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Rolniczy handel detaliczny - definicje
•

handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, oznacza obsługę
i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla
konsumenta finalnego;

•

Rolniczy handel detaliczny rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polega na:

➢

produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy,
hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym oraz
zbywaniu żywności konsumentowi finalnemu lub zakładom prowadzącym handel detaliczny z
przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. [art.3 ust. 3 pkt 29b Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.)]

➢

•

Konsument finalny zgodnie z art. 3 ust. 18 ww. rozporządzenia oznacza ostatecznego konsumenta
środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa
spożywczego.
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Rolniczy handel detaliczny- wymogi krajowe
➢ ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020r. poz. 2021, z
późn. zm.)
➢

ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020r. poz. 1753)

➢ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości
żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania
(Dz. U. z 2016r. poz. 2159)

Nadzór nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem)
produktów
• pochodzenia zwierzęcego
i żywności zawierającej
jednocześnie środki spożywcze
pochodzenia niezwierzęcego
i produkty pochodzenia
zwierzęcego (żywności złożonej)
– powierzony został Inspekcji
Weterynaryjnej

• pochodzenia niezwierzęcego –
pozostał w kompetencjach
organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej;

MLO
MLO

działalność
działalność
marginalna,
marginalna,
lokalna
i ograniczona
lokalna i ograniczona
WNI 72

SB

sprzedaż bezpośrednia
produktów pochodzenia
zwierzęcego
WNI 56

RHD

Rolniczy Handel Detaliczny
WNI 35
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Co można ?Gdzie? Komu?
SB –wyłącznie własne surowce, pozyskane w
gospodarstwie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Tusze i/lub podroby z drobiu
Tusze i/lub podroby z zajęczaków
Tusze i/lub grubej oskórowanej lub nie zwierzyny łownej
Tusze drobnej zwierzyny łownej patroszonej lub niepatroszonej
Produkty rybołówstwa żywe lub uśmiercone -bez filetowania
Żywe ślimaki lądowe
Mleko, siara, śmietana
Jaja od ptaków bezgrzebieniowych
Produkty pszczele nieprzetworzone, miód , pyłek, pierzga
konsument końcowy: w miejscach, produkcji lub na targowiskach,
lub z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, z
urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności
województwo, w którym odbywa się produkcja tych produktów,
lub na obszarze sąsiadujących z nim województw, lub inne za
zgodą PLW w celu promocji
WNI 56

MLO – zakład marginalny lokalny ograniczony

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Rozbiór mięsa wszystkich gatunków,
Produkcja mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych
Produkcja produktów mięsnych
Produkcja wstępnie przetworzonych lub przetworzonych produktów
rybołówstwa
Produkcja produktów mlecznych
Produkcja produktów jajecznych
Produkcja gotowych posiłków
Konsument końcowy oraz zakład prowadzący handel detaliczny warunek konieczny !!!
Limity tygodniowe dla dostaw zewnętrznych
województwo lub powiaty sąsiadujące z tym województwem,
położonych na obszarach innych województw, miasta stanowiące
siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, położone na obszarach
województw sąsiadujących z województwem, w którym jest
prowadzona produkcja tych produktów.

WNI 72
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Co można ?
RHD –surowce

1. Mleko surowe albo mleko surowe i siara
2. Surowa śmietana
3. Jaja od drobiu
4. Jaja od ptaków bezgrzebieniowych
5. Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli,
pierzga, mleczko pszczele)
6. Produkty rybołówstwa żywe lub uśmiercone i niepoddane czynnościom
naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną lub poddane czynnościom
wykrwawiania, odgławiania, usuwania płetw
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Co można ?
RHD –produkty
1. Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, lub
produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone
2. Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane z tego mięsa
surowe wyroby mięsne lub mięso mielone
3. Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych
lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone
4. Produkty mięsne
5. Wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa
6. Produkty mleczne lub produkty na bazie siary
7. Produkty jajeczne
8. Gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego, złożone
9. Pieczywo cukiernicze, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze
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Ubój w RHD?
• Świeże mięso, w tym tusze,
półtusze, ćwierćtusze czy elementy
mięsne, przeznaczone do obróbki lub
przetwarzania w ramach RHD nie może pochodzić
z uboju zwierząt przeprowadzonego w
gospodarstwie w celu produkcji mięsa
przeznaczonego na użytek własny (musi być
pozyskane w sposób zgodny z obowiązującym
prawem np. w rzeźni, zakładzie rozbioru mięsa,
hurtowni, od podmiotu prowadzącego sprzedaż
bezpośrednią lub działalność marginalną, lokalną i
ograniczoną).
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•

W ramach SB (sprzedaż bezpośrednia)
dopuszczony jest ubój w gospodarstwie drobiu
i zajęczaków, gdy odbiorcą jest konsument
końcowy lub zakład prowadzący handel
detaliczny w ograniczonym obszarze
(województwo i województwo sąsiednie).

•

W ramach RHD można wykorzystać więc
surowiec zakupiony (jako dodatek), legalnie
wyprodukowany w ramach SB lub można
zarejestrować jednocześnie SB i RHD
(dokonywać uboju w ramach SB, przetwarzać
surowiec w ramach RHD).
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Produkcja i zbywanie żywności w ramach
RHD:
➢nie mogą stanowić zagrożenia dla
bezpieczeństwa żywności i wpływać
niekorzystnie na zdrowie publiczne,
➢podlegają urzędowej kontroli w zakresie
bezpieczeństwa żywności
przeprowadzonej odpowiednio przez
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
albo Inspekcji Weterynaryjnej
➢są prowadzone zgodnie z przepisami
prawa żywnościowego, w szczególności
rozporządzenia nr 178/2002 i
rozporządzenia nr 852/2004 oraz
przepisami Unii Europejskiej wydanymi w
trybie tych rozporządzeń.
➢Zbywanie podlega ROCZNYM limitom
ilościowym !!!

Zbywanie żywności w ramach RHD do zakładów prowadzących
handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego:
➢ odbywa się wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku
żywności będącej produktem pochodzenia
zwierzęcego oraz żywności zawierającej
jednocześnie środki spożywcze pochodzenia
niezwierzęcego i produkty pochodzenia
zwierzęcego:
➢ wyłącznie na obszarze województwa, w którym ma
miejsce prowadzenie produkcji tej żywności w
ramach RHD
➢ na obszarach powiatów lub miast stanowiących
siedzibę wojewody lub sejmiku województwa,
sąsiadujących z tym województwem;

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej
ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej
dokumentowania
(Dz. U. z 2016r. poz. 2159)

1. Mleko surowe albo mleko surowe i siara
52 000 litry
2. Surowa śmietana
10 400 litry
3. Jaja od drobiu
148 200 szt.
4. Świeże mięso wołowe, wieprzowe i inne
2300 kg
5. Świeże mięso drobiowe i zajęczaków
2100 kg
6.Świeże mięso zw. dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych i
wyroby lub m.m
1100 kg
7. Produkty mięsne
1400 kg
8. Produkty mleczne
2600 kg
9. Produkty jajeczne
1300 kg
10. Gotowe posiłki z produktów poch. zw.
1400 kg
11. Gotowe posiłki z produktów poch. niezw. i zw.
2400 kg
12. Produkty rybołówstwa
1800 kg
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Rocznie !!!
Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód,
pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

do 5 rodzin pszczelich – 150 kg
do 10 rodzin pszczelich - 300 kg
do 20 rodzin pszczelich - 600 kg
do 30 rodzin pszczelich - 900 kg
do 40 rodzin pszczelich - 1200 kg
do 80 rodzin pszczelich – 2400 kg
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Zbywanie żywności w ramach RHD do zakładów
prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla
konsumenta finalnego:
• jest dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości
żywności zbywanej w ramach RHD
Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny i pośrednik -?
prowadzi i przechowuje dokumentację
umożliwiającą określenie ilości żywności zbywanej
rocznie w ramach takiego handlu, odrębnie
za każdy rok kalendarzowy (przechowuje się ją dwa lata)
zawierającą następujące informacje:
1) numer kolejnego wpisu;
2) datę zbycia żywności;
3) ilość i rodzaj zbytej żywności.
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Zbywanie żywności w ramach RHD: nie może być
dokonywane z udziałem pośrednika, chyba że:
• zbywanie tej żywności odbywa się
podczas wystaw, festynów, targów lub
kiermaszy, organizowanych w celu
promocji żywności, a pośrednik zbywa
konsumentom finalnym żywność:
➢ wyprodukowaną przez tego pośrednika w
ramach RHD,
➢ wyprodukowaną przez inny podmiot
prowadzący RHD
na obszarze powiatu, w którym
pośrednik ten prowadzi produkcję
żywności w ramach RHD lub na obszarze
powiatu sąsiadującego z tym powiatem.
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Rolniczy handel detalicznyoznakowanie miejsca sprzedaży
W miejscu zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez
podmiot prowadzący RHD, w tym przez pośrednika
umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:
• 1) napis „rolniczy handel detaliczny”
• 2) dane obejmujące:
➢ imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu
prowadzącego rolniczy handel detaliczny,
➢ adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,
➢ weterynaryjny nr identyfikacyjny podmiotu prowadzącego
rolniczy handel detaliczny, o ile taki numer został nadany.
•

Obowiązek oznaczenia miejsca sprzedaży nie dotyczy zakładów
prowadzących handel detaliczny, które sprzedają konsumentom
finalnym żywność wyprodukowaną w ramach rolniczego handlu
detalicznego.
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Rolniczy handel detalicznyoznakowanie miejsca sprzedaży
• Kto nie umieszcza w miejscu
zbywania żywności w ramach
rolniczego handlu detalicznego
oznaczenia o którym w art. 44a ust.
3, lub podaje w tym oznaczeniu
informacje niepełne lub nieprawdziwe
podlega karze grzywny.
•

art. 100 ust. 1 pkt. 17 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia
18

Rejestracja:

Wniosek o wpis do rejestru zakładów do właściwego PLW
w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.
Wniosek zawiera:
• imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
• numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer identyfikacji podatkowej
(NIP), albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności - w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile
wnioskodawca takie numery posiada;
• określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaju produktów pochodzenia
zwierzęcego lub żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, które mają być produkowane w tym
zakładzie;
• określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność;
• pszczelarze nie posiadający numeru identyfikacyjnego w ewidencji gospodarstw rolnych powinni do wniosku
załączyć oświadczenie podmiotu potwierdzającego utrzymywanie pszczół (jeżeli nie mają obowiązku wpisu
do KRS, centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Nie ma obowiązku sporządzenia projektu technologicznego zakładu i
przedstawiania go PLW !!!
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W celu ułatwienia rolnikom
rejestracji swojej działalności został
przygotowany przykładowy wzór
wniosku o wpis zakładu
do rejestru powiatowego lekarza
weterynarii w zakresie prowadzenia
rolniczego handlu detalicznego
(nie jest obowiązkowy, stosowanie
dobrowolne)
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Wymagania weterynaryjne :
•

rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia
2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie
bezpieczeństwa żywności,

•

rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,

•

przepisy wydane w trybie tych rozporządzeń (rozporządzenie 2073/2005, rozporządzenie
(UE) 931/2011, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, )
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Rozporządzenie 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.- w sprawie higieny
środków spożywczych

Główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności
spoczywa na podmiocie prowadzącym przedsiębiorstwo
spożywcze –producencie żywności.

Bądź odpowiedzialnym producentem żywności !!!

Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z
dnia 28 stycznia 2002 r.
art. 18 rozporządzenia – obowiązek zapewnienia możliwości
możliwość śledzenia żywności- jeżeli pozyskują produkty
od innych podmiotów lub przekazują ją innym podmiotom
niebędącym konsumentem ostatecznym.
▪ Trzeba zapewnić informacje o surowcach użytych do
produkcji :(producent, partia, data przydatności do użycia,
ilość zakupiona, ilość zużyta),

▪ Trzeba zapewnić informacje o wyprodukowanych
środkach spożywczych (data produkcji, surowce użyte
do produkcji [ilość/partia],
▪

Terminie przydatności do spożycia.
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Rozporządzenie 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.- w sprawie higieny środków
spożywczych – załącznik II

•

Rozdz. I - ogólne wymagania dla pomieszczeń;

•

Rozdz. II - szczególne wymagania dla
pomieszczeń,

•

Rozdz. III - wymagania dla pomieszczeń
mieszkalnych, ruchomych
punktów sprzedaży, straganów, automatów
ulicznych;

•

Rozdz. IV - środki transportu;

•

Rozdz. V - wymagania dla sprzętu;

•

Rozdz. Va - redystrybucja żywności;

•

Rozdz. VI - odpady żywnościowe;

•
•
•
•

•
•
•

Rozdz. VII - zaopatrzenie w wodę;
Rozdz. VIII - higiena osobista;
Rozdz. IX - przepisy w odniesieniu do
żywności;
Rozdz. X - przepisy w odniesieniu do
opakowań;
Rozdz. XI - obróbka cieplna;
Rozdz. XIa - kultura bezpieczeństwa
żywności;
Rozdz. XII – szkolenia personelu.
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Rozporządzenie 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.- w sprawie higieny środków
spożywczych
•
•

Załącznik I - Produkcja podstawowa
Załącznik II - Ogólne wymogi higieniczne dla wszystkich podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa
spożywcze(z wyjątkiem przypadków gdy ma zastosowanie załącznik I)

Rozdziały V, Va, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIa i XII mają zastosowanie do wszystkich etapów produkcji,
przetwarzania i dystrybucji żywności.
Pozostałe rozdziały mają następujące zastosowanie:
–rozdział I stosuje się do wszystkich pomieszczeń żywnościowych, z wyjątkiem tych, do których stosuje się
rozdział III (RHD);
–rozdział II stosuje się do wszystkich pomieszczeń, gdzie przygotowuje się, poddaje obróbce lub
przetwarza żywność, z wyjątkiem miejsc spożywania i pomieszczeń, do których stosuje się rozdział III
(RHD);
–rozdział III stosuje się do pomieszczeń, które wyszczególnione są w nagłówku tego rozdziału (RHD) ;
–rozdział IV stosuje się do wszelkiego transportu.

25

➢

➢

Załącznik II Rozporządzenia 852/2004
ROZDZIAŁ I
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ ŻYWNOŚCIOWYCH
(INNYCH NIŻ WYMIENIONE W ROZDZIALE III)
Pomieszczenia żywnościowe muszą być utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym stanie i
kondycji technicznej
Wyposażenie, wystrój, konstrukcja, rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń żywnościowych:

a) pozwala na odpowiednie utrzymanie, czyszczenie i/lub dezynfekcję oraz zapewnia odpowiednią
przestrzeń roboczą pozwalającą na higieniczne przeprowadzanie wszelkich działań;

b) ma chronić przed gromadzeniem się brudu, kontaktem z materiałami toksycznymi, przedostawaniem się
zanieczyszczeń do żywności i tworzeniem się kondensacji lub niepożądanej pleśni na powierzchni;
c) umożliwia wykonywanie czynności zgodnie z dobrą praktyką higieniczną, włącznie z ochroną przed
zanieczyszczeniem oraz, w szczególności, ze zwalczaniem szkodników; oraz
d) w miarę potrzeby, zapewnia warunki przetwarzania i przechowywania w odpowiedniej temperaturze
wystarczającej do odpowiedniego utrzymywania środków spożywczych we właściwej temperaturze oraz
26
zaprojektowane w ten sposób, aby temperatura ta mogła być monitorowana i, w razie potrzeby, zapisywana
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Załącznik II Rozporządzenia 852/2004
ROZDZIAŁ II
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)

1. W pomieszczeniach, w których się przygotowuje, poddaje obróbce lub
przetwarza środki spożywcze, projekt i wystrój muszą umożliwiać dobrą
praktykę higieniczną żywności, w tym ochronę przed zanieczyszczeniem między
oraz podczas działań, w szczególności:
➢ powierzchnie podłóg, ścian, sufitów, okien, drzwi i powierzchnie bezpośrednio
kontaktujące się z żywnością 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 oraz gładkiej powierzchni łatwej do mycia i dezynfekcji.
28
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Załącznik II Rozporządzenia 852/2004
ROZDZIAŁ II
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)

1. W miarę potrzeby, muszą być stosowane odpowiednie
urządzenia do czyszczenia oraz dezynfekcji narzędzi
roboczych oraz wyposażenia .

2. 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.
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Załącznik II Rozporządzenia 852/2004
ROZDZIAŁ III
WYMAGANIA DOTYCZĄCE RUCHOMYCH I/LUB TYMCZASOWYCH POMIESZCZEŃ, POMIESZCZEŃ
UŻYWANYCH JAKO PRYWATNE DOMY MIESZKALNE, ALE GDZIE REGULARNIE PRZYGOTOWUJE SIĘ
ŻYWNOŚĆ W CELU WPROWADZANIA DO OBROTU, I AUTOMATÓW ULICZNYCH)

W przypadku gdy produkcja prowadzona
jest przy wykorzystaniu pomieszczeń
używanych głównie jako prywatne domy
mieszkalne (np. przy wykorzystaniu
sprzętu i urządzeń gospodarstwa
domowego w kuchni domowej), zamiast
wymogów określonych w załączniku II w
rozdziale I i II ww. rozporządzenia,
obowiązują wymogi określone w jego
załączniku II w rozdziale III
(uproszczone wymagania higieniczne).
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Załącznik II Rozporządzenia 852/2004
ROZDZIAŁ III
WYMAGANIA DOTYCZĄCE RUCHOMYCH I/LUB TYMCZASOWYCH POMIESZCZEŃ, POMIESZCZEŃ
UŻYWANYCH JAKO PRYWATNE DOMY MIESZKALNE, ALE GDZIE REGULARNIE PRZYGOTOWUJE SIĘ
ŻYWNOŚĆ W CELU WPROWADZANIA DO OBROTU, I AUTOMATÓW ULICZNYCH)

Każdy produkt ma określone warunki
przechowywania w połączeniu z terminem
przydatności do spożycia.
Naruszenie warunków temperaturowych
powoduje zmianę [skrócenie] terminu
przydatności do spożycia, powstaje ryzyko
zatrucia pokarmowego.

Ustalenie terminu przydatności do spożycia
jest obowiązkiem producenta!!!
[uzasadnienie/ podstawa przyjętego terminu przydatności do
spożycia], udokumentowane warunki produkcji i przechowywania
32

Rozdział IV - Transport
Chronić środki
spożywcze przed
zanieczyszczeniem

Utrzymywane
w czystości
Łatwe do czyszczenia
i/lub dezynfekcji.

Mogą być wielorazowego
użytku-skuteczne
rozdzielenie produktów,
czyszczenie między
przewożeniem.

Dobry stan
i kondycja
techniczna

Utrzymywać
właściwe
temperaturach i
umożliwić
kontrolowanie
tych temperatur
33

Rozdział V- wymagania dla sprzętu

➢ Skutecznie czyszczone
➢ Odpowiedni stan i i kondycja
techniczna.
➢ Odpowiednie materiały.

➢ Właściwie zainstalowane.
➢ Wyposażone w systemy
monitorowanie, jeśli konieczne.
34

Rozdział VI – odpady żywnościowe
➢ Odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci muszą być jak najszybciej
usuwane z pomieszczeń, gdzie znajduje się żywność, aby zapobiec ich gromadzeniu.
➢ Odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci muszą być składowane w
zamykanych pojemnikach, chyba że podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze
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.
➢ Należy przyjąć odpowiednie przepisy, dotyczące gromadzenia i usuwania odpadów
żywnościowych, niejadalnych produktów ubocznych i innych śmieci. Magazyny odpadów
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.
➢ 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
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Rozdział VIII - Higiena osobista w RHD
Każda osoba pracująca w styczności z żywnością
utrzymuje wysoki stopień czystości osobistej i
nosi odpowiednie, czyste i, gdzie stosowne,
ochronne okrycie wierzchnie.

Każda osoba pracująca w styczności z żywnością
posiada orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na
inne osoby (orzeczenie lekarskie do celów
sanitarno epidemiologicznych ) art. 59 ustawy o
bezpieczeństwie żywności i żywienia
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Rozdział IX – środki spożywcze
• Każdy środek spożywczy posiada właściwe cechy
organoleptyczne charakterystyczne dla niego oraz jest
odpowiednio przechowywany.
• Na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i
dystrybucji, żywność jest chroniona przed
zanieczyszczeniem.
• Zachowano łańcuch chłodniczy podczas przechowywania i
transportu.

• Zapewniono osobne przechowywanie surowców, produktów
gotowych i substancji niejadalnych i toksycznych
• Surowce i składniki magazynowane, są przechowywane w
odpowiednich warunkach, ustalonych tak, aby zapobiegać ich
zepsuciu i chronić je przed zanieczyszczeniem.
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Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
Prowadzący działalność w zakresie Rolniczego Handlu
Detalicznego, są zobowiązani do zapewnienia tego, aby
produkowane przez nie środki spożywcze były zgodne z
odpowiednimi kryteriami mikrobiologicznymi.

Prowadzenia badań wyrobu gotowego zgodnie z
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2073/2005 z dnia 15
listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych
dotyczących środków spożywczych jest konieczne, w celu
zapewnienia potencjalnym konsumentom zakupu bezpiecznego
środka spożywczego
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Rozdział X - opakowania
Materiał używany do produkcji opakowań
jednostkowych i opakowań zbiorczych nie może być
źródłem zanieczyszczenia
Musi być przechowywany w taki sposób, aby nie
był wystawiony na ryzyko zanieczyszczenia.
Prace związane z opakowaniami muszą być
prowadzone tak aby zapobiec zanieczyszczeniu (puszki,
szklane opakowania)
Materiały ponownego użytku musi być łatwy do
czyszczenia oraz dezynfekcji.
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Do podstawowych informacji, jakie muszą znaleźć się w oznakowaniu
opakowanego środka spożywczego należą:
➢ nazwa żywności
➢ wykaz składników ze wskazaniem składników powodujących
alergie oraz procentowa zawartość najważniejszych
składników
➢ ilość netto żywności,
➢ data trwałości,
➢ wszelkie specjalne warunki przechowywania
➢ imię i nazwisko oraz adres producenta,
➢ instrukcja użycia,
➢ numer partii produkcyjnej.
W przypadku produktów sprzedawanych bez opakowań lub
pakowanych na życzenie konsumenta, informacje o danym środku
spożywczym zawarte zostaną na wywieszce w miejscu sprzedaży,
albo informacja ta będzie dostępna w inny widoczny sposób.
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Rozdział XII - Szkolenia
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PROGRAM WARUNKÓW WSTĘPNYCH - GHP, GMP i HACCP
Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej
(GMP-np. odpowiednie dawki składników,
stosowanie właściwej temperatury
przetwarzania)

i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP-np.
odpowiednie praktyki mycia i dezynfekcji,
higieny osobistej),
które łącznie określa się jako program
warunków wstępnych
oraz w przypadku produktów
przetwarzanych procedury oparte na
zasadach systemu HACCP- obowiązują !!!
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Prowadzenie dokumentacji GHP/GMP I HACCP proporcjonalnej i
dostosowanej do charakteru i rozmiaru działalności, m.in.:
•
•
•
•
•

•
•

•

Opis działalności, plan higieny i zapisy dot. mycia i dezynfekcji,
zapisy dot. kontroli przebiegu procesu produkcyjnego,
receptury, opisy produktów
informacje dot. szkoleń i stanu zdrowia osób pracujących w kontakcie z żywnością,
badania wody
ilość i rodzaj surowców własnych oraz ewidencja produktów zakupionych,
wykorzystanych do produkcji danej partii wyrobu końcowego – identyfikowalność
produkcji
ewidencja żywności zbywanej;
potwierdzenie przeprowadzenia uboju zwierząt w zatwierdzonej ubojni - handlowy
dokument identyfikacyjny, faktura
dokumentacja dotycząca warunków produkcji oraz przechowywania surowców i
produktów (łańcuch chłodniczy)
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Dziękuję za uwagę

Doskonalimy kadrę
doradztwa rolniczego

