
INSTRUKCJA BHP DOBREJ PRAKTYKI 
HIGIENICZNEJ (GHP) 

 

Instrukcję BHP Dobrej Praktyki Higienicznej (Good 
Hygienic Practice) należy stosować na wszystkich 
etapach produkcji i obrotu żywnością, aby stworzyć 
odpowiednie warunki dla zapewniania bezpieczeństwa 
żywności. 

HIGIENA OSOBISTA 

1. Każdy pracownik zakładu powinien posiadać 
odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem 
lekarskim. 

2. Osoby pracujące przy żywności mają obowiązek 
poddawania się badaniom lekarskim: 

a. wstępnym – przy podejmowaniu pracy związanej z 
kontaktem z żywnością; 

b. okresowym – przeprowadzanych w różnych 
odstępach czasu po rozpoczęciu pracy; 

c. ze względów zdrowotnych – wykonuje się 
w przypadkach wystąpienia dolegliwości 
mogących sugerować czerwonkę lub 
salmonellozę; 

d. ze względów epidemiologicznych – wykonywanych 
w przypadkach epidemii i ognisk zakaźnych 
chorób jelitowych oraz wystąpienia zachorowań na 
dur brzuszny, czerwonkę 
w środowisku domowym. 

3. Pracownik chory lub z objawami wskazującymi na stan 
chorobowy (np. otwarte zranienia, oparzenia, ropienie, 
czyraki, zadrapania, biegunka, gorączka) nie może 
zostać dopuszczony do pracy wymagającej 
bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z 
żywnością. Każdy przypadek niedyspozycji zdrowotnej 
pracownik zobowiązany jest zgłosić przełożonemu. 

4. Pracownicy wykonujący prace przy produkcji lub 
obrocie przed rozpoczęciem pracy zakładają 
obowiązującą w zakładzie, czystą, nieuszkodzoną 
odzież roboczą, zastępującą lub całkowicie 
zakrywającą ich własną odzież osobistą oraz 
odpowiednie nakrycie głowy i obuwie robocze. 
Pracownicy ci stosują także wymagane na danym 
stanowisku środki ochrony indywidualnej. 

5. Pracownicy wykonujący prace przy produkcji lub 
obrocie żywności nie używają do odzieży w czasie 
pracy: szpilek, agrafek, łatwo tłukących się i ostrych 

przedmiotów oraz takich ozdób jak: pierścionki, 
kolczyki, broszki i korale. 

6. Każdy pracownik przed wejściem do toalety oraz przed 
wyjściem poza teren pomieszczenia produkcyjnego, 
zdejmuje odzież roboczą oraz środki ochrony 
indywidualnej. 

7. Pracownicy zatrudnieni przy obróbce surowców 
i półproduktów, w razie potrzeby kontaktu 
z końcowymi produktami, każdorazowo przed 
zetknięciem się z tymi produktami, dokonują zmiany 
wymaganych środków ochrony indywidualnej na 
czyste oraz dokładnie myją ręce. 

8. Pracownicy wykonujący prace przy produkcji lub 
obrocie żywności myją ręce mydłem, po opuszczeniu 
ustępu oraz po każdym powrocie do pomieszczenia 
produkcyjnego i po każdej czynności powodującej 
zabrudzenie rąk. 

9. Pracownicy wykonujący prace przy produkcji lub 
obrocie, w razie skaleczenia lub otarcia skóry, stosują 
wodoszczelne opatrunki. Materiały na opatrunek 
znajdują się w apteczce pierwszej pomocy. 

10. Pracownicy posiadają niezbędne przy produkcji 
danego rodzaju artykułów spożywczych lub obrocie 
rękawiczki jednorazowego użycia, maseczki ochronne, 
przechowywane w miejscach do tego przeznaczonych, 
odpowiednio zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem. 

KWALIFIKACJE I SZKOLENIA PRACOWNIKÓW  

1. Pracownicy powinni być sukcesywnie doskonaleni 
zawodowo. Celem szkoleń jest zagwarantowanie, iż 
osoby biorące udział w procesie produkcji lub obrocie 
środkami spożywczymi będą posiadały kwalifikacje w 
zakresie przestrzegania higieny zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi. 

2. Należy zapewnić pracownikom biorącym udział 
w produkcji lub obrocie artykułami co najmniej 
szkolenie z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa 
żywności (system HACCP) oraz szkolenie 
z zakresu podstawowych zagadnień związanych 
z higieną. 

3. Z przeprowadzonego szkolenia należy sporządzić 
protokół z informacjami dotyczącymi tematyki 
poruszanej w trakcie szkolenia, czasu trwania 
szkolenia, osoby prowadzącej i osób, które 
uczestniczyły w szkoleniu - lista obecności. 

 



HIGIENA ZAKŁADU 

1. W zakładzie powinny funkcjonować odpowiedni plan 
mycia (czyszczenia) i dezynfekcji pomieszczeń, 
urządzeń oraz sprzętu. 

2. Kolejność wykonywania czynności mycia 
i dezynfekcji powierzchni, urządzeń, sprzętu polega 
na: myciu i płukaniu wstępnemu, myciu zasadniczemu, 
płukaniu pośredniemu, dezynfekcji 
i płukaniu końcowym.  

3. Dopuszczalne są metody mycia: ręcznego, 
maszynowego, pianowego, natryskowego o niskim 
i wysokim ciśnieniu, metody CIP.  

4. Procesy   mycia   i   dezynfekcji   powinny być 
realizowane   zgodnie   z przyjętym  harmonogramem. 
Harmonogram powinien   uwzględniać  sposób  i 
częstotliwość prowadzenia  zabiegów  mycia i 
dezynfekcji oraz opisywać środki nadzoru nad 
praktyczną realizacją procesów mycia. 

5. Pracownicy dokonujący zabiegów mycia 
i dezynfekcji powinni być przeszkoleni (zapisy ze 
szkoleń są przechowywane przez Właściciela zakładu) 
w tym zakresie oraz wyposażeni 
w niezbędny sprzęt, środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze zgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

KONSERWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ  

1. Wszystkie maszyny i urządzenia znajdujące się 
w zakładzie, mające bezpośredni kontakt 
z żywnością, powinny być wykonane z materiału: 
trwałego, gładkiego, łatwego do utrzymania 
w czystości i dopuszczonego do kontaktu 
z żywności (atest lub świadectwo dopuszczenia przez 
PZH do stosowania w przemyśle spożywczym). 

2. Maszyny i urządzenia w zakładzie powinny być 
ustawione w taki sposób, aby umożliwić 
funkcjonowanie zgodnie z ich funkcją przeznaczenia 
oraz zapewni wszechstronny dostęp do utrzymania 
czystości i porządku, tym samym ułatwiając 
zachowanie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej. 

3. Środki do mycia i detergenty powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) danej 
maszyny.  

4. Zabiegi mycia maszyn powinny być ujęte 
w indywidualnych instrukcjach BHP przy obsłudze 
danej maszyny.  

5. Przeglądy, naprawa i konserwacja maszyn powinna 
odbywać się, gdy produkcja jest wstrzymana.  

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ 

1.   Zakład musi posiadać odpowiednie zaopatrzenie 
w wodę pitną, przeznaczoną do celów spożywczych, 
odpowiadającą wymaganiom określonym 
w odrębnych przepisach.  

2. Woda przeznaczona do celów przeciwpożarowych, 
wytwarzania pary, chłodzenia lub do innych celów 
gospodarczych musi mieć oddzielny system instalacji, 
który będzie oznakowany w sposób umożliwiający 
odróżnienie go od systemu instalacji wody pitnej. 

USUWANIE ODPADÓW I ŚCIEKÓW  

1. Należy zapewnić odpowiedni system usuwania 
odpadów i ścieków. Odpady i śmieci powinny być 
gromadzone w zamykanych pojemnikach 
w przeznaczonym do tego celu miejscu. 

2. Pojemniki na odpady należy każdorazowo po 
zapełnieniu worka foliowego do max 2/3 jego 
pojemności i zawsze po zakończeniu pracy wynosić do 
wyznaczonego miejsca składowania. Pojemniki należy 
umyć i zdezynfekować. 

3. Ścieki muszą być odprowadzone w sposób higieniczny 
i przyjazny dla środowiska, nie mogą stanowić źródła 
zanieczyszczenia żywności, zarówno bezpośrednio jak 
i pośrednio.  

KONTROLA I ZABEZPIECZENIE ZAKŁADU PRZED 
SZKODNIKAMI 

1. Na terenie całego zakładu musi obowiązywać 
skuteczny program ochrony przed szkodnikami 
i zwalczania ich. 

2. Zakład może zlecać usługę zwalczania szkodników 
wykwalifikowanemu podmiotowi zewnętrznemu lub 
realizując procedurę we własnym zakresie, posiadać 
wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników. 

3. Podczas przyjmowania dostawy należy zwrócić uwagę 
czy nie jest widoczna obecność szkodników, bądź 
ślady ich obecności. W przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń, postępować zgodnie z przyjętą 
procedurą w tym zakresie. 

4. Pracownicy są zobowiązani, na co dzień do zgłaszania 
Właścicielowi zakładu lub upoważnionej przez niego 
osobie, wszelkich uwag dotyczących ewentualnych 
spostrzeżeń, co do śladów, występowania szkodników. 

 

 


