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1.

l,.ko "r.o-e 
dostarczale do zakladu pochodzi z gospodarstw spelniaj4cych wymaganla

tty cz ace zdr ow ia ntt ie r zat.
B53l2OO4, zal. Iil, sekcjalX, rozdz.l,czQ9el

2

Zrkt"d p*t"da 
"f.kty-ny 

program monitorowania gospoda-rstw dostarczajacych mleko

surowe, zapewniajacy spelnienie przez te gospodarstwa wymagan higienicznych w

odniesieniu do pomieszczen, wyposa2enia, os6b prowadz4cych ud6j i przechowylvania

mleka.
(853/2OO4, zal. lll, sekcja IX, rozdz. l, cze$e Il)

J.

r"rnp...tr* mleka surowego odbieranego z gospodarstw/punkt6w odbioru mleka jest

monitorowala i dokumentowana.
1853/2OO4, al. III, sekcjalX, rozd,z.l,czeSt II B, ust 2

4.

Zaklad wdroiryl odpowiednie procedury badania mleka surowego z (co najmniej)

minimaln4 czestotliwoscia okreslona w przepisach, w kierunku oLB i LKS (mleko

krowie).
(853/2OO4, zal. III, sekcla lX, rozd.z. I' czgSi III, ust. 2 i 3

5.

zal<tad,wdroiry! odpowiednie procedury gwarantuj4ce,2e mleko surowe odbierane z

gospodarstw nie zawier a pozostaloSci antybiotyk6w w iloSci pt zekr aczaj4cej

dopuszczalne limity.
(a5312OO4, zal. IIi, sekcja lX,rozdz. I, czesi III, ust 4)

Dokumentacja zakladu potwierdza, 2e mleko surowe odbierane przez zaklad jest zgodne

z wvmoq€uni dotYczAcYmi:

6.
- temperatury transportu mleka surowego (odstepstwa),

{853/2004, al. III, sekcja Ix, rozdz II, czeSe II B, ust. 3

7.
- ogolnej liczby drobnoustrojow (OLB),

(853/2004, zal. III, sekcja IX, rozdz. I, czc6i III, ust. 2l

8.
- liczby komorek somatycznych (LKS),

$5312OO4, zal. tll, sekcja LX,rozdz. I, czcSa III, ust. 2

g. - pozostalosci antybiotyk6w.
@53 I 2OO4, zal. lll, sekcja IX, rozdz. l, czQ$e III, ust. 4)

Zaklad, wdro2yl odpowiednie procedury:

10.

- informowania wlaSciwego PLW w przypadku przekroczenia limit6w dla OLB, LKS lub
pozostaloSci antybiotykow,

(853/2OO4, zal. Ill, sekcja IX, rozdz. l, czQ*e I1l, ust. 5

11

- d,otycz4ce stosowania Srodkow zaradczych w przypadku ptzeboczen, o ktorych mowa

w pkt 10.

lA53/2OO4, al. lll, sekcja IX, rozdz.l, cz93e III, ust 5

12.
Zbiorniki lub pojemniki do transportu mleka surowego sa myte i w tazie potrzeby

dezynfekowane (po transporcie lub serii transportow, r:|le rzadziel niz ruz dztenniel.

185312OO4, za|. l1l, sekcja IX, rozdz. I, czese II A, ust. 4

;'*;:?lli lli@.?i-\.- li ll

I

zaklad posiada urz4dzenia do schladzania i przechowywania mleka surowego, mleka
poddanego obrobce termicznej oraz produktow mlecznych wymagajacych kontrolowanej
temperatury o wystarczajacej pojemnosci i mocy.

(859I2OO4,al.III,sekcjalX, rozdz.II,czese I,ust. I;852/2004,zal.ll,tozdz. IX,ust 5)

2.

\41eko po przyjgciu do zakladu jest niemtlocznie schladzane i przechowl'lvane do czasu

)tzetw orzenia w temp. nieprzekr aczajacej 6"C.
(A53/2OO4, zal. III, sekcja IX, rozdz. II, czqse I, ust. 1

3.

w przypadku otrzymarriaprzez zaklad. odstepstw od wl,rnogu dot. temp. przechowylyania

mleka, wa.runki okreSlone w decyzji PLW s4 przestrzegane.
(853/2004, zal. IIl, sekcja Ix, tozdz. lI, czeSe \ ust. 2

4.

zaplanowane parametry obrobki termicznej (temp., czas) sa wystarczaj4ce do osi4gnigcia
zalo2onego celu oraz s4 rejestrowane i monitorowme we w1a6ciwlr sposob-

(853/2004, zal.lll, sekcja IX, rozdz. lI, cze$e Il, ust. 1)

5.

lJrzqdzeniapomia.rowe sa wzorcowane z czestotliwosci4 okreSlon4 w procedurach
(zgodlr4 z zaleceniami producenta).

(853/2004, art. 5 ust. 2 lit.
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6.

Zaklad, posiada sprawne technicznie wrz4dzenia zabezpieczajqce przed niedostateczna

obrobka termiczna mleka' 
Bs2r2oo4,rt. s, ust.2, rit. e)

7

skutecznosc obrobki termicznej jest weryfikowana i potwierdzana odpowiednrmr

badaniami.
(A*/2OO4, at. Iil, sekcja IX, rozdz. II, czqS6 ll, ust. 1

8.

zaklad, okreslil w procedurach HACCP okres przechowywania surowego mleka krowiego

gwarantuj4cy jego zgodnoS6 z kryteriami mikrobiologicznymi bezpoSrenio przed

przetworzeniem (OLB < 300 000/ml w temp. 30'C).
(853/2OO1, zal. Iil, sekcja lX,rozdz. II, czqSd III, ust. l, lit a

9.

w przypadkach gdy surowe mleko krowie nie zostalo poddane obrobce termicznej w

okresie zaloitonym w procedurach HACCP zaklad potwierdzil jego zgodnoSc z kryteriami
mikrobiologicznl'rni.

{853/2004, za|. III, sekcja IX, rozdz. II, czcii III, ust. 1, lit a)

lo.
Za6aa wdroiryl procedury badania przetworzonego mleka krowiego do przygotowania

produktow mleczarskich (OLB < 100 000/m1 w temp. 30"C).

(853/2004, zal. III, sekcja IX, rozdz. II, czesi tll, ust. 1 
' 
lit. b)

11

Zaklad posiada procedury informowania PLW o niezgodnoSci z kryteriami wymienionymi

w pkt 8 i 10 i realizuje je.
Ia53I2OO4, zal lil, sekcjaIX, rozdz.ll,czeSe Ill,ust 2
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ZakJad posiada urz4dzer:Lia do mechanicznego napelniania i niezwlocznego, szczelnego

zamykania opakowan z plynnymi produktami mieczarskimi przeznaczonymi dla
konsumentow.

1853/2OO+, za\. lll, sekcja IX, rozd'z.Ill\

2.

opakowania z plynnymi produktami mleczarskimi pfzeznaczotrymi dla konsumentow sa

zaprojektowane w sposob umoZliwiaj4cy latwe stwierdzenie ich otwarcia.

(853/2004, zal. Ill, sekcja lX, rozdz. Ill

a
zakladwroiryl procedury sprawdzania szczelnosci opakowan z plynnymi produktami

mleczarskimi przeznaczorrymi dla konsumentow.
(853/2OO4, zal. Ill, sekcja lX, rozdz. Ill

6l!; lr,ffi1...$---.\J|N

I
w przypadku mleka surowego pfzezflaczonego do bezpoSredniego spo2ycia etykieta i
inne wymagane dokumenty zawieraj4 stosowna informacjq.

(85312OO4, zal. III, sekcja lX, rozdz. IV, ust. 1, lit. a i ust. 2)

2.

W przypadku produktow mlecznych wytworzonych z surowego mlekaza pomoca procesu

nieobejmuj4cego i:,adnej obrobki termicznej, obrobki fizycznej albo chemicznej etykieta i
inne wymagane dokumenty zauieraj1 stosowna informacje.

(853/2004, zal. Ill, sekcja IX, rozd.z. lY, ust. 1, lit. b i ust. 2
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I
Znak identyfikacyjnyjest n€rnoszony przed opuszczeniem zakladu przez produkt.

(853/2004, zal. II, sekcja I, czeS6 A, ust. I

2.
Znak jest czJrtelny i trwaly, wyraanre widoczny, czcionki latwe do rozszyfrowania.

$531'2OO4, zal. II, sekcja I, czesi B, ust. 5l

Sposob nanoszenia znaku identyfikacyjnego jest zgodny z wymaganiami.

@5312OO4, zal. II, sekcja I, czqsa C, ust. 9' 11,1'2' 13)

4.

W przypadku niestosowania znaku identyfikacyjnego dla produktow mlecznych

przewo2onych luzem, informacje wymaganc d1a znaku identyfikacyjnego s4 umieszczone

w dokumentacj i tow arzysz4cej przesylce.

{853/2OO4, zal. II, sekcja l, czeSi C, ust. l2

5.
Zaklad prawidlowo stosuje odstgpstwa od zawartoSci znaku identyfikacyjnego.

IA53 /2OO4, za|. Ilt, sekcja lX, tozdz.'l

6.

Barwniki u2ywane przez zaklad do nanoszenia znaku identyfikacyjnego bezpoSrednio na

produkt sq zatwierdzone.
(853/2OO4, zal. II, sekcja l, czc6i C, ust. 14, 1333/2008, art. 5, al ll
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1

Data produkcj i oraz d,ata zanrrrozerlia (ie2eli jest rcZna od daty produkcji) udostgpniana

iest dla przedsigbiorstw sektora spoirlwczego, ktorym dostarczana jest 2ywno6c, w

spos6b gwarantuj4cy ich jasnoS6 i jednoznaczr,oS6 (do momentu etykietowania 21'wnoSci

zgodnego z rozporzadzeniem 1169 I 20 1 1 lub wykorzystywania jej do dalszego

przetwarzanial.
l853/2OO4, zal. II, sekcja IV, ust. 2 i 3

2.

W przypadku 2ywnoSci wytworzonej zpartli surowcow o r62nych datach produkcji i
zamrozenia udostgpniana jest informacja o najwczeSniejszej dacie odpowiednio produkcji

lub zamroLenia.
{a53/2OO4, zal. ll, sekcja IV, ust.2l

zaklad posiada harmonogram pobierania probek i wykony'wania badat'r w zakresie

krvteriow tlezoieczeristwa 2r,'wnosci uwzgledniaiacy:

I
- wszystkie grupy produktow wytwarzane przez zaklad, do ktorych dane kryterium ma

zastosowanie (z zastrzeLeniem wyjatkow od badania w kierunku Listeia monocytogenesl;

12073/2OO5, art.4 ust. 1)

2.
- wszystkie mikroorganizmy, dla ktorych okreSlono kryteria bezpieczenstwa ZywnoSci;

l2O73l2OO5, art. 4 ust

3.

- czgstotliwoSc badaii zapewniaj4cq wlaSciwa ocene produktow na koniec procesu

produkcji oraz w okresie przydatnosci do spoZycia;

I2O73l2oo5, art. 4 ust. 2

4.

- plany pobierania probek i metody wykony'wania badan okre6lone w za)}cznlku l, tozdz.

I rozporzadzenia;
{2073/2OO5, art.5 ust l

5

- metody analityczne referencyl'ne lub alternaty'wne zwalidowane w odniesieniu do metod

referencyjnych i ceryfikowane przez strong trzeci4 lub zatwierdzone.

l2O73l2oo5, art. 5, ust. 1 i 5)

6.

w przypadku 2ywnosci gotowej do spo2ycia (RTE), w kt6rej mozliwy jest wzrost Listeia
monocAtogenes, zastosowanie kqrterium f 00 jtk/g zostalo wlaSciwie udokumentowane
przez zaklad.

(2073 I 2OO5, zal. I, rozdz. 1, Pkt. 1.2

7.

pobieranie pr6bek i wykonywanie badafr w zakresie kryteri6w bezpieczefistwa Zywnosci

realizowane jest zgodnie z harmonogramern'
(207312OO5, art.4 ust. 1

w przypadku uzyskania niezadawalqi4cych wynikow badai zaklad podjd dzia-lania

maiace na celu:

8
- wykrycie przycrlny niezgodnoSci i wdroZenie Srodk6w naprawczych;

(2O73/2OO5, art. 7 ust. 1)

9.
- wycofanie produktu lub partii produktow z obrotu lub od konsumentow.

i2073 I 2oO5, art. 7 ust. 2)

10.

w przypadku przetworzenia lub innego wykorzystania wycofanych produktow zaklad

uzyskal zgodg PLW.

12073/2OO5, art. 7 ust. 2
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Zaklad posiada harmonogram pobierania pr6bek i wykony'wania badan w zakresie

kn'teri6w hisienv Drocesu uwzgledniaiacv:

1

- wszystkie grupy produktow wytwarzane ptzez zaklad, do ktorych dane kryterium ma

zastosowanie:
(2O7312OO5, art.4, ust l

2.
- wszystkie mikroorganizmy, dla ktorych okreSlono kryteria higieny procesu;

{2O7312OO5, art. 4 ust. I

- czgstotliwoSc badan oraz etapy, na ktorych nastqpuje pobieranie probek zapewniaj4ce

wlaSciwa oceng higieny produkcji;
{2O7312OO5, art. 4 ust. 2

4.

- plany pobierania probek i metody analityczne okreSlone w za]}cznikul, rozdz. 2.2.

rozporzadzenia;
l2O73l2OO5, art.5, ust. 1

5.

- rrr"toay 
"""tityczne 

referencyjne lub alternatpvne zwalidowane w odniesieniu do metod

referencyjnych i ceryfikowane przez strone trzeciq lub zatwierdzone.
(2073 l2OO5, art. 5 ust. 1 i 5l

6.

Pobieranie probek i wykonywanie badan w zakresie kryteriow higieny procesu

realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
(207312OO5, art.4 ust. 1)

w przypadku uzyskania niezadawalaj4cycir wynikow badan zaklad. podj{ skuteczne

d,zialania w zakresie:

7.

- kontroli skutecznosci obrobki termicznej i srodkow zapobiegaj4cych wtornemu

zanieczyszczenitt;
(2073 12OO5, art. 7, ust. 4

8.
- selekcji surowcow, ich jakoSci;

(2O73 1 2OO5, art. 7, ust. 4l

9.
lopra*y higieny produkcji i tam gdzie to wlasciwe wykonania badan na obecnosc

enterotoksyn gronkowcowYch.
(2O73/2OO5, art. 7, ust. 4)

10.

2fl.1.d po"iada harmonogram pobierania probek srodowiskowych (obszary produkcyjne,

sprzAt).
12073 I 2OO5, art. 5 ust. 2

11

w przypadku produkcji RTE, w ktorych mozliwy jest wzrost Listeia monocatogenes,

probki srodowiskowe badane sa w kierunku obecnosci Listeia monocgtogenes.

l2O7 3 I 2OO5, art. 5 ust. 2

t2.
Zaklad prowadzi analizp tendencji.

(2O73 /2OO5, art.9

1

Okres przydatnoSci do spo2ycia okreSlonyjest na podstawie badat'r przechowalniczych

lub innych udokumentowanych procedur.
(2073 l2OO5, zal. tt)

2.

@dospo2yciazostalyuwzg19dnionedajqcesi9racjonaInre
przewrdziet warunki dystrybucji, przechowl'wania i stosowania. Decyzja dotycz4ca

temperatury lub temperatur stosowanych do ustalenia okresu przydatnoSci do spozycia

bierze pod uwagg zachowania konsumenckie.

(207312OO5, art. 3 ust. 1 lit. b, ust.2, zal. U'
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