Projekt technologiczny pOM (czESi opisowa).
lrozp. DzU. 2073.434,

S4

Decyzja zatwierdzajAca projekt technologiczny pOM.
(ustawa l)z.U. 2006.17.127, art.

lg

ust.

siadanie aktualnego wykazu podmiotow dosta."r..i 4ry"h i odbierajqcych mleko (imig
nawisko lub nazrxta, adres, numer).
Po

117812OO2,

i

art. 18 usL 2 i

Posiadanie odpowiedniej dokumentacji umo21iwiql4"..1 st"ar""r" p.r.-ieszczania mleka
(identyfikacja dostawcy/odbiorcy, data dostawy/odbioru, iloSi dostarczonegofodebrango
(178/2OO2,

arL

ust.

4

usL

1

18

pracowana, wdroZona i utrzymyrrana stala procedura lub procedury na podstawie
(852/2OO4, arL 5

okreslono wszelkie zagroienia, ktorym nalciry zapobiec, wyeliminowai lub ograniczyi do
1852/2004, art. 5 ust. 2 lit.

okreSlono krytyczne punkty kontroli (KPK) na etapie operacji, w ktorych kontrola jest
konieczna do zapobieienia lub wyeliminowania zagroienia lub do ograniczenia go do
albo
wykazano, 2e zagroircnia skutecznie s4 kontrolowane na dalszych etapach produkcji lub
poprzez spelnienie programow wstgpnych i wdroZenie procedur dobrej praktyki
higienicznej (cHP).
1852/'2004, art. 5 ust. 2 lit.

Ustanowiono limity krytyczne w KPK, ktore oddzielaj4poztorrr akceptowalny od
nieakceptowalnego w celu zapobieieni4 wyeliminowania lub ograniczenia
zidentyfi kow any ch zagr oien,

albo
opracowano programy wstepne i procedury GHP skutecznie zapobiegaj4ce, eliminuj4ce
lub ograniczaj 4ce zagroienia.
l{852/2OO4, art. 5 ust. 2 Iit.

albo
poprawnie wdroZono programy wstepne

i

procedury GHP.
{(852/2001, art. 5 ust. 2

lit

Ustanowiono dzialatia naprawcze, gdy monitorowalie wykazuje,2e KPK jest poza

kontrol4.
(85'212004, art. 5 ust.

2lit.

Ustanowiono procedury weryfikuj4ce.
185'21'2OO1,

art. 5 ust. 2

Ut.

Ustanowiono dokumentacjg wykazuj4c4 skuteczne stosowanie procedur.
@5212OO4,

art. 5 ust. 2lit.

ykonano przegL4d procedur po dokonanych modyfikacjach w procesie lub dzialaniach.
(852/2OO4, art. 5 ust.

1

Pomieszczenia utrzymane w czystosci, dobrym stanie i kondycji technicznej.
1852/2004, za!. II, rozdz. I, ust. I

Wyposa2enie, konstrukcja, rozmieszczenie i wielkoSc pomieszczen zapewniaj4:
ll,

(85'2/2OO4, zal.

odpowiednie utrzJrma-nie, czy szczenie i / lub dezynfekcj

2.
3.

4.

g

rozdz. I, ust. 2,

;

- zapobieganie lub minimalizowanie przenikania zanieczyszczen z powietrza;
- odpowiedni 4 przestr zei r obocz4 do higieniczne go przeprow adzaria dziatan;

5.

- ochrong przed gromadzeniern sig brudu, kontaktem z materialami toksycznymi,
strz4saniem czAstek brudu do mleka, tworzeniem siq kondensacji i pleSni na
powierzchniach;

6.

- zabezpieczenre przed inwazja,

7.

8.
9.

lit. a-d)

i zvtalczanie szkodnikow;
- odpowiednie warunki temperaturowe przechow5,.walia mleka;
- monitorowanie temperatury i w razie potrzeby zapisl'wanie temperatury.
zapewniony jest dostgp do toalety niepol4czonej bezpoSrednio z pomieszczeniem do
przechowywania mleka.
i(852/2OO4,

ml. II, rozdz. I, ust. 3

Zapewnione s4 um1'walki (odpowiednia liczba, umiejscowienie /lokalizacja, biei4ca zirnna
10. i ciepla woda, Srodki do mycia i higienicznego suszenia rqk).
(85212OO4., zal.11, rozdz.

11

(85212OO4, zal.

12.

13.

Odpowiednie oSwietlenie (naturalne

i/lub

lI,

rozd,z. I,

ust.

5'

sztuczne).

Urz4dzenia kanalizacyjne odpowiednio zaprojektowane o konstrukcji zabezpieczaj4cej
przed ryzykiern zanieczyszczenia mleka.
(85'2 I 2OO4,

14.

t, tst. 4

wentylacja (sprawna, skuteczna, zapobiegaj4ca tworzeniu sig skroplin, naturalna lub
mechaniczn4 o konstrukcji umo2liwiaj4cej iatwy dostep do czqsci wymagaj4cych
czy szczenia lub wymiany).

zal.

11,

rozdz. I, ust. 8l

Zapewnione odpowiednie warunki do zmiany odzieiry.
@5212OO4, za!.

Il. rozdz. l. ust.9

Srodki czyszcz4ce i odka:2aj4ce odpowiednio oznakowane, przechowywane poza
15. obszarami, gdzie dokonuje sig operacji z mlekiem.
(852/2OO4, zal.1l, rozdz. I,

ust. 10 i rozdz. IX, ust. 8

Rozklad, wielkoSi i vyposa2enie pomieszczen zapewniajq stosowanie GHP, w tym
16. ochrone mleka przed zanieczy szczeniem podczas wykony,wanych operacj i.
.852/2OO4, zal.1l, rozdz. II,

ust.

1)

lit.

a)

Posadzki/podlogi (powierzchnie w dobrym stanie; latwe do czyszczenia i dezynfekcji;
wykonane zrnaterialow: nieprzepuszczaJnych, niepochlaniaj4cych, zmlwalnych,
t7.
nietoksycznych; zaopatrzone w system odwadniania podlogowego).
(852/2OO1, zal. lI, rozdz. II,

ust.

1,

Sciany (powierzchnie w dobrym stanie; latvre do czyszczeniai dezynfekcji; wykonane z
materialow: nieprzepuszczaTnych, niepochlaniaj4cych, zm\,.walnych, nietoksycznych; o
18.
gladkiej powierzchni do niezbgdnej wvsokoSci).
(85'2/2OO4, za|. II, rozd.z. II,

ust.

1,

lit.

bl

Sufity lub wewnetrzna powierzchnia dachu oraz osprzet napowietrzny (brak mo2liwoSci:
19.

gromadzenia sig zanieczyszczen, kondensacji pary wodnej, wzrostu pieSni oraz

strz4salia czAstek brudu).
(85'2/'2004, zal.

lI, rozd.z.II, ust.

1, Lit. c

Okna i inne otwory (o konstrukcji uniemo2liwiqi4cej gromadzenie sig zanieczyszczeA;
jeZeli jest mo2liwoSi otwierania sq zaopatrzone w ekrany przeciwko owadom latwe do
20. demonta2rr celern czyszczenia; zamknigte i unieruchomione w miejscach mog4cych
sp

owodowac zanie czlr szczenie\.
$52/2OO4, zal. ll, rozdz. lI, ust. 1, lit. d

Drzwi (latwe do mycia i w miarg potrzeby do dezynfekcji, material gladki i

2I

niepochlaniajqcy).
l(85212004, zal.1l, rozdz. U,

ust. l, lit.

e

Powierzchnie wraz z powierzchniami wyposer2enia w miejscach dokonl.wania operacji z
mlekiem (dobry stan, latwe do czyszczenia i w miarg potrzeby do dezynfekcji, material:
22.
gladki, zmTnualny, odporny na korozjg, nietoksyczny).
(852/2OO4, zal.

lI, rozdz. II, ust.

1,

lit. f

Zapewnione urz4dzer.iado czyszczeaia i w miarg potrzeby dezynfekcji narzgdzr roboczycli
23.

oraz wyposa2enia.

Gi'.:,\w,#ffi

1852 / 2OO1,

W,:Wlli

zal. t[, rozdz. II, ust. 2)
.a -..-.

aV,Ei;

aa;;;li

:w|

Przedmioty, instalacje i sprzgt pozostaj4cy w kontakcie z mlekiem:
185'2/ 2OO4,

zal. lI, rozdz. V, ust. 1, lit. a-d

- skutecznie czyszczone i w miarE potrzeby dezynfekowane, z odpowiedni4
czgstotliwoSci4;
c
o.

4.

- konstrukcja, materialy, stan utrz5rmania i kondycja techniczna minimalizuje
ryzyko
zanteczy szczenia mleka;
- konstrukcja i sposob zainstalowania umoZliwia odpowiednie tch czyszczenie i
dezynfekcj 9, j ak rownieZ czy szczenie otaczai ace go obszaru.
Sprzgt wyposar2ony w odpowiednie urz4dzenia kontrolne.
(852 /2OO4, zal.

5.

1852 / 2OO4,

rozd.z. V,

Smieci usuwane z pomieszczen w sposob zapobiegaj4cy ich gromadzeniu. Skladoware w
zamykanych pojemnikach o odpowiedniej konstrukcji, w dobryrn stanie utrzJrmania,
latwych do czyszczenia i dezynfekcji.

Smietniki utrzrymane w czystoSci

i

VI, ust.

1

i2l

zabezpieczone przed dostgpem mvierz1t i szkodnikow.
1852/2OO4, zal.

J.

2

za|. Il, rozdz. V, ust. 3

(852/2OO4,zal.1l,rozdz.

2.

ust.

ffi

.v/ti

I

lI,

Srodki chemiczne zapobiegaj4c e korozji uZ)'wane zgodnie z dobra, praktyk4.

ll,

rozd,z. VI,

ust. 3

Mleko, ktore bylo przechowywane w niewlasciwych warunkach temperaturowych (np. w
wyniku awarii systemu chlodniczego), lub ktore mialo kontakt z powierzchniami
niespelniaj4cymi standardow higienicznych, jest prawidlowo zagospodaroware.
{tO69 / 2Oo9, arl..

tal

Zapewnione odpowiednie zaopatrzenie w wodg pitn4.
1

(85'2/2OO4, zal. ll, rozdz. VII, ust.
Woda niezdatna do picia stosowala*ylqcznie w celach przeciwpolarowych

2.

1,

lit.

al

doprowadzana osobnr,.,rni oznakowanymi in stalac'j ami.
1852/2OO4, zat. tI, rozd.z. VU, ust. 2

ffi=ffi

RK-

I

-

Zapewniona czystoSc i higiena osobista pracownikow.
1852 / 2OO4,

2.

zal.

(852 I 2OO4, zal.
2

ust.

1

lI, rozdz. VIII, ust.

1

11,

rozdz. VIII,

Stosowane czyste, ochronne okrycie wierzchnie.

Monitorowanie stanu zdrowia pracownikow.
1852/2004, zal. ll, rozdz. VIU, ust. 2

4.

Posiadanie pr7-ez pracowr,ik6w orzeczenia do celow sanitarno-epidemiologicznych o
braku przeciwskazan zdrowotnych do wykonlwania prac, przy ktorych istnieje
mo2liwoSi przeniesienia zaku2enia 1ub choioby zaker2nej na inne osoby.
(852 /2OO4, zal. 11, rozdz.

I

VIII, ust. 2; ustawa Dz.U. 2013.947 , art. 7 ust. 2 pkt I

Opracowane i wdro2one procedury kontroli surowego mleka pr4, przfgciu do pOM w
zakresie temperatury, obecnosci zanieczyszczen, zepsucia (kwasowosc), pochodzenia.
185212004, zal.

ll, tozAz. IX, ust. 1 i 3; 853/2004,

za1.

III, sekcja tX,

rozd,z. I, czgse

II B, ust.

2

PoM posiada urz4dzenia do schladzania i przechowl'wania mleka surowego, o
wystarczaj4cej pojemnosci i mocy; temperatura przechowSrwanalego mleka nie
przekracza 8"c w pr4rpadku codziennego odbioru mleka albo 6"c, je2eli odbior nie
odby,wa sig codziennie.
(8521'2OO4, zal.

Il, rozdz. IX, ust. 5; 853/,2004, al. III, sekcja tX, rozd,z.I, czesi II B, ust.

Pomieszczenia zabezpieczone przed dostgpem mvierzqt domowych.
(852/2OO4, zal.

ll,

rozdz. IX, ust. 4

Pracownicy prawidlowo nadzorowani i szkoleni w zakresie higieny 4rwnosci. osoby
ziafne za pobieranie probek mleka prawidlowo wykonuj4 c4rnnoSci
probobrania, przeszkolone w tym zakresie.
/85'2/2OO4, zal.

Osoby odpowiedzialne za opracowanie
HACCP odpowiednio przeszkolone.

il,

rozAz. XII,

ust. I

i stosowanie procedur opartych na zasatlach
\852/2OO4, zal.1l, rozd,z. XII, ust.

opracowane i wdro2one procedury badania surowego mleka w kierunku oLB i LKS
(mleko krowie) z co najmniej minimaln4 czgstotliwosci4 okreslon4 w przepisach.
(853/200,1, za1. III, sekc.ia tX, rozdz. I, czesi III, ust. 2 i

opracowane i wdroZone procedury gwarantuj4ce, ze surowe mleko odbierane z
gospodarstw nie zawiera pozostaloSci antybiotykow w iloSci przekraczaj4cej dopuszczalne

limity.
1853/'2OO4, zal.

III, sekcja IX, rozdz. I, czesi III, ust.

Dokumentacja PoM potwierdza, 2e odbierane surowe mleko jest zgodne z wl,rnogami
- ogolnej liczby drobnoustrojow (OLB),
(85312OO4, zal. III, sekcja lX, rozdz. I, czes6 III, ust.

- liczby komorek somatycznych (LKS),
(853/2OO4,

al. III,

sekcja IX, rozdz.I, czcsi III, ust.

- pozostaloSci antybiotyk6w.
1853/2OO4, zal. III, sekcja LX, rozdz. I, czgSi III, ust. 4

zostaly i wdroZone odpowiednie procedury informowania wlaSciwego pLW w
przypadku przekroczenia limitow dla OLB, LKS albo pozostaloSci antybiotykow.
(853 / 2OO4, zal.

III, sekcia

LX, rozd,z. I, czesi

III, ust.

Mleko, w ktor5rm stwierdzono substancje zabronione lub przekroczone maksj,,rnalne
poziorny pozostaloSci weter5maryjnych produktow leczniczych jest prawidlowo
zagospodarowlrwane.
(1069/2009, arL 8 lit. c, art. 9 lit. c, art. 12

i

1

Pojemniki, kontenery lub pojazdy przeznaczone do gromadzenia i przewolenia mleki
nreprzeznaczonego do spoZycia przez ludzi s4 wlaSciwie oznakowane.
ll4'2 / 2O1l, zal.

Vllt, rozdz. tt

wdro2one zostaly procedury umoZliwiaj4ce identyfikacjg podmiotow, do ktorych mleko
nieprzeznaczone do spo:izcia przez ludzi zostalo dostarczone.
(tO69/2OO9, art. 221

Transport mleka nieprzeznaczonego do spo2ycia przez ludzr odbl,wa siE za
poSrednictwem podmiotu, ktory zglosil t9 dzialalnoSc do wlaSciwego pLW.
(7069 / 2OO9,

art.

produktow, o ktorych mowa w pkt7, towar4rszy dokument handlowy.
(1069/2OO9, afi.21

I:.:gmfii',m
(&l,tifi i-'qrySh
lffi*E=*oati$s

ffirxaffiqq

*EEilItt

Kontrolowany zostal pouczony (TAK / NIE) o:
1) obowi4zku zapewnienia kontroluj4cemu pomocy niezbgdnej do wykony"lvania czynnosci kontrolnych,
2) prawie do:
^ zgloszeniazastrzeien na piSmie do usta,lefi zawartych w protokole kontroli, przed jego podpisaliem, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania protokolu kontroli,
- odmowy podpisalia protokolu kontroli, przy zlo2eniu w terminie 7 dni od jego otrzymania wf aSnienia pvyczyn odmowy,
3) tym, Ze odmowa podpisania protokoiu nie stanowi przeszkody do podpisaaia protokolu przez kontroluj4cego i realizacji
ustalen kontroli-

DO

lru

..wryf,.ftlr-.,fi*

MiejscowoSi, dnia

lodois i oieczee osobv reorezentuiacei zaklad
f, trzymuj4:

I- kontrolowany

-

?odpis

i

pieczee urzgdowego lekarza weterynarii

j.w.

2
l

a/a

Potwierdzenie odbioru:
1. kontrolowany

2. PLW
3. a/a
Oso

MiejscowoSi,

. z powodu

Podpis osoby reprezentujacej zakt ad..

