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CZYM 
JEST 
HACCP





HACCP 

Hazard Analysis and 

Critical Control 

Points
HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) 
to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów 
Kontroli. Dzięki systemowi HACCP konsument ma 
pewność, że produkowana żywność jest bezpieczna. 

Podstawę wszelkich działań na rzecz zapewnienia 
całkowitego bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej 
produkowanej żywności stanowią Zasady GHP (ang. 
Good Hygienic Practice) tj. Dobra Praktyka Higieniczna 
oraz GMP (ang. Good Manufacturing Practice) tj. Dobra 
Praktyka Produkcyjna. System HACCP stanowi rozwinięcie 
tych działań. 

Zasadniczym dokumentem międzynarodowym, który 
szczegółowo opisuje podstawowe wymagania GHP i GMP 
przy produkcji żywności, a także te, które zobowiązują 
producentów żywności do ich stosowania jest KODEKS 
ŻYWNOŚCIOWY (ang. Codex Alimentarius). Jest on 
systematycznie opracowywany i aktualizowany.

Kwestię bezpieczeństwa żywności i żywienia reguluje 
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. z późniejszymi zmianami 
tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 oraz Rozporządzenie nr 
852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 
(Dz. Urz. UE z 2004 r.) z późniejszymi zmianami. 

Zmiany należy na bieżąco śledzić na stronie:

• www.sejm.gov.pl

• www.eur-lex.europa.eu

Zarówno zasady GHP i GMP oraz system HACCP są 
wdrażane obligatoryjnie w każdym państwie Unii 
Europejskiej we wszystkich zakładach produkujących 
żywność. GHP, GMP oraz HACCP należą do tzw. 
Systemów Zarządzania Jakością. Systemy te są 
związane z różnymi obszarami.

ważne

Rozdział 1
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OBSZARY 

GHP





DOBRA
PRAKTYKA

HIGIENICZNA
Dobra Praktyka Higieniczna (ang. Good Hygienic Practice) to działania, które należy 
podjąć i warunki, które muszą być spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach 
produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności, zgodnie z przepisami 
prawa.

Obszary GHP obejmują:
• lokalizację i otoczenie zakładu (drogi dojazdowe 

odpowiednio utwardzone, nie mogą tworzyć  się 
zastoiny wody i błota, a w zimie śniegu, budynek musi 
spełniać wymagania sanitarne, a znajdujące się w 
nim urządzenia są odpowiednio zaprojektowane, aby 
ułatwiać czyszczenie, mycie i dezynfekcję; materiały 
wykorzystywane w budynku i sprzęcie nie mogą mieć 
negatywnego wpływu na jakość zdrowotną żywności 
i nie mogą emitować zapachów czy substancji 
toksycznych; budynki powinny mieć zabezpieczenia 
przed szkodnikami oraz owadami w postaci siatek) 

• układ funkcjonalny (czyli przestrzenne powiązanie 
ze sobą pomieszczeń w taki sposób, aby spełniały 
określone zadania; dotyczy to np.: dostawy surowców, 
produkcji potraw, transportu wewnętrznego, 
przemieszczania pracowników itp.) 

• maszyny i urządzenia (wszystkie powierzchnie 
maszyn, urządzeń, sprzętu oraz naczyń i opakowań 
kontaktujących się z żywnością powinny być wykonane 
z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością 
a elementy maszyn stykające się z żywnością oraz 
powierzchnie robocze wykonane z materiału trwałego, 
gładkie i łatwe do utrzymania w czystości)

• mycie i dezynfekcja (brud stanowi doskonałe warunki 
dla rozwoju mikroorganizmów i tym samym, stwarza 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i jakości produkowanej 
żywności)

• zaopatrzenie w wodę (woda stosowana do celów 
technologicznych powinna spełniać określone 
wymagania i być zdatna do picia, obecnie reguluje to 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 
r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)

• kontrola odpadów (system usuwania odpadów stałych i 
śmieci powinien gwarantować zabezpieczenie żywności 
oraz wody technologicznej przed ewentualnym 
zanieczyszczeniem, Odpady pokonsumpcyjne i śmieci 
muszą być gromadzone w określonych miejscach 
poza pomieszczeniami z żywnością i systematycznie 
usuwane)

• monitoring szkodników (zabezpieczenie przed 
gryzoniami, owadami, ptakami, insektami)

• higiena personelu (higiena osobista, stan zdrowia, 
aktualne badania epidemiologiczne)

• szkolenie personelu (dobrze przeszkolony 
merytorycznie personel jest bardziej świadomy 
w jaki sposób należy produkować żywność, aby 
była bezpieczna; każdy pracownik powinien być 
przeszkolony z tzw. „Minimum sanitarnego”)

Inne wymagania dotyczące zasad dobrej praktyki higienicznej określone wyraźnie w Kodeksie Żywnościo-
wym dotyczą między innymi zabezpieczeń przed przypadkowym zanieczyszczeniem surowców, półproduk-
tów, wyrobów gotowych odłamkami szkła, metalu, drewna itd., również programów i procedur wizytowania 
zakładu przez osoby postronne; zakaz palenia tytoniu na terenie zakładu; zasad prania odzieży ochronnej.

Rozdział 2
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A Dobra Praktyka Produkcyjna stanowi zbiór zasad (wymagań), 

które dotyczą samych procesów produkcyjnych. Świadome i 
odpowiednie stosowanie tych zasad daje pewność, że produkowana 
żywność/posiłki jest bezpieczna dla konsumentów. GMP wymaga 
od producenta opracowania pisemnych procedur, instrukcji 
całego procesu produkcji oraz przeszkolenia personelu na tematy 
związane 
z procesem produkcyjnym.

Obszary GMP obejmują:
• przyjęcie surowców 
• magazynowanie i postępowanie z surowcami
• procesy obróbki wstępnej
• procesy obróbki zasadniczej
• transport wewnętrzny
• magazynowanie wyrobów gotowych
• transport zewnętrzny i dystrybucja wyrobów

ważne

Rozdział 3
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Zasady/wymagania GMP są następujące:

• procesy produkcyjne powinny być prowadzone pod 
stałym nadzorem kompetentnych osób;

• stosowane zabiegi i procesy nie mogą obniżać jakości 
zdrowotnej żywności, ani jej wartości odżywczej poza 
granice technologicznie uzasadnione;

• procesy wstępne „brudne” jak np. czyszczenie warzyw, 
ryb, mycie i dezynfekcja jaj powinny być prowadzone 
w wydzielonych pomieszczeniach lub miejscach 
(z zastosowaniem tzw. rozdziału czasowego), 
bezwzględnie w odizolowaniu od procesów 
technologicznych „czystych” np. sporządzanie surówek 
czy deserów;

• wszystkie etapy procesu produkcyjnego łącznie z 
pakowaniem lub wydawaniem potraw powinny 
przebiegać bez zbędnych przestojów i w warunkach 
chroniących żywność przed zanieczyszczeniem, 
zepsuciem lub rozwojem drobnoustrojów 
chorobotwórczych lub szkodliwych;

• wszystkie surowce i półprodukty powinny być 
poddawane kontroli jakościowej. Do przerobu można 
stosować tylko surowce, półprodukty i substancje 
dodatkowe o odpowiedniej jakości zdrowotnej;

• pracownicy powinni wykonywać swoje czynności 
zgodnie z instrukcją oraz zasadami dobrej praktyki 
higienicznej;

• wszystkie uszkodzenia i awarie sprzętu powinny 
być natychmiast usuwane, tak aby nie stanowiły 
zagrożenia dla jakości zdrowotnej żywności;

• przebieg procesów produkcyjnych powinien być 
rejestrowany, zwłaszcza procesów termicznych, czyli 
chłodzenia i ogrzewania;

• pobieranie, zabezpieczanie i przechowywanie próbek 
kontrolnych żywności powinno odbywać się zgodnie 
z Ustawą z dnia 11 marca 2010 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 
z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie 
pobierania i przechowywania próbek żywności przez 
zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego 
(Dz.U. nr 80, poz. 545). Według ustawy zakłady 
żywienia zbiorowego typu zamkniętego mogą (nie 
muszą) przechowywać próbki potraw, ale tylko tych 
o krótkim okresie przydatności do spożycia oraz tych 
wyprodukowanych i przeznaczonych do żywienia 
konsumentów w tym zakładzie. W przypadku gdy 
zakład wprowadza gotowe potrawy pochodzące z 
innego zakładu,  np. firmy cateringowej, to przechowuje 
próbki poszczególnych potraw otrzymanych wraz 
z dostawą partii każdej potrawy o krótkim okresie 
przydatności do spożycia.

gwizdalaconsulting.pl
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P Jednym z przykładów myślenia i definiowania Dobrej Praktyki 
Produkcyjnej jest Dekalog GMP, który został zaproponowany 
przez Instytut Żywności i Żywienia:

Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę, upewnij się czy posiadasz 

wymagane procedury i instrukcje.

Zawsze postępuj dokładnie wg instrukcji, nie stosuj skrótów lub 

usprawnień. Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz, pytaj przełożonych 

lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji.

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z 

właściwym surowcem lub półproduktem

Upewnij się czy stan techniczny urządzeń i sprzętu jest odpowiedni oraz 

czy są one czyste.

Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia 

produktu, pomieszczeń, sprzętu, urządzeń.

Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom.

Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów 

procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu.

Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i 

porządku.

Dokładnie zapisuj wszystkie parametry procesu.

Przyjmij na siebie odpowiedzialność za to co robisz.

1
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Każdy zakład produkujący żywność w celu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności jest 
zobowiązany do opracowania własnego zakładowego programu (instrukcji i procedur), który 
jest podstawą do wdrażania systemu HACCP. Taki program powinien uwzględniać strukturę 
organizacyjną i specyfikę działalności danego zakładu (inny dla stołówki, inny dla zakładu 
rybnego itd.). 

System HACCP polega na zapobieganiu zagrożeniom, które mogą wystąpić na każdym 
etapie produkcji, począwszy od dostawy surowców, magazynowania, produkcji, aż do etapu 
ekspedycji/sprzedaży gotowego wyrobu.

Analiza zagrożeń, czyli zidentyfikowanie i ocena zagrożeń oraz ryzyka ich 

wystąpienia, a także ustalenie sposobu kontroli i metod przeciwdziałania 

tym zagrożeniom

Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli CCP w celu wyeliminowania lub 

zminimalizowania występowania zagrożeń

Ustalenie wartości docelowych (czyli np. czas, w którym temperatura 

mięsa wewnątrz podczas smażenia ma osiągnąć odpowiednią 

temperaturę) i granic tolerancji tzw. limity krytyczne (czyli 

np. minimum 2 minuty wewnątrz dla drobiu i wieprzowiny od 74ºC dla 

wołowiny i ryb od 65 ºC)

Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania CCP

Ustalenie działań korygujących w przypadku, gdy CCP nie spełnia 

wymagań

Ustalenie procedur weryfikacji

Opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP
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Zdefiniować zakres stosowania systemu HACCP 

– powinien określać: dla jakich produktów lub grup produktów opracowano 
HACCP, na jakich liniach technologicznych wdrożony jest system, jakie 
etapy procesu produkcji i dystrybucji objęte są systemem, rodzaje zagrożeń 
brane pod uwagę w analizie zagrożeń oraz powinien nawiązywać do Polityki 
Bezpieczeństwa Zdrowotnego Zrywności Zakładu/Firmy.

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU 

HACCP

1

w praktyce
czyli co należy zrobić, aby wdrożyć system HACCP?

Powołać grupę roboczą do spraw HACCP 

– zespół powinien spotykać się w zależności 
od potrzeb. W skład zespołu mogą wchodzić wszyscy pracownicy zakładu, 
kierownik/właściciel – najczęściej jest to kilka osób (w dużych zakładach 
mikrobiolog, technolog, osoba odpowiedzialna za BHP). Nie zaleca się, aby 
była to tylko jedna osoba. Zespół powinien wybrać lidera (przewodniczącego), 
który koordynuje działania zespołu i podejmuje wiążące decyzje. Zasadnicze 
znaczenie dla wdrażania i utrzymania efektywnego systemu HACCP ma 
zaangażowanie kierownictwa.

Kierownictwo powinno formalnie zadeklarować, że prowadzi odpowiednią 
politykę i działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności i żywienia oraz formalnie powołać zespół zgodnie z odpowiednim 
zarządzeniem.

Przykład Zarządzenia Dotyczącego Powołania Zakładowego Zespołu ds. 
HACCP znajdziesz na stronie 17

2
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Zarządzenie nr 01/2020
z dnia …………(data)

Dotyczące powołania Zakładowego Zespołu ds. HACCP

Powołuję Zakładowy Zespół ds. systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych), zwany 

dalej Zespołem ds. HACCP w składzie:

• Pan(i) – funkcja/stanowisko – przewodniczący zespołu 

• Pan(i) – funkcja/stanowisko – członek zespołu

• Pan(i) – funkcja/stanowisko – członek zespołu 

  § 1

Zobowiązuję Zespół ds. HACCP do opracowania, utrzymania, aktualizacji zakładowego planu systemu HACCP, 

w tym księgi HACCP.

 § 2

Upoważniam Zespół ds. HACCP do wglądu do niezbędnych dokumentów zakładowych 

oraz przeprowadzania przeglądów pomieszczeń (nazwa zakładu) i uzyskania wszelkich informacji niezbędnych 

do opracowania.

 § 3

Upoważniam przewodniczącego Zespołu ds. HACCP do określenia funkcji i zadań pracowników tworzących 

Zespół zakładu.

 § 4

Przewodniczącego Zespołu ds. HACCP upoważniam do nadzoru nad realizacją systemu HACCP łącznie z 

prawem do podejmowania decyzji interwencyjnych przewidzianych w systemie. Do Zespołu ds. HACCP, w 

razie potrzeby, mogą być dobrane także inne osoby, tj. wyróżniający się pracownicy umiejący zaproponować 

kreatywne i nowatorskie rozwiązania w zakresie wdrażania systemu HACCP.

 § 5

Przewodniczący Zespołu ma prawo zapraszać na posiedzenia konsultantów zewnętrznych, w celu uzyskania 

pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Zakładowy Zespół ds. HACCP powołuję bezterminowo.

     § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                    

                                                             

Miejscowość, data…………………………..       Dyrektor...........................................

gwizdalaconsulting.pl



Określić przeznaczenie konsumenckie oraz opisać każdą potrawę ze 

względu na wartość odżywczą i energetyczną zgodnie z recepturą 

– na tym etapie zaleca się korzystanie z istniejących już receptur potraw np. z 
Kucharza Gastronoma. Opis produktów ma na celu przybliżenie informacji o 
danym wyrobie i powinien być przedstawiony w sposób czytelny i zrozumiały 
dla osoby wykonującej danie. W opisie produktu uwzględniono między innymi 
kto jest odpowiedzialny za wykonanie dania, sposób jego wykonania. 
Produkty, które są używane w zakładzie i powodują alergię 
obowiązkowo muszą być wyszczególnione w menu zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 
1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności (…). 

3

Pogrupować wszystkie receptury oraz sporządzić dla wszystkich grup 

schematy technologiczne 

– np.: 1) zupy i sosy, 2) dania jarskie i wegańskie, 3) surówki i sałatki, 4) ciasta 
i desery etc. Można zastosować również inny podział na grupy np. obróbka 
mięsa w małych kawałkach, obróbka mięsa w dużych kawałkach.

4

Schematy technologiczne powinny być zweryfikowane w praktyce  

– schematy procesów technologicznych powinny być przedstawione w postaci 
diagramu i obejmować wszystkie fazy procesu produkcji potraw, począwszy 
od przyjmowania surowców, poprzez kolejne etapy procesu technologicznego 
skończywszy na pakowaniu i transporcie.

5

pomożemy Ci w przygotowaniu 

schematu

ważne

pomożemy Ci w przygotowaniu 

alergenów dla Twojego menu

ważne
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Sporządzić analizę zagrożeń  i wyznaczyć Krytyczne Punkty 

Kontroli (CCP) lub Punkty Kontrolne (CP) dla każdego schematu 

technologicznego 

– w analizie zagrożeń identyfikuje się i ocenia wszystkie potencjalne zagrożenia 
na każdym etapie, które mogą pojawić się w obszarze objętym Systemem 
HACCP. 

6

W punkcie kontrolnym CP jest prowadzony monitoring i nie są 

prowadzone zapisy, np. ocena wizualna, przechowywanie produktów 

suchych.

W kontrolnym punkcie krytycznym CCP jest prowadzony monitoring 

i zapisy.

Systemy Zarządzania Jakością obejmują odpowiednie techniki, 

metody, procedury zapewniające eliminację zagrożeń dla zdrowia, 

które mogą występować w żywności.

ważne
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Zagrożenia fizyczne 

ZAGROŻENIA
czyli czynniki, które mogą powodować, 

że produkowana żywność może być 

szkodliwa, bądź niebezpieczna dla zdrowia 

lub życia konsumentów.

• szkło butelki, słoiki, osłony oświetlenia, naczynia, osłony 
przyrządów pomiarowych

• drewno palety, skrzynie, środowisko

• kamienie środowisko

• metal maszyny, sprzętm pracownicy, drut, opakowania

• insekty środowisko

• izolacja materiały budowlane

• kości niewłaściwy proces technologiczny

• plastik środowisko, pracownicy, materiały opakowaniowe, palety

• taśmy elastyczne palety, materiał opakowaniowy

• rzeczy pracowników biżuteria, niedopałki papierosów, włosy, sznurki, papier, 
karton

Zagrożenia chemiczne 

a. naturalnie występujące w żywności np. mykotoksyny, toksyny wytwarzane przez skorupiaki
b. dodane do żywności np. pozostałości pestycydów, nawozów (w postaci azotanów), środki 

grzybobójcze, owadobójcze, pozostałości leków weterynaryjnych (antybiotyki lub hormony), 
metale ciężkie (ołów, rtęć, kadm), pozostałości środków czyszczących i dezynfekcyjnych, 
smary kleje z części maszyn, dodatki do żywności (saletra w wędlinach, zanieczyszczenia 
mikroplastikiem z opakowań)

pomożemy Ci wykonać taką 

analizę zagrożeń w Twojej 

firmie

ważne
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Zagrożenia biologiczne

naturalnie występujące w żywności np. mykotoksyny, toksyny wytwarzane przez skorupiaki
a. gryzonie: myszy, szczury i ich odchody
b. owady: muchy, karaluchy, prusaki itd.
c. ptaki i ich odchody
d. szkodniki magazynowe np. roztocza

Zagrożenia mikrobiologiczne

a. powodujące psucie się wyrobów np. drożdże, pleśnie
b. drobnoustroje chorobotwórcze, powodujące zatrucia pokarmowe

Czynnik chorobotwórczy Środki spożywcze najczęściej wywołujące zatrucia

Salmonella spp. wołowina, wieprzowina, drób, jaja, produkty z dodatkiem jaj, 
sałatki z mięsem, kraby, skorupiaki, czekolada, wiórki kokosowe, 
dressingi

Staphylococcus aureus szynka, drób, wieprzowina, pieczona wołowina, jaja, sałatki (np. 
jaja, kurczak, ziemniaki, makaron), pieczywo cukiernicze z kremem, 
luncheon, mleko i produkty mleczne

Clostridium botulinum konserwy o pH>4,5, mięso i wędliny produkowane w warunkach 
domowych, ryby wędzone i konserwy rybne, warzywa

Clostridium perfringens niedogotowane i nie schłodzone potrwy (wołowina, drób, zupy, 
sosy, kiełbasy)

Shigella spp. mleko i produkty mleczne, surowe warzywa, drób, sałatki (np. 
ziemniaki, tuńczyk, makaron, drób), żywność skażona fekaliami

Listeria monocytogenes surowe mleko, miękkie sery, sałatka colesław, lody, surowe 
warzywa, surowe mięso, kiełbasy, drób, surowe i wędzone ryby

Campylobacter jejuni surowe mleko, drób, mięso i produkty mięsne, woda

Vibrio parahaemolyticus surowe, niewłaściwie ugotowane ryby, skorupiaki

Bacillus cereus potrawy z warzyw, mięsa, mleko, zupy, puddingi, gotowany ryż, 
ziemniaki, makaron
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Do przykładowych CCP zaliczyć można: przyjęcie surowców, magazynowanie, 
obróbkę wstępną jaj, przesiewanie mąki (dla piekarni), magazynowanie mąki, 
rozmrażanie ryb, obróbkę termiczną. Analizę zagrożeń przeprowadza się za 
pomocą tzw. Drzewa decyzyjnego.

Modyfikuj proces, produkt lub 
środek kontrolny

P1. Czy istnieją środki umożliwiające 
kontrolę zidentyfikowanego 

zagrożenia?

P3. Czy zidentyfikowane zagrożenie 
może osiągnąć niedopuszczalny 

poziom lub wzrosnąć powyżej 
niedopuszczalnego poziomu?

P2. Czy dany środek kontroli 
eliminuje lub redukuje zagrożenie 

w tym miejscu do akceptowalnego 
poziomu?

P1b. Czy zagrożenie jest 
kontrolowane przy pomocy 

powszechnie stosowanej procedury?

P1a. Czy konieczne są 
środki kontrolne w aspekcie 
bezpieczeństwa żywności?

P4. Czy następny etap procesu 
wyeliminuje zagrożenie lub 

zredukuje je do akceptowalnego 
poziomu?

NIE CCP TAK CCP

ZAGROŻENIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE
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Wyznaczyć limity krytyczne dla każdego CCP 

– dla każdego CCP należy określić wartości mierzalne, np. czas, temperaturę, 
pH te docelowe i takie, które są dopuszczalne.

7

Określić sposoby monitorowania wszystkich CCP (karty w postaci 

wydrukowanej)

Przykładową kartę monitorowania znajdziesz na stronie 24 8
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Rejestr rozmrażania

Lp. Data

Ryby  - ilość 
rozmrożonego 
surowca/ data 

przydatności do 
spożycia

Temperatu-
ra rozmra-
żania/czas

Mięso  - ilość 
rozmrożonego 
surowca/ data 

przydatności do 
spożycia

Temperatu-
ra rozmra-
żania/czas

Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

PIECZĄTKA ZAKŁADU

gwizdalaconsulting.pl



Ustalić działania korygujące 

– działania te podejmuje się wówczas, gdy monitorowane parametry w CCP nie 
są zgodne z przyjętymi i ustalonymi w zakładzie (czyli występuje niezgodność). 
Przedstawia się to za pomocą „Pętli jakości”.

9

Ustalić procedury weryfikacji 

– nie może być rozbieżności między tym, co jest zapisane w dokumentacji a tym, 
co jest realizowane w praktyce. Wszelkie różnice są podstawą do stwierdzenia 
niezgodności.

10

Sporządzić dokumentację HACCP wraz z zapisami 

– wszystko co jest wykonywane w zakładzie i ma znaczenie dla bezpieczeństwa 
żywności powinno być odpowiednio udokumentowane. 
Jest to pewnego rodzaju dowód (narzędzie obrony) w razie reklamacji 
czy zatrucia pokarmowego. W przypadku kontroli jesteśmy zobowiązani 
przedstawić dokumentację odpowiednim służbom.

11

Utrzymywać system HACCP, systematycznie przeglądać dokumentację, 

a w razie potrzeby aktualizować zgodnie z rozporządzeniami. 12
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