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Aby utworzyæ zak³ad wprowa-
dzaj¹cy do obrotu �rodki spo¿yw-
cze (sklep) nale¿y posiadaæ obiekt
(budynek lub lokal), który musi byæ
lokalem u¿ytkowym, a wiêc musi po-
siadaæ stosowne decyzje administra-
cyjne wynikaj¹ce z Prawa budowla-
nego (decyzja o pozwoleniu na u¿yt-
kowanie lub zg³oszenie zmiany spo-
sobu u¿ytkowania). Obiekt taki musi
byæ wykonany i zagospodarowany
w oparciu o dokumentacjê projek-
tow¹, która powinna byæ zaopinio-
wana pod wzglêdem higieniczno-sa-
nitarnym przez Pañstwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego, b¹d�
przez rzeczoznawcê do spraw sani-
tarnohigienicznych.

Tworz¹c stanowisko pracy i za-
trudniaj¹c pracowników nale¿y rów-
nie¿ pamiêtaæ, ze do obowi¹zków pra-
codawcy nale¿y zapewnienie prawi-
d³owej organizacji stanowiska pracy,
sprawnych i bezpiecznych urz¹dzeñ
oraz zapewnienie pracownikowi w³a-
�ciwych pomieszczeñ higieniczno-
sanitarnych, w szczególno�ci w³a�ci-
wych warunków do przechowywa-
nia odzie¿y w³asnej (domowej) i ro-
boczej, oraz do higienicznego spo¿y-
wania posi³ków, a tak¿e pomieszcze-
nie toalety.

Ogólne zasady dla przedsiê-
biorstw sektora spo¿ywczego w za-
kresie higieny �rodków spo¿yw-
czych (w tym równie¿ wymagania
techniczno-sanitarne dla obiektów
wprowadzaj¹cych do obrotu �rodki
spo¿ywcze) okre�lone s¹ w Rozpo-
rz¹dzeniu (WE) nr 852/2004 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny
�rodków spo¿ywczych.

Podstawowym obowi¹zkiem
przedsiêbiorstw sektora spo¿ywcze-
go jest zapewnienie w³a�ciwych wy-
mogów higieny ustanowionych w
wy¿ej wymienionym rozporz¹dze-
niu, na wszystkich etapach, pocz¹w-
szy od produkcji poprzez przetwa-
rzanie,  koñcz¹c na ostatnim ogniwie
³añcucha dostaw - dystrybucji ¿yw-
no�ci w sklepach.

OGÓLNE WYMOGI
HIGIENY DLA SKLEPÓW

SPO¯YWCZYCH

Pomieszczenia, w których znaj-
duje siê ¿ywno�æ musz¹ byæ utrzy-
mywane w czysto�ci i zachowane w
dobrym stanie i kondycji technicz-
nej.

Wyposa¿enie, wystrój, kon-
strukcja, rozmieszczenie i wielko�æ
pomieszczeñ ¿ywno�ciowych musi
byæ tak dobrane, by:
· umo¿liwiæ odpowiednie ich

utrzymanie, czyszczenie i de-
zynfekcjê,

· zapobiegaæ lub minimalizowaæ
dostawanie siê zanieczyszczeñ
pochodz¹cych z powietrza,

· zapewniæ odpowiedni¹ prze-
strzeñ robocz¹ pozwalaj¹c¹ na hi-
gieniczne przeprowadzanie
wszelkich dzia³añ;

· chroniæ przed gromadzeniem siê
brudu, kontaktem z materia³ami
toksycznymi, strz¹saniem cz¹-
stek brudu do ¿ywno�ci i two-
rzeniem siê kondensacji niepo¿¹-
danej ple�ni na powierzchni;

· zapewniæ w³a�ciwe warunki prze-
chowywania �rodków spo¿yw-
czych we w³a�ciwej temperatu-

rze, zaprojektowane w ten spo-
sób, aby temperatura ta mog³a
byæ monitorowana, zapisywana.
W obiektach wprowadzaj¹cych

do obrotu �rodki spo¿ywcze musi
byæ dostêpna odpowiednia ilo�æ ubi-
kacji sp³ukiwanych wod¹, pod³¹czo-
nych do sprawnego systemu kanali-
zacyjnego. Ubikacje nie mog¹ ³¹czyæ
siê bezpo�rednio z pomieszczenia-
mi, w których pracuje siê z ¿ywno-
�ci¹.

Nale¿y tak¿e zapewniæ odpo-
wiedni¹ liczbê umywalek, w³a�ciwie
usytuowanych i przeznaczonych do
mycia r¹k. Umywalki do mycia r¹k
musz¹ mieæ ciep³¹ i zimn¹ bie¿¹c¹
wodê, musz¹ byæ zaopatrzone w
�rodki do mycia r¹k i do higieniczne-
go ich suszenia. W miarê potrzeby
nale¿y stworzyæ takie warunki, aby
stanowiska do mycia ¿ywno�ci by³y
oddzielone od umywalek.

Pomieszczenia sklepu musz¹ po-
siadaæ odpowiednie systemy grawi-
tacyjnej lub mechanicznej wentyla-
cji, wykluczaj¹cej przep³yw powie-
trza z obszarów zanieczyszczonych
do obszarów czystych. Systemy
wentylacyjne musz¹ byæ tak skon-
struowane, aby umo¿liwiæ ³atwy do-
stêp do filtrów i innych czê�ci wy-
magaj¹cych czyszczenia lub wymia-
ny.
Odpowiedni¹ wentylacjê powinny
posiadaæ równie¿ wszelkie wêz³y
sanitarne.

Pomieszczenia, w których jest
wprowadza do obrotu ¿ywno�æ
musz¹ posiadaæ odpowiednie natu-
ralne lub sztuczne o�wietlenie.

Sklep musi posiadaæ odpowied-
nie zaopatrzenie w wodê przezna-
czon¹ do spo¿ycia przez ludzi, któ-
ra powinna byæ u¿ywana w ka¿dym
przypadku gdy jest to niezbêdne w
celu zapewnienia ¿e �rodki spo¿yw-
cze nie s¹ zanieczyszczone.

Urz¹dzenia kanalizacyjne musz¹
byæ zaprojektowane i skonstruowa-
ne tak, aby unikaæ ryzyka zanie-
czyszczenia.

�rodki czyszcz¹ce i odka¿aj¹ce
nie mog¹ byæ przechowywane w ob-
szarach, gdzie pracuje siê z ¿ywno-
�ci¹.

Przechowywanie i magazynowa-
nie surowców i sk³adników musi sie
odbywaæ w odpowiednich warun-
kach, tak aby zapobiegaæ ich zepsu-
ciu i chroniæ je przed zanieczyszcze-
niem.

Nale¿y wdro¿yæ odpowiednie
procedury, aby zapewniæ kontrole
obecno�ci szkodników. Musz¹ rów-
nie¿ istnieæ odpowiednie procedury,
aby zapobiec dostêpowi zwierz¹t
domowych do miejsc, gdzie ¿ywno�æ
jest przygotowywana, przetwarza-
na lub sk³adowana.

WYMAGANIA DLA
WYPOSA¯ENIA I SPRZÊTU
U¯YWANEGO W SKLEPIE

Wszelkie przedmioty, instalacje
i sprzêt, pozostaj¹ce w kontakcie z
¿ywno�ci¹ musz¹:
· byæ instalowane w taki sposób,

aby pozwoliæ na odpowiednie
czyszczenie sprzêtu i otaczaj¹-
cego obszaru;

· byæ tak skonstruowane, z takich
materia³ów i utrzymywane w tak
dobrym porz¹dku, stanie i kon-
dycji technicznej, aby zminima-

lizowaæ jakiekolwiek ryzyko za-
nieczyszczenia;

· byæ skutecznie czyszczone oraz
w miarê potrzeby dezynfekowa-
ne. Czyszczenie i dezynfekowa-
nie musi odbywaæ siê z czêstotli-
wo�ci¹ zapewniaj¹c¹ zapobiega-
nie jakiemukolwiek ryzyku za-
nieczyszczenia.

ODPADY ̄ YWNO�CIOWE

Odpady ¿ywno�ciowe, niejadal-
ne produkty uboczne i inne �mieci
musz¹ byæ jak najszybciej usuwane
z pomieszczeñ, gdzie znajduje siê
¿ywno�æ, aby zapobiec ich groma-
dzeniu.

Odpady ¿ywno�ciowe, niejadal-
ne produkty uboczne i inne �mieci
musz¹ byæ sk³adowane w zamyka-
nych pojemnikach. Takie pojemniki
musz¹ byæ odpowiednio skonstru-
owane, utrzymywane w dobrym sta-
nie i ³atwe do czyszczenia i w miarê
potrzeby dezynfekcji.

PERSONEL

Przepisy okre�laj¹ równie¿ wy-
mogi stawiane personelowi sklepu.
Osoby pracuj¹ce w styczno�ci z ¿yw-
no�ci¹ powinny utrzymywaæ wyso-
ki stopieñ czysto�ci osobistej i nosiæ
odpowiednie i czyste ochronne okry-
cie wierzchnie.

Osoby wykonuj¹ce prace zwi¹-
zane z obrotem ¿ywno�ci¹ musz¹ po-
siadaæ odpowiedni stan zdrowia, po-
twierdzony badaniami do celów sa-
nitarno-epidemiologicznych oraz od-
powiednim orzeczeniem lekarskim.

ZATWIERDZENIE ZAK£ADU

Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹
z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpie-
czeñstwie ¿ywno�ci i ¿ywienia (Dz. U.
z 2006r. Nr 171, poz. 1225), przed-
siêbiorstwa sektora spo¿ywczego,
które uczestnicz¹ w jakimkolwiek z
etapów produkcji, przetwarzania i
dystrybucji ¿ywno�ci (a wiêc obo-
wi¹zek dotyczy równie¿ sklepów
spo¿ywczych), musz¹ wyst¹piæ z
wnioskiem o zatwierdzenie zak³adu
do w³a�ciwego terenowo pañstwowe-
go powiatowego inspektora sanitar-
nego. Organ ten na podstawie prze-
prowadzonej kontroli wpisuje obiekt
do rejestru zak³adów podlegaj¹cych
urzêdowej kontroli oraz wydaje de-
cyzjê zatwierdzaj¹c¹ zak³ad.

Wzory dokumentów zwi¹zanych
z rejestrowaniem i zatwierdzaniem
zak³adów okre�lone s¹ w rozporz¹-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
maja 2007r. w sprawie wzorów do-
kumentów dotycz¹cych rejestracji i
zatwierdzania zak³adów produkuj¹-
cych lub wprowadzaj¹cych do obrotu
¿ywno�æ podlegaj¹cych urzêdowej
kontroli Pañstwowej Inspekcji Sani-
tarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz.
730).

Spe³nienie wymogów opisanych
w niniejszym artykule, a tak¿e regu-
larne kontrole urzêdowe sklepów
spo¿ywczych, maj¹ na celu zapew-
nienie odpowiednich warunków
wprowadzania do obrotu ¿ywno�ci,
a przez to ochronê konsumentów
czyli nas samych.

Adam Szczerek

Planujesz otworzyæ sklep spo¿ywczy?
� Przeczytaj

Informacja Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelcach Op.

10 grudnia na Hali Sportowej w Zawadzkiem odby³y siê mistrzostwa po-
wiatu w pi³ce rêcznej dziewcz¹t i ch³opców. W zawodach bra³y udzia³ trzy
szko³y z powiatu strzeleckiego, zarówno w kategorii dziewcz¹t jak i ch³opców
: liceum ze Strzelec Opolskich, liceum z Zawadzkiego i Zespó³ Szkól Zawodo-
wych z Zawadzkiego. Turniej by³ rozgrywany systemem �ka¿dy z ka¿dym�,
a zwyciêzcy awansowali do dalszych etapów rozgrywek (w�ród ch³opców 2
dru¿yny).

W kategorii ch³opców I miejsce zajê³a dru¿yna z liceum z Zawadzkie-
go przed ZSZ z Zawadzkiego, w kategorii dziewcz¹t szko³y zamieni³y siê
miejscami na czele - wygra³ zespó³ szkó³ przed zawadczañskim liceum.

Marek Binkowski

Mistrzostwa powiatu
ch³opców i dziewcz¹t

w pi³ce rêcznej

Dnia 4 stycznia 2008 roku w
Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Strzelcach Opolskich odby³y siê po-
wiatowe rozgrywki pi³kê siatkowej
dziewcz¹t szkó³ ponadgimnazjal-
nych. W zawodach udzia³ wziê³y
cztery dru¿yny reprezentuj¹ce szko-
³y: ZSZ Zawadzkie, LO Zawadzkie,
ZS nr 1 Strzelce Opolskie oraz ZSO
Strzelce Opolskie.

Dominuj¹c¹ ekip¹ okaza³a siê byæ
dru¿yna ZSZ Zawadzkie, która w
ostatnim, decyduj¹cym meczu poko-
na³a dru¿ynê ZSO Strzelce Opolskie.
Rozgrywki odby³y siê w ramach
sportu szkolnego a zwyciêska dru¿y-
na prowadzona przez Marka Binkow-
skiego bêdzie reprezentowaæ powiat
strzelecki w 1/4 fina³u wojewódzkie-
go.  ¯yczymy powodzenia.

Beata Mehlich

Dru¿yna ZSZ Zawadzkie
zwyciê¿y³a

Wystawa dekoracji
sto³ów wigilijnych

Na dziesiêæ dni przed �wiêtami, uczniowie klas gastronomicznych Zespo³u
Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich, wraz ze swoim nauczycie-
lem technologii Krystianem Grondesem przedstawili propozycje dekoracji sto-
³ów wigilijnych na specjalnie zorganizowanej wystawie.

Ponad sze�ædziesiêciu uczniów przygotowa³o dwadzie�cia piêæ wyj¹tko-
wo pomys³owych i piêknych prezentacji w czerwono � z³otych, bia³o � niebie-
skich i kremowo � zielonych tonacjach.

Nie brakowa³o tradycyjnych op³atków, �wiec, �wierkowych ga³¹zek oraz
innych �wi¹tecznych symboli. Najlepsze prace wyró¿niono okoliczno�ciowy-
mi dyplomami, które otrzymali:

Sandra Dzieciuchowicz,
Sandra Pato³a i Angelika
Konieczna z klasy III,
Monika Kucharczyk,
Sabina Szefer, Sandra
Burda, Katarzyna Ku-
boñ i Ilona Lipok z kla-
sy II b, Liliana Wutke,
Roman Szopa, Brygida
Piechota i Irena Swobo-
da z klasy IV oraz Pa-
trycja Szymeczek, Anna
Kraka i Ewa Tice z kla-
sy I b.

Po raz kolejny
uczniowie technikum ga-
stronomicznego dostar-
czyli zwiedzaj¹cym wie-
lu estetycznych  wra¿eñ,
za to jak równie¿ za za-
anga¿owanie w przygo-
towanie wystawy nale¿¹
siê wszystkim podziê-
kowania.


