dodane, ale

wprowadzone wraz z jednym ze skladnikow (np. mieszank4 zi6l, przyptawatni kulinarnymi),
zgodnie z zasad4 przenoszenia (carry ouer). Dodatki do 2yvrnoSci zostaly dopuszczone do

stosowania w tym skladniku.
(1333/2008, art. 18, ust. 1,lit. a)

9.

W wytwa-rzanych Srodkach spoZywczych obecne sa dodatki nie dopuszczone dla danej
kategorii ZywnoSci, kt6re nie zostaly do nich bezpoSrednio dodane, a1e wprowadzonewraz z

dodatkiem do ZywnoSci, elzyrrLerfl spoirywczym, Srodkiem aromatyzujacym, zgodnie z zasada

przetoszenia (carry ouer\.
Dodatki do 2ywnoSci wprowadzane z ww. sktadnikami s4 dopuszczone do stosowania w tym
skladniku i nie pelniq funkcji technologicznych w produktach gotowych.

(1333/2008, art. 18, ust. 1, lit b
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10.

w wltwarzanych srodkach spo2ywczych przeznaczoiych do produkcji wieloskladnikowych

srodkow spoirywczych obecne s4 dodatki, kt6re sa dozwolone do stosowania w tych

wieloskladnikowych srodkach spo2yuuczych (np. peklowane migso, ktorejestprzezrlaczorle do

produkcji produkt6w wieloskladnikowych w innym zakladzie) zgodnie z zasad4 przenoszenia

(corry ouer).
(1333/2008, art. 18, ust 1, lit' c

t1

Stosowane do produkcji dodatki do Zywnosci sq prawidlowo oznakowane iflub zaopatrzonew

dokumenty zawierqj4ce wymagane informacje.
(W przgpadku niepratuidlorttoSci nateZg pousiadomi1 ulaScittte orgony PIS)

(1333/2008, att. 21 i' 22)

12.

p..*"d".rr. ."J."t.y 
"-"iti*iuju,prze1ledzenle 

przychodu i rozchodu dodatk6w do 2ywnoSci

oraz okreSlenie do jakich partii produktow zostaly u2yte.

(Nate4g prze1ledzii na przgkladzie losottto ttgbranych dodatkoto)
(17812002,aft. la)

13.
Dodatki do fununosci s4 przechowl'vrrane zgodnie z zaJeceniarni, producenta, w spos6b

uniemo2liwiajacy ich zanieczyszczenie.

@52 I 2OO4, zal. ll, rozdz. lX)

t4.
Dodatki do ?wnosci sa stosowane na warunkach okreSlonych w przepisach i w spos6b

niepowoduj acy zanieczyszczertia 2]ryvnoSci.

(1333/2008, art. 4 i 5' zal. ll

15,

oznakowanie opakowanych produkt6w spozlwczych, do produkcji kt6rych u21to dodatk6w do

:iw,rroSci, zawietainformacjg o nazwie lub symbotu oraz funkcji technologicznej, jakA te

dodatki pelni4 w produkcie gotowym'
(W przgpadku niepranaidlotuoSci natehg powiadomie u-tlascitue organy IJHAR-S)

(116912011,2a1. VII, czes6 C)

16.

Srodki spozlrw cze, ktorych trwaloSi zostala przedlu2ona w wyniku uLrycia dozwolonych gaz6w

opakowaniowych, posiadajq na etykiecie informacje "pakowano(-y) w atmosferze ochronnej"'

(W przypadku nieprauidlotloici naleLg pouiadomic utla3citue organy LJHAR-S)

(1169/2011, art. 10 ust. 1, zal. III, 1.1

I

Materialy i wFoby, kt6re w chwili wprowadzenia do obrotu (zakladu) nie weszly jeszcze w

kontakt z ,ywno1ci4, s4 odpowiednio oznakowane lub wymagane informacje zawarte sa w

dokumentach tow arzy sz1cy c}:.
{1935/2004, art. 15

2_

Materialom i wyrobom z tworztj\it sztucznych lub substancjom do produkcji tych material6w i
wyrob6w towarzyszy pisemna deklaracja zawierajaca wszystkie wymagane informacje.

{1935/2OO4, art.16i lOl20ll, art. 15 zal. IV

J.

Zostaty wdro2one systemy zapewniaj4ce moZliwoSc Sledzenia drogi u2ytych material6w i
wyrobow w celu ulatw'ienia kontroli i wycofania wadliwych produktow z rynku.

(193512OO4,afi. t7
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