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KLUCZOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Bezpieczeństwo
Producenci nie powinni wprowadzać do
obrotu szkodliwej żywności

Odpowiedzialność
Producenci są odpowiedzialni za
bezpieczeństwo żywności, którą produkują,
transportują, przechowują lub sprzedają
Możliwość śledzenia produktu
Producenci powinni mieć możliwość
natychmiastowego ustalenia danych
każdego dostawcy bądź odbiorcy
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Obowiązki podmiotów działających na rynku spożywczym –
gwarantowanie bezpieczeństwa żywności
✓ Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego,
w tym:
- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (wraz z aktami
wykonawczymi)
- rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa
żywnościowego
- rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych
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Rejestracja i zatwierdzanie zakładów

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r., poz. 1541 ze zm.)
reguluje kwestie rejestracji i zatwierdzania zakładów
Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu żywność podlegające urzędowej
kontroli organów PIS mogą rozpocząć działalność:
• po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu,
lub
• po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów
(w określonych przypadkach)
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Rejestracja i zatwierdzanie zakładów
wzory
• wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów,
• wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów,
• wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zakładów,
• wniosku o wykreślenie z rejestru zakładów,
• zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów

określa
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji
i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność
podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. Nr 106, poz. 730)

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia
planowanej działalności, według określonych wzorów.
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Rejestracja a zatwierdzenie
•

Rejestracja zakładu jest formą prostą i niewymagającą obecności organu nadzoru w zakładzie - polega
na przyjęciu wniosku i innych dokumentów od przedsiębiorcy, rozpatrzeniu wniosku i wpisaniu do
rejestru zakładów.
wydawane jest zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów przez PPIS

•

Zatwierdzenie zakładu jest bardziej skomplikowane, bowiem przepisy UE nakazują organowi nadzoru w
tym przypadku wizytę w zakładzie i w czasie tej wizyty stwierdzenie, czy warunki w zakładzie spełniają
wymagania zawarte w szczegółowych przepisach prawa żywnościowego.
wydawana jest decyzja o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu przez PPIS

Szczegółowe wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące zakładów reguluje rozporządzenie (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
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Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz.U.2019.1252 ze zm.) obowiązek zatwierdzenia zakładu nie jest
wymagany w przypadku:
• działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
• podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną;
• podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia
niezwierzęcego;
• podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność
w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne,
ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu
(o których mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004).
Ww. podmioty są objęte jedynie obowiązkiem rejestracji.

1. Podmiot prowadzący
rolniczy handel detaliczny
Minimum 14 dni przed
rozpoczęciem działalności

2. Wniosek o wpis do rejestru

3. Zaświadczenie PPIS
o wpisie do rejestru

4. Ujęcie zakładu przez PPIS w
rocznym planie kontroli

Producent na minimum 14 dni przed rozpoczęciem działalności składa
wniosek o wpis do rejestru – zał. Nr 2 do rozporządzenia MZ.

Wniosek składa się do właściwego miejscowo ze względu na siedzibę
zakładu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (jeżeli
produkcja prowadzona jest w kilku miejscach na terenie województwa,
wówczas złożyć należy odrębne wnioski, tym bardziej jeśli produkcja
prowadzona jest na terenie powiatów rożnych województw).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie
o wpisie do rejestru wg. załącznika nr 6 do rozporządzenia (kontrola
na miejscu jest możliwa, lecz niekonieczna).
Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny:
a) dokonuje oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa wytwarzanych
produktów,
b) ujmuje podmiot w rocznych planach kontroli i pobierania próbek.
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Wpis zakładu do rejestru nie podlega
opłacie.
Natomiast brak rejestracji może skutkować
nałożeniem kary pieniężnej.
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Części A załącznika I rozporządzenia (WE) nr 852/2004 dot. higieny
OGÓLNE PRZEPISY HIGIENY DLA PRODUKCJI PODSTAWOWEJ I POWIĄZANYCH DZIAŁAŃ

Podmioty mają zapewnić, że surowce są chronione przed zanieczyszczeniem, uwzględniając każde
przetwarzanie, które te surowce będą kolejno przechodzić.
Podmioty produkujące lub zbierające produkty roślinne podejmują odpowiednie działania, według potrzeb,
w celu:
• utrzymania w czystości obiektów, wyposażenia, pojemników, skrzyń czy pojazdów,
• zapewnienia higienicznych warunków produkcji, transportu i składowania,
• używania wody pitnej lub czystej wody,
• zapewnienia, że personel przetwarzający środki spożywcze jest dobrego zdrowia,
• zapobiegania zanieczyszczenia przez zwierzęta lub szkodniki,
• składowania i przetwarzania odpadów i substancji niebezpiecznych w taki sposób, aby zapobiegać
zanieczyszczeniu,
• uwzględniania wyników wszelkich właściwych analiz,
• właściwego używania środków ochrony roślin i biocydów.

Podmioty podejmują właściwe czynności naprwacze gdy zostają powiadomione o problemach
wykrytych podczas urzędowych kontroli.
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Załącznik II rozporządzenia (WE) nr 852/2004
Rozdziały I-XII
• ogólne wymagania dotyczące pomieszczeń żywnościowych
• szczególne wymagania dla pomieszczeń, w których się przygotowuje, poddaje obróbce lub przetwarza środki
spożywcze
• wymagania dotyczące ruchomych i/lub tymczasowych pomieszczeń, pomieszczeń używanych głównie jako
prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu i
automatów ulicznych
• transport
• wymagania dla sprzętu
• odpady żywnościowe
• zaopatrzenie w wodę
• higiena osobista
• przepisy odnoszące się do środków spożywczych
• szkolenie
• obróbka cieplna
• przepisy odnoszące się do opakowań jednostkowych i opakowań zbiorczych środków spożywczych

Rolniczy
handel
detaliczny

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży
żywności przez rolników
Opublikowania w dniu 5 grudnia 2016 r. (Dz. U. pod
poz. 1961)
Wejście w życie – 1 stycznia 2017 r.
Cel - ułatwienie rolnikom sprzedaży produktów,
które pochodzą głównie z ich gospodarstwa
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W 2022 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym zmiany do Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) odnoszące się do podmiotów
prowadzących rolniczy handel detaliczny, które weszły w życie 04 luty 2022r.

− definicji pojęcia „rolniczy handel detaliczny (art. 3 w ust. 3 pkt 29b).
doprecyzowano kwestie pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji
żywności w ramach RHD;
• w przypadku żywności jednoskładnikowej (np. świeże owoce i warzywa) – powinna
ona w całości pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu,
• a w przypadku żywności zawierającej więcej niż jeden składnik (np. gotowe posiłki,
pieczywo) – powinna ona zawierać co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z
własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

Rolniczy handel detaliczny – zasady prowadzenia art.
44a ( Ustawy o BŻiŻ)
Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:
1) nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na
ochronę zdrowia publicznego;
2) podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo
Inspekcji Weterynaryjnej;
3) 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.
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Rolniczy handel detaliczny – zasady prowadzenia art.
44a ( Ustawy o BŻiŻ)
Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:
1) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego np.
sklepów, restauracji, stołówek). :
a) 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 rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących
siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem,
b) podlega limitom ilościowym dostosowanym do potrzeb konsumentów finalnych,
c) jest dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości żywności zbywanej w ramach
rolniczego handlu detalicznego;

Rolniczy handel detaliczny – zasady prowadzenia art. 44a (
Ustawy o BŻiŻ)
2) 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:
a) wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach
rolniczego handlu detalicznego,
b) wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy
handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym
pośrednik ten prowadzi produkcję żywności
w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze
powiatu sąsiadującego z tym powiatem.

3.

Rolniczy handel detaliczny – zasady
prowadzenia art. 44a ( Ustawy o
BŻiŻ)

W miejscu zbywania żywności konsumentowi
finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy
handel detaliczny, w tym przez pośrednika, o
którym mowa w ust. 2 pkt 2, umieszcza się w
sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:
1) napis „rolniczy handel detaliczny”;
2) dane obejmujące:
a)
imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu
prowadzącego rolniczy handel detaliczny,
b) adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,
c) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu
prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile
taki numer został nadany.

Rolniczy handel detaliczny
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r.
określa maksymalną ilość żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu

detalicznego oraz zakres i sposób jej dokumentowania
 Maksymalna ilość żywności zbywana rocznie w ramach rolniczego handlu
detalicznego jest określona dla:

1) surowców pochodzenia
rozporządzenia;
2)

niezwierzęcego

-

w

załączniku

nr

1

do

żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż ww. surowce a także produkty złożone - w załączniku nr 2 do
rozporządzenia.

W ramach RHD nie można produkować napojów alkoholowych !!!
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Załącznik nr 1
Maksymalna ilość surowców pochodzenia niezwierzęcego zbywana rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego
do rozporządzenia 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
Nazwa surowców pochodzenia niezwierzęcego

Lp.

Maksymalna ilość w przeliczeniu na 1
ha uprawy1

Jednostka

91

Czarny Bez (owoce)

14

tona

92

Dzika róża (owoce)

4

tona

99

Morwa

4

tona

100

Pigwa pospolita

8

tona

112

Tymianek ziele

3,5

tona

113

Bazylia

3

tona

114

Melisa

4,5

tona

115

Mięta ziele

4,5

tona

116

Mięta liść

1

tona

117

Lebiodka pospolita (oregano) ziele

3

tona

118

Majeranek ogrodowy ziele

3

tona

119

Szałwia ziele

3

tona

120

Szałwia liść

1

tona

123

Inne niż wymienione w lp. 1-122 surowce pochodzenia niezwierzęcego

21

tona

124

Inne niż wymienione w lp. 1-122 surowce pochodzenia niezwierzęcego
uprawiane pod osłonami

30

kilogram na metr kwadratowy

1) Maksymalna

ilość w przeliczeniu na 1 ha uprawy nie dotyczy surowców wskazanych w lp. 63, 65, 70, 71, 121, 122 i 124. W tych lp. wskazano maksymalną ilość w przeliczeniu na
kg/m2 albo w przeliczeniu na kg/m2/cykl, albo kg/m2/rzut

Załącznik nr 2
Maksymalna ilość żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia
niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego zbywana rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego
do rozporządzenia 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
(pozycje wybrane)
Lp.

1

2

Nazwa żywności

Kategoria żywności w obrębie
grupy asortymentowej

Maksymalna ilość

Jednostka

soki owocowe

6700

litr

dżemy

3400

kilogram

owoce suszone

1600

kilogram

inne

3900

kilogram lub litr

kiszonki warzywne

5000

kilogram

marynaty warzywne

3400

kilogram

10 000

litr

6200

kilogram lub litr

Przetwory z owoców

Przetwory z warzyw
soki warzywne

inne
3

Przetwory z owoców i warzyw, w tym soki

8400

kilogram lub litr

4

Przetwory z warzyw i grzybów

3400

kilogram lub litr

5

Przetwory z grzybów

200

kilogram

11

Przyprawy

300

kilogram

koncentraty warzywne

2500

litr

syropy owocowe

2700

litr

inne

2600

litr
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Koncentraty spożywcze

Żywności przetworzona (złożona)
Załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra RiRW 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 2016 r., poz. 2159) wskazuje wymagania dla żywności złożonej np.
przetworów czy gotowych posiłków pod warunkiem, ze do tej produkcji należy użyć surowców
lub produktów pochodzących w całości lub w części z własnej uprawy.
•
•

Do produkcji żywności (złożonej) mogą być użyte również surowce pozyskiwane z lasu (runo
leśne), np. jagody, grzyby, inne owoce leśne, rośliny zielarskie i zioła dziko rosnące.
Grzyby muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków
spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.
Dotyczy to m.in konieczności dokonania oceny zebranych grzybów przez grzyboznawcę, co
powinno być poświadczone w stosownym ateście.

Żywności przetworzona (złożona)
•

Owoce runa leśnego stosowane w przetwórstwie, w tym również w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego, muszą
spełniać wymagania zawarte w przepisach prawa żywnościowego w odniesieniu do wymagań mikrobiologicznych czy
dozwolonych poziomów zanieczyszczeń, zawartych w stosownych uregulowaniach Unii Europejskiej.

•

Osoba, która zbiera runo leśne, nie ma wpływu na to w jakich warunkach rosną zbierane jagody, grzyby czy zioła.

Jednakże producent, w tym rolnik produkujący i wprowadzający do obrotu środki spożywcze zawierające ww. owoce runa
leśnego, ponosi odpowiedzialność za produkowaną i sprzedawaną przez siebie żywność. Jest to zgodne z generalną zasadą prawa

żywnościowego Unii Europejskiej, że żywność znajdująca się w obrocie nie może być niebezpieczna dla zdrowia i życia
człowieka, a odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo ponosi przedsiębiorca. Wynika to z art. 14 i 17 rozporządzenia (WE) nr
178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2$ stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa
żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 'Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie

bezpieczeństwa żywności.

Maksymalne limity żywności zbywanej w ramach RHD:
• w przypadku sprzedaży żywności konsumentowi finalnemu
– zniesiono;
• w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących
handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta
finalnego – pozostawiono.
W ramach RHD możliwe jest zbywanie żywności z grup
towarowych określonych w rozporządzeniu 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.

W ww. rozporządzeniu nie ujęto m.in.:
− niektórych produktów
maceratów);
− napojów alkoholowych.

otrzymywanych

z

ziół

(np.

Pochodzenie składników wykorzystywanych do
produkcji żywności w ramach RHD
• żywność jednoskładnikowa (typu świeże owoce, liście mięty)
powinna w całości pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub
chowu danego podmiotu,

zioła zebrane w lesie, na łące
NIE !
nowa żywność *
•

żywność zawierająca więcej niż jeden składnik (np. gotowe
posiłki, pieczywo)
powinna zawierać co najmniej jeden składnik pochodzący w
całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.
*

żywność, której nie stosowano w znacznym stopniu w Unii do spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 r.
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności)

ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ!
Surowce zielarskie i produkty z nich otrzymywane zyskują coraz większą
popularność. Wykorzystywane są nie tylko w gastronomii w celu poprawy smaku
i aromatu przygotowywanych dań, ale doceniane są także ich właściwości
prozdrowotne (zawartość witamin, składników mineralnych, związków biologicznie
czynnych).
Z tego względu należy zachować czujność podczas prezentacji/reklamy/promocji
żywności produkowanej i sprzedawanej w ramach RHD.
Oświadczenie zdrowotne
Każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do
zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną
żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem.

Dokumentacja
• Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny
prowadzi i przechowuje dokumentację umożliwiającą
określenie ilości żywności zbywanej rocznie w
ramach takiego handlu, odrębnie za każdy rok
kalendarzowy, zawierającą następujące informacje:
1) numer kolejnego wpisu;
2) datę zbycia żywności;
3) ilość i rodzaj zbytej żywności

Dokumentacja
•

Pośrednik prowadzący rolniczy handel detaliczny zbywający żywność wyprodukowaną przez inny
podmiot prowadzący taki handel podczas wystawy, festynu, targu lub kiermaszu:
1) prowadzi dokumentację umożliwiającą określenie ilości tak zbywanej żywności odrębnie dla każdego
podmiotu;
2) przekazuje dokumentację zawierającą:
- datę zbycia żywności;
- ilość i rodzaj zbytej żywności,
- miejsce zbycia
- imię, nazwisko oraz adres albo nazwę, siedzibę oraz adres pośrednika, który zbywał żywność podczas
wystawy, festynu, targu lub kiermaszu),
podmiotowi, którego żywność zbywał, niezwłocznie po zakończeniu wystawy, festynu, targu lub
kiermaszu.

Dokumentacja
Informacje, są umieszczane w
dokumentacji, niezwłocznie po
każdorazowym zbyciu żywności
konsumentowi finalnemu.
Dokumentację, przechowuje się przez
dwa lata, licząc od końca roku
kalendarzowego, za który została
sporządzona.

RHD DLA ROLNIKÓW

 może też być rolnik, który mieszka w bloku mieszkalnym (wielorodzinnym) w mieście
-

produkuje np. przetwory owocowe lub warzywne
wykorzystuje surowce z własnego gospodarstwa rolnego
50 % własnego surowca (z wyłączeniem wody),
np. 50 % truskawki i 50% jagody z lasu

limity określają przepisy podatkowe
 Jeśli będzie sprzedawać swoje produkty za pośrednictwem Internetu, to należy:
-

zgłosić to na wniosku,
na stronie internetowej umieścić zapis, że działa w ramach RHD,
w przypadku produktów nietrwałych mikrobiologicznie ważne są warunki transportu,
i ryzyko z tym związane.
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Rolniczy handel detaliczny – nadzór PIS
Zgodnie z przepisami ustawy, Państwowa Inspekcja Sanitarna pełni nadzór nad nad
żywnością pochodzenia niezwierzęcego, która jest produkowana i zbywana w ramach
rolniczego handlu detalicznego.
Oznacza to:
▪ Obowiązek rejestracji podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktów
poch. niezwierzęcego w PIS (terenowo właściwej PSSE/GSSE) np. dżemów, soków,
produktów zbożowych, makaronu (bez jaj), przetworów warzywno-owocowych.
▪ Nadzór nad ww. podmiotami sprawują organy PIS
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Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny:
 dokonuje kontroli na zasadach określonych w rozporządzeniu 882/04, tj. m.in. bez uprzedzenia, bez
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,
 sporządza dokumentację pokontrolną, w tym prowadzi postępowanie, określone m.in. ustawą o
bezpieczeństwie żywności i żywienia, która przewiduje stosowanie:

▪ kar pieniężnych w wysokości do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł za brak rejestracji działalności u
właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
▪ kary grzywny za brak umieszczenia w miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu
detalicznego oznaczenia, o którym wspominałam lub podawanie w tym oznaczeniu informacji
niepełnych lub nieprawidłowych.
 rejestruje wszelkie zmiany w zakresie prowadzonej działalności, w tym jej zaprzestanie, zgodnie z wnioskiem o
wykreślenie zakładu z rejestru (załącznik nr 5) składanego przez producenta,
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Traceability
Zasada „krok w przód” i „krok w tył”
W każdym ogniwie łańcucha dostaw zagwarantowana była pełna identyfikacja pochodzenia produktów

żywnościowych, ułatwiająca przede wszystkim ewentualny proces wycofywania tylko tych produktów, które nie
spełniają wymagań.

Traceability ma znaczenie w przypadku korzystania z owoców lub warzyw pozyskanych od innego producenta rolnego
(np. sąsiada), czy też cukru, soli, octu, itp.
•

Dlatego należy przechowywać informacje odnośnie:

•

nazwy i adresu dostawców/producentów danego surowca,

•

dostarczonego /sprzedanego produktu (np. nazwa, data przydatności do spożycia, numer partii),

•

terminu dostawy/zakupu/sprzedaży.

Produkcji żywności w ramach RHD
• W zakresie organizacji i wyposażenia zakładów, w których prowadzana jest
działalność związana z RHD, obowiązują przepisy rozporządzenia nr 852/2004.
• Przepisy te przewidują między innymi, że 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 oraz
II ww. rozporządzenia,
• obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone
wymagania higieniczne).
•

Uwaga ! Powyższa zasada nie zwalnia prowadzących RHD z obowiązku spełnienia innych wymogów
higienicznych ustanowionych w ww. rozporządzeniu, co do których nie przewidziano odstępstw lub
wyłączeń dla podmiotów działających na rynku spożywczym.

Produkcja domowa
W rozdziale III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319)
określone są wymagania dla pomieszczeń mieszkalnych, w których prowadzona jest
produkcja/przetwarzanie żywności.
Przepisy te zawierają ogólne wymagania dotyczące tzw. „pomieszczeń używanych
głównie, jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się
żywność w celu wprowadzania do obrotu”.

Produkcja żywości w warunkach
domowych
•

WARUNKI DOMOWE oznaczają możliwość
wytworzenia takiej ilości żywności, którą można
wyprodukować z zachowaniem bezpieczeństwa
żywności i higieny w kuchni domowej z
wykorzystaniem sprzętu i artykułów
gospodarstwa domowego.

•

Produkcja żywności w domu musi odbywać się na
podstawie obowiązujących przepisów prawa
żywnościowego.

Produkcja żywości w warunkach
domowych
Z uwagi na brak przepisów szczegółowych kwestie wymagań higienicznych należy
rozpatrywać indywidualnie mając na uwadze, że:

nie każdy rodzaj żywności ze względu na ryzyko, jakie ze sobą niesie, może
być wytwarzany w typowych warunkach domowych;

- nie każde warunki domowe pozwalają na wytworzenie każdego rodzaju środków
spożywczych.

Produkcja w warunkach domowych
O czym przede wszystkim należy pamiętać?
Miejsca, w których przygotowywana lub produkowana jest żywność:
-nie mogą być wykorzystywane jako sypialnie dla osób bądź zwierząt;
-zwierzęta hodowalne i domowe nie mogą mieć wstępu na obszar
produkcji;
-zostały należycie oczyszczone przed rozpoczęciem przygotowywania lub
produkcji żywności;
-nie są w tym czasie wykorzystywane do typowych czynności
domowych.
Należy pamiętać, że kuchnia (zarówno powierzchnie jak i sprzęt) przed
rozpoczęciem produkcji/przetwarzania powinna być dokładnie
sprzątnięta i w razie potrzeby zdezynfekowana.

Warunki wstępne:
• Dobra praktyka higieniczna GHP
• Dobra praktyka produkcyjna GMP

Dobra Praktyka Higieniczna - GHP
Dobra Praktyka Higieniczna to działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które
muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić
bezpieczeństwo żywności.
• Wymagania GHP określają wymogi dotyczące następujących obszarów:
✓ lokalizacji i otoczenia zakładu zajmującego się produkcją, przetwórstwem lub obrotem
żywnością,
✓ pomieszczeń zakładu i ich układu funkcjonalnego (m.in. aby pomieszczenia części
produkcyjnej budynków i ciągi komunikacyjne były tak zaprojektowane, aby nie następowały
zanieczyszczenia krzyżowe – mieszanie się czynności „czystych” i „brudnych”),
✓ wymagań dotyczących maszyn i urządzeń,
✓ procesu mycia i dezynfekcji,
✓ zaopatrzenia w wodę – woda stosowana do produkcji żywności musi spełniać wszystkie
wymagania dot. produkcji żywności,
✓ usuwania odpadów - opracować, wdrożyć i nadzorować system gromadzenia oraz usuwania
odpadów i śmieci,
✓ zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami (gryzonie, owady latające, owady biegające, ssaki
i ptaki), tzw. działania DDD oraz kontroli w tym zakresie,
✓ szkolenia pracowników, aby posiadać świadomość odpowiedzialności za zachowanie higieny
osobistej oraz stosowanie się do określonych procedur w zakładzie,
✓ higieny osobistej pracowników – wszyscy pracownicy mający kontakt żywnością muszą
posiadać oświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
✓ prowadzenia dokumentacji potwierdzającej działania w zakresie Dobrej Praktyki
Higienicznej.

Wymagania higieniczne

Domowe warunki produkcji środków spożywczych:


Zapewniamy odpowiednią powierzchnię produkcyjną, czyli nie dopuszczamy
do „krzyżowania się” dróg „czystych” i, „brudnych”
- nie dokonujemy czyszczenia surowca przyniesionego bezpośrednio z pola na
powierzchniach produkcyjnych,
- nie wychodzimy w fartuchu, w którym produkujemy żywność do innych,
zewnętrznych pomieszczeń gospodarskich (np. po jaja do „kurnika),
- w trakcie produkcji nie wykonujemy innych „brudnych” czynności,
np. nie palimy papierosów, nie „dorzucamy węgla” do kuchni węglowej,
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WYMAGANIA HIGIENICZNE
Sprzęt, wyposażenie:
właściwy stan sanitarno - techniczny powierzchni kontaktujących się z żywnością
 blaty, stoły, deski, stolnice
- wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (znak „kieliszek i widelec”)
- powierzchnie gładkie, nienasiąkliwe - w „rowkach", szczelinach mogą gromadzić się resztki żywności,
 nie wykorzystujemy sprzętu z uszkodzoną powierzchnią lub sprzętów zużytych
- garnków „obitych" z odpryskami emalii,
- sitek, sit z ubytkami,
- drewnianych łyżek z ubytkami drewna „drzazgi”,
- patelnie nie mogą być porysowane, z ubytkami teflonu
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Produkcja w domu - wymagania

Rozdział III załącznik II rozporządzenia nr 852/2004
➢ ust.1 pomieszczenia, na tyle, na ile jest to rozsądnie
praktykowane, będą tak usytuowane, zaprojektowane i
skonstruowane oraz utrzymane w czystości i dobrym stanie i
kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w
szczególności przez zwierzęta i szkodniki;
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Produkcja w domu - wymagania

➢ust. 2 w szczególności i w miarę potrzeby:
a)muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby
utrzymać właściwą higienę personelu (włącznie ze
sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk,
higienicznymi
urządzeniami
sanitarnymi
i
przebieralniami);
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Produkcja w domu - wymagania
• b) powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w
dobrym stanie, łatwe do czyszczenia i, w miarę potrzeby,
dezynfekcji. Będzie to wymagać stosowania gładkich,
zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych
materiałów, chyba, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego
mogą zapewnić właściwe organy, że inne materiały są
odpowiednie;
• c) należy zapewnić warunki do czyszczenia i, w miarę
potrzeby, dezynfekcji narzędzi do pracy i sprzętu;
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Produkcja w domu - wymagania
➢ d) w przypadku, gdy jako część działań
przedsiębiorstwa sektora spożywczego,
czyszczone są środki spożywcze, należy ustanowić
odpowiednie przepisy, aby dokonywać tego w
sposób higieniczny;
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WYMAGANIA HIGIENICZNE

Woda:



stosujemy do produkcji środków spożywczych lub procesów czyszczenia surowców, procesów
obróbki żywności, mycia rąk, sprzętu wodę, która spełnia wymagania wody pitnej
woda z własnych ujęć głębinowych powinna mieć udokumentowaną jakość zdrowotną
(badania laboratoryjne), powinna być określona częstotliwość takich badań,

Organy PIS mogą żądać wyników badań wody tam gdzie to konieczne – woda do produkcji żywności
musi odpowiadać wymaganiom wody przeznaczonej do spożycia
Badania wody w powinny być wykonywane m.in. w celu sprawdzenia czy woda używana do
produkcji żywności nie uległa wtórnemu zanieczyszczeniu w instalacji wewnętrznej, za której stan i
jej wpływ na jakość wody używanej w zakładzie odpowiada producent żywności.
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Ułatwienia w zakresie wymagań higienicznych dla…
WYMAGANIA HIGIENICZNE
Kontrola i zabezpieczenie przed szkodnikami:
 w przypadku wykrycia szkodników w przestrzeni roboczej
podejmujemy działania mające na celu ich eliminację
(skuteczne pułapki, deratyzacja, dezynsekcja
- ale nie w trakcie produkcji),
 podczas produkcji żywności nie stosujemy w kuchni
oprysków do zwalczania owadów, lepów na muchy lub
lepów ze środkiem chemicznym (zalecane są moskitery
przeciw owadom)
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WYMAGANIA HIGIENICZNE

Utylizacja odpadów:
 systematycznie opróżniamy kosze na odpady (nie dopuszczamy do ich przepełniania),
 kosze na odpady utrzymujemy w czystości (staramy się nie myć tych pojemników w zlewozmywaku wykorzystywanym w
trakcie produkcji środków spożywczych)
 nie pozostawiamy „resztek, okruchów" żywności w miejscach produkcyjnych, ponieważ mogą one „wabić" szkodniki.

UWAGA !!!

Niewłaściwe przechowywanie i postępowanie z

odpadami może być powodem obecności szkodników, które
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Ułatwienia w zakresie wymagań higienicznych dla…

WYMAGANIA HIGIENICZNE
Higiena osobista:
 nie prowadzimy prac związanych z produkcją żywności w
trakcie choroby naszej lub domowników
 MYJEMY RĘCE TAK CZĘSTO JAK TYLKO MOŻEMY,
a zwłaszcza po wykonaniu „brudnych" czynności,
a przed kontaktem z żywnością (po przerwie, po kontakcie
z surową żywnością „brudną", po wyniesieniu śmieci,
po wyjściu z toalety, po kichnięciu, kaszlnięciu,
po skorzystaniu z telefonu, po kontakcie z pieniędzmi,
po kontakcie ze zwierzętami hodowlanymi),
 nosimy czysty fartuch lub odzież ochronną przeznaczoną
tylko dla ,,strefy produkcyjnej",
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Produkcja w domu - wymagania
• Niezbędne do spełnienia przez osoby produkujące żywność w warunkach domowych są
wymagania dotyczące stanu zdrowia.
• Osoby prowadzące taką działalność muszą uzyskać orzeczenia lekarskie dla celów
sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy
wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
• (nie dotyczy to innych osób np. domowników, którzy nie zajmują się przygotowywaniem
żywności przeznaczonej do wprowadzenia do obrotu).
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WYMAGANIA HIGIENICZNE

Szkolenia:
 wszystkie osoby wykonujące prace związane z produkcją żywności powinny posiadać wiedzę w
zakresie podstawowych zasad higieny:
▪ przyczyny i sposoby zapobiegania zanieczyszczaniu żywności i jej psuciu,
▪ higiena osobista,
▪ mycie i czyszczenie,
▪ dezynfekcja
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Dobra praktyka produkcyjna
Osoba produkująca żywność w warunkach domowych i
wprowadzająca ją do obrotu winna objąć dobrą praktyką
produkcyjną wszystkie obszary, w których mogą wystąpić
potencjalne nieprawidłowości
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Dobra Praktyka Produkcyjna - GMP
Z definicji, to działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą
być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób

zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem.
Wymagania GMP określają wymogi dotyczące następujących obszarów:
✓

przyjęcia surowców i materiałów,

✓

magazynowania i postępowania z surowcami,

✓

procesu obróbki wstępnej i obróbki cieplnej,

✓

transportu wewnętrznego w zakładzie,

✓

magazynowania wyrobów gotowych,

✓

transportu i dystrybucji wyrobów gotowych.

WYMAGANIA G M P

Surowce z własnego gospodarstwa




przed wniesieniem surowców do kuchni pozbywamy się z nich, np.
ziemi, części niejadalnych, owadów, zanieczyszczeń,
nie nawozimy upraw fekaliami ludzkimi (Escherichia coli),
nie dopuszczamy do nieszczelności lub przepełnienia bezodpływowego
zbiornika na nieczystości (szambo), która może spowodować zalanie
upraw fekaliami,
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WYMAGANIA G M P
Magazynowanie surowców (składników):

 środki spożywcze przetrzymujemy zgodnie z zaleceniami
producenta (parametry: temperatura, wilgotność)
 monitorujemy warunki przechowywania żywności (z ustaloną
częstotliwością)
 nie wykorzystujemy surowców
- po upływie terminu przydatności do spożycia.
- oraz takich, które wykazują zmienione cechy organoleptyczne
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Chłodzenie żywności:

 po zakończeniu gotowania, pieczenia schładzamy żywność najszybciej jak to możliwe,
w sposób eliminujący możliwość wtórnego zanieczyszczenia
Przechowywanie wyprodukowanej żywności

 Wyprodukowane środki spożywcze przechowujemy w sposób gwarantujący zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem wtórnym i zachowaniem jakości odżywczej,
 Najwcześniej wyprodukowaną żywność należy wykorzystać w pierwszej kolejności
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Ułatwienia w zakresie wymagań higienicznych dla produkcji żywności niezwierzęcego
pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z
własnych upraw
Obowiązek opracowania receptury, która powinna
zawierać:
 wykaz składników użytych do produkcji
- czy wszystkie pochodzą z własnej uprawy i kiedy
zostały zebrane,
- czy zostały dostarczone od innego rolnika,
- czy zostały zakupione (np. przyprawy)
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Ułatwienia w zakresie wymagań higienicznych dla produkcji żywności niezwierzęcego
pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych
z własnych upraw
Obowiązek opracowania receptury, która powinna zawierać:
 opis procesu (sposób przygotowania produktu)
- w tym czas i temperaturę obróbki cieplnej (np. etapu pasteryzacji soków)
!!! nie musi być pasteryzator (ważna jest temperatura, czas i higiena procesu
pasteryzacji) !!!
- rodzaj opakowania (słoiki, woreczki z tworzywa sztucznego, pojemniki z tworzywa
sztucznego, tacki styropianowe + folia spożywcza)
ze wskazaniem PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH, które winny być monitorowane, np. czas
pasteryzacji, temperatura chłodziarki wykorzystywanej do przetrzymywania środków
spożywczych -metody postępowania, gdy parametr krytyczny nie zostanie spełniony (np.
gdy nastąpi awaria chłodziarki, w której przetrzymujemy środki spożywcze)
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Ułatwienia w zakresie wymagań higienicznych dla produkcji żywności
niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem
surowców roślinnych z własnych upraw
Obowiązek opracowania receptury, która powinna zawierać:
 warunki przechowywania surowców, gotowego wyrobu (np.
wymagania dot. temperatury przechowywania gotowego wyrobu –
dot. zwłaszcza środków spożywczych nietrwałych, miejsce i czas
przechowywania),
 sposób znakowania gotowego produktu
- etykieta winna umożliwiać identyfikację środka spożywczego,
- powinna być zgodna z obowiązującym prawem w tym zakresie,
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Znakowanie wyprodukowanych środków spożywczych


Środki spożywcze wyprodukowane w warunkach domowych musza być oznakowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa



Etykieta musi zawierać informacje umożliwiające identyfikację żywności, czyli:

-

Nazwa i adres wytwórcy,

-

Wykaz składników, w tym alergenów,

-

Termin przydatności do spożycia (może być ustalony na podstawie
danych literaturowych – w zależności od skali produkcji)

-

Warunki przechowywania
Załącznik 2 do „Wytycznych…” zawiera wzór przykładowej etykiety oraz wykaz substancji, produktów powodujących alergie lub reakcję
nietolerancji

Rolnicy zajmujący się RHD podlegają karzę za brak przestrzegania wymagań w zakresie znakowania
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Znakowanie produktów
Informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd,w szczególności:
•

co do właściwości środka spożywczego (jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości,
trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji), przez
przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie posiada,
• przez sugerowanie szczególnych właściwości środków spożywczych, gdy w rzeczywistości
wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza przez podkreślanie
obecności lub braku określonych składników lub składników odżywczych,
• przez sugerowanie (przez wygląd, opis, prezentację graficzną), że chodzi o określony środek
spożywczy lub składnik, mimo że w rzeczywistości komponent lub składnik w danym środku
spożywczym został zastąpiony innym.
Ponadto informacje na temat żywności nie mogą przypisywać środkowi spożywczemu właściwości
zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi lub też odwoływać się do takich właściwości.
• Powyższe informacje mają zastosowanie nie tylko do etykiet ale także i do reklamy oraz
prezentacji środków spożywczych.

WYMAGANIA G M P

Transport wyprodukowanych środków spożywczych:
 Odnotowywano przypadki zbiorowych zatruć
pokarmowych spowodowanych nieprawidłowym
transportem żywności (np. przewóz żywności
nietrwałej zbyt długo, latem, w temperaturze około
30°C, co skutkowało namnożeniem się mikroflory
chorobotwórczej obecnej w wyjściowym środku
spożywczym w nieznacznej ilości)
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Na stronie Głównego Inspektoratu
Sanitarnego znajdują się
wytyczne dobrej praktyki higienicznej i
produkcyjnej do stosowania przy produkcji w
warunkach domowych środków spożywczych
niezwierzęcego pochodzenia o niskim ryzyku.

Wytyczne mogą być również stosowane przez
rolników prowadzących działalność w ramach
RHD.
Stanowią one jedynie materiały pomocnicze
we wdrażaniu podstawowych zasad higieny i
bezpieczeństwa żywności.

• W przypadku pytań nt. rejestracji, wymagań
higienicznych można zwrócić się do
właściwej terenowo Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej
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Dziękuję za uwagę

Doskonalimy kadrę
doradztwa rolniczego

