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Wstęp
Zapewnienie jakości żywności, zwłaszcza jakości zdrowotnej jest priorytetowym
zadaniem dla każdej firmy sektora spożywczego. Żywność stanowi największą grupę
towarową w obrocie na rynku krajowym i zagranicznym. Stosowanie systemu HACCP
pozwala na pokazanie wszystkim zainteresowanym stronom, że zakład wykonał wszystko
dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do dobrej praktyki produkcyjnej
i potrzeb klientów. 1
Od 1 stycznia 2006 roku system HACCP jest obowiązkowy dla wszystkich firm
sektora spożywczego w całej Unii Europejskiej: producentów żywności, substancji
dodatkowych, hurtowników i detalistów spożywczych, firm logistyczno-transportowych
oraz producentów opakowań. Wymagania standardu są ogólne i mogą być zastosowane
w organizacjach bez względu na typ, wielkość i dostarczany wyrób.2
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie procesu wdrażania i zarządzania
wdrożonym systemem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza
Zagrożeń

i

Krytyczny Punkt

Kontrolny)

w

kuchni

Ośrodka

Rehabilitacyjno-

Wychowawczego Sióstr Elżbietanek w Zielonej Górze.
W pracy zastosowano metodę opisową wykorzystując obowiązujące przepisy
prawne, literaturę związaną z problematyką bezpieczeństwa żywności oraz dostępną
dokumentację związaną z wdrożeniem i stosowaniem systemu HACCP w Ośrodku.
Ważnym źródłem informacji dla podjętego tematu były książki następujących
autorów: H.Turlejska, U. Pelzner Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich
przedsiębiorstwach sektora żywnościowego, F. Świderki Żywność wygodna i żywność
funkcjonalna - praca zbiorowa oraz P.A.Luning, W.J.Marcelis, W.M.Jongen, Zarządzanie
jakością żywności – ujęcie technologiczno-menedżerskie.
Pozostałe kluczowe źródła to dwie dyrektywy Unii Europejskiej: Rozporządzenie
nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych
i Rozporządzenie nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiające szczególne
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
oraz Księga HACCP Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Sióstr Elżbietanek
w Zielonej Górze.

1
2

http://drquality.pl (aktualizacja 2006 r.)
http://www.mdg.com.pl
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Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale została opisana
historia

powstania

i bezpieczeństwem

systemów
żywności,

zarządzania
ze szczególnym

jakością

normy

uwzględnieniem

ISO

9001:2000

systemu

HACCP

oraz wymogi prawne stosowane w Unii Europejskiej i w prawie krajowym, dotyczące
wdrożonego systemu.
Drugi rozdział pracy opisuje Ośrodek, w którego pionie żywieniowym wdrożono
system. Zostały tam również wymienione dwie pozostałe instytucje: Przedszkole i Zakład
Opiekuńczo-Rehabilitacyjny, które są powiązane z Ośrodkiem przez świadczenie usług
wzajemnych.
W trzecim rozdziale przedstawiono dokumentację Dobrej Praktyki Produkcyjnej
(GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), która zawiera szczegółowy opis miejsca
przechowywania,

wytwarzania

i

dystrybucji

posiłków,

warunków

i

działań

podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Księga HACCP w swoim
wstępie prezentuje cel wdrożenia systemu, czyli politykę bezpieczeństwa żywności oraz
siedem zasad, które są postrzegane jako zadania do wykonania w celu prawidłowego
działania systemu. Pozostała dokumentacja to procedury i instrukcje, księga sanitarna,
księga receptur potraw. Przedstawione dokumenty są podstawą działań zmierzających
do realizacji zapewnienia bezpieczeństwa na wszystkich etapach produkcji żywności.
Czwarty rozdział pracy poświęcony jest ocenie wpływu wdrożonego systemu
na działalność

Ośrodka.

Na

podstawie

auditów

wewnętrznych

i

zewnętrznych

oraz wcześniejszej analizy dokumentów systemu, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie:
Co zyskał Ośrodek po wdrożeniu systemu oraz jaka jest dalsza wizja działalności placówki
w świetle wdrożonych norm?
Normy zarządzania jakością ISO 9001:2000 i normy zarządzania środowiskiem
ISO 14000 oraz normy branżowe, takie jak system HACCP, który jest przedmiotem
niniejszej pracy stały się nieodzownym atutem dla firm, które chcą działać na rynku
i sprostać wymaganiom wysokiej konkurencji. Firmy legitymujące się certyfikatami
jakości oraz zgodności z wytyczonymi normami wzbudzają większe zaufanie u klientów.
Posiadane certyfikaty są nieodzownym atrybutem w zawieraniu umów pomiędzy firmami,
podnoszą standard wytwarzanych produktów i świadczonych usług.
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Rozdział 1
System HACCP – istota i cele systemu HACCP
1.1. Historyczne przesłanki powstania systemów jakości i systemu HACCP
W

założeniach

każdej

nowopowstającej

organizacji

jest

przesłanie,

aby zamierzoną działalność wykonywać dobrze i zdobyć zaufanie klienta. Konsekwencją
zaufania ze strony klientów jest rozwój organizacji i umocnienie jej pozycji na rynku.
Określenie celów oraz sposobu, w jaki zamierza osiągnąć je organizacja znajdziemy
w misji i wizji organizacji.
Wizja – odnosi się do przyszłego pożądanego stanu, do sytuacji, której
się oczekuje, na rzecz której jest zaangażowana cała organizacja. Stanowi ona centralny
kierunek, wokół którego skupiają się takie procesy zarządzania, jak: planowanie,
kierowanie, organizowanie i kontrolowanie.
Misja – przedstawia wiele oświadczeń, dotyczących konkretnych celów, których
realizacja zapewni osiągnięcie przyszłego pożądanego stanu, którym jest wizja.3
Kierowanie organizacją i działanie w sposób przynoszący sukces wymaga,
aby organizacja była zarządzana i nadzorowana w sposób systematyczny i przejrzysty. 4
Bardzo ważną rolę w osiąganiu sukcesu spełnia wdrożony i utrzymywany system
zarządzania, stworzony w celu ciągłego doskonalenia funkcjonowania organizacji przez
uwzględnienie potrzeb wszystkich zainteresowanych stron. Wśród innych dziedzin
zarządzania organizacją, występuje również zarządzanie jakością.5
Wiele organizacji w swojej strategii bardzo mocno akcentuje elementy systemów
zarządzania jakością, upatrując w nich skuteczne narzędzie do osiągnięcia pożądanego
sukcesu. Osiągnięcie tego sukcesu to zadowolenie klienta, a także satysfakcja innych stron
zainteresowanych, takich jak: pracownicy, dostawcy, właściciele, społeczeństwo.
Powyższe elementy występują w znowelizowanej wersji standardów norm ISO
serii 9000:2000, zwłaszcza ISO 9001:2000 i ISO 9004:2000 oraz w koncepcji
Kompleksowego Zarządzania Jakością -TQM (ang. Total Quality Management).
Przedstawione powyżej systemy oparte są na definiowaniu procesów, za pomocą
ściśle określonych procedur postępowania, sprecyzowanie mierzalnych celów oraz
niezbędnych do ich realizacji zasobów. Systemy te wymagają nadzoru nad realizacją
procesów oraz opracowania kryteriów, według których nastąpi ocena wyników.
3

J.J Dahlgaard, K Kristesen, G.K Kanji, Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000, s.57
4
Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN ISO 9000 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Podstawy
i terminologia, s. 9
5
ibidem s. 9
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Przykład takiego procesu przedstawia poniższy schemat – cykl procesowy PDCA
składający się z czterech faz: planowania (PLAN), realizacji (DO), oceny (CHECK),
podjęcia działań korygujących (ACT).

Rysunek 1 Cykl procesowy PDCA (wg. Deminga)

Ciągłe
doskonalenie

Podjęcie działań
Działania korygujące
i zapobiegawcze
Przegląd dokonywany
przez kierownictwo
Doskonalenie organizacji

Planowanie
Polityka jakości
Cele dla firmy
Cele dla procesów
Zapewnienie zasobów

Badania i analiza danych
Audity wewnętrzne
Pomiary i monitorowanie
wyrobów i procesów
Badanie zadowolenia
klienta i innych
interesariuszy organizacji

Realizacja procesów
Procesy związane
z klientem
Projektowanie
Zakupy
Produkcja i prowadzenie
obsługi
Zabezpieczenie wyrobu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Urbaniak, Zarządzanie jakością, teoria i praktyka,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004, s. 99
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Każde ludzkie działanie zmierzające do zapewnienia zgodności produktu
z pożądanym standardem możemy nazwać kontrolą jakości. Pojęcie jakości jest tak stare,
jak ludzka rasa.
Przykładem mogą tu być piramidy egipskie, których budowa wymagała
od projektantów znajomości nauk inżynieryjnych, arytmetyki, geometrii oraz nauk
o prowadzeniu pomiarów. Ich dzieła przetrwały do dziś i zachwycają nas swoją precyzją
konstrukcji, jak również jakością materiałów zużytych do ich budowy.
Wielki wkład w rozwój podwalin formalnego podejścia do kontroli jakości
włożyli również Grecy, szczególnie w takich dziedzinach, jak architektura, literatura,
matematyka, sztuka – wyroby garncarskie (słynne wazy greckie).
Bogatą spuściznę w zakresie kształtowania jakości pozostawili starożytni
Rzymianie. Dotyczy to szczególnie takich dziedzin jak architektura i nauki inżynieryjne.
Wynaleźli oni beton wysokiej jakości, który pozwolił im wznosić perfekcyjnie
skonstruowane hemisferyczne kopuły. Byli również specjalistami w projektowaniu
przestronnych wnętrz, budowy dróg, mostów i akweduktów.6
Początku współczesnego zarządzania jakością należy już szukać w średniowieczu,
kiedy to produkcją wyrobów trudniły się niewielkie grupy osób lub nawet jednostki, które
były dla siebie równocześnie kontrolerami własnych wyrobów. Powstanie aktywnych
cechów rzemieślniczych, które broniły swoich interesów ekonomicznych i społecznych,
wypracowało również szczegółowe regulacje dotyczące wytwarzania produktów,
począwszy od surowców aż do produktów finalnych.
Pod koniec XIX wieku, w okresie rewolucji przemysłowej, kiedy to nastąpił
rozwój techniki i technologii, zapotrzebowanie na kontrolę jakości zaczęło rosnąć.
Do połowy lat trzydziestych XX wieku kontrolę jakości pełniły specjalnie wyodrębnione
inspekcje, która kontrolowały każdy wyrób i były bardzo kosztowne.
Przełomem było zastosowanie karty kontrolnej stworzonej przez W.A. Shewarda,
które umożliwiło kontrolę wyrobu na każdym etapie jego wytwarzania.
Wykorzystanie

osiągnięć

z

dziedziny

nauk

statystycznych

umożliwiło

odstąpienie od szczegółowej kontroli każdej sztuki produkowanego wyrobu. Zastosowano
kontrolę wybiórczą na zasadzie losowego doboru próby.7

6

R.Haffer, Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002, s.123
7
ibidem s.125
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Prawdziwą ekspansję kontroli jakości spowodowało w okresie II wojny światowej
zapotrzebowanie na wyroby wojenne. W Stanach Zjednoczonych, instytucje rządowe
i przedsiębiorstwa, aby sprostać wymaganiom klientów przeprowadzały masowe programy
szkoleniowe. Dało to zamierzone rezultaty w zakresie ilości, jakości i kosztu.
W związku z tym w 1946 roku powstało w Stanach Zjednoczonych American
Society for Qulity Control (ASQC), którego celem było propagowanie wydajnej produkcji
i wysokiej jakości wyrobów.
Tak

wielkie

zaangażowanie

wielu

osób

i

instytucji

w

tworzenie

jak najskuteczniejszych metod zarządzania jakością wykreowało wielu wybitnych
amerykańskich twórców i ekspertów w tej dziedzinie.
W.E. Deming – współtwórca statystycznych metod kontroli jakości w Japonii,
sformułował 14 punktów leżących w zakresie kierowniczej odpowiedzialności za jakość
i zarządzanie przedsiębiorstwem, wypracował schemat rozwiązywania problemów i stałej
poprawy jakości, zwany cyklem Deminga (PDCA), zidentyfikował dwa rodzaje przyczyn
zmienności jakości: specjalne i pospolite, stworzył definicję statystycznej kontroli jakości.
P.B. Crosby – wprowadził koncepcję „zero defektów” jako jedynego możliwego
do przyjęcia standardu jakości w epoce podboju kosmosu, stworzył definicję jakości jako
zgodności z wymaganiami, sformułował 14-etapowy Program Poprawy Jakości, ukuł
slogan „zrób to dobrze za pierwszym razem” i „jakość jest za darmo” (qualty is free),
co oznacza, że ponoszone koszty podwyższonej jakości są równoważone przez
eliminowane koszty złej jakości.
J.M. Juran – stworzył definicję jakości, jako przydatności użytkowej produktu,
położył podwaliny pod japońskie podejście zarządzania jakością, zidentyfikował dwa
rodzaje przyczyn zmienności jakości: sporadyczne i chroniczne.
A.V. Feigenbaum - stworzył koncepcje „Totalnej Kontroli Jakości” (Total Quality
Control) będącej protoplastą kompleksowego zarządzania jakością TQM, zidentyfikował
pięć etapów w historycznej ewolucji kontroli jakości. Jego książka „Total Quality Control,
Engineering and Management” wywarła poważny wpływ na ukształtowanie się teorii
i praktyki w systemie zarządzania jakością.8
K.Ishikawa – wprowadził kartę kontrolną do przemysłu japońskiego, stworzył
diagram przyczyn i skutków „rybiej ości” oraz koncepcję kół jakości, wprowadził pojęcie
kontroli jakości obejmującej całe przedsiębiorstwo Company –Wide Quality Control.

8

W.Pomykało, Encyklopedia biznesu, Tom II, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, s. 1154

11

Podwaliny pod system zarządzania jakością położył wspomniany już wcześniej
twórca karty kontrolnej W.A. Sheward. Zidentyfikował on również dwa rodzaje przyczyn
zmienności jakości: specjalne i losowe. Podczas II wojny światowej w Stanach
Zjednoczonych zorganizował grupę, która prowadziła badania nad zastosowaniem
statystyki w kontroli jakości.9
Natomiast Europa Zachodnia nie wykreowała własnych autorów o światowej
sławie w dziedzinie zarządzania jakością. Jednym z bardziej znanych jest W. Masing,
autor” Handbuch der Qualitatssicherung” z 1980 r. Europa okazała się bardzo podatna na
zastosowanie

zbiurokratyzowanych

wersji

zapewnienia

jakości,

pozwalających

dokumentować wiarygodność firm za pomocą certyfikatów ISO 9000.10
Wraz z rozwojem TQM od II wojny światowej powstało wiele standardów (norm)
zarządzania jakością. Pojawiła się potrzeba umiędzynarodowienia standardów systemów
jakości. W 1987 rok Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International
Organization for Standarization - ISO) podjęła zadanie opracowania zharmonizowanego
zestawu norm i opublikowała oraz zaleciła do powszechnego stosowania serię standardów
ISO 9000-9004 wraz z normą terminologiczną ISO 8402. Normy te w znacznym stopniu
bazowały na formie i treści norm BS 5750, a jednocześnie normy BS 5750 poddano
rewizji, by stały się słowo w słowo identyczne z serią ISO 9000. Międzynarodowa norma
ISO 9001:2000 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemów
zarządzania jakością.
W 2001 roku Polski Komitet Normalizacyjny ustanowił nową normę PN-EN ISO
9001:2000, która zastąpiła dawne normy PN-ISO 9001:1996, PN-ISO 9002:1996, PN-ISO
9003:1996. Ogólne wymagania normy ISO 9001:2000 określają 8 następujących zasad:
- koncentracja na kliencie,
- przywództwo,
- zaangażowanie ludzi,
- podejście procesowe,
- podejście systemowe w zarządzaniu,
- ciągłe doskonalenie,
- opieranie się na faktach w podejmowaniu decyzji,
- wzajemne korzystne powiązania dostawców.

9

R.Haffer, op. cit. s. 128-129
W.Pomykało, op. cit. s. 1155
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Wdrożenie systemu zarządzania jakością przynosi szereg korzyści dla firmy
takich, jak: usprawnienie funkcjonowania organizacji, podniesienie prestiżu na rynku,
zapewnienie sprawnego przepływu informacji, wzrostu świadomości pracowników
dotyczącej celów i dążeń firmy oraz zmiana podejścia do jakości w przedsiębiorstwie.11
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku upowszechniło się również ISO 14000 –
systemu zarządzania środowiskiem. Normy środowiskowe ISO 14000 dały podstawę
do określenia jednolitych i jednoznacznych wymagań służących do redukowania zagrożeń
w środowiskach lokalnych poprzez samorządy terytorialne oraz w organizacjach
wytwarzających wyroby. Założenia systemu mają potrójny cel działań w zakresie
środowiska naturalnego:
- zachować, chronić i poprawiać jakość środowiska naturalnego,
- przyczyniać się do ochrony zdrowia człowieka,
- zapewnić rozważne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Normy dotyczące zarządzania środowiskowego dają gwarancję dążenia do poprawy stanu
środowiska naturalnego, które służy nie tylko organizacji, ale spełnia wymagania osób
trzecich, czyli otoczenia, w którym istnieje i działa organizacja. Są to najbardziej
popularne normy zarządzania jakością na świecie.12
Przedmiotem niniejszej pracy jest system HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny), który identyfikuje,
ocenia i kontroluje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności. System ten skupia
się głównie na gwarancji zapewnienia wymagań technologicznych, podczas wytwarzania
żywności.13
Podstawą
bezpiecznych

tworzenia

produktów

systemu

HACCP

żywnościowych

przez

jest

zapewnienie

zapobieganie,

wytwarzania
które

polega

na zdefiniowaniu punktów krytycznych i ich wyeliminowaniu w trakcie procesu
powstawania produktu, a nie przez kontrolę jakości wytworzonego już produktu.
Stosowanie systemu HACCP umożliwia monitoring produktu spożywczego
od jego „narodzenia aż do śmierci”, czyli od momentu powstania, poprzez dystrybucję
i dostarczenie do finalnego odbiorcy - konsumenta. Może być stosowany na wszystkich
etapach tzw. „łańcucha żywnościowego” od gospodarstwa rolnego do stołu konsumenta
(produkcja, magazynowanie, dystrybucja, dostarczenie konsumentowi w sklepach
i restauracjach).
11

www.zsjz.pl/9001.htm (ostatnia aktualizacja strony 25.10.2006 r.)
R.Haffer, op. cit. s. 131
13
P.A.Luning, W.J.Marcelis, W.M.Jongen, Zarządzanie jakością żywności - ujęcie technologicznomenedżerskie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005, s.291
12

13

System

HACCP

został

opracowany na przełomie lat

sześćdziesiątych

i siedemdziesiątych XX wieku przez firmę Pillsbury Company współpracującą z NASA
i laboratoriami armii USA w Natick, w celu wyprodukowania żywności o stuprocentowym
bezpieczeństwie, przeznaczonej dla kosmonautów. Było to bardzo ważne przedsięwzięcie,
ponieważ każda choroba kosmonautów mogłaby się zakończyć niepowodzeniem misji.14
Opracowany system umożliwiał kontrolę surowców, procesów produkcji,
środowisko, personel, przechowywanie i dystrybucję. Każda przeprowadzona czynność
była zapisywana. Umożliwiło to ciągły monitoring całego procesu powstawania produktu,
dlatego też końcowy zapakowany już produkt nie wymagał dodatkowych testów oprócz
monitorowania.
Oficjalnie jego pierwsza formalna wersja została przedstawiona szerokiej
publiczności dopiero w 1971 r. W 1985 r. poważnie już myślano nad jego powszechnym
zastosowaniem w przemyśle żywnościowym.
Unia Europejska w 1993 r. uznała system jako standardowe metody produkcyjne
dla przemysłu spożywczego i usankcjonowała przez odpowiednie dyrektywy, które
zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 1996 r. wszystkie przedsiębiorstwa przetwórstwa
żywności

w

państwach

członkowskich.

System

HACCP

jest

zaprojektowany

do stosowania na wszystkich etapach produkcji w sektorze spożywczym.15
Praktycznie system HACCP jest obowiązkowy dla każdego zakładu, który
jest zaangażowany w przygotowanie, wytwarzanie, manipulowanie, pakowanie i transport
lub handel żywnością. Do jego stosowania obligują nie tylko przepisy prawne: unijne
i krajowe. Stosowanie systemu jest konieczne dla tych, którzy chcą zaistnieć na rynku
i zdobyć zaufanie klienta.
Poniższa tabela (następna strona) przedstawia historię rozwoju systemu HACCP
od chwili zrodzenia się koncepcji „zero-defects” dla żywności kosmonautów, poprzez
produkcję żywności w przedsiębiorstwach aż do wprowadzenia systemu w placówkach
zbiorowego żywienia.

14
15

MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., HACCP odpowiedzi na Twoje pytania, Poznań
P.A.Luning, W.J.Marcelis, W.M.Jongen, op. cit s.296-297
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Tabela 1. Historia rozwoju systemu HACCP

Rok

Opis historii

19601970
1971

USA, opracowanie programów „zero-defects” do produkcji żywności NASA,
Pillsbury Company (laboratoria wojskowe, przemysł spożywczy).
USA, przedstawienie pierwszej koncepcji HACCP na konferencji krajowej,
dotyczącej ochrony żywności (mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności).
Akceptacja systemu przez Grupę Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia.
Przedstawienie ogólnych zasad i terminów w zakresie HACCP przez
Międzynarodową Komisję ds. Wymagań Mikrobiologicznych dla Żywności
(ICMSF), WHO.
Kodeks Higieny Żywności włączył koncepcję HACCP do zasad postępowania
higienicznego Codex of HygienePractices
Zaakceptowanie Przewodnika Zastosowania HACCP przez Komisję Kodeksu
Żywnościowego i nałożenie obowiązku stosowania systemu w sektorze
żywnościowym Dyrektywą Unii Europejskiej 93/43 EEC dotyczącą higieny
żywności.
USA, nałożenie obowiązku stosowania systemu HACCP na zakłady
produkujące żywność pochodzenia morskiego (ryby, owoce morza).
Polska, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 22.08.1996
r. w sprawie szczególnych warunków produkcji i wprowadzenia do obrotu
dietetycznych środków spożywczych i ich kontrola na podstawie systemu
krytycznych punktów kontroli HACCP.
USA, obowiązek wdrożenia HACCP w dużych zakładach mięsnych
i drobiarskich.
USA, stosowanie HACCP w średnich zakładach mięsnych i drobiarskich.
Polska, ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności
i żywienia, z późniejszymi zmianami, obowiązek wdrożenia systemu HACCP
dotyczy wszystkich przedsiębiorców produkujących żywność.
Polska, obligatoryjne wdrożenie systemu HACCP we wszystkich obszarach
produkcji i przetwórstwa żywności, a także obrotu żywnością, od dnia
01.01.2004 r. - członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Unia Europejska, nowe rozporządzenie 852/2004 w sprawie higieny środków
spożywczych i rozporządzenie 853/2004 – przepisy dotyczące higieny
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, z dn. 29 kwietnia 2004 r.
Polska, od dnia 1 stycznia 2006 r. bezpośredni stosuje się unijne przepisy
dotyczące higieny żywności, w związku z tym wydano nową ustawę
o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25 sierpnia 2006 r. która zawiera
przepisy kompetencyjne, pozwalające na prawidłowe stosowanie
rozporządzenia UE 852/2004.

1973
1980

1984
1993

1994/95
1996

1998
1999
2001

2004

2004

2006

Źródło: F. Świderski, Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Praca zbiorowa, Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003 r. s. 336
www.mdg.com.pl

15

System HACCP jest stosowany w celu wyeliminowania ryzyka związanego
z zanieczyszczeniami

żywności,

głównie

biologicznymi,

również

chemicznymi

i fizycznymi. Reguluje on parametry o podstawowym znaczeniu dla zdrowia. Pozwala
na eliminowanie zagrożenia już od momentu powstania surowca, dając konsumentowi
bezpieczny produkt. Wdrożenie systemu jest również bardzo istotne dla odbiorców
żywności – szpitali, hoteli, restauracji, domów pomocy, domów dziecka, wszędzie tam,
gdzie występuje zbiorowe żywienie.
Jest to system prewencyjny, polegający na identyfikacji potencjalnych zagrożeń,
na które narażona jest żywność. Pozwala na monitorowanie prawidłowego przebiegu
produkcji i nakłada na producentów odpowiedzialność za bezpieczeństwo wytwarzanych
produktów. Poprzez analizę zagrożeń określa się, czy dany etap kontroli jest punktem
krytycznym, jeżeli tak, to wówczas jest on stale monitorowany, przeprowadza się również
działania korygujące. HACCP jest systemem ogólnoświatowym stosowanym w sektorze
spożywczym, na każdym jego etapie.16

16

www.umbrella.org.pl
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1.2. Podstawy prawne stosowania systemu HACCP – dyrektywy UE i ustawy oraz
rozporządzenia krajowe
Początki

usankcjonowania

prawnego

systemu

HACCP

sięgają

lat

osiemdziesiątych XX wieku. Został on uznany przez Komisję Kodeksu Żywnościowego
FAO/WHO i włączony do kodeksu żywnościowego.
W 1980 roku, dnia 15 lipca Unia Europejska wydaje pierwszą dyrektywę
80/778/8/EEC dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dnia 14 czerwca 1989 roku została wydana dyrektywa Rady 89/397/EWG
obejmująca swoim zakresem następujące obszary:
- ochrony zdrowia ludzkiego,
- urzędowej kontroli artykułów żywnościowych,
- inspekcji, pobierania prób, analiz i dokumentacji.
Kolejna dyrektywa Rady 93/43/EEC z dnia 10 czerwca 1993 objęła swoim
zasięgiem następujące wymogi:
- obowiązek stosowania w produkcji zasad systemu HACCP,
- dotyczące higieny, zakupów, dystrybucji i sprzedaży żywności,
- potwierdzenia, że stosowane są odpowiednie procedury postępowania w standardowych
czynnościach.
Obowiązek stosowania tej dyrektywy miały wszystkie kraje członkowskie Unii
Europejskiej, które musiały dostosować swoje krajowe przepisy do jej wymagań.
W związku z tym, w każdym z państw należących do Unii Europejskiej firmy zajmujące
się produkcją lub obrotem żywnością, musiały stosować obowiązkowo zapisane
w dyrektywie podstawowe zasady Dobrej Praktyki Higienicznej. W celu ułatwienia
zastosowania

tych

wymagań,

dyrektywa

zalecała

opracowanie

szczegółowych

Przewodników Dobrej Praktyki Higienicznej dla różnych sektorów żywnościowych,
na poziomie krajowym i europejskim, do dobrowolnego stosowania.
Powyższa dyrektywa nakładała również obowiązek wprowadzenia systemu
HACCP

we

wszystkich

firmach

zajmujących

się

produkcją,

dystrybucją,

magazynowaniem, transportem i dostarczaniem konsumentom żywności, oprócz
podstawowej produkcji rolniczej. Według dyrektywy z systemu HACCP obowiązywało
5 pierwszych zasad, bez konieczności stosowania 6 i 7 zasady mówiącej o procedurach
weryfikacji i obowiązku opracowania oraz prowadzenia dokumentacji systemu HACCP.17

17

www.euroinfo.org.pl (ostatnia aktualizacja 05.10.2006 r.)
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Bardzo ważnym elementem dyrektywy 93/43/EEC jest stwierdzenie, że osoby
pracujące w sektorze spożywczym, powinny analizować każdy krytyczny krok, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa żywności i potwierdzić, że stosują odpowiednie procedury
postępowania w standardowych czynnościach.
Celem scharakteryzowania poszczególnych grup żywności, wydano odrębne
regulacje dotyczące mięsa, ryb, jaj, mleka i innych produktów. Takim przykładem jest
dyrektywa dla branży rybnej EEC 91/493 z 22.07.1991 r. w sprawie wewnętrznej kontroli
zdrowotnej produktów rybnych oraz decyzja Komisji EC nr 94/356 z 20.05.1994
ustalająca szczegółowe zasady do stosowania dyrektywy 91/493.18
W Polsce pierwszym symptomem wprowadzenia zasad kontroli jakości
produkowanej żywności było Rozporządzenie MZiOS z dnia 22.08.1996 r. (Dz.U. Nr 108,
poz. 520) w sprawie produkcji dietetycznych środków spożywczych, używek
dietetycznych i odżywek, które ustalało zasady kontroli żywności na podstawie systemu
krytycznych punktów kontroli – HACCP.
Kolejnym aktem prawnym bezpośrednio potwierdzającym wymóg stosowania
systemu HACCP była Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności
i żywienia (Dz.U. Nr 63, poz. 634 z późn. zm.), zmieniona przez Ustawę z dnia
30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 208, poz.2020).
Następnie pojawia się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia
2004r. w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych w zakładach produkujących lub
wprowadzających

do

obrotu

środki

spożywcze

(Dz.U.

Nr

104,

poz.

1098)

i Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wewnętrznej kontroli jakości
zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji (Dz.U. Nr 120,
poz. 1259).
W świetle tych przepisów, od dnia1 stycznia 2004 roku, po wejściu Polski do Unii
Europejskiej, wdrożenie systemu HACCP stało się obligatoryjne we wszystkich obszarach
produkcji i przetwórstwa żywności oraz obrotu żywnością, niezależnie od wielkości
przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonej działalności.19
System HACCP ma na celu zastąpienie niedoskonałych form kontroli żywności,
polegających między innymi na wyrywkowym pobieraniu próbek z przypadkowej partii
produktów efektywnym procesem obejmującym cały obszar produkcji żywności.
18

www.label.com .pl (ostatnia aktualizacja 07.07.2006 r.)
J. Nieszporek, J. Nieszporek, Praktyczne wdrażanie zasad systemu HACCP w jednostkach oświatowych
i pomocy społecznej, Inowator ,Gliwice 2005 r. s. 8-9
19
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Od 1 stycznia 2006 roku wszystkie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące
higieny

przy

produkcji

i

dystrybucji

żywności

zostały

zastąpione

dwoma

rozporządzeniami.
1. Rozporządzenie nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych. Ustanawia ono ogólne wymogi higieny, które winny być przestrzegane
przez

przedsiębiorstwa

sektora

spożywczego

na

wszystkich

etapach

łańcucha

żywieniowego.
Pierwszym etapem tego łańcucha jest produkcja podstawowa, przez którą rozumie
się: „produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie
i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo
oraz zbieranie runa leśnego” (art. 3 ust. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002).
Drugi etap to surowiec (produkt podstawowy), przez który rozumie się produkty
produkcji pierwotnej, w tym produkty ziemi, pochodzące z hodowli, polowań i połowów.
Są tu również określone wymogi wstępnej obróbki surowców (produktów podstawowych),
transgranicznego handlu nimi, przetwarzaniu surowców w gospodarstwie, sprzedaży
internetowej produktów spożywczych.
Rozporządzenie określa również sytuacje, w których decyzję o stosowaniu
wytycznych tegoż rozporządzenia podejmuje przedsiębiorstwo spożywcze.
Znajdziemy tu również zapis mówiący o elastyczności w stosowaniu
rozporządzenia i zastosowania środków krajowych, szczególnie w sytuacjach takich, jak:
- możliwość korzystania z tradycyjnych metod produkcji, przetwarzania i dystrybucji
żywności,
- uwzględnienie potrzeb przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionach o ograniczeniach
geograficznych,
- w innych przypadkach stosuje się tylko zapisy dotyczące konstrukcji, organizacji
i wyposażenia przedsiębiorstw.
Elastyczność jest również widoczna w stosowaniu systemu HACCP, którego
procedury są opracowywane na poziomie krajowym, z dostosowaniem do rodzaju i potrzeb
danej firmy spożywczej.
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W

rozporządzeniu

znajdują

się

przepisy

regulujące

procedury

rejestracji przedsiębiorstwa spożywczego i jego zatwierdzenie. Znajdziemy tam zapis,
który

umożliwia

zatwierdzenie

przedsiębiorstwa

w

poszczególnych

państwach

członkowskich, pomimo że takie zatwierdzenie dla danego przedsiębiorstwa nie jest
wymagane w powyższym rozporządzeniu.
Artykuł 7-9 rozporządzenia przewiduje opracowanie wytycznych dobrej praktyki
w zakresie higieny oraz stosowania zasad HACCP. Opracowanie wytycznych umożliwia
przedsiębiorstwom spożywczym, na poziomie produkcji podstawowej oraz na poziomie
następującym po produkcji podstawowej stworzenie bardziej szczegółowego opisu
możliwych sposobów wypełnienia przez podmioty wymogów prawnych sformułowanych
ogólnie w rozporządzeniu.
Rozporządzenie wprowadza potrzebę ustanowienia w ramach procedur opartych
na systemie HACCP przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego dokumentacji. Oprócz
dokumentacji związanej z systemem HACCP, są wymagane dokumentacje dotyczące
wymogów strukturalnych, np. odpowiednie powierzchnie podłóg i ścian i dokumentacje
dotyczące wymogów operacyjnych, np. procedury zapewniające kontrolę szkodników.
Rozporządzenie zawiera również załączniki, dotyczące np. obróbki cieplnej
produktów, czy też szkolenia pracowników, które mają zapewnić skuteczne stosowanie
dobrych praktyk higienicznych.20
2. Rozporządzenie nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
Ustanawia ono wymogi dotyczące higieny stosowane przez przedsiębiorstwa sektora
spożywczego zajmujące się żywnością pochodzenia zwierzęcego na każdym etapie
łańcucha żywieniowego.
Rozporządzenie reguluje status prawny małych przedsiębiorstw zajmujących się
żywnością pochodzenia zwierzęcego, które min. będą mogły wprowadzać swoje produkty
na rynek wspólnotowy, pod warunkiem, że zostały zatwierdzone przez właściwy organ.
Powyższe

rozporządzenie

ma

zastosowanie

tylko

do

nieprzetworzonej

i przetworzonej żywności pochodzenia zwierzęcego. Określa status produktu, który jest
jednocześnie pochodzenia roślinnego i przetworzonego produktu zwierzęcego, wyjaśnia,
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kiedy jest wymóg stosowania rozporządzenia w handlu, kiedy nie. Rozwija pojęcie
„produkcja podstawowa” zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 w odniesieniu
do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego.
W rozporządzeniu zawarty jest wykaz zakładów, które podlegają zatwierdzeniu
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia, małe zakłady przetwarzające żywność
pochodzenia zwierzęcego muszą być dodatkowo zatwierdzone przez właściwy organ.
Oprócz zakładów przetwarzających (produkujących) artykuły spożywcze,
zatwierdzeniu podlegają chłodnie składowe, zakłady przepakowywania i rynki hurtowe.
Kwestie techniczne zawarte w rozporządzeniu dotyczą dwóch rzeczy: mięsa oraz
mleka i produktów mlecznych.
1. Mięso - przepisy regulują następujące etapy:
- czyste zwierzęta,
- miejsce postoju i zagrody dla zwierząt,
- urządzenia do sterylizacji noży,
- transport mięsa w temperaturach, które muszą umożliwić produkcję określonych
wyrobów,
- skrawki i obrzynki,
- ocena informacji dotyczących łańcucha pokarmowego przez przedsiębiorstwa
prowadzące ubojnie.
2. Mleko i produkty mleczarskie:
- znaki identyfikacyjne,
- automatyczne urządzenia do udoju,
- etykietowanie,
- kryteria dotyczące mleka krowiego.
Do rozporządzenia załączone są wykazy przetworzonych produktów pochodzenia
zwierzęcego oraz aneksy, które zawierają klasyfikacje produktów w zależności
od przeprowadzonych czynności.21
Tak wygląda skrócony opis obowiązujących rozporządzeń unijnych, które
dotyczą produkcji i obrotu żywnością. Są to dwa najważniejsze dokumenty bezpośrednio
związane z produkcją żywności. Korespondują z nimi inne rozporządzenia i dyrektywy,
które określają pozostałe wymogi związane z działalnością przedsiębiorstw.
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Ponieważ są to rozporządzenia, dlatego też ich stosowanie nie wymaga
przenoszenia do prawa krajowego, są bezpośrednio stosowane w krajach członkowskich
Unii Europejskiej. Dlatego też utraciła moc ustawa z dnia 11 maja 2001 o warunkach
zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 63, poz 634 z późn. zmianami).
Przepisy krajowe nie mogą regulować tych samych zagadnień, które są uregulowane
w rozporządzeniach unijnych.
W związku z tym została uchwalona nowa ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z dn. 27.09.2006 r.),
która zastąpiła ustawę z dnia 11 maja 2001 r. Nowa ustawa, która wchodzi w życie
z dniem 28 października 2006 r., nie reguluje już takich zagadnień, jak system HACCP
i higiena żywności, ponieważ te zagadnienia obejmuje rozporządzenie 852/2004 Unii
Europejskiej. Określa ona wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia
bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepisami Rozporządzenia nr 178/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa
żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz
ustanawiającego procedury bezpieczeństwa żywności.
Ustawa

reguluje

zagadnienia

bezpieczeństwa

żywności

produkowanej

i wprowadzanej do obrotu oraz bezpieczeństwa żywienia, umożliwiając w ten sposób
właściwe stosowanie 25 rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej.
Najważniejsze z nich to:
- rozporządzenie nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych,
- rozporządzenie 882/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych
przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym
oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
Ustawa umożliwia wdrożenie 57 dyrektyw Wspólnoty Europejskiej wraz
z aktualnymi zmianami, do których zostaną opracowane szczegółowe regulacje
w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.22
Ustawa składa się z 9 działów i wchodzących w ich skład rozdziałów,
regulujących wymagania zdrowotne żywności i wymagania dotyczące przestrzegania
zasad higieny:
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- żywności, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
- materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w zakresie
nieuregulowanym w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG,
- właściwość organów w zakresie przeprowadzenia urzędowych kontroli żywności
na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych
w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt,
- wymagania dotyczące przeprowadzenia urzędowych kontroli żywności – w zakresie
nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 882/2004.23
W art. 3, pkt 3, ust. 8 znajdziemy definicję GHP (Good Hygienic Practice) –
dobrej praktyki higienicznej, określającej działania, które muszą być podjęte i warunki
higieniczne, które muszą być spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji
lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.
Artykuł 3, pkt 3, ustęp 9 definiuje GMP (Good Manufacturing Practice) – dobrej
praktyki produkcyjnej, określającej działania, które muszą być podjęte i warunki, które
muszą być spełnione, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności,
zgodnie z jej przeznaczeniem.
W art. 3, pkt 3, ust. 41 ustawy została również określona definicja systemu
HACCP, który jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń
bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka
wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji
żywności. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczenia tych
zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.24
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1.3. System HACCP – zadania i cele
System HACCP jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO), Codex Alimentarius oraz wymagany ustawodawstwem Unii Europejskiej.
Jak dotąd jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym narzędziem zapewnienia
wysokiego standardu higienicznego warunków produkcji i przetwarzania żywności.
System chroni również interesy konsumenta dając mu pewność bezpieczeństwa
i wysokiej jakości zdrowotnej nabywanych produktów spożywczych. Chroni również
interesy producenta, który prowadząc w odpowiedni i udokumentowany sposób proces
produkcyjny może udowodnić, że robi wszystko, aby wytworzyć produkt bezpieczny dla
zdrowia. W systemie HACCP zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej
żywności osiąga się poprzez podjęcie szczególnej kontroli tych miejsc procesu
produkcyjnego, w których może pojawić się zagrożenie wymagań higienicznych
i obniżenie jakości wytwarzanego produktu. Analiza dotyczy wszystkich obszarów
zagrożeń: biologicznych (szczególnie mikrobiologicznych), fizycznych i chemicznych
i ma

na

celu

wskazanie

punktów

krytycznych,

zagrażających

bezpieczeństwu

zdrowotnemu produktu końcowego.25
W celu właściwego zrozumienia systemu HACCP i swobodnego poruszania się
po aktach prawnych dotyczących tego zagadnienia, należy zdefiniować podstawowe
pojęcia, które charakteryzują branżę spożywczą i stanowią klucz do wprowadzenia zmian
w każdym zakładzie.
1. HACCP – system przeznaczony do kontroli bezpieczeństwa żywności, opierający
się na 4 podstawowych założeniach: analizie i zapobieganiu powstawania zagrożeń
mikrobiologicznych, technologicznych, fizycznych lub chemicznych, ich eliminacji,
redukcji lub zapobieganiu intensyfikacji tak, aby nie dopuścić do skażenia produktu.
Jest to system prewencyjny.
2. Zagrożenie – każdy czynnik mikrobiologiczny, technologiczny, fizyczny lub chemiczny,
który może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumenta.
3. Ryzyko – oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia.
4. Punkt kontroli – miejsce, operacja jednostkowa lub proces, w którym czynnik
mikrobiologiczny, chemiczny lub fizyczny może być kontrolowany.
5. Krytyczny punkt kontroli (Critical Control Point) – miejsce, operacja jednostkowa
lub proces technologiczny, w którym należy podjąć środki kontrolne w celu zapobieżenia,
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wyeliminowania

lub

zminimalizowania

do

akceptowalnego

poziomu

zagrożeń

dla bezpieczeństwa żywności.
6. Drzewo decyzyjne – jest to sekwencja informacji służących do określenia czy dany
punkt kontroli jest krytyczny. Jedna z wielu metod przeprowadzenia kontroli, w celu
ustalenia punktów krytycznych.
7. Limit krytyczny – kryterium, które musi być spełnione (nie może być przekroczone)
dla każdego środka zapobiegawczego, związanego z danym krytycznym punktem kontroli.
Najczęściej są to wymagania fizyczne lub chemiczne, mogą być także mikrobiologiczne
i sensoryczne.26
8. Limit operacyjny – jest to kryterium bardziej surowe niż limit krytyczny i jest używany
w procesie technologicznym, jako wartość procesowa, aby zredukować ryzyko odchyleń
w danym punkcie krytycznym.
9. Odchylenie – jest to stwierdzenie niemożliwości utrzymania procesu w założonych
limitach dla danego punktu krytycznego, tu podejmujemy decyzję o dalszych losach
prowadzonego procesu.
10. Działania korygujące – procedury postępowania w przypadku przekroczenia limitów
krytycznych w danym punkcie krytycznym. Prowadzone są działania w celu
wyeliminowania przyczyn niezgodności i podjęte środki zaradcze, aby taka sytuacja
w przyszłości się nie powtórzyła. Powyższe czynności są protokołowane, w celu
naniesienia zmian w planie HACCP.
11. Działania prewencyjne – czynności mające na celu wyeliminowanie przyczyn
niezgodności po ich wystąpieniu i realizacji działań korygujących. Efektem tych działań
powinno być wypracowanie ulepszeń zabezpieczających proces przed powtórnym
wystąpieniem niezgodności przy kolejnych seriach produktu gotowego.
12. Ryzyko – stwierdzone pisemnie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia
dla danego procesu produkcyjnego.
13. Jednostka kontrolna (pomiarowa) – obejmuje wszystkie urządzenia i działania
personelu, zmierzające do określenia limitów prowadzonego procesu oraz prowadzone
działania w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa produktu gotowego.
14. Plan HACCP – dokument określający metody, środki zaradcze oraz przebieg działań,
które winny być prowadzone w danym procesie produkcyjnym, w celu opanowania
zagrożeń dla jakości produktu żywnościowego.
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15. Przegląd systemu – okresowo przeprowadzone czynności sprawdzające, realizowane
przez kierownictwo zakładu. Powyższe działania są dokumentowane, a efekty i wnioski
służą pomocą przy modyfikacji systemu w przyszłości.
16. Higiena żywności – wszelkie działania niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i jakości zdrowotnej żywności, obejmujące wszystkie procesy występujące przed,
w trakcie produkcji podstawowej i po jej zakończeniu: transport, elementy marketingowe.
17. Zdrowa żywność – artykuły żywnościowe, których etapy od surowców do momentu
sprzedaży klientowi były regulowane przez system HACCP i nadzór producenta,
a parametry tych produktów są odpowiednie do spożycia dla ludzi z punktu widzenia
higieny.27
Według art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie higieny środków spożywczych nakłada się na przedsiębiorstwa sektora
spożywczego wymóg opracowania, wykonania i utrzymania stałej procedury opartej
na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP. System HACCP
jest uważany za przydatne narzędzie, które pozwala przedsiębiorstwom sektora
spożywczego na kontrolowanie zagrożeń pojawiających się podczas produkcji żywności
i ich eliminację.
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 jest adresowane do bardzo szerokiego
i różnorodnego grona przedsiębiorstw sektora spożywczego, które produkując tak
zróżnicowane produkty, stosuje różnorodne procedury postępowania podczas produkcji.
W związku z tym Komisja Wspólnot Europejskich przygotowała ogólne
wytyczne dotyczące opracowania i wdrożenia procedur opartych na zasadach HACCP.
W powyższym rozporządzeniu jest dopuszczona pewna elastyczność we wdrażaniu
procedur opartych na zasadach HACCP. Zadaniem komisji było opracowanie wytycznych,
które określają, do jakiego momentu może być stosowana elastyczność przy opracowaniu
procedur według 7 zasad HACCP tak, aby mogły być one stosowane we wszystkich
okolicznościach.28
Poniżej zostanie przedstawionych siedem zasad (etapów działania) w ramach
systemu HACCP.
1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń – identyfikacja mogących potencjalnie wystąpić
zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych, określenie prawdopodobieństwa
27
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ich wystąpienia

i

znaczenia

dla

bezpieczeństwa

żywności,

ustalenie

środków

zapobiegawczych i kontrolnych.
2. Ustalenie krytycznych punktów kontrolnych (CCP) – zidentyfikowanie wszystkich
miejsc, etapów, procesów, w których niezbędne jest opanowanie występujących zagrożeń
poprzez ich kontrolę. Można zastosować jako jedną z metod - drzewko decyzyjne.
3. Ustalenie limitów krytycznych dla każdego z punktów kontrolnych – przypisanie
każdemu z krytycznych punktów kontrolnych parametrów określonych przy pomocy
specyficznych miar (np. temperatury, czasu, pH, wilgotności, zawartości substancji
dodatkowych, środków konserwujących, właściwości organoleptycznych, takich jak
wygląd zewnętrzny lub konsystencja).
4. Ustalenie procedur monitorowania krytycznych punktów kontrolnych – w celu
sprawdzania, czy nie są przekraczane limity krytyczne, monitorowanie powinno być
prowadzone w sposób ciągły lub nieciągły (wtedy musi być określona jego częstotliwość),
każde sprawdzenie musi być zapisywane.
5. Ustalenie działań korygujących (naprawczych) – opracowanie dla każdego krytycznego
punktu kontrolnego właściwych działań korygujących, które należy podjąć w razie
przekroczenia limitów krytycznych. Działania korygujące muszą być podjęte w celu
przywrócenia właściwego procesu produkcyjnego, określają też sposób, w jaki należy
postąpić z nieprawidłowo wytworzonym produktem. Wszystkie czynności powinny
być dokumentowane.
6. Ustalenie procedur weryfikacji systemu – określenie, w jaki sposób będzie sprawdzane
skuteczne funkcjonowanie całego systemu HACCP (np. poprzez audit, badania
mikrobiologiczne produktów końcowych). Weryfikacja powinna być przeprowadzana
regularnie oraz w przypadku zmiany procesu produkcyjnego.
7.

Ustalenie

dokumentacji

–

ustalenie

sposobu

sporządzania,

przechowywania

i nadzorowania wszystkich dokumentów związanych z systemem HACCP, dotyczy
to szczególnie procedur i zapisów. Dokumenty i rejestry należy przechowywać przez
wystarczająco długi okres, umożliwiający właściwemu organowi przeprowadzenie auditu
HACCP.29
Prawodawstwo Unii Europejskiej nie wymaga certyfikacji systemu HACCP, takie
działania mogą być przeprowadzane indywidualne przez poszczególne firmy, jeżeli firma
chce osiągnąć jakieś cele, np. marketingowe.
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1.4. GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) i GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) jako
podstawy do wdrażania systemu HACCP
W każdej firmie sektora spożywczego powinny być opracowane procedury
Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Są one podstawą
do wprowadzenia innych systemów, np. HACCP i systemu jakości. Rozwój procedur GP
rozpoczął

się

w

latach

sześćdziesiątych

ubiegłego

wieku,

w

przewidywaniu

ogólnoświatowej potrzeby ustalenia jasnych procedur bezpiecznej i higienicznej
produkcji.30
Przestrzeganie zasad GHP & GMP umożliwia zapewnienie wysokiego standardu
higienicznego warunków produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności. Zasady
stosowane są w takich obszarach, jak: pomieszczenia, maszyny, urządzenia, zaopatrzenie
w wodę, higiena osobista pracowników, pozyskiwanie surowców, usuwanie odpadów. 31
Miejsce GHP & GMP w firmie sektora spożywczego, w procesie działań na rzecz
bezpieczeństwa żywności dobrze obrazuje poniższy rysunek.
Rysunek 2. Podstawowa rola GHP&GMP w procesie jakości produktu

TQM
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GHP/GMP
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HACCP
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Źródło: http://www.komers-bhp.pl/ghpgmp.html
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GHP (Good Hygiene Practice) – Dobra Praktyka Higieniczna, to działania, które
muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane
na wszystkich etapach produkcji i obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.
Obejmują one: lokalizację, otoczenie i infrastrukturę, obiekty zakładu i ich układ
funkcjonalny, maszyny i urządzenia, procesy mycia i dezynfekcji, zaopatrzenia w wodę,
kontrolę odpadów, zabezpieczenie przed szkodnikami, szkolenie personelu, higienę
personelu, magazynowanie żywności, transport wewnętrzny, prowadzenie dokumentacji
i zapisów z zakresu GHP.
Jest to podstawowe i obowiązkowe narzędzie potrzebne do utrzymania czystości
i porządku oraz samokontroli zakładu. Tworzone są instrukcje i procedury, według których
realizuje się dobrą praktykę higieniczną. Dokumentacja przechowywana jest w Księgach
Higieny. Jeżeli jest to mały zakład wszystkie instrukcje i procedury wystarczy umieścić
w jednej księdze. W przypadku dużego zakładu, księgi są tworzone dla każdych działów
osobno.32
Podstawową zasadą tworzenia dokumentacji jest jej przejrzystość. W instrukcjach
i procedurach określa się takie cechy realizacji procedur, jak: częstotliwość, czas mycia
i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych, personelu, częstotliwość oraz zakres szkoleń
pracowników z zakresu GHP.
Księga Higieniczna jest podzielona na poszczególne rozdziały.
1. Ogólny i szczegółowy opis firmy. Ogólny powinien zawierać opis firmy w sensie
prawnym: kto jest właścicielem, kto zarządza, ile jest zatrudnionych osób, gdzie się mieści,
jaka jest wielkość zakładu. Szczegółowy opis powinien zawierać podział na strefy
w zakładzie i szczegółowy opis tych stref: np. produkcji, gospodarczej, biurowej, itp.
2. Higiena personelu - określenie warunków, jakie osoby mogą pracować przy danym
stanowisku, zakres szkoleń i przygotowań. Należy jasno opisać zakres wymagań
zdrowotnych – odpowiednie badania i częstotliwość ich przeprowadzania. W tym
rozdziale powinien być szczegółowo opracowany zakres wymagań, dotyczących higieny
osobistej pracownika, opis wymaganej odzieży ochronnej, przedstawione zasady
postępowania higienicznego, przyjmowania gości. Wszystko to powinno być opisane
w odpowiednich procedurach, formularzach i instrukcjach stanowiskowych.
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3. Mycie – według opracowanych procedur i instrukcji. Powinny zawierać szczegółowy
opis czyszczenia, mycia ręcznego i mechanicznego, jakie środki należy używać. Wszystkie
te czynności powinny być dokumentowane przez odpowiednie zapisy.
4. Dezynfekcja – opracowanie instrukcji i procedur dezynfekcji, opis używanych środków
oraz zapis przeprowadzonych czynności.
5. Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami – gryzonie, owady i ptaki. Opracowanie
odpowiednich procedur i instrukcji, które określą, kto i w jaki sposób jest odpowiedzialny
za poszczególne czynności, prowadzenie zapisu przeprowadzanych czynności.
6. Weryfikacja – opis, w jaki sposób sprawdza się skuteczność podjętych działań,
kto to wykonuje, kto podejmuje działania korygujące, jak są dokonywane zapisy
przeprowadzonych czynności.
7. Specyfikacja środków – wyszczególnienie i skład środków myjących i dezynfekujących,
z zaznaczeniem ich atestowania, miejsce i sposób przechowywania środków.
8. Specyfikacja urządzeń – wyszczególnienie urządzeń do mycia i dezynfekcji oraz
urządzeń do ochrony przed szkodnikami, sposób ich przechowywania, oznaczenia
i zabezpieczenia.
9. Szkolenia GHP – obowiązek przeszkolenia każdego pracownika, przy podjęciu pracy,
ustalenie planu szkoleń, ich rodzajów i zakres, jaki mają obejmować. Wszystkie szkolenia
powinny być dokumentowane.33
GMP (Good Maufacturing Practice) – Dobra Praktyka Produkcyjna, to działania,
które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja żywności
oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywała
się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z przeznaczeniem.
Obejmuje ona wszystkie aspekty produkcji żywności, począwszy od głównych założeń
dotyczących obiektu, poprzez wymagania w stosunku do surowców, personelu, maszyn
do procesu produkcji i magazynowania oraz dystrybucji wytworzonych produktów.34
GMP wymaga zdefiniowania każdego elementu produkcji żywności, przed
jej rozpoczęciem. Służą temu opracowane instrukcje i procedury dla procesu produkcji
oraz instrukcje i procedury opracowane dla bazy procesu produkcji: pozyskiwanie
surowców, budynków i otoczenia produkcyjnego, maszyn i urządzeń, mycia i dezynfekcji,
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magazynowania, transportu i dystrybucji, szkolenia personelu, ochronie przed
szkodnikami. Zapisy tych procedur i instrukcji znajdują się w Księdze Produkcji.
Instrukcje i procedury dotyczące higieny znajdują się w GHP – Dobra Praktyka
Higieniczna, dlatego też GHP jest uznawane jako część składowa GMP.
Księga produkcji jest również podzielona na poszczególne rozdziały.
1. Opis zakładu – tak, jak w Księdze Higieny występują tu dwa opisy,
z tym, że w szczegółowym opisie znajdują się takie elementy jak: dostępność do zakładu,
który określa, czy teren jest utwardzony, ogrodzony, czy dochodzi do niego utwardzona
droga.
2. Woda – opis, z jakiego źródła pobierana jest woda, częstotliwość jej badania, w jaki
sposób używa się wody i pod jaką postacią do produkcji.
3. Odpady, ścieki (kanalizacja) – opis rozwiązań związanych z odprowadzaniem ścieków,
rodzaje zabezpieczeń, instalacja separatorów tłuszczu, w jaki sposób są zagospodarowane
odpady, umowy z firmami utylizacji, postępowanie ze zwrotami.
4. Budynki i pomieszczenia – opisanie rozwiązań (spełniania norm) dotyczących
budynków, pomieszczeń w zakładzie, podłóg i ścian, sufitów, oświetlenia, okien,
wywietrzników, umywalek, sanitariatów. Prowadzona dokumentacja dotyczy określenia,
kto sprawdza stan techniczny i szczelność, jak często i w jaki sposób dokonuje zapisów.
Tworzenie planu działań, np. remontów.
5. Surowce i materiały – procedury i instrukcje pozwalające na stwierdzenie, że materiały
spełniają określone normy, określające sposób przyjęcia materiałów. Wszystkie czynności
podlegają zapisom.
6. Maszyny i urządzenia – procedury i instrukcje, które określają, jakie standardy mają
spełniać urządzenia dopuszczone do kontaktu z żywności, ich stan techniczny, sposób
utrzymania, gdzie znajduje się dokumentacja techniczna, częstotliwość sprawdzania stanu
technicznego.
7. Przechowywanie i magazynowanie – określenie ilości odpowiednich pomieszczeń,
warunki przechowywania i magazynowania żywności, zainstalowanie odpowiednich
urządzeń,

kontrolujących

temperaturę

i

wilgotność.

Utworzenie

odpowiedniej

dokumentacji magazynowej.
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8. Realizacja wyrobu – instrukcje i procedury związane z obróbką, schładzaniem,
rozmrażaniem produktów oraz sposobem postępowania z substancjami niebezpiecznymi
lub niejadalnymi, forma zapisu tych czynności.
9.

Dystrybucja

i

transport

–

instrukcje

dotyczące

opakowania

produktów,

ich etykietowania, sposobu transportu wewnętrznego i zewnętrznego.
10. Pomieszczenia socjalne – instrukcje ogólne pomieszczeń i szczegółowe, dotyczące
szatni, łazienek, spożywania posiłków, palarni, itp.
11. Profilaktyka i zwalczanie szkodników – opisane w GHP.
12. Higiena, kontrole, weryfikacje – szczegółowo opisane w GHP, w księdze produkcji
bardziej szczegółowo opisany proces kontroli przeprowadzonych weryfikacji.
13. Szkolenia – szczegółowe określenie szkoleń, jakie musi przejść pracownik przed
przystąpieniem do pracy, oprócz wymienionych w Księdze Higieny. Są to szkolenia
stanowiskowe, szkolenia związane z zapewnieniem jakości produktu końcowego,
szkolenia związane z obsługą maszyn i urządzeń, a także cyklem technologicznym
zakładu. Określenie osób, dla których mają być prowadzone szkolenia i kto je prowadzi
oraz prowadzenie dokumentacji.
14. Reklamacje – sposób rozpatrywania reklamacji, przez kogo, przewidziane formy
rekompensaty, sposób szukania przyczyny powstania wadliwego produktu.35
W firmach, które mają wdrożone zasady GMP&GHP wprowadzenie systemu
HACCP nie powoduje zbytnich kosztów. Przewidywane koszty dotyczą urządzeń
pomiarowych jakości i szkolenia pracowników.
Przy wprowadzeniu systemu HACCP najważniejsze jest dobranie odpowiednich
członków zespołu zajmującego się wdrażaniem systemu, którzy powinni posiadać
odpowiednią wiedzę oraz zrozumienie ważności powierzonego im zadania. Jakość
wprowadzonego systemu w bardzo dużym stopniu zależy od kompetencji członków
zespołu wdrożeniowego oraz od umiejętności współpracy między nimi.
Następną bardzo istotną sprawą jest szkolenie wszystkich pracowników oraz
zachęcanie ich do angażowania się w procesy wdrażania systemu, aby poczuli
się odpowiedzialni za powierzone im zadania.36
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Rozdział 2
Wdrożenie

Systemu

HACCP

w

Ośrodku

Rehabilitacyjno-

Wychowawczym Sióstr św. Elżbiety w Zielonej Górze
2.1. Ogólna charakterystyka badanego podmiotu
Historia pracy społecznej Sióstr Elżbietanek w Zielonej Górze zaczyna się
15 sierpnia 1882 roku, kiedy to do miasta przybyły trzy siostry. Od początku zajmowały
się ambulatoryjną pomocą chorym, leczeniem i opieką. Siostry prowadziły Hospicjum
i Przedszkole. W celu jeszcze pełniejszej realizacji charyzmatu Zgromadzenia, jakim jest
opieka i pielęgnacja chorych Siostry postanowiły założyć szpital. W tym celu powołano
fundację św. Jana, która zbierała pieniądze na budowę szpitala.
W 1927 roku, dnia 11 października oddano do użytku szpital, wybudowany dzięki
staraniom sióstr. Był to najnowocześniejszy budynek z bardzo dobrze i kompleksowo
wyposażoną salą operacyjną oraz z pierwszą w mieście zamontowaną windą osobową.
Do szpitala przyjmowani byli wszyscy pacjenci, bez względu na wyznanie. Podczas
II wojny światowej szpital pełnił funkcję szpitala polowego i przechodził w różne ręce:
niemieckie i radzieckie. Po odbudowaniu zniszczeń wojennych w 1947 roku szpital
rozwinął swoją działalność w całej pełni, oprócz oddziału chirurgicznego otwarto również
oddział ginekologiczny. Niestety już w 1949 roku został odebrany siostrom na mocy
Ustawy z dnia 28.10.1948 roku, art. 13 ust. 1 oraz Uchwały Rady Ministrów z dnia
21.09.1949 roku. Siostry jeszcze mogły pracować w szpitalu do roku 1961, następnie
usunięto całkowicie Siostry z terenu szpitala, pozostawiając tylko do dyspozycji przyległy
budynek zakonny.37
Przez okres ponad trzydziestu lat w budynku mieściły się przychodnie
specjalistyczne: min. okulistyczna, laryngologiczna, rehabilitacyjno-reumatologiczna.
Ponieważ w zamiarze władz miasta, budynek w przyszłości miał być przeznaczony
do całkowitej rozbiórki, nie przykładano wielkiej wagi do jego remontu.
Po zmianie sytuacji politycznej, Siostry Elżbietanki w 1992 roku rozpoczęły
starania o zwrot budynku. Nie było to łatwe, ponieważ szpital po wojnie zaliczono
do mienia poniemieckiego i upaństwowiono. Była to decyzja niesłuszna, gdyż Zakon jest
organizacją międzynarodową z centralą w Rzymie. Po wielu staraniach postanowiono
zwrócić budynek prawowitemu właścicielowi, czyli Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety.38
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Na mocy ugody pomiędzy Komisją Majątkową a Zgromadzeniem z dnia
28 sierpnia 1992 roku, Urząd Rejonowy w Zielonej Górze dnia 19 października 1992 roku
zwrócił budynek Siostrom.39
Budynek był w opłakanym stanie i aby można było prowadzić w nim jakąkolwiek
działalność należało przeprowadzić kapitalny remont. Siostry własnym staraniem i przy
pomocy życzliwych im ludzi zaczęły remontować budynek, aby otworzyć Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży. Zajęcia miały się odbywać na terenie
Ośrodka. Gdy ukończono remont okazało się, że w międzyczasie powstała na terenie
Zielonej

Góry

ekologiczna

szkoła

integracyjna,

przystosowana

do

osób

niepełnosprawnych. Po porozumieniu z Kuratorem Oświaty postanowiono przekształcić
Ośrodek

na

Rehabilitacyjno-Wychowawczy,

który

będzie

służyć

jako

internat

dla niepełnosprawnych uczęszczających do szkół zielonogórskich.

Zdjęcie 1. Budynek, w którym mieści się Ośrodek Rehabilitacyjno –
Wychowawczy Sióstr Elżbietanek

Źródło: Opracowanie własne
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W

1995

roku

powstał

feryjny,

całodobowy

Ośrodek

Rehabilitacyjno-

Wychowawczy Sióstr Elżbietanek w Zielonej Górze dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją
narządu ruchu w normie intelektualnej, w wieku szkolnym do ukończenia studiów
wyższych. Organem założycielskim i prowadzącym Ośrodek jest Zgromadzenie Sióstr
św. Elżbiety, reprezentowane przez przełożoną prowincji.

Nadzór pedagogiczny

nad Ośrodkiem sprawuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
Była to pierwsza otwarta placówka w odzyskanym i wyremontowanym budynku.
Głównym celem placówki jest przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej fizycznie
do samodzielnej egzystencji w środowisku po ukończeniu kształcenia. Służy temu
kompleksowa rehabilitacja wychowanków Ośrodka, zawarta w opracowanym programie
wychowawczym i profilaktycznym. Możemy wyróżnić takie formy rehabilitacji, jak:
medyczno-ruchową, zawodową, psychologiczną i społeczną. Do ośrodka trafia młodzież
w normie

intelektualnej

z

wrodzoną

niesprawnością

ruchową

lub

nabytą,

np. po wypadkach.
Najważniejsza jest zatem rehabilitacja medyczno-ruchowa, która polega
na towarzyszeniu i pomocy wychowankowi od chwili porannego wstania w najprostszych
czynnościach życiowych w Ośrodku i poza jego terenem. Celem jest osiągnięcie przez
wychowanka jak największej samodzielności. Rehabilitacja medyczna jest prowadzona
pod okiem lekarza i na jego zlecenie.
Rehabilitacja

zawodowa,

to

wyrobienie

w

wychowankach

zdolności

do samodzielnego wyboru szkoły, przygotowania do zawodu lub przekwalifikowania się,
aby pracować w konkretnym zawodzie.
Rehabilitacja psychologiczna przeprowadzana jest z osobami nowoprzyjętymi
do Ośrodka. Celem jest badanie wychowanka na ile zaakceptował on swoją
niepełnosprawność, jakie ma plany na przyszłość, jak sobie radzi w grupie. Sprzyjają tej
formie rehabilitacji wspólne wyjścia do kawiarni, spacery, rozmowy. Otwarcie
wychowanka i wypowiedzenie przez niego swoich oczekiwań, lęków, problemów,
pozwala na bardziej konkretną pomoc dla danej osoby.
W rehabilitację społeczną są włączeni ci wychowankowie, którzy decydują
się na pozostanie w Ośrodku. Sprzyja ku temu zamieszkanie w pokojach 2 i 3 osobowych,
praca w grupach, umiejętność korzystania z dóbr kulturalnych oferowanych przez miasto,
odważne wyjście do „normalności”.
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Wychowanie młodzieży do odpowiedzialności za podejmowane decyzje
i akceptacja własnej osoby - to główne zadania wychowawców ośrodka. Warunkiem
przyjęcia do Ośrodka jest podjęcie nauki w szkole masowej lub udział w kursach
szkoleniowych. W Ośrodku przebywa młodzież w wieku od 15 roku życia do ukończenia
studiów wyższych. Młodzież przyjmowana jest w kolejności najpierw z województwa
lubuskiego, a jeżeli są wolne miejsca, to również z terenu całego kraju na podstawie
złożenia wymaganych dokumentów takich, jak:
- pisemne podanie do Dyrektora Ośrodka,
- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
Mieszkańcy Ośrodka są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, w którym
są określone

prawa

i

obowiązki

wychowanków

oraz

informacje

dotyczące

przetrzymywania miejsca w internacie na następny rok szkolny. Wychowankowie Ośrodka
mają możliwość korzystania z usług rehabilitacyjnych, znajdującego się w tym samym
budynku

Zakładu

Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego

„Elżbietanki”.

Warunkiem

jest dostarczenie aktualnego skierowania na rehabilitację od lekarza rodzinnego
lub specjalisty. Ośrodek jest czynny cały rok, we wszystkie dni tygodnia, w miesiącach
nauki szkolnej.40
W Ośrodku opracowany jest program wychowawczy, którego głównymi celami
są następujące zadania:
- wspieranie harmonijnego rozwoju człowieka poprzez rozwój intelektualny, emocjonalny,
duchowy i kulturalny,
- kształtowanie postawy dążenia do prawdy, dobra i piękna,
- kształtowanie systemu wartości opartego na akceptacji siebie i innych,
- integracja młodzieży,
- wdrażanie do odpowiedzialnego i samodzielnego życia.41
Plan pracy programu wychowawczego jest opracowywany na każdy miesiąc, gdzie
przedstawiony jest temat, określone cele, szczegóły realizacji oraz metody działania.
Oprócz programu wychowawczego opracowany jest program profilaktyczny,
którego głównym celem jest promowanie zdrowego stylu życia. Program stanowi
uzupełnienie i równocześnie integralną całość z Programem Wychowawczym Ośrodka.
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Program Wychowawczy Specjalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
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Program opiera się na założeniu, że efektywną formą profilaktyki jest promocja
zdrowego stylu życia, dobrego funkcjonowania w sferze fizycznej, psychicznej
i społecznej. Program ma służyć lepszemu radzeniu sobie z problemami życiowymi,
emocjonalnymi i społecznymi wychowanków. W programie opracowane są cele
szczegółowe i sposób ich realizacji. Wśród tych celów możemy wyróżnić:
- kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi fizycznemu,
emocjonalnemu, społecznemu i duchowemu,
- propagowanie higienicznego stylu życia,
- wzbudzanie odpowiedzialności za własne zdrowie,
- wzrost samoakceptacji, zaakceptowanie własnej niepełnosprawności,
- wzmacnianie poczucia własnej godności,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi,
- rozwijanie umiejętności asertywnych,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami i napięciem pojawiającym
się w trudnych sytuacjach,
- wskazywanie sposobów spędzania czasu wolnego zgodnie z potrzebami, oczekiwaniami
i zainteresowaniami wychowanków,
- wskazywanie wartościowych rozrywek.42
W

Ośrodku

pracuje

dobrze

wykwalifikowana

kadra

pedagogiczna,

administracyjna i obsługi. Każdy z pracowników ma jasno określone zadania, obowiązki
i uprawnienia. Wszyscy pracownicy przynajmniej raz w roku uczestniczą w kursach
i szkoleniach doskonalących wiedzę i umiejętności w zakresie swoich stanowisk pracy.
Ośrodek

dysponuje

odpowiednio

przygotowaną

bazą

pod

względem

architektonicznym i terapeutycznym. Budynek w całości przygotowany jest do potrzeb
osób

niepełnosprawnych

-

bez

barier

architektonicznych.

Ponieważ

budynek

jest czterokondygnacyjny, ma zamontowaną windę osobową i windy żywieniowe, którymi
transportowane są posiłki do jadalni Ośrodka i Przedszkola.
Ośrodek posiada podjazd pod budynek, który umożliwia wychowankom
swobodną i samodzielną lokomocję. Większość mieszkańców Ośrodka porusza
się za pomocą kul, chodzików i wózków. Przy budynku znajduje się parking
samochodowy, który umożliwia bezpośredni podjazd pod placówkę. Część młodzieży
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dojeżdża do szkoły korzystając z miejskiego transportu, przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych.
Wnętrze wyposażone jest w przystosowane do osób niepełnosprawnych węzły
sanitarne, wewnętrzną telekomunikację. Placówka posiada 2 i 3 osobowe pokoje
mieszkalne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje są wyposażone
w podstawowy sprzęt, umożliwiający naukę i wypoczynek. Oprócz pokoi mieszkalnych,
w ośrodku znajduje się pokój rekreacyjny, komputerowy i wychowawczy.
Pokój rekreacyjny jest miejscem wspólnych spotkań wychowanków, którzy mogą
tam obejrzeć wspólnie dobry film, telewizję, pożartować, podyskutować, wymienić
się doświadczeniami, wspólnie pouczyć.
Pokój komputerowy, to podstawa korzystania z dobrodziejstw techniki, ułatwia
pracę dydaktyczną, korzystanie z Internetu, jest to również miejsce na indywidualną naukę.
Wychowawca Ośrodka ma do dyspozycji własny gabinet, gdzie przyjmuje
wychowanków z ich problemami, udziela wsparcia dydaktycznego. W gabinecie znajduje
się biblioteczka, udostępniana młodzieży, istnieje tu również możliwość drukowania
opracowanych tekstów.
Łazienki oraz cała baza sanitarna dostosowana jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych, co ułatwia młodzieży niepełnosprawnej samodzielne funkcjonowanie.
Młodzież ma do dyspozycji pralkę oraz wirówkę, aby w miarę swoich możliwości każdy
nauczył się korzystania z wymienionych sprzętów.
W jadalni dodatkowo umieszczono lodówkę i mikrofalówkę, aby można było
przechowywać posiłki oraz je ewentualnie podgrzewać. Jadalnia jest również miejscem
wspólnych spotkań przy kawie lub herbacie.43
Po reformie służby zdrowia, w 1999 roku siostry otworzyły samodzielny Zakład
Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

„Elżbietanki”

świadczący

usługi

rehabilitacyjne

dla młodzieży przebywającej w Ośrodku oraz pacjentom z miasta i okolic Zielonej Góry.
Świadczenia rehabilitacyjne są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z którym
Zakład podpisał umowę.
Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jako pierwszy zakład niepublicznej opieki
zdrowotnej prowadzony przez zgromadzenie zakonne wdrożył i stosuje normę ISO
9001:2000

systemu

zarządzania

jakością

w

zakresie

świadczeń

medycznych

i rehabilitacyjnych w obszarze:
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-

fizykoterapii:

zabiegi

elektrolecznicze,

światłolecznicze,

zimnolecznicze,

pola

magnetyczne, ultradźwięki,
- kinezyterapii: ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia
aerobowe usprawniające układ krążenia, ćwiczenia równoważne i kordynacji, ćwiczenia
korekcyjne zespołowe, nauka prawidłowego obciążania kończyn,
- masażu: ręczny klasyczny i przyrządowy.
Certyfikat został uzyskany 22 maja 2004 roku.
Wdrożenie systemu zarządzania jakością przyniosło wiele korzyści takich, jak:
usprawnienie zarządzania placówką, podniesienie prestiżu na rynku, sprostanie
oczekiwaniom pacjenta co do jakości świadczonych usług, ciągłe doskonalenie
i kształcenie personelu.
W Ośrodku można również skorzystać z prywatnych usług rehabilitacyjnych,
takich jak: system UNittron, terapia energotonowa, masujące łóżko wodne, kiroterapiaCO2, urządzenie Boa-mechaniczny masaż uciskowy sekwencyjny, system TerapiMaster.
Są również organizowane dni otwarte dla pacjentów oraz różne formy promocji.
Zakład jest otwarty na nowości w zakresie rehabilitacji, w miarę możliwości sale
rehabilitacyjne są wyposażane w najnowszy sprzęt a pracownicy uczestniczą
w szkoleniach i konferencjach organizowanych na temat nowych metod rehabilitacyjnych.
Zarządzanie jakością jest nastawione na ciągłe doskonalenie świadczonych usług.
Opracowane procedury i działania umożliwiają sprawne monitorowanie i korygowanie
ewentualnych błędów. Usprawnia to realizację zamierzonego celu, jakim jest:
„świadczenie usług rehabilitacyjnych o jakości spełniającej wymagania oraz oczekiwania
Pacjentów, uwzględniając uwarunkowania natury medycznej”.44
Na prośbę rodziców dzieci niepełnosprawnych, korzystających z usług
rehabilitacyjnych

Siostry

otworzyły

przedszkole

dla

dzieci

niepełnosprawnych

intelektualnie i fizycznie. Przedszkole Sióstr Świętej Elżbiety funkcjonuje od września
2001 roku. Uczęszczają do niego dzieci w wieku od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki
w szkole.
Przedszkole posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie
opieki i wychowania w wieku przedszkolnym. Certyfikat uzyskano 26 listopada 2004
roku. W 2006 roku powstał drugi oddział przedszkola i uruchomiono program
integracyjny, do przedszkola przyjmowane są również dzieci sprawne.
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Aby podnieść poziom świadczonych w przedszkolu usług, Siostry zaczęły
wdrażać system zarządzania jakością uwieńczony nadaniem wyżej wspomnianego
certyfikatu ISO 9001:2000. Siostry wraz ze współpracującym personelem osób świeckich
musiały poprawić sposób funkcjonowania przedszkola, wprowadzić wiele zmian, dzięki
którym pracuje się lepiej zarówno personelowi, jak i rodzicom. Jednym z przykładów jest
prowadzenie szczegółowej dokumentacji każdego dziecka przebywającego w przedszkolu.
Te informacje pozwalają na bardziej indywidualne podejście do dziecka, poznanie jego
możliwości i właściwe ukierunkowanie w pracy nad jego rozwojem.45
W tym samym dniu Siostry otrzymały również certyfikat systemu HACCP
dla kuchni, która obsługuje Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnej
Młodzieży i Przedszkole. HACCP to system bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
Zgodnie z wymaganiami wypływającymi z przepisów Unii Europejskiej każdy
zakład żywienia zbiorowego miał obowiązek w terminie do maja 2004 r. rozpocząć
działania zmierzające do wprowadzenia zasad systemu HACCP. W tej placówce został
on wprowadzony i po przeprowadzeniu zewnętrznych auditów przez firmę certyfikującą
pomyślnie uwieńczony certyfikatem.
Od początku istnienia przedszkola jego głównym zadaniem jest zapewnienie
kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci w sferze: psychologicznej,
społecznej i medycznej. Poprzez jak najwcześniejszą rewalidację dzieci przygotowywane
są do samodzielności. Wychowawcy starają się wydobyć maksymalny potencjał
możliwości intelektualnych i ruchowych dziecka, zachowując indywidualne podejście
do każdej osoby.
Kierownictwo

wymaga

od

wychowawców

i

opiekunek

odpowiednich

kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia w pracy z dzieckiem. Każdy z pracowników
ma jasno określone zasady w zawodowej karcie pracy: zadania, uprawnienia oraz zakres
odpowiedzialności. W placówce zostały opracowane kategorie i rodzaje kwalifikacji
dla określonego zawodu. Nauczycielki posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności
do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi. Pracownicy obsługi posiadają odpowiednie
przygotowanie w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Na terenie placówki
organizowane są kursy i szkolenia dla całego personelu z komunikacji interpersonalnej.
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Takie formy dokształcania podnoszą poziom jakości świadczonych usług na rzecz klienta,
którym w tym przypadku jest niepełnosprawne dziecko i jego rodzice.
Zadania te mogą być dobrze realizowane w ścisłej współpracy z rodzicami.
W związku z tym dużą wagę w placówce przykłada się do współpracy z rodzicami.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mogą uczestniczyć w każdych zajęciach,
obserwować swoje dziecko w nowych dla niego sytuacjach. Rodzice są na bieżąco
informowani o postępach dziecka oraz o problemach napotkanych przy pracy z dzieckiem.
Problemy są wspólnie rozwiązywane z rodzicami dziecka.
Ciągłe doskonalenie świadczonych usług wymaga współpracy z wieloma
instytucjami, które zajmują się pomocą osobom sprawnym inaczej. Należy tu wymienić
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Przychodnię Rehabilitacyjną, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Biblioteka, Teatr, Filharmonia, firma szkoleniowa „Exandii” oraz lokalne
media. Bardzo ważna jest współpraca z lekarzem prowadzącym dziecko i logopedą.
Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety –
Prowincja Poznań. Zgromadzenie jest właścicielem terenu i budynku, w którym mieści
się placówka i który jest użytkowany przez przedszkole na podstawie bezpłatnej
dzierżawy.
Organem dotującym jest Urząd Miasta Zielonej Góry. Dotacja przeznaczona
jest na bieżące wydatki związane z działalnością i płace pracowników. Subwencje
przyznane placówce są przekazywane zgodnie z podpisanymi warunkami umowy.
Współpraca z samorządem układa się dobrze. Przepływ informacji między
placówką a Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miejskim przebiega prawidłowo.
Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie
Wielkopolskim z delegaturą w Zielonej Górze. Fachowe rady, cenne wskazówki i sugestie
wizytujących w znaczny sposób przyczyniają się do wzrostu jakości świadczonych usług.
Przedszkole posiada sale dydaktyczne i sale zabaw dostosowane do potrzeb
dzieci. Pomieszczenia, w którym znajduje się przedszkole są jasne, duże, przestrzenne.
Dzięki temu przedszkole posiada wyjątkowe warunki lokalowe, specjalnie dobrane
pod kątem rozwoju emocjonalnego i fizycznego dzieci.
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W Przedszkolu św. Elżbiety został opracowany i wdrożony system zarządzania
jakością, zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000 w zakresie
opieki i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym.46
System został opracowany na podstawie treści normy zawartej w pięciu punktach.
Wymagania te zaczynają się od punktu 4 do 8 włącznie wraz z występującymi
tam podpunktami.
Każda organizacja w opracowywaniu systemu zarządzania jakością musi podejść
indywidualnie do swoich potrzeb w zakresie kreowania systemu jakości. Różne są zadania
i cele każdej organizacji oraz specyfika działania.
Organizacje możemy podzielić w najprostszy sposób na te, które wytwarzają
produkty i te, które wytwarzają usługi. Zupełnie inne zadania czekają tych, którzy
opracowują system zarządzania jakością dla organizacji wytwarzającej dobra materialne,
a zupełnie inne zadania czekają tych, którzy będą opracowywać taki system i na podstawie
tych samych punktów zawartych w normie ISO 9001:2000 dla organizacji wytwarzającej
usługi.
Punkt czwarty wymaga od organizacji określenia i ustalenia, w jakim zakresie
i co ma obejmować system zarządzania jakością. Takim obszarem działań systemu
zarządzania jakością w Przedszkolu św. Elżbiety jest opieka i wychowanie dzieci w wieku
przedszkolnym. W związku z tym zostały opracowane odpowiednie metody i kryteria
zapewniające skuteczność wdrożonego systemu i ciągłe jego monitorowanie.
Zgodnie z wersją ISO z roku 2000 system ten nazwano podejściem procesowym,
czyli nastawionym na ciągłe ulepszanie i poprawianie już istniejących procedur.
W księdze jakości zostały opracowane takie dokumenty jak: prezentacja
przedszkola, schemat struktury organizacyjnej przedszkola, schemat pomieszczeń
przedszkola, ogólny zarys wdrożonego systemu i wyłączenia, dokumentacja nadzorowania
systemu zarządzania jakością, w której znajdują się instrukcje, statut przedszkola, wpis
do ewidencji działalności, zbiór aktów prawnych dotyczących działalności takiej jednostki
oraz wykaz zapisów, w którym znajdują się szczegółowe zapisy, dotyczące instrukcji.
Na następnej stronie został przedstawiony schemat struktury organizacyjnej
Przedszkola.
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Rysunek 3. Schemat struktury organizacyjnej Przedszkola św. Elżbiety

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA
[DP]

Pełnomocnik ds.
Systemu Zarządzania
Jakością
[PJ]
Nauczyciel
/Wychowawca/
[PN]
Pracownik Obsługi
Administracji
[PA]
Rada
Pedagogiczna
[PP]

Księgowa
[PK]
Rada
Rodziców
[PR]

- Komórki organizacyjne nie objęte pełnym zakresem wymagań SZJ
ISO 9001:2000
- Komórki organizacyjne objęte pełnym zakresem wymagań SZJ
ISO 9001:2000
Źródło: Księga jakości – Przedszkole Sióstr Św. Elżbiety, 01.09.2005 r.
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Punkt piąty wyznacza zadania dla kierownictwa, które powinno być
w szczególny sposób zaangażowane we wdrażanie systemu zarządzania jakością.
Poszczególne podpunkty tego punktu możemy odczytać w prezentacji przedszkola i jego
polityki. Jest tam zawarta główna zasada orientacji na klienta, czyli w opisywanym
przypadku będzie to orientacja na wychowanie i rozwój dziecka tak, aby maksymalnie
przygotować je do dalszego życia i edukacji oraz aby spełnić realne oczekiwania
jego rodziców.
Punkt szósty zarządzanie zasobami dotyczy w szczególności zasobów ludzkich.
Wymaga to od kierujących organizacją zatrudnienia kompetentnych i doświadczonych
pracowników oraz ciągłego doskonalenia ich umiejętności przez organizowanie kursów
lub innych form dokształcania oraz umożliwianie uczestnictwa w tych szkolenia
organizowanych przez jednostki z zewnątrz.
Punkt siódmy określa wszystkie procesy związane z klientem, którym w tym
przypadku jest rodzic dziecka mający swoje wymagania odnośnie opieki i wychowania
nad jego dzieckiem.
Punkt ósmy – pomiary, analiza i doskonalenie określa przy pomocy, jakich
narzędzi oraz w jaki sposób instytucja ma prowadzić kontrolę wdrożonego systemu
zarządzania jakością.
W przypadku klienta, czyli rodzica takim narzędziem oprócz zadowolenia samego
dziecka jest również metoda statystyczna, którą może być ankieta, wywiad
przeprowadzony z rodzicem. Natomiast oceny pracy z dzieckiem i postępów dziecka
w rozwoju dokonuje się za pomocą opracowanych wcześniej dokumentów.47
Bardzo ważną metodą jest również sama obserwacja dziecka, jak i jego rodzica,
co pozwala również wyciągnąć odpowiednie wnioski i określić stopień zadowolenia
klienta ze świadczonych usług.
Odnośnie

samej

organizacji

formą

kontroli

funkcjonowania

placówki

jest przeprowadzanie auditów wewnętrznych, które pomogą dostrzec niedociągnięcia,
nanieść odpowiednie korekty, określić punkty krytyczne w procedurach objętych
systemem zarządzania jakością. Trafne zdefiniowanie zaistniałych uchybień pozwala
na podjęcie

odpowiednich

działań

zmierzających

do

likwidacji

zaistniałych

nieprawidłowości.
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W ramach systemu zarządzania jakością, w Przedszkolu zostały wyodrębnione
trzy grupy procesów:
1. Grupa PG. Procesy Podstawowe:
- PG. 1 Rekrutacja dzieci,
- PG. 2 Opieka i wychowanie dzieci.
2. Grupa PZ. Procesy Zarządzania:
- PZ. 1 Przegląd Zarządzania.
3. Grupa PP. Procesy Pomocnicze:
- PP. 1 Zarządzanie personelem,
- PP. 2 Zarządzanie infrastrukturą,
- PP. 3 Zakupy,
- PP. 4 Obsługa gastronomiczna (proces zewnętrzny).

Rysunek 4. Prezentacja powiązań procesów systemu zarządzania jakością

Przegląd zarządzania
PZ. 1

Proces Zarządzania

Rekrutacja
Dzieci

Opieka i wychowanie
Dzieci
PG. 2

PG. 1

Procesy Podstawowe

Zarządzanie
Personelem

Zarządzanie
infrastrukturą

PP. 1

PP. 2

Zakupy
PP. 3

Obsługa
gastronomiczna
PP. 4

Procesy Pomocnicze
- proces zewnętrzny

Źródło: Księga jakości – Przedszkole, ibidem s. 8
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2.2. Zakres wdrożonego systemu HACCP
W poprzednim punkcie zostały opisane trzy obszary działalności Sióstr
Elżbietanek w Zielonej Górze: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, Zakład
Rehabilitacyjny i Przedszkole. Powyższe instytucje są ze sobą powiązane przez
świadczenie usług wzajemnych, jako zadań zleconych na zewnątrz.
Przedmiotem niniejszej pracy jest wdrożony system HACCP, który funkcjonuje
w kuchni Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla młodzieży niepełnosprawnej
ruchowo. Ponieważ pion żywieniowy świadczy również usługi dla Przedszkola, zostało
ono dość szczegółowo opisane w charakterystyce podmiotów. Zakład Rehabilitacyjny
i Przedszkole ma wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością świadczonych
usług ISO 9001:2000, natomiast w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym został
wdrożony System Bezpieczeństwa Żywności HACCP w zakresie przygotowania
i dystrybucji posiłków żywieniowych.
Ponieważ

są

różne

rodzaje

wdrażania

systemu

HACCP,

np.

może

się on rozciągać na całą jednostkę w zakresie dobrej praktyki higienicznej. W opisywanej
jednostce wdrożony system dotyczy tylko i wyłącznie pionu żywieniowego.
Poniżej zostanie przedstawiony schemat struktury organizacyjnej pionu
kuchennego w strukturze Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Sióstr św. Elżbiety.

Rysunek 5. Schemat struktury organizacyjnej pionu kuchennego

Dyrektor Ośrodka

Kucharka

Pracownik
Administracji

Intendentka

Pracownik Obsługi

Przewodniczący
Zespołu ds. HACCP

Źródło: Księga HACCP Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Sióstr św. Elżbiety, s. 5

46

Bardzo

ważnym

działem

wspomagającym

wychowanie

i

rehabilitację

jest produkcja gastronomiczna. Obejmuje ona czynności decydujące o wykonaniu
produkcji kulinarnej w określonej przestrzeni i czasie, zgodnie z zasadami higieny
i organizacji pracy. W procesie tym współdziałają ludzie, wykorzystując odpowiednie
narzędzia pracy i odpowiednie surowce spożywcze, z których to wytwarzane są wyroby
kulinarne.
Na proces produkcji składają się następujące czynności:
- wybór środków żywnościowych potrzebnych do produkcji posiłków,
- składowanie surowców, półproduktów i artykułów gotowych oraz zabezpieczenie
ich przed zepsuciem lub zniszczeniem,
- obróbka wstępna i cieplna surowców, półproduktów, czyli dóbr właściwego procesu
technologicznego, wykończenia i doprawienia posiłków,
- kontrola jakości i ilości posiłków,
- dystrybucja odpowiedniego posiłku dzieciom i młodzieży.
Wszystkie niezbędne surowce, półprodukty i wyroby gotowe potrzebne
do produkcji posiłków dostarczone są do Ośrodka od zewnętrznych dostawców. Transport
środków żywnościowych do Ośrodka powinien odbywać się w warunkach higienicznych,
zapewniających ochronę przed zanieczyszczeniem lub zakażeniem drobnoustrojami.
Nabyte przez Ośrodek środki żywnościowe są przechowywane w chłodnych,
przewiewnych i utrzymanych w czystości magazynach. W Ośrodku znajdują się dwa
magazyny:
- magazyn produktów suchych, lodówek i zamrażalek,
- magazyn warzyw i owoców.
Proces technologiczny jest najważniejszą częścią procesu produkcyjnego – w tym
przypadku jest to przygotowanie posiłków z surowców i po części z artykułów gotowych.
Składa się on z dwóch zasadniczych etapów: obróbki wstępnej i obróbki cieplnej.
Obróbka wstępna jest przerobem surowców na półprodukty. Obróbka cieplna,
której poddawana jest większość półproduktów to drugi bardzo ważny etap procesu
technologicznego. Celem tej obróbki jest przetworzenie półproduktów w gotowe wyroby
kulinarne lub przygotowanie składników do produkcji innych wyrobów. Obróbka wstępna
w Ośrodku zachodzi w obieralni warzyw i owoców i na stanowisku obróbki mięsa
surowego. Natomiast obróbka cieplna zachodzi na odpowiednich stanowiskach w kuchni.48
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Rysunek 6. Schemat układu pomieszczeń, w których przebiegają procesy
technologiczne

Legenda:
Surowce do produkcji
Proces produkcji
Droga personelu
Naczynia brudne

Miejsca „skrzyżowań” dróg transportowych
zastosowanie instrukcji rozdzielczości czasowej
Pomieszczenia wyłączone z HACCP

Źródło: Księga HACCP Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Sióstr św. Elżbiety s. 36

48

Wdrożony
i dystrybucję

system

przygotowanych

HACCP

obejmuje

posiłków

w

swym

żywieniu

zasięgiem
zamkniętym.

przygotowanie
W

polityce

bezpieczeństwa żywności zapisano: „Mając na względzie zdrowie osób spożywających
posiłki przygotowane przez pion kuchenny określiliśmy, iż priorytetowym celem w tym
zakresie jest bezpieczeństwo zdrowotne posiłków wydawanych w naszej kuchni”.49
Pracownicy zaangażowani
są odpowiednio

do

tego

w

przygotowywanie

przygotowani,

posiadają

i

wydawanie

potrzebne

posiłków

kompetencje

i są odpowiedzialni za realizację przydzielonych im zadań. Odpowiednie kompetencje
personelu dają gwarancję konsumentom, że posiłki przygotowane w kuchni są bezpieczne
dla zdrowia.
Aby utrzymać standard świadczonych usług w ramach wdrożonego Systemu
HACCP należy go nieustannie doskonalić. Służą ku temu odpowiednie systemy kontroli,
za pomocą opracowanych procedur, do których należy się stosować, jak i przeprowadzane
audity wewnętrzne przez zespół HACCP oraz audity zewnętrzne przeprowadzane przez
firmę certyfikującą. Wszystkie te czynności mają na celu doskonalenie wykonywanej
pracy, wykrywanie punktów krytycznych, które mogłyby w jakiś sposób przeszkodzić
procesowi lub uniemożliwić jego przeprowadzenie.
Wdrożenie systemu HACCP było poprzedzone wielomiesięcznym żmudnym
przygotowaniem pracowników: szkolenia, jak i samego pionu kuchennego: remont kuchni,
standardowe wyposażenie, posiadające odpowiednie certyfikaty lub atesty.
Pierwszym krokiem było utworzenie przez Dyrektora Ośrodka Zespołu
ds. HACCP oraz przewodniczącego Zespołu ds. HACCP, który jest odpowiedzialny
za pełne wdrożenie Systemu HACCP w zakresie: przygotowania oraz dostarczania
gotowych do spożycia posiłków i napojów, bezpiecznych pod względem jakości
zdrowotnej oraz zapewnieniu warunków umożliwiających ich konsumpcję.
Dyrekcja Ośrodka nadaje Przewodniczącemu Zespołu, jak i całemu Zespołowi
ds. HACCP odpowiednie uprawnienia i odpowiedzialności umożliwiające: wdrożenie
i utrzymanie systemu HACCP zgodnie z wymaganiami zawartymi w Codex Alimentarius,
organizowanie prac Zespołu ds. HACCP oraz raportowanie wszystkich działań związanych
z funkcjonowaniem systemu HACCP.
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Dyrekcja umożliwia również w razie potrzeby korzystanie z pomocy
zewnętrznych

ekspertów,

posiadających

i

legitymujących

się

odpowiednimi

kwalifikacjami, doświadczeniem i wiedzą.
Osoby, które zostały wybrane do zespołu musiały przejść odpowiednie szkolenia
z zakresu znajomości systemu HACCP. Zakres szkoleń obejmował zapoznanie
się z terminologią systemu, ideą systemu, wymaganiami dotyczącymi wdrażania
i certyfikacji międzynarodowego systemu bezpieczeństwa żywności HACCP (Analiza
Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli) zgodnie z zasadami Codex Alimentarius.
Dodatkowemu szkoleniu zostali poddani: Przewodniczący Zespołu HACCP
w zakresie pełnienia obowiązków przewodniczącego oraz auditorzy wewnętrzni wybierani
spoza pionu zaangażowanego bezpośrednio w przygotowanie i dystrybucję wewnętrzną
posiłków, którzy są wybrani do przeprowadzenia auditów wewnętrznych oraz auditów
u dostawców na zgodność z wymaganiami Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 3.
Specjalnemu

szkoleniu

zostali

poddani

przede

wszystkim

pracownicy

bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie i dystrybucję posiłków, aby mogli pracować
w jednostce działającej zgodnie z wymaganiami Codex Alimentarius CAC RCD 1 1965
rew (2003). Wszyscy pracownicy uczestniczyli w szkoleniu na temat zasad: Dobrej
Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), które są konieczne
do realizacji zadań zgodnie z wymaganiami systemu.50
Powołana została również komisja odpowiedzialna za regularne przeglądy
przestrzegania zasad higieny i utrwalanie dobrej praktyki w tym zakresie. Do obowiązków
komisji

należy

również

organizowanie

udziału

pracowników

w

szkoleniach

wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Zespół

ds.

przygotowywanych

HACCP
potraw,

jest

zgodnie

odpowiedzialny
z

za

zapotrzebowaniem

opracowanie
konsumentów,

receptur
jakimi

są wychowankowie Ośrodka i dzieci w Przedszkolu.
Ze względu na dużą rozbieżność wiekową a co za tym idzie i zapotrzebowaniem
na posiłki, opracowywanie procedur wymagało od układających specjalistycznej wiedzy
z zakresu stosowania diety. Inne zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe cechuje
młodzież a inne małe dzieci.
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Do każdego posiłku przygotowywanego w kuchni Ośrodka została opracowana
procedura, według wcześniej określonych kryteriów. Następnie podzielono procedury
ze względów praktycznych, wynikających z procesów technologicznych na grupy. Każda
receptura opatrzona jest indywidualnym numerem, w każdym opracowaniu receptury
podano nazwę, dane autora oraz datę opracowania i zatwierdzenia. Zostały one
umieszczone w specjalnej Księdze Receptur, jako osobny komplet dokumentacji.
W każdym opisie receptury umieszczono również informację o wyłączeniach grup
konsumentów.
Ze względu na różnorodność przygotowywanych potraw komisja opracowała
jeden schemat obejmujący wszystkie występujące kolejno etapy przygotowywania
posiłków, począwszy od przyjmowania surowców, poprzez kolejne etapy procesu obróbki
surowców, procesów termicznych a kończąc na ekspedycji potraw konsumentom. Każda
potrawa w opisie receptur posiada szczegółowe informacje na temat, jakie procesy
technologiczne należy do niej zastosować, czas trwania poszczególnych czynności
i procesów oraz wymaganej temperatury obróbki termicznej.
W

opracowanych

procedurach

możemy

wyróżnić

następujące

etapy

procesów technologicznych :
1. Dostawa i przyjęcie towaru.
2. Przechowywanie towaru, gdzie wymieniamy następujące sposoby przechowywania:
- przechowywanie surowca w stanie zamrożenia,
- przechowywanie surowca w warunkach chłodniczych,
- przechowywanie surowca bez warunków chłodzenia.
3. Rozmrożenie towaru.
4. Obróbka wstępna brudna.
5. Obróbka wstępna czysta.
6. Obróbka termiczna.
7. Schładzanie potrawy.
8. Porcjowanie i dystrybucja potraw, którą dzielimy na:
- porcjowanie dystrybucja potraw zimnych,
- porcjowanie i dystrybucja potraw gorących z podgrzewaczy,
- porcjowanie dystrybucja bezpośrednia potraw gorących.
9. Przechowywanie próbek żywności.51
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Rysunek 7. Ogólny schemat przebiegu procesów technologicznych

Źródło: Księga HACCP Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Sióstr św. Elżbiety s. 12
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2.3. Powiązanie systemu HACCP z wdrożonym systemem jakości ISO 9001:2000
Celem systemu HACCP jest zapewnienie wytwarzania bezpiecznych produktów
żywnościowych poprzez zapobieganie zagrożeniom, które polega na zdefiniowaniu
występujących punktów krytycznych i ich wyeliminowaniu w trakcie procesu
powstawania produktu. Każde wdrażanie systemu zaczyna się od określenia punktów
krytycznych, czyli

takich, które są zagrożeniem podczas produkcji żywności

i jej dystrybucji. Opracowane procedury i instrukcje mają na celu likwidację tych punktów
lub przynajmniej ich ograniczenie.
Całe działanie polega na tym, aby proces wytwarzania produktu spożywczego
od dostawy surowca aż po dystrybucję do finalnego odbiorcy przebiegał w jak najlepszych
warunkach i umożliwił wytworzenie jak najlepszego produktu, z którego będzie
zadowolony konsument. Celem systemu HACCP jest zapewnienie optymalnych warunków
wytwarzania

zdrowych,

charakteryzujących

się

wysoką

jakością

produktów

żywnościowych.
System

HACCP

ma

charakter

prewencyjny,

przenosi

ciężar

kontroli

z końcowego produktu na poszczególne fazy całego procesu produkcji i dystrybucji. Może
być stosowany na wszystkich etapach tzw. „łańcucha żywnościowego” od gospodarstwa
rolnego do stołu konsumenta: podczas produkcji, magazynowania, dystrybucji,
dostarczania konsumentowi w sklepach i restauracjach.52
System zarządzania jakością ISO 9001:2000 w swoich założeniach kładzie wielki
nacisk na zadowolenie klienta z nabytego produktu lub świadczonej usługi. W punkcie
piątym zostały wyznaczone zadania dla kierownictwa, które powinno być w szczególny
sposób zaangażowane we wdrażanie systemu zarządzania jakością. Najważniejszą zasadą
tego punktu jest orientacja na klienta. Jakość jest tam definiowana jako zadowolenie
klienta z zakupionego produktu lub usługi. Tak jak w systemie HACCP, tak również
w systemie zarządzania jakością są opracowywane instrukcje i procedury, za pomocą,
których wytwarza się jak najlepsze produkty lub świadczy usługi.
Instytucje, które chcą utrzymać się na rynku lub zdobyć nowe rynki ubiegają
się o certyfikaty jakości a w przypadku wytwarzania produktów spożywczych
i ich dystrybucji również o certyfikacje systemu HACCP.
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Można postawić pytanie - dlaczego, ponieważ instytucja posiadająca wdrożone
i certyfikowane systemy jakości jest bardziej wiarygodna, klient ma do niej większe
zaufanie, jest sprawdzona.
W przypadku produkcji żywności klient ma gwarancję, że wszystkie procesy
były przeprowadzone należycie i wytworzony produkt jest bezpieczny dla zdrowia.
Uzyskanie certyfikatu wymaga wiele wysiłku i zmian w samej instytucji, stawia również
wiele wymagań dla kierownictwa i pracowników.
Opisywany system HACCP jest wdrożony w Ośrodku RehabilitacyjnoWychowawczym Sióstr Elżbietanek i ma powiązanie z wdrożonym systemem zarządzania
jakością ISO 9001:2000 w Przedszkolu Sióstr św. Elżbiety. Powiązanie to występuje
w związku z świadczonymi usługami gastronomicznymi kuchni Ośrodka dla Przedszkola.
W schemacie Przedszkola usługi gastronomiczne są opisane jako usługi świadczone
z zewnątrz.
W jednym i drugim przypadku chodzi o jakość wytwarzanych produktów
lub świadczonych usług oraz ich bezpieczeństwo dla klienta. Przedmiotem wdrożonego
systemu HACCP jest produkcja zdrowych i bezpiecznych dla klienta produktów
żywnościowych.
Wszystkie opracowane procedury i instrukcje są skupione wokół wyznaczonego
celu a wytworzone produkty żywnościowe są jednym z ważniejszych elementów
świadczonych usług wobec klientów, którymi są dzieci uczęszczające do Przedszkola
i młodzież przebywająca w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym.
Natomiast wdrożony system zarządzania jakością obejmuje swym zasięgiem
całokształt prowadzonej działalności od struktur organizacyjnych poprzez zdefiniowanie
i opracowanie procedur i instrukcji dla poszczególnych obszarów wdrażania systemu
jakości.
Wdrożony system HACCP w zakresie przygotowania, produkcji i dystrybucji
posiłków umożliwia realizację założeń wynikających z wdrożonego systemu zarządzania
jakością i w przypadku Przedszkola czyni ten system kompletnym. Wszystkie obszary
instytucji są objęte ciągłym doskonaleniem oferowanych usług i produktów klientowi.
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Na zakończenie tego podrozdziału, gdzie zostało przedstawione powiązanie
systemu HACCP z normą ISO 9001:2000, należałoby wspomnieć o najnowszej normie
ISO 22000:2005 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania
dla wszystkich organizacji łańcucha żywnościowego”.
Funkcjonuje ona na rynku od połowy 2005 roku i zyskała bardzo duże uznanie
podmiotów spożywczych oraz podmiotów pokrewnych. W wersji polskiej jest dostępna
jako norma PN – EN ISO 22000:2006.53
Nowa norma daje szansę na ujednolicenie interpretacji wymagań w obszarze
systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w skali globalnej
oraz w poszczególnych krajach i regionach. W Europie funkcjonowały dotychczas
standardy duńskie,

irlandzkie

i

holenderskie.

Były one

bardzo

zróżnicowane

pod względem zakresu wymagań lub form. Zróżnicowanie to niosło wiele rozbieżności
we wdrażanych systemach, komplikowało ocenę i potwierdzenia certyfikacyjne.
Norma ISO 22000:2005 oprócz ujednoliconych wymagań jest nośnikiem pojęcia
ogólnego. Może być wdrażana przez wszystkie podmioty uczestniczące w łańcuchu
żywieniowym:
- producentów żywności, w tym transport i przechowywanie,
- zajmujących się dystrybucją żywności np.: hurtownie,
- producentów dodatków do żywności i składników żywności,
- producentów wyposażenia, opakowań, środków czystości,
- usługodawców trudniących się np.: myciem i dezynfekcją zakładów,
- producentów pasz,
- producentów pierwotnych.54
Opracowana norma ISO 22000:2005 dostarcza wiele praktycznych wskazówek,
poprzez przejrzyste opisy zarządzania dobrymi praktykami w następujących programach
wstępnych: GAP, GUP, GMP, GHP, GPP, GDP, GTP i programach operacyjnych
oraz zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym w całym łańcuchu produkcyjnym poprzez
plan HACCP. Całe opracowanie opiera się na wymaganiach systemu zarządzania jakością
według normy ISO 9001:2000 – posiada podobną strukturę, natomiast różnicę stanowi
sposób podejścia do realizacji wymagań. Norma ISO 22000:2005 ma charakter
dynamiczny i ukierunkowana jest na ciągłe doskonalenie poprzez stałą ocenę.
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Składa się z czterech filarów:
- operacyjnych programów wstępnych,
- planu HACCP (wdrożenie i utrzymanie 7 zasad systemu HACCP),
- systemu weryfikacji,
- zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Podstawą prawidłowego funkcjonowania trzech pierwszych filarów jest perfekcyjnie
działający filar czwarty, czyli spełnienie zasad sprawnej komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej.
Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i uzyskanie
certyfikatu na zgodność z normą PN-EN ISO 22000:2006 przynosi szereg niewymiernych
korzyści dla jednostki, która je zastosowała. Jest to przede wszystkim wzrost zaufania
klientów, urzędów kontroli oraz wzrost konkurencyjności na rynkach krajowych
i zagranicznych. Prosperowanie firmy staje się bardziej efektywne, dzięki sprawnej
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, która przyczynia się do obniżenia kosztów
działalności.
Norma

skierowana

jest

do

organizacji,

które

poszukują

bardziej

skoncentrowanego, koherentnego i zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem
żywności. Wymaga od organizacji, które ją wdrażają spełnienia wszystkich wymagań
ustawowych i przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności poprzez swój
system zarządzania bezpieczeństwem żywności.
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Rozdział 3
Dokumentacja

Systemu

HACCP

w

Ośrodku

Rehabilitacyjno-

Wychowawczym Sióstr św. Elżbiety w Zielonej Górze
Wdrożony system HACCP wymaga opracowania dokumentacji, według której
będą realizowane zadania wstępne i zadania samego systemu. Najważniejsze
jest opracowanie dokumentacji związanej z GMP&GHP. Na podstawie dobrze
opracowanych dokumentów dla danej jednostki realizowane są zadania związane z dobrą
praktyką produkcyjną i higieniczną. Spełnienie tych wymagań jest podstawą do wdrożenia
i realizacji siedmiu punktów systemu HACCP.
W tym rozdziale przedstawiono dokumentację, która została opracowana i którą
konsekwentnie się stosuje w realizacji zadań wynikających z wdrożenia systemu HACCP.
Pierwszą z nich jest Księga GMP&GHP, która opisuje stan techniczny
i higieniczny całego ośrodka, łącznie z jego otoczeniem ze szczególnym uwzględnieniem
pionu żywieniowego.
Kolejna dokumentacja to procedury i instrukcje, w których zostały opisane
sposoby realizacji wymagań związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń i urządzeń
pionu żywieniowego oraz przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem produktów
żywieniowych.
W księdze sanitarnej zostały opracowane wymagania dotyczące zasad higieny
pracowników pracujących przy wytwarzaniu żywności oraz osób kontrolujących pion
żywieniowy.
Najbardziej rozbudowaną dokumentację posiada Księga HACCP, w której
udokumentowano proces tworzenia zespołu HACCP oraz opracowano dokumentację
dotyczącą realizacji założeń wynikających ze stosowania systemu.
Osobną dokumentację stanowią receptury opracowane według wymaganych
standardów do każdej potrawy wytwarzanej w kuchni Ośrodka. Jest to bardzo obszerna
dokumentacja, ciągle dopracowywana do nowych potraw przez personel kuchenny
i intendentkę.
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3.1. Zakładowa Księga Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki
Higienicznej (GHP)
Księga GMP & GHP została opracowana przez Zespół ds. HACCP z Pionu
Żywienia Specjalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety.
Głównym celem opracowania księgi jest bezpieczeństwo żywności, które może
być zapewnione przez „ogół warunków, które muszą być spełnione i działań, które muszą
być podjęte na wszystkich etapach produkcji żywności i obrotu żywnością w celu
zapewnienia zdrowia i życia człowieka”.55
W księdze znajdujemy krótką prezentację Ośrodka, na którego terenie zachodzą
wszystkie czynności produkcyjne. Do tego opisu został dołączony załącznik zaświadczenia
o wpisie do Ewidencji Placówek Oświatowych.
W księdze Dobrej Praktyki Produkcyjnej zostały opracowane i wdrożone
następujące wymagania dotyczące:
- głównych założeń budowlanych i technicznych,
- wyposażenia,
- praktyk operacyjnych,
- metod postępowania.
Natomiast w księdze Dobrej Praktyki Higienicznej zostały opracowane
i wdrożone wymagania, które dotyczą:
- stanu sanitarnego, technicznego zakładu oraz jego otoczenia, ze szczególnym
uwzględnieniem kuchni, pomieszczeń magazynowych i socjalnych,
- użytkowania urządzeń i wyposażenia w kontakcie z żywnością,
- jakości wody,
- stanu zdrowia i higieny pracowników,
- procesów mycia i dezynfekcji,
- kontroli obecności szkodników,
- usuwania odpadów i ścieków.56
Opracowane i wdrożone zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki
Higienicznej były podstawą do wdrożenia i utrzymania zasad systemu HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Point = Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny),
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a następnie jego certyfikacji. Certyfikat jest nadawany po przeprowadzeniu auditów
zewnętrznych, zleconych przez firmę certyfikującą.57
W księdze GMP & GHP został przedstawiony dokładny opis miejsca
wytwarzania i dystrybucji posiłków żywieniowych. Przyjęcie, magazynowanie i produkcja
posiłków oraz ich dystrybucja znajduje się w tym samym budynku. Drogi dojazdowe
do budynku są utwardzone i pokryte asfaltem. Budynek Ośrodka, w którym zachodzą
wszystkie procesy związane z produkcją i dystrybucją posiłków został dostosowany
do wymagań budowlanych i technicznych, zawartych w przepisach dotyczących
bezpiecznej produkcji i dystrybucji żywności.
W części produkcyjnej pomieszczenia ciągi komunikacyjne są tak rozplanowane,
że nie następuje krzyżowanie się czynności „czystych” i „brudnych”. Podłogi
w pomieszczeniach są gładkie, bez uszkodzeń, wykonane z materiału łatwo zmywalnego,
nienasiąkliwego i nie śliskiego, posiadają odpowiednie nachylenie w kierunku wpustów
kanalizacyjnych.
Ściany i sufity są gładkie, łatwe do utrzymania w czystości, szczelne
i nieuszkodzone, zabezpieczone przed kondensacją pary i rozwojem pleśni. Ściany
w pomieszczeniach produkcyjnych są pokryte glazurą do pewnej wysokości, aby było
łatwo je zmywać. Wystrój ścian w pomieszczeniach konsumenckich jest dostosowany
do wymagań sanitarnych,
Okna i inne otwory na zewnątrz są tak zaprojektowane i wykonane, aby mogły
minimalizować osadzanie się brudu oraz aby były łatwe do otwierania i do utrzymania
czystości, są zabezpieczone przeciw owadom przez założenie siatek i moskitier. Drzwi
są gładkie o powierzchni łatwo zmywalnej i nie gromadzącej zanieczyszczeń.
Schody i windy są tak usytuowane, aby nie wywierały negatywnego wpływu
na funkcjonalność pomieszczeń, w których zachodzą procesy produkcyjne i nie stanowiły
zagrożenia zanieczyszczenia żywności.
Przewody instalacyjne wodne, parowe, kanalizacyjne itp. oraz grzejniki
są gładkie, szczelne, o konstrukcji zapobiegającej opadaniu ewentualnych skroplin
lub innych zanieczyszczeń. Wszystkie przewody są obudowane bądź zabezpieczone
osłonami lub w bruzdach pod tynkiem.
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W pomieszczeniach została odpowiednio zaprojektowana i zamontowana
wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, zgodna z wymogami bezpieczeństwa i higieny
pracy. Otwory wentylacyjne posiadają osłony z materiału, który nie ulega korozji,
o konstrukcji łatwej do zdjęcia i mycia. Nad otwartymi urządzeniami, z których wydobywa
się para, pył lub dym zainstalowane są okapy z wyciągiem wentylacyjnym. Głównym
celem wentylacji jest usuwanie zanieczyszczonego powietrza, zapobieganie kondensacji
pary, regulacja temperatury, eliminowanie zapachów oraz kontrola wilgotności
i jej regulacja.
System kanalizacyjny został tak rozpracowany, aby instalacje kanalizacji
sanitarnej

nie

były

podłączone

do

wewnętrznej

kanalizacji

technologicznej

odprowadzającej ścieki poprodukcyjne. System kanalizacji wyposażony jest w syfony
zapobiegające wydostaniu się zapachów oraz piony odpowietrzające, zapobiegające
wzrostowi ciśnienia na skutek gromadzenia się gazów. Końcowe odcinki przewodów
kanalizacyjnych wyposażone zostały w odpowiednie zabezpieczenia zapobiegające
przedostaniu się gryzoni przez system kanalizacyjny do wnętrza budynków. Kanalizacja
komunalna nie przebiega przez pomieszczenia produkcyjne.
W pionie żywieniowym, w zależności od potrzeb zostały zapewnione
odpowiednie urządzenia do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, aparatury, sprzętu i naczyń.
Wydzielone zostało pomieszczenie do zmywania naczyń i nakryć stołowych, jest tam
zamontowane urządzenie do wyparzania i suszenia wymytych naczyń. W pomieszczeniu
kuchennym, w wydzielonej części przeprowadza się zabiegi higieniczne sprzętu
kuchennego. We wszystkich pomieszczeniach, gdzie zachodzą procesy produkcyjne
są zamontowane umywalki do mycia rąk, pojemniki na mydło, środki dezynfekujące
i ręczniki jednorazowe oraz pojemniki na zużyte ręczniki. Toaleta dla personelu
kuchennego znajduje się w korytarzu i jest oddzielona od pomieszczeń, w których odbywa
się produkcja.
Stoły i pozostałe powierzchnie produkcyjne są wykonane z materiałów,
które nie wchodzą w reakcje ze składnikami żywności oraz są łatwe do mycia,
utrzymania w czystości i porządku. Materiały, które są trudne do mycia i dezynfekcji,
np. drewno używane są tylko w takich sytuacjach, gdy nie stanowią źródła zakażenia
i są pod odpowiednim nadzorem.58
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W księdze poświęcono dużo miejsca dla otoczenia, w którym zostały wymienione
różne usługi świadczone z zewnątrz – niezbędne do prawidłowego wykonywania produkcji
żywności oraz jej dystrybucji.
Jedną z najważniejszych usług jest zaopatrzenie w wodę, która jest podstawowym
i zarazem niezbędnym surowcem do produkcji żywności oraz utrzymania czystości
w pomieszczeniach produkcyjnych. Do opisu została załączona umowa na dostarczanie
wody z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze. Jakość wody
jest systematycznie kontrolowana. Woda poddawana jest analizie mikrobiologicznej
i fizykochemicznej raz w roku. Zaświadczenia z badań wody, stanowią świadectwo
zapewniające, że dostarczana woda jest nieskażona i nie stanowi zagrożenia dla życia
i zdrowia człowieka.
Energia elektryczna jest drugim niezbędnym medium, które umożliwia
prawidłowe funkcjonowanie pionu żywieniowego. Wszystkie urządzenia techniczne
są w większości zasilane energią elektryczną, dlatego tak bardzo ważne jest prawidłowe
i stabilne zasilanie tych urządzeń. Dołączona do opisu umowa gwarantuje odpowiednie
zaopatrzenie w energię oraz ustanawia klauzulę na podstawie, której Ośrodek odpowiednio
wcześnie ma być uprzedzony o ewentualnych zakłóceniach w dostawie energii. Taki zapis
umożliwia

w

na zabezpieczenie

razie

awarii

żywności

podjęcie
przed

odpowiednich

zepsuciem

lub

kroków,

przestojem

które
w

pozwolą

czasie

ciągu

produkcyjnego.59
Kolejną bardzo ważną czynnością jest usuwanie odpadów produkcyjnych
i odpadów pokonsumpcyjnych. Wszelkie opracowania GMP & GHP zwracają uwagę
na takie opracowania procesów technologicznych i gospodarowania w sposób właściwy
surowcami, aby w procesie produkcji powstawało jak najmniej odpadów. Zapewnia
to właściwą ochronę środowiska oraz ludzi. W związku z tym, w pionie żywienia
jest prowadzona segregacja odpadów. Powstające odpady są gromadzone w oddzielnych,
odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Folie, plastiki, papier, szkło oraz odpadki
drewniane gromadzone są w czarnych workach. Odpady produkcyjne organiczne
np. różnego rodzaju obierki gromadzone są w zielonych workach. Natomiast odpady
pokonsumpcyjne gromadzone są w niebieskich workach.
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Odpady produkcyjne - to wszystkie odpady organiczne i nieorganiczne powstałe
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, nie przydatne w miejscu i czasie,
w którym powstały.
Odpady pokonsumpcyjne – to wszystkie odpady pochodzenia organicznego, które
nie mogą być powtórnie użyte do produkcji lub wykorzystane do innych celów
np. powtórnej konsumpcji, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka.
Ważne jest podpisanie odpowiedniej umowy z odbiorcą odpadów, w której zostanie
określona częstotliwość odbioru śmieci oraz zaopatrzenie Ośrodka w odpowiednie
kontenery, zabezpieczające przed dostępem gryzoni, ptaków i owadów.60
Bardzo ważnym działaniem jest zabezpieczenie pionu żywieniowego przed
szkodnikami.

Działanie to

zostało

zlecone firmie zewnętrznej,

która zajmuje

się deratyzacją, dezynfekcją i dezynsekcją. Firma opracowała dla Ośrodka program
zwalczania szkodników, dostosowany do jego potrzeb. Podjęte działania prewencyjne
w połączeniu z zachowaniem higieny mają na celu ograniczenie do minimum
występowania szkodników. W Ośrodku, u intendentki znajdują się kopie wszystkich
dokumentów dotyczących opisu metod zastosowanych przy walce ze szkodnikami,
protokołów obserwacji dotyczących szkodników, wykazu stosowanych środków w walce
ze szkodnikami oraz dokumentacji dotyczącej określenia stanów inwazji i sytuacji
krytycznych.61
Dostawcy surowców spożywczych i produktów są wybierani spośród tych, którzy
mogą się wylegitymować odpowiednimi zaświadczeniami oraz certyfikatami, które
gwarantują, że dostarczane przez nich produkty są zdrowe i odpowiednio zabezpieczone
w czasie transportu przed uszkodzeniem lub zepsuciem. Służą temu odpowiednio
opracowane instrukcje i karty kontrolne, które wypełnia osoba przyjmująca zamówiony
towar lub surowiec, np. przy odbiorze mięsa surowego badana jest jego temperatura oraz
sprawdza się, czy było dostarczone odpowiednim transportem spełniającym wymogi
transportowe dotyczące tego rodzaju towarów, tj. odpowiednia temperatura i wilgotność
oraz stan sanitarny.
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3.2. Procedury i instrukcje
W celu minimalizacji wtórnych zakażeń surowców, półproduktów, produktów
prowadzone są zabiegi czyszczenia, mycia i dezynfekcji, na podstawie wcześniej
opracowanych instrukcji oraz kart kontrolnych. Zabiegi przeprowadza się zgodnie
z wcześniej ustalonym harmonogramem, który obejmuje następujący zakres czynności:
- mycia i dezynfekcji kuchni,
- mycia i dezynfekcji magazynu z produktami suchymi, lodówkami i zamrażalkami,
- mycia i dezynfekcji magazynu warzyw i owoców,
- mycia i dezynfekcji zmywalni,
- mycia i dezynfekcji windy czystej i brudnej,
- mycia i dezynfekcji stołówki,
- mycia i dezynfekcji stanowiska mięsa i kloca.
Powyższe zabiegi mycia i dezynfekcji prowadzone są przez:
-

kucharki

w

kuchni,

zmywalni,

na

stanowisku

przygotowania

mięsa

oraz

w przygotowalni,
- intendentkę w magazynach,
- pracownika obsługi w stołówce.
Przeprowadzane zabiegi czyszczenia, mycia i dezynfekcji są dokumentowane
w formie zapisu, do czego służą wcześniej opracowane rejestry i harmonogramy.
Stosowanie instrukcji mycia i dezynfekcji pomieszczeń mają na celu utrzymanie
odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego ścian, podłóg, sufitów i wyposażenia,
stosowania odpowiednich środków myjących i dezynfekujących, dobór właściwej metody
dezynfekcji oraz zastosowanie odpowiedniego urządzenia myjącego.
Urządzenia do mycia oraz środki myjące i dezynfekujące przechowywane
są w wydzielonym i oznakowanym magazynie. Wszystkie stosowane środki chemiczne
do zabiegów mycia i dezynfekcji są dopuszczone do użycia w przemyśle spożywczym
i posiadają stosowne atesty. Oryginały lub kopie tych atestów poświadczone za zgodność
z oryginałem są dostępne do wglądu u intendentki.
W instrukcjach czynnościowych są określone sposoby wykonywania zabiegów
czyszczenia i mycia oraz dezynfekcji przy podaniu konkretnego środka oraz sposobu
jego użycia. Wyróżniamy tu następujące dokumenty: instrukcje, harmonogramy, rejestry
i wykaz środków chemicznych używanych do mycia i dezynfekcji.
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W rozdziale księgi GMP & GHP – Procesy czyszczenia, mycia i dezynfekcji
opracowano 14 dokumentów.
1. Instrukcja mycia i dezynfekcji kuchni.
2. Instrukcja mycia magazynu z produktami suchymi, lodówkami i zamrażarką.
3. Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynu warzyw i owoców.
4. Instrukcja mycia i dezynfekcji obieralni warzyw i owoców.
5. Instrukcja mycia i dezynfekcji zmywalni.
6. Instrukcja mycia i dezynfekcji stanowiska przygotowania mięsa.
7. Instrukcja mycia i dezynfekcji wind żywieniowych.
8. Instrukcja ręcznego mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych.
9. Instrukcja mycia i dezynfekcji lodówek i zamrażarek.
10. Wykaz środków chemicznych używanych do mycia i dezynfekcji.
11. Harmonogram mycia i dezynfekcji.
12. Rejestr mycia i dezynfekcji poszczególnych pomieszczeń i urządzeń.
13. Instrukcja mycia i dezynfekcji korytarza.
14. Instrukcja mycia i dezynfekcji stołówki.62
Każda instrukcja posiada pełną nazwę, która informuje, dla jakiego stanowiska
i dla spełnienia, jakich czynności jest opracowana. Znajdują się w niej następujące
elementy:
- kto przeprowadza dane zabiegi mycia i dezynfekcji,
- kto sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonaniem zabiegów mycia i dezynfekcji
oraz kto zastępuje osobę nadzorującą w razie jej nieobecności,
- zalecenie, że powyższe zabiegi należy wykonywać zgodnie z wcześniej ustalonym
„Harmonogramem mycia i dezynfekcji …”(podany jest numer harmonogramu i pełna jego
nazwa, czyli czego dotyczy),
- zalecenie, że wykonane zabiegi należy wpisać w „Rejestrze mycia i dezynfekcji …”
(podany jest numer rejestru i pełna jego nazwa, czyli czego dotyczy),
- następnie jest opisana cała procedura wykonywania danej czynności: co ma być zrobione,
w jakiej kolejności i w jaki sposób,
- wymienione są środki myjące i dezynfekujące oraz opis, jak należy stosować te środki.
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Na końcu instrukcji są wymienione pełne nazwy i numery załączników, po lewej
stronie znajduje się pieczątka z pełna nazwą instytucji, po prawej stronie podpis osoby
zatwierdzającej daną instrukcję, czyli dyrektora. (Patrz załącznik nr 1 Instrukcja mycia
i dezynfekcji kuchni 1.9.1-KDP, Wersja nr 02, Egz. nr 1).
Kolejny dokument to harmonogram mycia i dezynfekcji. U góry dokumentu
znajduje się pełna jego nazwa, następnie w tabeli po lewej stronie wymienione
są wszystkie urządzenia, powierzchnie oraz sprzęt, którego mycie i dezynfekcję należy
przeprowadzić, po prawej częstotliwość, z jaką należy wykonywać czynności,
np. za każdym razem, po użyciu, codziennie po zakończeniu pracy, raz na tydzień,
raz w miesiącu, czy też raz na kwartał. (Patrz załącznik nr 2 Harmonogram mycia
i dezynfekcji kuchni 1.9.11.1-KDP, Wersja nr 02, Egz. 1)
Dokument rejestru mycia i dezynfekcji jest generowany dla każdego miesiąca
osobno, jest w nim dokonywany zapis przeprowadzonych czynności, kolumna do podpisu
dla osoby sprawdzającej oraz miejsce na uwagi. (Patrz załącznik nr 3 Rejestr mycia
i dezynfekcji – Kuchnia w miesiącu … … r. 1.9.12.1-KDP, Wersja nr 01)
Powyższe trzy załączniki dotyczą jednego stanowiska, aby można było łatwiej
zrozumieć sposób działania danego procesu.
Oprócz instrukcji mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętu została
opracowana instrukcja nadzoru nad infrastrukturą kuchni, której celem jest zapewnienie
powtarzalności prawidłowego postępowania w zakresie zasad kontroli pomieszczeń
kuchni. W instrukcji znajduje się informacja dotycząca częstotliwości takiej kontroli,
kto ją przeprowadza oraz co jest objęte tą kontrolą. Zapisy pokontrolne dokonywane
są w karcie przeglądu pomieszczeń, która stanowi załącznik do powyższej instrukcji, przez
osobę wykonującą przegląd.
W karcie przeglądu pomieszczeń wyróżniamy następujące elementy: datę
przeglądu i co obejmował przegląd, wyniki przeglądu według wymienionych kryteriów
oraz wnioski z przeglądu. (Patrz załącznik nr 4)
Ostatni dokument tego działu to wykaz środków chemicznych używanych
do mycia i dezynfekcji. Jak sama nazwa wskazuje wymienione są tu wszystkie stosowane
środki czyszczące i dezynfekujące. Przy każdym z wymienionych środków znajduje
się informacja, gdzie go można stosować.
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Osobnym działem, dla którego opracowano szereg instrukcji, rejestrów i kart
kontrolnych jest magazynowanie artykułów spożywczych. W pionie żywienia zostały
określone standardy postępowania, związane z przyjęciem dostaw i magazynowaniem
artykułów spożywczych, aby nie dopuścić do ich zanieczyszczenia i zepsucia.
W Ośrodku znajdują się dwa magazyny: magazyn produktów suchych, lodówek
i zamrażarek oraz magazyn warzyw i owoców. W pomieszczeniach tych panują
odpowiednie warunki przechowywania surowców i produktów, do których zaliczamy:
odpowiednią temperaturę i wilgotność oraz właściwą rotację zapasów wg zasady FIFO
(First In First Out), pierwsze weszło – pierwsze wyszło. 63
Towary w magazynach są przechowywane na regałach, drewnianych raszkach,
w lodówkach i zamrażarkach. Wewnętrzne drogi komunikacyjne są wyznaczone
w odpowiedni sposób zapobiegający krzyżowaniu się dróg. Dostawy poszczególnych
artykułów żywnościowych odbywają się w różne dni i o różnych godzinach.
Równocześnie nie może odbywać się kilka dostaw towarów.
Osoby przyjmujące artykuły spożywcze mają obowiązek sprawdzić warunki
transportu, do których należą: czystość środka transportu, stan opakowań, temperatura
transportu dla surowców łatwo psujących

się, oznakowanie,

ze szczególnym

uwzględnieniem daty przydatności do spożycia lub daty minimalnej ważności. Wszystkie
dostawy produktów żywnościowych muszą posiadać odpowiednią dokumentację.
W tym dziale wyróżniamy następujące instrukcje.
1. Instrukcja przyjęcia, magazynowania i dystrybucji produktów suchych.
2. Instrukcja przyjęcia, magazynowania i dystrybucji produktów mrożonych.
3. Instrukcja przyjęcia, magazynowania i dystrybucji warzyw i owoców.
4. Instrukcja przygotowania jaj.
5. Instrukcja magazynowania i dystrybucji towarów przyjętych do produkcji.
6. Instrukcja obróbki wstępnej warzyw i owoców.
7. Instrukcja przygotowania mięsa.
8. Instrukcja przechowywania surowca bez warunków chłodzenia.
9. Instrukcja dostawy i przyjęcia towaru.
10. Instrukcja rozmrażania towaru.
11. Instrukcja przechowywania surowca w warunkach chłodniczych.
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Został również opracowany ogólny schemat przyjęcia artykułów spożywczych
potrzebnych do produkcji posiłków. Na schemacie przedstawiono poszczególne etapy
postępowania w procesie przyjmowania, magazynowania i wydawania do produkcji
surowca oraz wymagania dotyczące temperatury lodówek, zamrażarek i wilgotności
pomieszczeń.

Rysunek 8. Ogólny schemat przyjęcia surowca

surowiec

temperatura,
parametry fizykochemiczne

1. Ocena wizualna surowca/
Ocena organoleptyczna

mroźne temp. (-18°C do -25°C)
lodówka temp.(0°C do +6°C)

2. Magazynowanie: magazyn
warzyw, magazyn suchy,
lodówek i zamrażarek

warzywa i artykuły suche:
temperatura: (17°C do -22°C)
wilgotność: (40-70%)

3. Przekazanie na produkcję

Źródło: Księga GMP & GHP – Magazynowanie artykułów spożywczych, s. 3

W instrukcjach jest podany sposób postępowania z poszczególnymi artykułami,
wymienione zostały osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie tych czynności, osoby
nadzorujące a na końcu każdej instrukcji możemy odnaleźć wykaz załączników.
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Załącznikami dokumentów dla poszczególnych instrukcji mogą być:
- karta zapisów temperatury i wilgotności w magazynie,
- karta kontroli dostaw,
- zapotrzebowanie żywnościowe z magazynu,
- karta czasu rozmrażania,
- karta czasu naświetlania (dotyczy jaj),
- zlecenie wydania z magazynu artykułów żywnościowych,
- deklaracja dostawcy towaru,
- harmonogram dostaw (dzień dostawy, jaki artykuł, godzina dostawy),
- rejestr zakwalifikowanych dostawców,
- wykaz oznakowania desek wg przeznaczenia (wg kolorów przyporządkowanych
do danego produktu, np. ryby - kolor niebieski),
- karta pomiaru temperatury gotowych potraw.
Wszystkie czynności są rejestrowane w wyżej wymienionych załącznikach.
Dzięki tym zapisom proces przyjmowania, przygotowywania i dystrybucji posiłków
jest łatwy do monitorowania, a powstałe zagrożenia można szybko zweryfikować i usunąć.
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3.3. Księga sanitarna
Jednym z najważniejszych czynników decydujących o zapewnieniu w produkcji
dobrej jakości i bezpiecznych posiłków jest przestrzeganie zasad higieny przez
pracowników zatrudnionych w pionie żywienia i dystrybucji posiłków. Wszyscy
pracownicy zatrudnieni w pionie żywieniowym posiadają odpowiednie szkolenia
w zakresie wymagań higienicznych produkcji spożywczej i są świadomi znaczenia higieny
własnego ciała.
Warunkiem przyjęcia do pracy w pionie żywieniowym jest posiadanie przez
pracownika aktualnej książeczki zdrowia oraz pozytywnego wyniku ogólnego badania
lekarskiego, potwierdzonego podpisem przez lekarza medycyny pracy. Książeczki
przechowywane są na terenie zakładu pracy u intendenta. Następnie pracownik
jest kierowany na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz podstawowych zasad
systemu bezpieczeństwa żywności.
Pomimo posiadania zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
na podstawie, którego pracownik jest dopuszczony do pracy na określonym stanowisku
w kontakcie z żywnością i które jest ważne przez rok, pracownik jest odsunięty od pracy
i skierowany do lekarza w przypadku:
- zachorowania na chorobę zakaźną,
- jeżeli cierpi na alergiczne schorzenia skóry,
- jeżeli cierpi na dolegliwości żołądkowo-jelitowe,
- ma na skórze skaleczenia, nie gojące się oparzenia.
Ubranie robocze dla pionu żywieniowego to: białe fartuchy, białe spodnie, białe
koszulki, fartuchy gumowe używane w przygotowalni surowców, rękawiczki jednorazowe
oraz nakrycia głowy. Każdy pracownik jest zobowiązany do dbania o estetykę i wygląd
ubrania roboczego. Za czyszczenie i pranie odzieży ochronnej odpowiedzialny
jest pracownik do tego wyznaczony.
Bardzo ściśle jest przestrzegana zasada, która zabrania spożywania jakichkolwiek
posiłków na terenie kuchni i przygotowalni surowców. Pracownicy posiadają własną
kuchenkę pracowniczą z lodówką i szafką, gdzie mogą przechować i spożyć posiłek.
Na terenie kuchni zabrania się również przechowywania rzeczy osobistych,
na które pracownik ma przeznaczone miejsce w indywidualnej szafce umieszczonej
w pomieszczeniu socjalnym.
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Pracownicy mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach zewnętrznych,
po wyrażeniu zgody dyrektora o zasadności takiego szkolenia. W przypadku uczestnictwa
w szkoleniu pracownik sporządza dla dyrektora raport o przebiegu szkolenia oraz jego
przydatności w wykonywanej pracy. Taka ocena pozwala na prawidłowe sporządzanie
harmonogramu szkoleń oraz pomaga w prawidłowym sformułowaniu tematyki potrzeb
szkoleniowych.
Jak w poprzednich działach, tak również i w tym zostały opracowane
odpowiednie instrukcje oraz załączniki w postaci rejestrów i kart, dotyczące sposobu
przestrzegania zasad higienicznych przez pracowników pionu żywieniowego.
1. Instrukcja – wymagania higieniczne pracowników.
2. Instrukcja mycia rąk.
3. Karta oceny pracownika.
4.Rejestr pracowników zapoznanych z instrukcjami dobrej praktyki produkcyjnej
i higienicznej.
5. Instrukcja postępowania na wypadek skaleczenia lub nagłego zachorowania.
6. Zawartość apteczki pierwszej pomocy.
7. Instrukcja – zasady przyjmowania do pracy.
8. Zapotrzebowanie na szkolenie.
9. Raport ze szkolenia.
10. Zaświadczenia lekarskie z badań pracowników przeprowadzonych do celów sanitarnoepidemiologicznych.
11. Wykaz odzieży ochronnej.
12. Zaświadczenia i listy szkoleń z zasad GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej).64
Warto zwrócić tu uwagę na kartę oceny pracowni. Jest ona sporządzona w postaci
tabeli na cały rok kalendarzowy. Oceniający ma do dyspozycji trzy symbole za pomocą,
których ocenia pracownika: P = ocena pozytywna, N = ocena negatywna, X = nieobecny.
Oprócz wymienionych symboli, w tabeli znajduje się rubryka gdzie wpisuje
się uzasadnienie wybranej oceny.
W kolejnym punkcie księgi GMP & GHP opracowano specjalną instrukcję oraz
rejestr, w których zostały zawarte wymagania dotyczące osób z zewnątrz wizytujących
pion żywieniowy. Podpunkt ten określono jako stan zdrowotny i higiena osób z zewnątrz.
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Osoby wizytujące pion żywieniowy zobowiązane są do noszenia fartuchów
i nakryć głowy. Przebywanie na terenie pionu żywieniowego dozwolone jest tylko
w obecności pracownika pionu żywieniowego. Nie można wnosić do kuchni i pomieszczeń
magazynowych oraz obróbki wstępnej żadnych rzeczy osobistych, wyjątek stanowi osoba
kontrolująca, która chce coś zanotować.65
W instrukcji przyjęcia urzędowej kontroli i osób wizytujących zakład, zostały
dokładnie określone czynności, jakie powinna spełnić osoba dopuszczająca wizytujących
lub kontrolujących na teren pionu żywieniowego. Zostały też określone czynności
i zalecenia, do których musi się dostosować osoba z zewnątrz. Osobą odpowiedzialną
za przyjęcie i wprowadzenie osób kontrolujących jest dyrektor a w przypadku
jego nieobecności intendent.
Na szczególną uwagę w opracowanym rejestrze osób wizytujących pion
żywieniowy zasługuje formuła oświadczenia, jakie musi własnoręcznie napisać i podpisać
osoba wizytująca: „Oświadczam, iż mój stan zdrowia nie stanowi zagrożenia zakażenia
chorobą pracowników Pionu Żywienia Ośrodka oraz nie stanowi zagrożenia
dla bezpieczeństwa żywności. Zobowiązuję się do przestrzegania instrukcji 1.8.1-KDP
oraz wskazówek osoby oprowadzającej”.
Przestrzeganie opracowanych instrukcji dotyczących higieny i zdrowia przez
osoby pracujące w pionie żywieniowym i osoby wizytujące minimalizuje ryzyko związane
z

zanieczyszczeniem lub

zakażeniem produktów żywieniowych,

które

spożyte

przez konsumenta mogłyby zagrażać jego zdrowiu i życiu.
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3.4. Księga HACCP
W ostatnim podrozdziale zostanie przedstawiona Księga HACCP, której pełna
nazwa brzmi: System Bezpieczeństwa Żywności HACCP w zakresie przygotowania
i dystrybucji posiłków żywieniowych. Księga została opracowana przez dyrektora Ośrodka
i zatwierdzona przez audytora zewnętrznego. W swoim wstępie zawiera krótką prezentację
Ośrodka, na którego terenie został wdrożony system HACCP. Opisuje sposób działania
instytucji, przedstawia jej krótką historię oraz podaje podstawy prawne działalności.
Określa zakres wdrożonego systemu HACCP oraz politykę bezpieczeństwa żywności.
W pierwszym punkcie jest opisany proces powołania zespołu HACCP. Zespół
został powołany na podstawie zarządzenia, w którym określono prawa i obowiązki
zespołu. Na podstawie tego samego rozporządzenia powołano komisję ds. higieny
i szkoleń pracowników oraz zespół audytorów wewnętrznych

odpowiedzialnych

za przeprowadzenie auditów wewnętrznych, zgodnie z zakresem systemu HACCP. Drugi
punkt zawiera informacje, w jaki sposób należy opisywać produkty i jest podany schemat,
według którego należy tworzyć recepturę dla każdej potrawy. Główne wymagania to:
- określenie nazwy potrawy,
- grupy potraw,
- rodzaju potrawy lub nr diety,
- wielkość porcji jednostkowej gotowej potrawy,
- składniki potraw,
- wartość odżywcza,
- składniki alergiczne,
- sposób przygotowania potrawy – czynności i czas ich trwania,
- sposób ekspedycji,
- identyfikacja konsumenta,
- kto opracował i kto zatwierdził.
Ze względów praktycznych, wynikających z procesów technologicznych
receptury zostały podzielone na następujące grupy: dania jarzynowo-mięsne i dania
jarskie, dania mięsne, dania rybne, sosy, surówki, dania z jarzyn, zupy, pasty, kompoty.
Wszystkie posiłki, które są przygotowywane w kuchni Ośrodka posiadają swoją
recepturę. Opracowane receptury tworzą osobny komplet dokumentów pod nazwą Księga
Receptur. Księga Receptur jest załącznikiem do Księgi HACCP. 66
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W

Księdze

HACCP

został

przedstawiony

ogólny

schemat

procesów

technologicznych, który obejmuje wszystkie możliwe fazy procesu przygotowywania
posiłków. Natomiast każda potrawa w opisie receptur posiada szczegółowe informacje,
jakie procesy technologiczne należy zastosować do jej przygotowania.
Kolejny schemat tej księgi przedstawia układ pomieszczeń, w których przebiegają
procesy technologiczne. Następnie jest przedstawiona charakterystyka procesów
technologicznych. Są tam określone poszczególne etapy i szczegółowy ich opis.
W zależności od przedstawianego etapu technologicznego są opisane standardowe normy,
jakie powinien spełniać dany etap. Po opracowaniu i przedstawieniu poszczególnych
etapów został on zweryfikowany i zatwierdzony przez członków Zespołu HACCP.
Weryfikacja została zapisana jako kolejny punkt w Księdze HACCP.
Po przedstawieniu i opisaniu najważniejszych czynności związanych z bezpieczną
produkcją żywności kolejne punkty księgi przedstawiają siedem zasad systemu HACCP
w praktycznym zastosowaniu, w pionie żywieniowym Ośrodka RehabilitacyjnoWychowawczego Sióstr Św. Elżbiety w Zielonej Górze.
Zasada 1 HACCP – charakterystyka zagrożeń dla bezpieczeństwa produktu.
Zgodnie z tą zasadą zostały tu przedstawione wszystkie potencjalne zagrożenia fizyczne,
chemiczne i biologiczne, które mogą wystąpić w poszczególnych etapach procesów
technologicznych. Opis został opracowany w formie tabeli, gdzie do każdego etapu
technologicznego

zostały

przyporządkowane

potencjalne

zagrożenia.

Podzielono

je na fizyczne, chemiczne i biologiczne. Każde zagrożenie jest opisane oraz są podane
przyczyny jego powstania. Do każdego zagrożenia przyporządkowano środki zaradcze
oraz został oszacowany poziom ryzyka. Opracowana tabela tworzy mapę, na której łatwo
można odczytać, gdzie najczęściej występują zagrożenia i jaki jest ich poziom ryzyka.
Taka analiza ułatwia szybką reakcję na zaistniałe zagrożenie i zastosowanie odpowiednich
środków zapobiegawczych. Częsta konfrontacja wykonywanych zadań z opracowaną
zasadą pozwala w czasie na całkowitą eliminację niektórych zagrożeń.
Zasada 2 HACCP – określenie Krytycznych Punktów Kontroli CCP (Critical
Control Point).67
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W tym punkcie zostały określone krytyczne punkty kontroli, czyli te miejsca
i elementy procesu, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa konsumentów.
Tu również została zastosowana tabela, w której na poszczególnych etapach procesów
technologicznych zidentyfikowane krytyczne punkty kontroli. Zostały one sklasyfikowane
według potencjalnych zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych. Do każdego
punktu krytycznego odnotowano stosowne uwagi.
Oprócz wyszczególnienia punktów krytycznych i umieszczenia ich w tabeli,
jako środek pomocniczy przy identyfikacji opracowano dwa drzewka decyzyjne
dla surowców i produkcji potraw.

Rysunek 9. Określenie Krytycznych Punktów Kontroli dla surowców

P 1 – Czy istnieje zagrożenie związane z
zagrożeniem z produktu?

NIE
Zajmij się następnym surowcem

TAK

P 2 – Czy ty lub konsument usunie to
zagrożenie z produktu?

NIE

TAK
P 3 – Czy istnieje zagrożenie krzyżowego
skażenia urządzeń lub innych produktów,
które nie będą poddane kontroli?

TAK

SUROWIEC WRAŻLIWY –
WYMAGANY WYSOKI POZIOM KONTROLI CCP

NIE

Zajmij się następnym surowcem

SUROWIEC WRAŻLIWY –
WYMAGANY WYSOKI POZIOM KONTROLI CCP

Źródło: Księga HACCP Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Sióstr Św. Elżbiety, s. 15

Drzewko decyzyjne jest to logiczne stawianie pytań i odpowiedzi w odniesieniu
do każdego surowca i etapu produkcji. Pozwala na określenie najbardziej istotnych
z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności miejsc i etapów procesu produkcyjnego.

74

Drzewko decyzyjne naprowadza użytkownika do stosowania jedynie minimalnej
liczby krytycznych punktów kontroli decydujących o bezpieczeństwie produktu,
np. można pozwolić by jakieś zagrożenie nie zostało wyeliminowane na konkretnym
etapie, jeśli tylko będzie ono skutecznie usunięte podczas kolejnego etapu procesu
produkcji.68

Rysunek 10. Określenie Krytycznych Punktów Kontroli dla produkcji potraw

P 1 – Czy istnieją środki zaradcze?

TAK

Modyfikuje etap, proces lub produkt

NIE

TAK

P 1a – Czy konieczne są na tym etapie środki zaradcze
w zakresie bezpieczeństwa produktu?

NIE
Koniec

P 2 – Czy dany etap został specjalnie zaprojektowany, aby wyeliminować lub zredukować
do dopuszczalnego poziomu możliwe wystąpienie zagrożenia?
TAK
NIE

P 3 – Czy zidentyfikowane zagrożenie (-nia) może osiągnąć niedopuszczalny
poziom (-y) lub może wzrosnąć do niedopuszczalnego poziomu (-ów)?

TAK

NIE
Koniec

P 4 – Czy następny etap wyeliminuje zidentyfikowane zagrożenia lub zredukuje
możliwość jego wystąpienia do dopuszczalnego poziomu?

TAK

NIE
Krytyczny Punkt Kontroli CCP

Koniec

Źródło: Księga HACCP Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Sióstr Św. Elżbiety, s. 15
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Po określeniu krytycznych punktów kontroli został sporządzony wykaz
Krytycznych Punktów Kontroli dla konkretnych etapów technologicznych w kuchni
Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego.
W

następnym

punkcie

została

opracowana

karta

kontrolna

HACCP

dla zidentyfikowanych Krytycznych Punktów Kontroli, według 3, 4 i 5 Zasady HACCP.
W Zasadzie 3 HACCP określa się cele i granice tolerancji dla każdego punktu
krytycznego. Kryteria te obejmują najczęściej takie wyznaczniki, jak czas, temperaturę,
wilgotność, aktywność wodną. 69
Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego
to zalecenia wynikające z Zasady 4 HACCP. Monitoring wskazuje gdzie i kiedy utracono
kontrolę nad procesem lub pojawia się tendencja do utraty kontroli. Metody
monitorowania muszą być dobrze określone i dostosowane do obiektu monitorowania.
Należy je określić według następujących punktów:
- jakie parametry są mierzone,
- jakie są granice dla dokonywanych pomiarów,
- w jaki sposób, kiedy i z jaką częstotliwością prowadzi się monitoring,
- czy procedura monitoringu jest wiarygodna.
Natomiast Zasada 5 określa ustalenie działań korygujących dla każdego punktu
krytycznego. Mają one na celu natychmiastowe usunięcie ewentualnych odchyleń
w wartościach przyjętych parametrów i zapewnienie, że krytyczny punkt znajduje się pod
kontrolą. 70
Ponieważ karta kontrolna została utworzona w formie tabeli, poszczególne
zalecenia wypływające z 3, 4 i 5 zasady HACCP stanowią nagłówki tej tabeli. W ostatniej
kolumnie określona została osoba odpowiedzialna za wykonania tych wszystkich
czynności.
Zasada 6 HACCP – ustalenie procedur weryfikacji potwierdzających skuteczność
systemu. W pionie żywieniowym Ośrodka weryfikacji stwierdzającej działanie systemu
w praktyce dokonuje się przynajmniej raz w roku. Taką weryfikację przeprowadza
się również, gdy dokonuje się jakichkolwiek zmian oraz w przypadku zaistnienia
problemów w systemie HACCP.
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W szczególności weryfikacja jest przeprowadzona w przypadku:
- zmiany receptur przygotowywanych posiłków lub wprowadzenia nowego posiłku,
- każdej

zmiany

parametrów

procesów

technologicznych,

np.

modyfikacji

lub zainstalowania nowych urządzeń i wyposażenia kuchni,
- nowych informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń żywności.
Weryfikacja obejmuje dwa podstawowe aspekty:
- właściwość stosowanej formy systemu dla opanowania zagrożeń procesu przygotowania
i dystrybucji posiłków,
- prawidłowość stosowania przyjętych procedur monitorowania i działań korygujących.
Zespół do spraw HACCP w trakcie weryfikacji dokonuje:
- oceny wyników auditów wewnętrznych,
- przeglądu analizy zagrożeń i ocena jej adekwatności do bieżących potrzeb,
- przeglądu wszystkich prowadzonych zapisów,
- rewizji ustalonych CCP,
- analizy

najczęściej

występujących

nieprawidłowości

w

przebiegu

procesu

przygotowywania posiłków,
- oceny ustalonych limitów krytycznych dla poszczególnych CCP,
- inspekcji, obserwacji poszczególnych operacji, w celu stwierdzenia, czy CCP są pod
kontrolą,
- oceny skuteczności opracowanych działań korygujących,
- przeglądów modyfikacji Karty Kontroli HACCP.
Weryfikacja systemu HACCP jest przeprowadzona pod nadzorem przewodniczącego
Zespołu ds. HACCP.
Zasada 7 HACCP – prowadzenie dokumentacji i zapisów. Księga HACCP
jest opracowana i wydana w jednym zatwierdzonym egzemplarzu. Egzemplarz
nadzorowany

i

autoryzowany

jest

przez

przedstawiciela

Dyrektora

Ośrodka

Rehabilitacyjno-Wychowawczego Sióstr Elżbietanek podpisem na stronie tytułowej.
Przedstawiciel jest odpowiedzialny za sprawdzenie poszczególnych dokumentów księgi.
Pod jego nadzorem jest uzupełniana i zatwierdzana dokumentacja, za jego pozwoleniem
osoby z zewnątrz mogą mieć wgląd w dokumenty.

77

Wydawane księgi oraz dokumenty są ewidencjonowane w „Rejestrze wydanych
dokumentów”. Wydawane egzemplarze Księgi HACCP, Księgi GMP, Księgi Surowców,
Księgi Receptur oraz pojedynczych instrukcji są kopią wersji oryginalnej przechowywanej
przez Przewodniczącego Zespołu HACCP. Dodatkowo dokumenty są archiwizowane
w wersji elektronicznej.
Kolejny punkt Księgi HACCP opisuje strukturę dokumentów. Dokumentację
dzieli się na podstawowa i uzupełniającą. Dokumentację podstawową, która jest niezbędna
do wdrożenia systemu, tworzą wszystkie dokumenty wynikające z siedmiu zasad HACCP.
Są to następujące dokumenty:
- Księga HACCP,
- Księga Dobrych Praktyk,
- Księga Receptur,
- Księga Surowców,
- Zapisy.
Dokumentację uzupełniającą stanowią wszystkie dokumenty wynikające
z funkcjonowania dokumentacji podstawowej. Są to: specyfikacje i atesty oraz zapisy.71
Z pozostałych dokumentów należałoby również wymienić Księgę Protokołów
z auditów, gdzie gromadzona jest sukcesywnie dokumentacja związana z kontrolą
wdrożonego systemu.
Oryginały dokumentów znajdują się u wyznaczonych osób. Kopie dokumentów
rozpowszechnia przewodniczący Zespołu ds. HACCP, który prowadzi ich rejestr. Nadzór
nad dokumentacją jest rozumiany jako wszelkie działania związane z organizacją,
dystrybucją,

kontrolą

i

aktualizacja

dokumentacji.

Wydawanie

i

wycofywanie

dokumentów przedstawia rysunek nr 11 na następnej stronie.
Nieaktualne dokumenty usuwane są na bieżąco. Oryginalne egzemplarze
wycofywanych wersji dokumentów są oznakowane napisem „wersja nieaktualna” z datą
wycofania z obiegu i podpisem osoby wycofującej. Dokumenty i zapisy poświadczające
stosowanie systemu HACCP przechowywane są przez przewodniczącego Zespołu
ds. HACCP przez okres 3 lat.
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Księga HACCP, op. cit. s. 15
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Rysunek 11. Wydawanie i wycofywanie dokumentów – schemat

Zapotrzebowanie na dokument
Opracowanie dokumentu
Sprawdzenie i zatwierdzenie
Ewidencja i dystrybucja
Użytkowanie dokumentu

Nie

Tak
Potrzebna modyfikacja?
Wprowadzenie zmian

Wycofanie nieaktualnej wersji

Wersja nieaktualna

Wersja aktualna

Zniszczenie

Źródło: Księga HACCP Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Sióstr Św. Elżbiety, s. 15

W Księdze HACCP znajduje się wykaz dokumentacji związanej z księgą.
Są to następujące dokumenty:
- Księga Receptur,
- Księga Kart Surowców,
- Księga Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych,
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- Załącznik nr 1 9.1-KH Procedura auditów wewnętrznych systemu HACCP,
- Załącznik nr 2 9.2-KH Raport z weryfikacji systemu HACCP,
- Załącznik nr 3 8.1-KH Instrukcja Monitorowania CCP 1,
- 8.8-KH Wykaz i plan przeglądów przyrządów kontrolno - pomiarowych,
- Wykaz obowiązujących aktów prawnych.
Ostatni punkt Księgi HACCP to tabela zmian w dokumentach, gdzie
jest prowadzony wykaz dokumentów, w których dokonano zmian. W tabeli znajduje
się opis zmiany, data jej wprowadzenia oraz podpis osoby akceptującej zmianę.
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Rozdział 4
Ocena wpływu systemu HACCP na funkcjonowanie instytucji
4.1. Analiza protokołów z auditów wewnętrznych i zewnętrznych
W celu prawidłowego działania wdrożonego systemu HACCP w Ośrodku
przeprowadzane są audity wewnętrzne i zewnętrzne. Protokoły z przeprowadzonych
auditów są weryfikowane, aby można było ustalić działania naprawcze, korekcyjne
i wyznaczyć dalsze cele służące ciągłemu doskonaleniu wdrożonego systemu.
Planowa weryfikacja dokumentacji z auditów jest przeprowadzana w miesiącu
lipcu, po zakończeniu roku szkolnego, zgodnie z zarządzeniem z dnia 30 sierpnia 2004
roku, wydanym przez Dyrektora placówki. W powyższym zarządzeniu zostały określone
czynności

Zespołu

ds.

HACCP

dotyczące

weryfikowanych

dokumentów,

który ma dokonać:
- analizy wyników auditów wewnętrznych,
- przeglądu analizy zagrożeń i ocena jej adekwatności do bieżących potrzeb,
- przeglądu wszystkich prowadzonych zapisów,
- rewizji ustalonych CCP,
- analizy najczęściej występujących nieprawidłowości w przebiegu procesu dystrybucji
i magazynowania,
- oceny ustalonych limitów krytycznych dla poszczególnych CCP,
- inspekcji, obserwacji poszczególnych operacji w celu stwierdzenia, czy CCP
są pod kontrolą,
- oceny skuteczności opracowanych działań korekcyjnych,
- przeglądu modyfikacji plany HACCP.72
Pierwsza weryfikacja została przeprowadzona w listopadzie 2004 roku i dotyczyła
okresu działania systemu od 1.09 do 12.11.2004 r. – Zakończenie wdrażania systemu
HACCP. Głównym celem weryfikacji było stwierdzenie prawidłowości działania systemu
HACCP w dwóch podstawowych aspektach:
- właściwości stosowanej formy systemu dla opanowania zagrożeń w działalności pionu
kuchennego,
- prawidłowości stosowania przyjętych procedur monitorowania i działań korygujących.73
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Zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 roku dotyczące zasad weryfikacji systemu HACCP
Raport z weryfikacji systemu HACCP z dnia 12 listopada 2004 r.
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W wyniku przeprowadzonej analizy wszystkich dokumentów dotyczących wyżej
wymienionych aspektów podjęto odpowiednie działania korygujące, które dotyczyły
głównie błędów merytorycznych i stylistycznych w Księdze HACCP.
Następną weryfikację przeprowadzono po roku działania systemu HACCP to jest
we wrześniu 2005 r. Weryfikacja miała na celu stwierdzenie prawidłowości działania
systemu w zakresie przygotowania i dystrybucji potraw. W wyniku weryfikacji
stwierdzono konieczność zmian w systemie HACCP, ponieważ zostały zlikwidowane dwa
Krytyczne Punkty Kontroli CCP 1 – dostawa i przyjęcie towaru i CCP 7 – pieczenie oraz
wprowadzono nowe instrukcje, rejestry i harmonogramy. Weryfikacją został objęty
protokół z auditu zewnętrznego, w którym znalazły się zalecenia audytora zewnętrznego
dotyczące funkcjonowania systemu.
Kolejna weryfikacja przeprowadzona we wrześniu 2006 roku umożliwiła
likwidację Krytycznych Punktów Kontroli CCP 3, CCP 4, CCP 5 i CCP 6. Ustanowiono
jeden Krytyczny Punkt Kontroli, który został nazwany CCP 1 – przechowywanie
artykułów w stanie zamrożenia. Pozostałe CCP zostały objęte systemem Dobrej Praktyki
Produkcyjnej i Higienicznej. Likwidację CCP umożliwiły między innymi poczynione
nakłady na inwestycje oraz dostosowanie się do wymagań wynikających z GMP & GHP.
Audity wewnętrzne są przeprowadzane w pionie żywieniowym według wcześniej
ustalonego harmonogramu na każdy rok. W harmonogramie jest określony auditowany
obszar systemu HACCP, związana z nim dokumentacja oraz komórka organizacyjna,
której dotyczy. Przed przeprowadzeniem auditu kontrolujący sporządza zestaw pytań,
dotyczący wszystkich spraw związanych z auditowanym obszarem.
Przykładowy zestaw pytań dla CCP 2.
1. Jaki jest cel monitorowania CCP 2 – Przechowywanie surowca w stanie zamrożonym?
2. Jaka jest pożądana temperatura surowca w stanie zamrożonym?
3. Jakie czynności wykonuje osoba odpowiedzialna przy kontroli temperatury?
4. Jakie działania podejmuje osoba monitorująca, gdy temperatura jest poniżej -25°C?
5. Jakie

działania

korygujące

podejmuje

osoba

monitorująca,

gdy temperatura

jest powyżej -18°C?
6. Kto jest odpowiedzialny za monitorowanie CCP 2 – Przechowywanie surowca w stanie
zamrożonym?74
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Audity zewnętrzne – zestaw pytań do CCP 2
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Auditowane obszary systemu HACCP w poszczególnych latach funkcjonowania
wdrożonego systemu przedstawiają się różnie.
W roku 2004, w którym został wdrożony system HACCP, najczęściej
auditowanymi obszarami systemu było 7 CCP (Krytycznych Punktów Kontroli), które
zostały wcześniej zidentyfikowane, jako wymagające podjęcia szczególnych działań oraz
monitorowania. Następnym auditowanym obszarem była dokumentacja systemu HACCP,
GMP & GHP oraz pomieszczenia przygotowalni wstępnej, kuchni, magazynu surowców
i półproduktów. Krytyczne Punkty Kontroli zostały zidentyfikowane w komórce
organizacyjnej pionu kuchennego. Auditowane komórki organizacyjne w obszarze
przygotowalni i kuchni to kucharki, magazynu – intendentka.
W utworzonym planie auditów wewnętrznych na rok 2005 pojawiają się nowe
obszary auditowania systemu HACCP. Są to;
- stan zdrowotny i higiena pracowników oraz lokalizacja i otoczenie – dotyczy komórki
pionu kuchennego,
- magazyn warzyw i magazyn produktów suchych – komórka organizacyjna intendentka,
- przygotowalnia i zmywalnia – komórka organizacyjna kucharki,
- dostawca, który dotyczy wszystkich dostawców produktów spożywczych oraz środków
dezynfekujących i czyszczących.
W dalszym ciągu szczególnej kontroli podlega 7 CCP.
Plan auditów wewnętrznych na rok 2006 obejmuje swoim zakresem auditowanie
już tylko jednego Krytycznego Punktu Kontroli, jakim jest przechowywanie artykułów
spożywczych w stanie zamrożenia. Pozostałe obszary kontroli systemu HACCP to: stan
zdrowotny i higiena pracowników, magazyny, kuchnia, przygotowalnia, zmywalnia,
lokalizacja otoczenia i dostawcy. Utworzony plan auditów na rok 2007 zawiera takie same
obszary monitorowania, jak plan w 2006 roku.
Podczas przeprowadzanych auditów są kontrolowane wszystkie pomieszczenia,
sprawdzane wprowadzone instrukcje, analizowane zapisy w rejestrach i kartach
kontrolnych. Aktualizowana jest też dokumentacja systemu HACCP w związku
z wprowadzonymi zmianami. Zmiany takie mogą wynikać z korekty istniejących
dokumentów, w których zauważono błędy, wycofaniu nieaktualnej instrukcji lub zapisu,
np. na skutek całkowitej likwidacji CCP itp.
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Celem auditów jest również wykrycie nieprawidłowości w realizowaniu
wdrożonego systemu. Są to najczęściej nieprawidłowości związane z niestosowaniem
się personelu do zaleceń wynikających z opracowanych instrukcji lub błędne
ich stosowanie. Systematycznie przeprowadzane audity pozwalają na minimalizowanie
takich zachowań oraz całkowitą ich likwidację.
Można to zobaczyć na przykładzie likwidacji Krytycznych Punktów Kontroli,
które zostały zidentyfikowane podczas wstępnej analizy przeprowadzonej przed
wdrożeniem systemu HACCP. Były to :
- CCP 1 – Dostawa i przyjęcie towaru,
- CCP 2 – Przechowywanie surowca w stanie zamrożonym,
- CCP 3 – Przechowywanie surowca w warunkach chłodniczych,
- CCP 4 – Przechowywanie surowca bez warunków chłodzenia,
- CCP 5 – Rozmrażanie towaru,
- CCP 6 – Naświetlanie jaj,
- CCP 7 – Obróbka termiczna pieczenie.
W

Wyniku

podjętych

działań

i

ciągłego

ich

monitorowania,

zostały

one zlikwidowane w sześciu przypadkach. Szczególnej kontroli podlega nadal CCP 2 –
Przechowywanie surowca w stanie zamrożonym. Patrz wykres poniżej.

Rysunek 12. Wykres przedstawiający 7 punktów krytycznych CCP
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Źródło: Opracowanie własne
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Audity zewnętrzne są przeprowadzane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne,
które zajmują się przeprowadzaniem kontroli w firmach wdrażających systemy jakości
i system HACCP.
Pierwszy audit został przeprowadzony 24 czerwca 2004 roku, jako tak zwany
audit przedwdrożeniowy „zerowy”. Ocenie podlegała kuchnia w Ośrodku Rehabilitacyjno
– Wychowawczym w zakresie magazynowania, produkcji i dystrybucji posiłków. Celem
auditu było stwierdzenie, w jakim stopniu zostały spełnione wymagania wynikające
ze standardu HACCP oraz przestrzegania ogólnych zasad higieny dla produktów
spożywczych. Przeprowadzone działania miały posłużyć do określenia nakładów
kosztowych i czasowych związanych z wdrożeniem systemu HACCP i w dalszej
kolejności certyfikacją systemu przez niezależną firmę certyfikującą.
Podstawę oceny stanowiły:
- dokumenty przedstawione do wglądu,
- wizytacja pomieszczeń magazynowych, socjalnych, produkcyjnych oraz stołówki,
- rozmowy z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację procesu magazynowania,
produkcji i dystrybucji.
Przeprowadzający audit punkt po punkcie ocenili funkcjonowanie zasad Dobrej
Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz wskazali miejsca, gdzie należy
poprawić funkcjonowanie systemu i przeprowadzić zmiany. Ustalono zagadnienia
priorytetowe, wyszczególniając zakres prac, które należy wykonać w celu dostosowania
zakładu do standardu GMP & GHP.
Zostały określone

wymagania odnośnie

odpowiedzialności

kierownictwa

za realizację wszelkich działań dotyczących wdrażania systemu HACCP, opracowania
pełnej dokumentacji Księgi HACCP wraz z załącznikami oraz przeprowadzenia pełnej
analizy zagrożeń z uwzględnieniem ich wagi i prawdopodobieństwa wystąpienia.
Analiza zagrożeń powinna być przeprowadzona w stosunku do:
- wszystkich produktów,
-wszystkich

procesów;

przyjęcia

surowców,

magazynowania,

dystrybucji

wraz

z uwzględnieniem krzyżowania się dróg,
- grup konsumentów i ewentualnych wyłączeń konsumentów.75
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Raport z auditu „zerowego” pionu żywieniowego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego Sióstr
Elżbietanek
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Skuteczność systemu będzie oceniana na podstawie dowodów, którymi są zapisy
w opracowanych dokumentach systemu HACCP.
Drugi audit zewnętrzny został przeprowadzony po wdrożeniu systemu w dniach
4 i 5 listopada 2004 roku przez firmę wdrożeniową. Formularz druku wygenerowano
w formie tabeli, która posiada takie kolumny: oceniane zagadnienie, ocena oraz uwagi.
W wierszach zostały opisane wszystkie zadania

główne i

szczegółowe,

jakie

są realizowane w związku z wdrożonym systemem. Obok zadań w kolumnie oceny
auditujący wpisuje punkty, które informują, w jakim stopniu zadania są realizowane: 3 oznacza zadanie spełnione, 1 - częściowo spełnione, 0 – niespełnione.
Wyróżniamy następujące zadania główne:
1. Wymagania dla kierownictwa zakładu, w których wyodrębniono dziewięć podpunktów
w formie pytań, podzielonych na jeszcze bardziej szczegółowe pytania. Taka forma
podziału obowiązuje w pozostałych wymienionych punktach.
2. Wymagania wobec systemu - sześć podpunktów.
3. Analiza HACCP – jedenaście podpunktów.
4. Skuteczność systemu HACCP – siedem podpunktów.
5. Warunki panujące w zakładzie – sześć podpunktów.
6. Kontrola zakładu – dwanaście podpunktów.
7. Nadzorowanie dokumentacji – jeden podpunkt.76
Następnie w dniu 15 listopada 2004 roku został przeprowadzony audit
certyfikujący Z-A040704/B przez firmę certyfikującą DEKRA Intertek. Przegląd dotyczył
dwóch istotnych zagadnień.
1. Ogólnych wymagań higieny w zakładzie, pomieszczeniach, zabudowaniach, sprzętu,
wyposażenia i pomocy produkcyjnych oraz postępowania z żywnością i dotyczących
personelu.
2. Rozwiązań wprowadzonych w zakładzie, zapewniających spełnienie następujących
zasad:
- dokonanie analizy ryzyka podczas produkcji oraz przepływu wyrobu (postępowanie
i oznaczanie żywności),
- zidentyfikowanie punktów w procesie gdzie może wystąpić ryzyko,
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- określenie, które z wcześniej zidentyfikowanych punktów mogą być krytyczne
dla bezpieczeństwa żywności,
- określenie i wdrożenie skutecznych działań zabezpieczających oraz monitorowania
punktów krytycznych,
- przegląd w regularnych odstępach czasu,

jak również zmian na produkcji

lub w jej przepływie.
Raport opisuje działania podjęte przez zakład w celu dostosowania do wymagań
dyrektywy w pięciu wyodrębnionych obszarach.
1. Wymagania dotyczące kierownictwa.
2. Wymagania dotyczące pomieszczeń, zabudowań i wyposażenia.
3. Wymagania dotyczące wyposażenia i pomocy produkcyjnych.
4. Wymagania dotyczące postępowania z żywnością oraz dotyczące personelu.
5. Działania i nadzór prowadzony przez organizację.77
Po dogłębnej analizie i weryfikacji każdego obszaru oraz sformułowaniu zaleceń
i jednego spostrzeżenia wydano certyfikat potwierdzający zgodność HACCP – Codex
Alimentarius, który jest ważny do 25 listopada 2007 roku.
Kolejny audit zewnętrzny nadzoru został przeprowadzony 10 października 2005
roku przez firmę certyfikującą DEKRA Intertek i dotyczył tych samych zagadnień, które
zostały przedstawione w opisie poprzedniego raportu.
Raport opisuje rozwiązania wprowadzone przez zakład dla spełnienia wymagań
dyrektywy w procesach, które są kluczowe dla działalności firmy i stanowią cel
jej istnienia. Do wyodrębnionych już wcześniej pięciu obszarów został dodany obszar
szósty.
Działania podjęte od czasu poprzedniego auditu.
Obszary te zostały szczegółowo opisane i zweryfikowane, a w przypadku
niezgodności wydano zalecenia oraz spostrzeżenia, dotyczy to np. punktu 5, gdzie
wyodrębniono 2 spostrzeżenia.
Aby łatwiej było zweryfikować wagę zidentyfikowanych błędów, wprowadzono
następujące oznaczenia:
- niezgodność (Nz) musi być usunięta przed podjęciem decyzji o wydaniu certyfikatu,
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Audit certyfikujący Z-A040704/B z dnia 17.11.2004 r., s. 9
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- spostrzeżenie (Sp) musi być usunięta do daty następnego auditu,
- zalecenie (Z) nie stanowi żadnej niezgodności w stosunku do wymagań normy, natomiast
dostosowanie się do zalecenia zwiększa możliwości optymalizacji dokumentacji HACCP.
Z analizy raportu wynika, że wdrożony system HACCP jest ciągle doskonalony
na poziomie wykonawczym i systemowym z uwzględnieniem specyfiki działalności
i wymogów prawnych. 78
W audicie nadzorującym U2-A040704/B/B/U, który został przeprowadzony dnia
8 listopada 2006 roku zostało zbadane utrzymanie, skuteczność oraz doskonalenie
zakładowego systemu HACCP. Przegląd dotyczył, tak jak w poprzednich auditach
ogólnych wymagań dotyczących higieny i rozwiązań wprowadzonych w zakładzie,
aby zostały spełnione wcześniej wyszczególnione zasady.
Kontrola została przeprowadzona w sześciu wyodrębnionych obszarach
pod kontem weryfikacji prowadzonej dokumentacji i wdrożenia Codex Alimentarius.
Z analizy raportu wynika, że wszystkie wymagania systemu HACCP są realizowane,
a pojawiające się niezgodności są eliminowane według wcześniej opracowanych
i stosowanych instrukcji. W punkcie 4 dotyczącym wymagań postępowania z żywnością
oraz personelu wydano tylko jedno zalecenie.79
Kolejny audit został przeprowadzony 31 maja 2007 roku i wiąże się z aktualizacją
certyfikatu, którego ważność kończy się w listopadzie tego roku. Z analizy raportów
przeprowadzonych auditów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych wynika, że dzięki
wdrożonemu systemowi HACCP wszystkie działania związane z produkcją i dystrybucją
żywności podlegają ciągłemu doskonaleniu.
Na następnej stronie przedstawiono zdjęcie certyfikatu systemu HACCP,
który został wydany przez firmę certyfikującą z siedzibą w Stuttgardzie.
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Zdjęcie 2. Certyfikat potwierdzenia zgodności systemu HACCP

Źródło: Dokumentacja auditów i certyfikacji DEKRA dla HACCP Ośrodka
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4.2. Wpływ wdrożonego systemu na działalność placówki
Wdrożenie systemu HACCP przyczyniło się do rozwoju placówki i wyrobienia
pewnego standardu świadczonych usług. Zanim nastąpiły te zmiany instytucja musiała
ponieść wiele nakładów finansowych oraz zmienić profil swojego funkcjonowania.
Poniesiono koszty w obszarze dostosowania urządzeń i maszyn do produkcji
żywności. Z pionu żywieniowego zostały prawie całkowicie usunięte narzędzia z drewna,
ponieważ są trudne w utrzymaniu czystości oraz pozostałe narzędzia i naczynia,
które nie spełniają wymogów sanitarnych.
Wyremontowano kuchnię i zakupiono odpowiednie wyposażenie, urządzenia
i maszyny spełniające wymagania systemu HACCP oraz posiadające odpowiednie
certyfikaty od producenta.

Zdjęcie 3. Kuchnia Ośrodka

Źródło: Kronika Ośrodka
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Najważniejsza była jednak zmiana myślenia personelu. Wdrożenie systemu
oraz jego utrzymanie wymaga zaangażowania wszystkich pracowników – od kierownictwa
instytucji

do

osób

zaangażowanych

bezpośrednio

w

przygotowanie

posiłków.

Dostosowanie się pracowników do wymagań określonych w sporządzonej dokumentacji,
w fazie początkowej wdrażania systemu było trudne. Z czasem jednak przyniosło
zamierzone rezultaty, widoczne w bardziej uporządkowanej i usystematyzowanej pracy
nad przygotowaniem posiłków.
Każda czynność wymaga dokonania odpowiedniego wpisu w przygotowanych
do tego rejestrach. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem posiłków
są wykonywane

na

odpowiednio

utworzonych

i

oznakowanych

stanowiskach,

rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach przygotowalni i kuchni.

Zdjęcie 4. Przygotowalnia, gdzie zachodzi obróbka wstępna

Źródło: Kronika Ośrodka
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Wszyscy pracownicy zaangażowani w przygotowanie posiłków poczuli
się odpowiedzialni

za

realizowanie

przydzielonych

zadań.

Wzrosło

również

zainteresowanie doskonaleniem własnych umiejętności i kompetencji oraz zdobywania
wiedzy na temat wykonywanej pracy. Wiedza i kompetencje okazały się bardzo potrzebne
przy opracowywaniu receptur dla potraw przygotowywanych przez pracowników kuchni.
Opracowano

receptury

potraw

przygotowywanych

w

kuchni

Ośrodka

i odpowiednio je sklasyfikowano. W każdej recepturze wyróżniamy takie elementy: tytuł,
określenie, do jakiej grupy należy dana potrawa, składniki, wartość odżywcza w 100 g
potrawy, składniki alergiczne, sposób przygotowania potrawy, sposób ekspedycji
oraz identyfikacja konsumenta. Dzięki odpowiednio zaznaczonej i wyszczególnionej
informacji o składnikach mogących wywołać alergię lub nietolerancję z łatwością można
określić, komu należy podać potrawę. Jest to bardzo ważne, ponieważ konsumentami
posiłków są dzieci z zespołem różnych schorzeń oraz młodzież z niepełnosprawnością
fizyczną i nabytą.
Monitorowanie wszystkich procesów związanych z przyjęciem, produkcją
i dystrybucją posiłków umożliwia również szybkie zidentyfikowanie zaistniałego
zagrożenia. Jest to ważne, szczególnie w przypadku określenia odpowiedzialności
za zaistniałe nieprawidłowości, kto i na jakim etapie popełnił błąd. Żywność
jest produktem, który łatwo ulega zepsuciu i może narazić konsumenta na poważne
zagrożenie jego zdrowia i życia. Starannie prowadzona kontrola każdego etapu
przygotowania posiłków oraz zapis czynności w rejestrach eliminuje w bardzo dużym
stopniu ryzyko powstania tego zagrożenia.
System HACCP funkcjonuje w pionie żywieniowym Ośrodka Rehabilitacyjno –
Wychowawczego Sióstr Św. Elżbiety od listopada 2004 roku. Analizując dostępną
dokumentację należy stwierdzić, że pierwszą i podstawową korzyścią jest usprawnienie
pracy w pionie żywieniowym.
Stosowanie GMP & GHP oraz siedmiu zasad systemu HACCP podniosło jakość
wykonywanej pracy, szczególnie w wymiarze organizacyjnym przygotowania posiłków.
Przystosowanie pomieszczeń produkcyjnych do obowiązujących standardów wpłynęło
na ogólną

estetykę

i poziom

sanitarny.

Wszystkie

stoły

i

szafki

w

kuchni

oraz w przygotowalniach obróbki wstępnej surowców są wykonane ze stali nierdzewnej.
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Z takiego samego materiału jest również wykonana winda żywieniowa, którą
transportuje się posiłki do jadalni Ośrodka i Przedszkola. Poszczególne stanowiska
do obróbki oraz porcjowania artykułów zostały oznakowane według kolorów. Kolory
są przypisane do poszczególnych produktów, które są przygotowywane na danym
stanowisku.
Dotyczy to również zamawiania i dostawy artykułów spożywczych – stosowanie
odpowiedniej dokumentacji, która ułatwia wykonanie powyższych czynności - eliminuje
ryzyko nadmiernego gromadzenia produktów, co może doprowadzić do ich zepsucia
lub przeterminowania oraz niedoboru, który może spowodować zakłócenia w procesie
przygotowania posiłków.
Najważniejszą jednak korzyścią wdrożonego systemu są warunki stworzone
do realizowania zamierzonej polityki bezpieczeństwa żywności, której priorytetowym
celem jest przygotowanie bezpiecznych i zdrowych posiłków dla konsumenta. Wdrożony
i certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności podnosi zaufanie klienta
do świadczonych usług.
Jest uzupełnieniem wdrożonego w Przedszkolu systemu zarządzania jakością ISO
9001:2000. Dzięki temu wszystkie obszary działalności tej placówki podlegają ciągłemu
monitorowaniu, co ułatwia identyfikację niezgodności lub potencjalnych zagrożeń.
W przypadku Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Sióstr Św. Elżbiety
wdrożony system HACCP pełni rolę mobilizującą do podjęcia działań zmierzających
w kierunku wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością, w zakresie usług
świadczonych przez Ośrodek.
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4.3. Wizja działalności placówki – szanse i zagrożenia wynikające z wdrożonych
systemów
Wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP wpłynął
szczególnie korzystnie na działalność pionu żywieniowego oraz całego Ośrodka. Dzięki
świadczonym usługom dla Przedszkola, które posiada certyfikat jakości normy ISO
9001:2000 instytucja uzyskała kompleksowe zarządzanie wszystkimi obszarami swojej
działalności.
W obszarze wdrożenia systemu HACCP zmienił się sposób podejścia
do wykonywania powierzonych zadań. Dzięki opracowanym procedurom, instrukcjom
i harmonogramom wszystkie czynności są wykonywane w sposób zaplanowany,
systematyczny, umożliwiający kontrolę wykonywanych czynności. Opracowane receptury
dla każdej potrawy informują nie tylko o sposobie ich wykonania, ale dają również pełny
obraz ich wartości, kaloryczności i określają konsumentów, dla których mogą być
podawane.
Wdrożenie i utrzymanie systemu HACCP daje pełną gwarancję bezpieczeństwa
żywności, z czego wynika wiele wymiernych korzyści dla Ośrodka.
1. Klarowny jest zakres odpowiedzialności pracowników, co usprawnia organizację pracy
i właściwe wykorzystanie surowców, maszyn i ludzi.
2. Wytwarzany

produkt

jest

zgodny

z

założonymi

parametrami

jakościowymi

i higienicznymi.
3. Istnieje zabezpieczenie na wypadek wystąpienia zagrożeń.
4. Wśród pracowników pojawia się samokontrola i większa odpowiedzialność.
5. W przypadku wystąpienia zatrucia bardzo łatwo jest zidentyfikować, na którym etapie
cyklu produkcyjnego to zagrożenie wystąpiło i wyeliminować jego przyczyny.
6. Zwiększa się również zaufanie u klientów, którymi są: młodzież przebywająca
w Ośrodku i dzieci uczęszczające do przedszkola oraz ich rodziny.
7. Stosowanie zasad systemu HACCP poprawia jakość produktów przygotowywanych
w kuchni Ośrodka.
8. Dzięki wdrożeniu systemu i jego certyfikacji stała się możliwa poprawa wizerunku
Ośrodka w środowisku lokalnym.
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9. Przeprowadzane
niezgodności

audity

regularnie

zaplanowanego

wewnętrzne

działania

ze

w

stanem

przypadkach

wystąpienia

rzeczywistym

umożliwiają

natychmiastowe podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.
10. Zostały spełnione wymagania wynikające z przepisów unijnych i krajowych, dotyczące
produkcji i dystrybucji żywności.
Należy podkreślić, że Siostry Elżbietanki, jako jedne z pierwszych wdrożyły
i starały się o certyfikację systemu HACCP i systemu zarządzania jakością normy ISO
9001:2000

dla placówek

prowadzących

działalność

rehabilitacyjno-wychowawczą

oraz edukacyjną. Wraz z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej instytucje
prowadzone

przez

Siostry

Elżbietanki

w

Zielonej

Górze

były

przygotowane

do prowadzenia swojej działalności według norm i zaleceń obowiązujących w UE.
Żywność stanowi największą grupę towarową znajdującą się w obrocie na rynku.
Zapewnienie jakości żywności, zwłaszcza jakości zdrowotnej jest priorytetowym zadaniem
tych wszystkich, którzy zajmują się jej produkcją w dużych zakładach produkcyjnych,
czy też

w

kuchniach

zbiorowego

żywienia.

Jakość

odnosi

się

do

wyrobu,

a jej podstawowym celem jest spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta. W odniesieniu
do żywności, jakość nierozerwalnie wiąże się z jej bezpieczeństwem, a więc z jakością
zdrowotną, za zapewnienie, której odpowiedzialny jest producent żywności. Wdrożenie
zasad systemu HACCP wynika z wielu czynników: bezpieczeństwa żywności, wymagań
konsumentów,

przepisów

prawnych

oraz

strat

spowodowanych

zatruciami

pokarmowymi.80
Nadanie
prowadzonym

certyfikatów

przez

przyniosło,

Zgromadzenie.

dzięki

Została

mediom,

nawiązana

rozgłos
współpraca

instytucjom
z wieloma

organizacjami na terenie miasta Zielona Góra i poza nim. Było to wydarzenie lokalne,
ale jednorazowe. Dlatego też bardzo ważną sprawą jest podtrzymywanie współpracy
z lokalnymi mediami i instytucjami, aby działalność prowadzona przez Siostry
była zauważona przez środowisko lokalne.
W kuchni odbywają swoje praktyki uczniowie szkół gastronomicznych i studenci
zainteresowani problematyką żywienia i produkcji żywności. Pracownicy pionu
żywieniowego udzielają cennych wskazówek wszystkim tym, którzy w swoich
placówkach mają obowiązek wdrożenia systemu HACCP.

80

http://drquality.pl

95

Dostosowanie działalności do obowiązujących standardów jakościowych daje
instytucji szansę trwałego rozwoju, umożliwia pozyskiwanie coraz to nowych sponsorów,
czyni odpowiedzialnymi i liczącymi się partnerami przy nawiązywaniu współpracy
z innymi

organizacjami,

dostawcami

nowoczesnych

sprzętów

i

wyposażenia

oraz odbiorcami usług.
Bardzo ważnym atutem Ośrodka jest również jego położenie w centrum miasta.
W sąsiedztwie budynku, w którym znajduje się Ośrodek znajduje się miejska biblioteka
oraz liczne obiekty kulturalne, w tym Filharmonia Zielonogórska. Dobra i sprawna
komunikacja miejska umożliwia niepełnosprawnej młodzieży swobodne poruszanie
się po całym mieście. Niedogodnością jest natomiast zbyt mały plac na posesji Ośrodka.
Wdrożone systemy zarządzania systemem bezpieczeństwa żywności i zarządzania
jakością zobowiązują instytucję do ciągłego doskonalenia swoich usług i produktów.
Poprzez audity wewnętrzne i zewnętrzne dochodzi do konfrontacji podjętych działań
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganymi standardami.
Aby sprostać wymaganiom ciągle na nowo należy podejmować wyzwania
wynikające z wymagań stawianych przez klientów. Nie może być zastoju w procesie
ciągłego doskonalenia poszczególnych obszarów działalności. Wymaga to odpowiednich
nakładów finansowych oraz podjęciem ryzyka, że nie wszystkie działania mogą przynieść
zamierzony skutek, ale np. narazić instytucję na dodatkowe koszty. Kierownictwo dba o to,
aby klienci mieli zapewniony standard usług na jak najwyższym poziomie. Służą ku temu
szkolenia personelu, praca na nowoczesnym sprzęcie, stosowanie odpowiednich metod
wykonywania zadań.
Podsumowując należałoby stwierdzić, że wdrożone systemy są zdecydowanie
szansą dla instytucji w jej dalszym rozwoju i istnieniu na rynku lokalnym. Wszystkie trzy
obszary działalności, tj. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, Zakład Opiekuńczo
Rehabilitacyjny i Przedszkole na stałe wpisały się w świadomość społeczności lokalnej
i dobrze spełniają swoje funkcje.
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Zakończenie
Specjalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej ruchowo prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety
w Zielonej Górze funkcjonuje od 1995 roku. Działalność Ośrodka jest znana
w województwie lubuskim i poza jego granicami. Przebywająca w Ośrodku młodzież
ma zapewnione odpowiednie warunki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
fizycznie. Dodatkowo mieszkańcy Ośrodka mogą korzystać z kompleksowej rehabilitacji
w Zakładzie Opiekuńczo Rehabilitacyjnym, który mieści się w tym samym budynku.
W celu jeszcze bardziej kompleksowego świadczenia usług wdrożono dla pionu
żywieniowego system bezpieczeństwa żywności HACCP. Certyfikat zgodności został
nadany dnia 26 listopada 2004 r. i jest ważny do 25 listopada 2007 r.
Dnia 31 maja 2007 roku został przeprowadzony kolejny audit pionu żywienia
w zakresie przygotowania i dystrybucji posiłków. Po przeglądzie dokumentów i całego
pionu żywieniowego kontrolujący wydał opinię pozytywną o pracy Ośrodka w systemie
HACCP. Pion żywieniowy jest bogato wyposażony w sprzęt kuchenny, system HACCP
działa prawidłowo i daje pożądane rezultaty dzięki prawidłowo prowadzonej
dokumentacji. Jest to podstawa do przedłużenia certyfikatu zgodności systemu HACCP
z Codex Alimentarius.
Audity kontrolne przeprowadzono również w dwóch pozostałych instytucjach:
Przedszkolu i Zakładzie Rehabilitacji, które mają wdrożony i certyfikowany system
zarządzania jakością ISO 9001:2000 w zakresie opieki i wychowania dzieci w wieku
przedszkolnym i w zakresie świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych w obszarze
fizykoterapii, kinezyterapii i masażu.
Celem stosowania powyższych norm jest zapewnienie jak najlepszej jakości
produktów i usług świadczonych przez Ośrodek, które będą spełniać coraz to większe
wymagania klienta. Funkcjonowanie organizacji według ustalonych norm jakościowych
od 2004 roku na lokalnym rynku przyczyniło się do jej rozwoju. Należy tu wymienić
poprawę komunikacji wewnątrz organizacji, która usprawnia przepływ informacji
pomiędzy poszczególnymi komórkami. Ośrodek zyskał opinię instytucji, w której
świadczone usługi są wykonywane zawsze na wysokim poziomie i zgodnie
z wymaganiami klienta.
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Zyskali na tym również pracownicy organizacji, którzy biorą udział
w szkoleniach i kursach organizowanych na terenie organizacji, jak i poza nią. Przyczynia
się to do ich osobistego rozwoju i pozwala czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy.
Organizacja jest otwarta na nowości i coraz to lepsze rozwiązania stosowane w celu
bardziej sprawnego wykonywania powierzonych jej zadań.
Bardzo widocznym obszarem, w którym widać korzyści z wdrożonego systemu
jest stan techniczny budynku, pomieszczeń i nowoczesne wyposażenie Ośrodka.
Posiadanie certyfikatów ułatwia nawiązywanie kontaktów z firmami zaopatrzeniowymi
i pozwala na negocjację korzystnych warunków zakupu potrzebnego sprzętu oraz
wyposażenia.
Wdrożony

system

HACCP

chroni

interesy

konsumenta

zapewniając

mu bezpieczną żywność oraz chroni interesy instytucji, w której przygotowuje się posiłki
dla młodzieży mieszkającej w Ośrodku i dzieci uczęszczających do Przedszkola,
pozwalając jej udowodnić, że prawidłowo prowadzi swą działalność.
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Abstrakt in Deutsch

Thema der Arbeit:

Einführung und Management mit dem System HACCP

am Beispiel des Zentrums für Rehabilitation und Erziehung:
Ośrodek Rehabilitacyjno -Wychowawczy Sióstr św. Elżbiety in Zielona
Góra

Die Normen des Qualitätsmanagements ISO 9001:2000 und die Normen des
Umweltmanagements ISO 14000 sowie die Branchennormen, solche wie das System
HACCP, die Gegenstand von dieser Arbeit sind, sind ein unerlässichlicher Trumpf für
Firmen, die auf dem Markt tätig sein

und den Ansprüchen der großen Konkurrenz

genügen wollen, geworden. Die Firmen, die sich durch die Qualitätszertifikate und
Übereinstimmung mit den bestimmten Normen ausweisen können erwecken ein größeres
Vertrauen bei den Kunden. Die besessenen Zertifikate sind ein unerlässliches Merkmal
beim Abschluß von Verträgen mit den Firmen, steigen den Standard der erzeugten
Produkte und erbrachten Dienstleistungen.
Die Normen des Qualitätsmanagements und Normen des LebensmittelSicherheitssystems werden auch erfolgreich in solchen Bereichen wie Fürsorge und
Erziehung, Bildung und Rehabilitation angewendet. Ein Beispiel dafür kann das Zentrum
für Rehabilitaion und Erziehung: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy Sióstr
Elżbietanek in Zielona Góra, wo das System des Lebensmittel-Sicherheitssystem mit
großem Nutzen für die Einrichtung und Umgebumg eingeführt worden ist, sein.
Die Ordensschwestern führen in demselben Haus eine Einrichtung für Fürsorge
und Rehabilitation sowie einen Kindergarten. Alle beide Einrichtungen haben eingeführt
und zertifiziert das System des Qualitätsmanagements nach Norm ISO 9001:2000. Dank
den eingeführten und genutzten Normen haben die genannten Einrichtungen den Namen
einer Einrichtung, in der die erbrachten Dienstleistungen auf einem hohen Niveau sind und
den Ansprüchen des Kunden und des Verbrauchers genügen, erlangt.
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