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Sposób podejścia do zarządzania jakością 

Rynek oczekuje od producentów tzw.                               

gwarantowanej jakości co łączy się między innymi 

z: 

 odpowiedzialnością producentów za wyroby 

 wiarygodnością badań, (w tym akredytacją 

laboratoriów, zwłaszcza świadczących usługi 

zewnętrzne)  

 wdrażaniem systemów i ich certyfikacją 

 itp. 
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System HACCP -  WE 

Rozporządzeniem WE nr 852/2004 z 29.04.2004 

„W sprawie higieny środków spożywczych”  

jest aktualnie podstawą prawną wdrażania 

systemu HACCP w WE, jak i w Polsce 
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System HACCP -  POLSKA 
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Dodatkowo podstawą prawną wdrażania 

systemu HACCP w Polsce jest ustawa         

„O bezpieczeństwie żywności i  żywienia”      

z 25.08.2006, przywołująca w swojej treści 

Rozporządzenie UE 852/2004  
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Podstawy certyfikacji systemu HACCP  
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 Codex Alimentarius (Załącznik 1 CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 

2003), 

 Norma ISO 22000:2005 – międzynarodowa  podstawa 

certyfikacji 

 ISO 22000 + PAS 220 = FSSC 22000:2008 

 BRC Global Standard – Food  

      (Standard Brytyjskich Sieci Handlowych) 

 International Food Standard (IFS) 

     (Standard Niemiecko – Francuskich Sieci Handlowych) 

Zmiany w standardach branży spożywczej 
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Uznawanie standardów 
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 GFSI _  stowarzyszenie największych producentów żywności na świecie, 

przedstawicieli sieci handlowych oraz jednostek certyfikacyjnych (Belgia, maj 

2000).  

 Codzienne zarządzanie GFSI jest gwarantowane przez „The 

Consumer Goods Forum”  (www.theconsumergoodsforum.com).  

 Aby GFSI mogło weryfikować dany standard – to musi on przejść 

przez ustalony cykl postępowania. 

GFSI (Global Food Safety Initiative) – organizacja 

zajmująca się uznawaniem standardów (np. BRC, IFS):  

Zmiany w standardach branży spożywczej 

Global Food Safety Initiative, www.ciesnet.com.  
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Standardy uznane przez GFSI 

Do standardów, które zostały zatwierdzone lub 

uznane przez inicjatywę GFSI i przyjęte w wielu 

krajach, należą: 

  
 BRC Global Standard Food Safety (www: brc.org.uk) 

 FSSC (ISO 22000 + PAS 220) 

 Global G.A.P. (Globalny program dobrych praktyk rolniczych) 

 System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) 

(www.codexalimentarius.net/publications.stm)  

 Standardy IFS (International Featured Standards) (www: ifs.certification.org) 

 Norma Safe Quality Food (kodeks SQF 1000; kodeks SQF 2000). 

 

Zmiany w standardach branży spożywczej 
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Norma ISO 22000:2005 

Zdecydowanie szerszy zakres stosowania, niż standardu IFS i BRC, ma norma ISO 22000:2005, która 

harmonizuje w skali międzynarodowej wymagania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności 

we wszystkich ogniwach „łańcucha żywnościowego”: 

9 Zmiany w standardach branży spożywczej 

 Została opracowana przez Międzynarodową             

Organizację Normalizacyjną, oraz 

  Grupy robocze, składała się z:   

 przedstawicieli 14 państw, m.in. Danii, Wielkiej Brytanii, Włoch, 

Szwecji, Holandii, USA, Japonii i Kanady  

 oraz organizacji, takich jak: Codex Alimentarius, Global Food 

Safety Initiative (GFSI) i European Food Industry Organisation (CIAA)  

(Konfederacja Przemysłu Żywności i Napojów UE) . 
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Norma ISO 22000:2005 

Norma ISO 22000:2005 jest pierwszą, ale już nie jedyną 

normą z serii ISO 22000: 
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ISO 22000:2005 SZBŻ – Wymagania dla wszystkich organizacji w łańcuchu 

żywnościowym, (PN-EN ISO 22000:2006)  

ISO 22001 Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw  

ISO 22002 Przewodniki do programów wstępnych  

ISO 22003:2006 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – 

Wymagania dla jednostek przeprowadzających audit i certyfikację, (PKN-

ISO/TS 22003:2007)  

ISO 22004:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – Wytyczne 

stosowania ISO 22000,(PKN-ISO/TS 22004:2007)  

ISO 22005:2007 Identyfikowalność w łańcuchu paszowym i żywnościowym – 

ogólne zasady i wytyczne do projektowania i wdrażania systemu (PN-EN 

ISO 22005:2007)  



„Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” 

Ma zastosowanie do organizacji pośrednio i bezpośrednio 

zaangażowanych w łańcuch żywnościowy, np.: 

ISO 22000:2005 
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 producentów pasz,  

 rolników,  

 producentów składników żywności,  

 producentów żywności,  

 handlowców,  

 firm cateringowych,  

 firm świadczących usługi sprzątania i dezynfekcji,  

 firm transportowych,  

 firm magazynujących i dystrybuujących żywność,  

 także dostawców wyposażenia, środków czystości, materiałów opakowaniowych. 
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Standard zbudowany jest w oparciu o cztery główne 

zagadnienia :  

Norma ISO 22000:2005 
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 higienę żywności (GMP, GHP, GTP, GDP, GAP), czyli tzw. programy 

wstępne,  

 zasady systemu HACCP opisane w Codex Alimentarius 

 weryfikację (CCP,  programy operacyjne, zasady HACCP) 

 Zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej  
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PAS 220:2008 

Specyfikacja PAS 220 została przygotowana celem 

określenia wymagań dla programów wstępnych, które 

są w normie ISO 22000 jedynie przywołane w pkt 7.2.3:  
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…..„Przy wyborze i/lub ustanawianiu  programu PRP (Programów Wstępnych) 

organizacja powinna rozważyć i wykorzystać odpowiednie informacje [np. 

wymagania przepisów prawa, wymagania klienta, uznane wytyczne, zasady 

Komisji Kodeksu Żywnościowego (Kodeks) i kodeksy postępowania, 

krajowe, międzynarodowe lub branżowe normy”…. 

i nie dla każdej organizacji są jednoznacznymi. 
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ISO 22000 + PAS 220 = FSSC 22000:2008 

PAS220, jako uzupełnienie ISO 22000 jest 

używany w połączeniu z tą normą, w celu 

zapewnienia pełnego spełnienia jej wymagań. 
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 PAS 220:2008 _ Public Available Specification (Publicznie  

dostępna specyfikacja) 

 FSSC _Food Safety System Certification 

PAS 220 obowiązuje od 25 października 2008. 

Zmiany w standardach branży spożywczej  
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 PAS 220 ma zastosowanie we wszystkich firmach, 
niezależnie od ich wielkości lub złożoności, które biorą 
udział w produkcji żywności, z koniecznością realizacji PRP 
w taki sposób, aby sprostać wymaganiom określonym w 
ISO 22000:2005, pkt.7. 

 PAS 220 nie jest zaprojektowane ani przeznaczone do 
stosowania w innych częściach łańcucha dostaw żywności, 
np. transporcie, detalu,itp. 

 Operacje w produkcji żywności mają różnorodny                         
charakter i nie wszystkie wymagania określone                           
w PAS 220 mają zastosowanie do poszczególnego                 
zakładu lub procesu. 

Wymagania  PAS 220  

Zmiany w standardach branży spożywczej  
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PAS 220 

Określa: 
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 konstrukcję i rozkład budynków  

 plany rozmieszczeni pomieszczeń produkcyjny i socjalnych  

 parametry dostarczania mediów (wody, powietrza, energii)  

 zasady postępowania z odpadami i ściekami  

 wyposażenie, dostęp do wyposażenia w trakcie mycia, przeglądów i 

konserwacji  

 realizację zakupów 

 zapobiegania zakażeniom krzyżowym 

 zabiegi sanitarne, mycie i dezynfekcję 

 nadzór nad szkodnikami 

 higienę personelu 

 procedury wycofywania wyrobu 

 postępowanie z wyrobem, oznakowanie, składowanie, przetwarzanie  

 ochrona zakładu, bioterroryzm. 

Zmiany w standardach branży spożywczej  
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Różnice w zakresach ISO 22000, a PAS 220 
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 A Hodowla zwierząt 

 B Uprawa roślin  

 C Przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego 

 D Przetwórstwo żywności pochodzenia roślinnego 

 E Przetwórstwo żywności - długi termin 

 F Produkcja żywności dla zwierząt  

 G Catering  

 H Sprzedaż hurtowa, detal, sklepy 

 I Usługi 

 J Magazynowanie i transport 

 K Wytwarzanie wyposażenia 

 L Produkcja dodatków 

 M Opakowania 

Zmiany w standardach branży spożywczej  
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Specyfikacja PAS 220 

 Powstała przy współudziale CIAA (Confederation of the 

Food and Drink Industries of the European Union) oraz 

takich międzynarodowych koncernów jak Kraft, Danone, 

Nestle i Unilever.   

Współtwórcami są również: Cor Gronewald – LRQA 

Global Food Safety Manager, członkowie Grupy ds. 

Rozwoju PAS 220 (Steering Groups) tacy jak: Food Drink 

Federation (FDF), McDonalds, General Mills Europe, 

French National Association of Food                           

Industries i ProCert. 

18 Zmiany w standardach branży spożywczej  
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 Nowa edycja Standardu, Globalna Norma Dotycząca 

Bezpieczeństwa Żywności (Wydanie 6) - została 

opublikowana lipiec 2011 roku.  

 Certyfikacja zgodności z wydaniem 6 rozpoczęła się od 

dnia 1 stycznia 2012 r. Wszystkie certyfikaty wydane na 

podstawie audytów przeprowadzonych przed 1 stycznia 

2012 r. będą poświadczać zgodność z wydaniem 5, na 

czas określony na certyfikacie. 

Global Standard for Food Safety (Issue 6)  

Zmiany w standardach branży spożywczej  
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 poprawie spójności procesu audytowego, 

 zapewnieniu skutecznego uwzględnienia rozwoju zasad 

dotyczących bezpieczeństwa żywności  

 zwiększeniu wyboru dostępnych opcji audytowych, 

dających możliwość uwzględnienia różnorodności 

przedsiębiorstw spożywczych 

Global Standard for Food Safety (Issue 6) 

Zmiany w tej edycji dotyczyły: 

Zmiany w standardach branży spożywczej  

 propagowaniu standardu jako metody poprawy 

bezpieczeństwa żywności w zakładach, gdzie 

procesy są dopiero wdrażane. 
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Obszary produktów otwartych:  

Obszar Wysokiego Ryzyka – fizycznie odseparowany, zaprojektowany z 

uwzględnieniem wysokich standardów higieny obszar, w obrębie którego celem praktyk 

związanych z personelem, składnikami, wyposażeniem, pakowaniem i otoczeniem jest 

zapobieżenie skażeniu produktu patogennymi mikroorganizmami.  

Global Standard for Food Safety (Issue 6) 

Wprowadzone zostały nowe pojęcia istotne z punktu widzenia 

zakresu poszczególnych wymagań.  

Zmiany w standardach branży spożywczej  

Obszar Wysokiej Ostrożności - zaprojektowany z uwzględnieniem 

wysokich standardów obszar, w obrębie którego celem praktyk związanych 

z personelem, składnikami, wyposażeniem, pakowaniem i otoczeniem jest 

minimalizacja skażenia produktu patogennymi mikroorganizmami.  
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Obszar Niskiego Ryzyka – obszar, w obrębie którego przetwarzanie 

żywności lub manipulowanie nią stwarza minimalne ryzyko 

zanieczyszczenia/skażenia produktów lub rozwoju mikroorganizmów, bądź też 

obszar, w obrębie którego późniejsze przetwarzanie lub przygotowywanie produktu 

przez konsumenta zapewni bezpieczeństwo takiego produktu.   

Obszar Odseparowany 

Global Standard for Food Safety (Issue 6) 

Wprowadzone zostały nowe pojęcia istotne z punktu widzenia 

zakresu poszczególnych wymagań, c-d:  

Zmiany w standardach branży spożywczej  
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 Audit na halach produkcyjnych – co najmniej 50%  

 Audit procesu mycia (możliwość auditu w nocy)  

 Nacisk na ocenę ryzyka (w wielu miejscach i wymaganiach)  

 Nacisk na detekcje ciał obcych (ze strony BRC)  

 Zakresy na certyfikatach – precyzyjne z pokazaniem stosowanych 

technologii i grup produktów 

Global Standard for Food Safety (Issue 6) 

Zmiany dotyczące praktycznego podejścia:  

Zmiany w standardach branży spożywczej  

 Wszelkie wyłączenia wymagań muszą być opisane 

wraz z uzasadnieniem. 
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1. Audit zapowiedziany  

2. Audit niezapowiedziany – audit Dobrych Praktyk 

Produkcyjnych oraz audit dokumentacji i zapisów  

3. Audit częściowo niezapowiedziany:  

– niezapowiedziany audit Dobrych Praktyk Produkcyjnych  

– zapowiedziany audit dokumentacji i zapisów. 

Global Standard for Food Safety (Issue 6) 

Opcje auditowe:  

www: brc.org.uk  

Zmiany w standardach branży spożywczej  
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 Ocena procentowa 

 Umieszczenie danych w bazie BRC   

  Brak certyfikatu  

 Możliwość wystawienia certyfikatu przy bardzo                  

dobrym wyniku (przekształcenie auditu).  

 

Global Standard for Food Safety (Issue 6) 

Program rejestracji:  

Zmiany w standardach branży spożywczej  

Możliwość przystąpienia do programu BRC nowych zakładów, które mogę jeszcze nie być 

gotowe na certyfikację, ale chcą pokazać swoje zaangażowanie w rozwój o ciągłe 

doskonalenie.  
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 Standard opublikowany w języku angielskim w 

styczniu 2012 . 

 Certyfikacja zgodności z wydaniem 6 rozpocznie 

się od dnia 1 lipca 2012 r. Wszystkie certyfikaty 

wydane na podstawie audytów 

przeprowadzonych przed 1 lipca 2012 r. będą 

poświadczać zgodność z wydaniem 5, na czas 

określony na certyfikacie 

International Food Standard – issue 6  

Zmiany w standardach branży spożywczej 
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1. Czerwone i białe mięso, produkty drobiowe i mięsne  

2. Ryby i produkty rybne  

3. Jaja i produkty jajeczne  

4. Produkty mleczne  

5. Owoce i warzywa  

6. Produkty zbożowe, płatki zbożowe, przemysłowe 
wyroby piekarnicze i cukiernicze, słodycze, przekąski  

7. Produkty łączone  

8. Napoje  

9. Oleje i tłuszcze  

10. Sypkie, inne składniki i dodatki  

11. Żywność dla zwierząt.  

Zmiany w standardzie IFS – issue 6  

Zmiany w standardach branży spożywczej 

Całkowicie nowe zakresy produktów (1-11):  
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Zmiany w standardzie IFS – issue 6  

Zmiany w standardach branży spożywczej 

Zakresy technologiczne (A-F), np.:  

  sterylizacja, pasteryzacja, fermentacja, mrożenie, 

chłodzenie, parzenie, krojenie itd.  

Nowy typ auditu – rozszerzający – możliwy w 

przypadku zmiany w zakresie, 

wyrobach sezonowych itp.  
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Zmiany w standardzie IFS – issue 6  

Zmiany w standardach branży spożywczej 

 W trakcie auditu muszą działać wszystkie 

linie produkcyjne jakie będą podlegać 

certyfikacji  

 Wprowadzono auditowanie firm z wieloma 

lokalizacjami z centralnym zarządzaniem firmą 

i systemem 

 W przypadku stwierdzenia niezgodności 

dużej – wysyłana jest o tym informacja 

bezpośrednio od właścicieli standardów do 

sieci handlowych  
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Zmiany w standardzie IFS – issue 6  

Zmiany w standardach branży spożywczej 

Praktyczne podejście:  

 Audit na halach produkcyjnych – co najmniej 1/3 

 Zakresy na certyfikatach – precyzyjne z 

pokazaniem stosowanych technologii i grup 

produktów (kategorie produktów oraz kategorie technologiczne) 

Wszelkie wyłączenia wymagań muszą być 

opisane wraz z uzasadnieniem. 
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Zmiany w standardzie IFS – issue 6  

Zmiany w standardach branży spożywczej 

Zmodyfikowano system oceny:  

A – pełna zgodność 20 punktów  

B – prawie pełna zgodność 15 punktów  

C – tylko niewielka część wymagania jest spełniona 

5 punktów  

D – wymaganie nie jest wdrożone - 20 punktów  
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IFS Logistic – issue 2  

 Nowa wersja normy dotyczącej logistyki, transportu i magazynowania  

 Norma IFS Logistyka jest dostępna do pobrania za darmo! Może być 

stosowany od 1 lipca 2012. Obowiązkowo od 1 września 2012. 

 

IFS Broker - w przygotowaniu nowa wersja  

 Żywność, handel HPC bez kontaktu z produktem  

     (standard tylko kupno - sprzedaż z urzędu, bez działań logistycznych)  

 

IFS – pozostałe standardy  

www. ifs-certification.com  

Zmiany w standardach branży spożywczej  
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Standardy w produkcji materiałów do kontaktu z żywnością 

Wybrane standardy funkcjonujące w branży 

opakowaniowej:  

33 

 ISO 9001:2008  

 PN - EN 15593:2010_ Zarządzanie higieną w produkcji 

opakowań do produktów spożywczych - Wymagania.  

 ISO 22000:2005 + PASS 223 (od 1 lipca 2011) 

 BRC-IoP wersja 4 (od 1 sierpnia 2011) 

 IFS Doktryna dotycząca materiałów                

opakowaniowych do IFS Food.  

Zmiany w standardach branży spożywczej  
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Wybrane wymagania prawne - UE 

Znakowanie:  

  Dyrektywa 2000/13/EC z 20 marca 2000 w sprawie zbliżenia 

prawodawstwa Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, 

prezentacji i reklamy środków spożywczych,  

 Rozporządzenie 1169/2011 z 25 października 2011 w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności 

34 

Alergeny:  

 Dyrektywa 68/2007/EC z 27 listopada 2007 zmieniająca załącznik IIIa 

do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

odniesieniu do niektórych składników żywności  

 Rozporządzenie 1169/2011 z 25 października 2011 w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności 
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GMO:  

 Rozporządzenie 1829/2003 z 22 września 2003 w sprawie 

genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy  

 Rozporządzenie 1830/2003 z 22 września 2011 dotyczące możliwości 

śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie 

oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych 

wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i 

zmieniające dyrektywę 2001/18/WE  
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Oświadczenia żywieniowe:  

 Rozporządzenie 1924/2006 z 20 grudnia 2006 w sprawie oświadczeń 

żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.  

 Rozporządzenie 1925/2006 z 20 grudnia 2006 w sprawie dodawania 

do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych 

substancji 
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Znakowanie wartościami odżywczymi:  

 Dyrektywa 90/496/EEC z 24 września 1990 w sprawie oznaczania 

wartości odżywczej środków spożywczych w odniesieniu do 

zalecanego dziennego spożycia, współczynników przeliczeniowych 

energii oraz definicji,  

 Dyrektywa 2008/100/EC z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca 

dyrektywę Rady 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości 

odżywczej środków spożywczych w odniesieniu do zalecanego 

dziennego spożycia, współczynników przeliczeniowych energii oraz 

definicji, 

 Rozporządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom 

informacji na temat żywności. 
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Zanieczyszczenia:  

 Rozporządzenie 396/2005 z 23 lutego 2005 w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i 

paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich 

powierzchni,  

 Rozporządzenie 1881/2006 z 19 grudnia 2006 ustalające najwyższe 

dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach 

spożywczych. 
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Dziękuję za 

uwagę 
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