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Sektorowy dokument referencyjny dotyczący zbioru, 
przechowywania, sprzedaży i transportu bezpiecznych 
materiałów paszowych/żywnościowych 
 

1 WPROWADZENIE  
 

W Unii Europejskiej produkuje się średnio około 300 mln ton zbóż, 30 mln ton nasion 

oleistych i 2,5 mln ton roślin białkowych. Ponadto UE importuje około 10-15 mln ton 

zbóż, 15 mln ton nasion oleistych i 35 mln ton pasz. Ponad 20 mln ton ziaren jest 

wywożonych do państw trzecich. Obrotem tej produkcji, jak również przywozem i 

wywozem zajmują się członkowie COCERAL. 

COCERAL to głos reprezentujący europejskie 

sektory zbóż, ryżu, pasz, nasion oleistych, 

oliwy z oliwek, olejów i tłuszczy oraz handlu 

towarami rolnymi. Członkami COCERAL są 

krajowe organizacje handlowe z większości 

państw członkowskich UE, które z kolei 

reprezentują podmioty odbierające, 

dystrybutorzy, eksporterzy, importerzy i 

podmioty składujące rolnicze ładunki wyżej 

wymienionych towarów. W skład 

stowarzyszenia wchodzą głównie prywatne 

przedsiębiorstwa handlowe, a w niektórych 

krajach także spółdzielnie rolnicze. 

Aby wesprzeć firmy w dostarczaniu 

bezpiecznych produktów, COCERAL 

przeprowadził oceny ryzyka dla głównych grup materiałów 

paszowych/żywnościowych w oparciu o oceny ryzyka dostępne w dokumentach 

sektorowych FEDIOL, Starch Europe, EBB i Euromalt. Oceny te stanowią narzędzie 

dla podmiotów zajmujących się zbiorem, przechowywaniem, sprzedażą i transportem 

materiałów paszowych/żywnościowych w celu oceny ich własnego systemu 

zarządzania bezpieczeństwem pasz/żywności. Wspierają również te przedsiębiorstwa 

w dialogu z klientami, dostawcami i innymi zainteresowanymi stronami na temat 

łańcucha kontroli. 
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COCERAL podkreśla, że przedsiębiorstwa są nadal odpowiedzialne za dostarczanie 

bezpiecznych materiałów paszowych/żywnościowych i że oceny nie zastępują 

żadnego zakresu odpowiedzialności. 

Dokument sektorowy GTP został napisany przez i dla specjalistów w zakresie zbioru, 

przechowywania i sprzedaży, we współpracy z innymi zainteresowanymi stronami, 

aby im pomóc w(e): 

➢ Przestrzeganiu dobrych praktyk higienicznych dotyczących miejsc prowadzenia 

działalności, pomieszczeń, wyposażenia, transportu, odpadów i personelu. 
➢ Określeniu zagrożeń, które mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo 

konsumenta i ustanowieniu odpowiednich procedur ich kontroli w oparciu o 
zasady systemu HACCP (analiza zagrożeń, krytyczne punkty kontroli). 

➢ Wprowadzeniu do obrotu bezpiecznych materiałów paszowych/żywnościowych. 

 

Niniejszy dokument sektorowy GTP opisuje wymogi w zakresie bezpieczeństwa 

pasz/żywności dla podmiotów, których działalność polega na zbieraniu, 

przechowywaniu, sprzedaży i transporcie zbóż, nasion oleistych, roślin białkowych i 

innych produktów roślinnych, a także produktów ubocznych z nich otrzymanych, 

przeznaczonych do wykorzystania jako materiał paszowy/żywnościowy przez 

użytkowników profesjonalnych (rolników lub hodowców bydła), producentów 

zajmujących się pierwotnym przetwarzaniem (słodowników, młynarzy, producentów 

mieszanek paszowych itd.) lub inne przedsiębiorstwa handlowe. 

Dokument sektorowy nie ma zastosowania do rolników posiadających własne obiekty 

magazynowe. Niemniej jednak rolnicy posiadający obiekty magazynowe mogą 

dobrowolnie stosować wymogi opisane w niniejszym dokumencie sektorowym GTP. 

Dokument ten nie obejmuje również cech handlowych wykraczających poza wymogi 

prawne produktów, ponieważ stanowią one integralną część postanowień umownych. 
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1.1 Wymogi systemu zarządzania podmiotów prowadzących 

przedsiębiorstwa paszowe/spożywcze 

Podmiot ustanawia, wdraża, dokumentuje i utrzymuje system zarządzania 

bezpieczeństwem materiałów paszowych/żywnościowych oraz przyjmuje 

najlepsze praktyki w celu zapewnienia obsługi lub wprowadzania do obrotu 

bezpiecznych materiałów paszowych/żywnościowych zgodnie z 

Przewodnikiem EFISC-GTP oraz niniejszym dokumentem sektorowym GTP. 

(Patrz Przewodnik EFISC-GTP §3 „Wymogi systemu zarządzania podmiotów 

prowadzących przedsiębiorstwa paszowe/spożywcze"). 

Podmiot określa zakres w oparciu o swoje produkty, działania związane ze 

sprzedażą, przechowywaniem, zbiorem i transportem oraz powiązanymi 

miejscami, za które jest odpowiedzialny (patrz Przewodnik EFISC-GTP §2.1 

„Zakres i cel: zastosowanie niniejszego Przewodnika”). 

Podmiot posiadający certyfikat EFISC-GTP (zakres G i F) może sprzedawać, zbierać, 

przechowywać lub transportować oprócz materiałów paszowych/żywnościowych 

także produkty techniczne. Materiały paszowe/żywnościowe mogą być certyfikowane 

lub nie. 

Podmiot kontroluje wszystkie działania przy użyciu swojego systemu zarządzania 

bezpieczeństwem pasz/żywności. 

Niniejszy dokument sektorowy składa się z 4 modułów pozwalających podmiotowi na 

zidentyfikowanie prowadzonych działań. 

Poniższe moduły rozszerzają specyficzne wymagania opisane w 

Przewodniku EFISC-GTP: 

- Handel 

- Zbiór 

- Przechowywanie / obchodzenie się z produktem 

- Transport* 

*Niniejszy dokument sektorowy sam w sobie nie stanowi podstawy do certyfikowania 

działalności w transporcie drogowym. 

Przykłady: 
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- Jeżeli działalność w zakresie przechowywania jest częścią działalności 

podmiotu odbierającego, podmiot ten musi również spełniać wymagania 

dotyczące przechowywania. 

- Jeżeli działalność w zakresie sprzedaży jest częścią działalności podmiotu 

odbierającego, podmiot ten musi również spełniać powiązane wymagania. 

- Jeżeli działalność w zakresie transportu jest częścią działalności podmiotu 

odbierającego, podmiot ten musi również spełniać powiązane wymagania.  
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2 DEFINICJE DODATKOWE 
 

➢ Spryskiwanie przeciwkurzowe: spryskiwanie środkiem przeciwkurzowym w 

celu zapobieżenia wybuchowi pyłu i ograniczenia tworzenia się pyłu, 
spowodowanego załadunkiem lub rozładunkiem produktu. 

➢ Zindywidualizowany pojemnik: do przechowywania zbóż o różnej 

pojemności, w którym przechowywane są zboża i nasiona roślin oleistych. 
➢ Mieszanie: mieszanie dwu lub więcej partii tego samego rodzaju materiałów 

paszowych/żywnościowych, tak aby mogły one utracić swoje indywidualne 
cechy charakterystyczne i stać się jednolitą partią. Mieszanie w celu 
rozcieńczenia zanieczyszczeń objętych regulacjami jest zabronione zgodnie z 

przepisami UE. 
➢ Zbiór (w znaczeniu użytym w tym dokumencie sektorowym): Odbiór 

części surowca podczas zbioru plonów. 
➢ Sprzedaż EXW, z zakładu, Sprzedający jest odpowiedzialny wyłącznie za 

udostępnienie towaru do odbioru przez kupującego lub wyznaczonego przez 

niego przewoźnika w wyznaczonym przez siebie miejscu. Po wydaniu towarów 
kupującemu lub przewoźnikowi sprzedający nie ponosi dalszej 

odpowiedzialności; wszelkie koszty i ryzyko związane z transportem są 
przenoszone na kupującego. 

➢ Sprzedaż FCA: franco przewoźnik (określone miejsce), sprzedający jest 

odpowiedzialny za przekazanie towarów, odprawionych w celu wywozu, 
przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego w określonym miejscu, 

zazwyczaj w zakładzie sprzedającego lub w terminalu przewoźnika lub 
spedytora wyznaczonego przez kupującego, zazwyczaj w kraju wywozu 

➢ Pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło (FEFO): system obiegu 
towarów polegający na wydawaniu w pierwszej kolejności towarów z 
najkrótszą datą przydatności 

➢ Pierwsze przyszło, pierwsze wyszło (FIFO): system obiegu towarów 
polegający na wydawaniu w pierwszej kolejności towarów otrzymanych 

najwcześniej 
➢ Sprzedaż FOT lub FOR: „F.O.R.” i „F.O.T.” oznaczają „franco wagon 

kolejowy” lub „franco samochód ciężarowy” Obydwa skróty odnoszą się do 

towarów przewożonych koleją i powinny być używane tylko w odniesieniu do 
towarów przewożonych wagonem kolejowym/ samochodem ciężarowym. 

Ryzyko utraty lub uszkodzenia jest przenoszone podczas załadunku towaru na 
wagon kolejowy/ samochód ciężarowy.  Sprzedaż CIF: koszt, ubezpieczenie i 
fracht; Incoterm (warunki handlowe), zgodnie z którym sprzedający jest 

odpowiedzialny za zorganizowanie i opłacenie transportu towarów i 
ubezpieczenia transportu morskiego do określonego portu morskiego lub 

śródlądowego. 
➢ Klasyfikacja: Operacja mechaniczna polegająca na sortowaniu danego 

gatunku w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacją klienta (przykład: 

sortowanie jęczmienia browarnego). 
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➢ Urządzenia do przeładunku: System używany do mechanicznego lub 
pneumatycznego przemieszczania ziarna luzem. 

➢ Zasobnik: Pojemnik o małej pojemności, w którym towary są przechowywane 
przez krótki okres czasu. 

➢ Przeładunek między pojemnikami: Działanie polegające na przeładunku 
ziaren luzem z jednego pojemnika do drugiego, na przykład w celu ich 
homogenizacji lub zapobieżenia zestalaniu się. 

➢ Nebulizacja: proces polegający na powlekaniu poruszającego się ziarna 
wyjątkowo drobną mgiełką, co zapewnia bardziej równomierne stosowanie 

pestycydów lub innych sposobów obróbki (np. odpylania) niż w przypadku 
opryskiwania substancją stałą. 

➢ Zastosowanie pestycydów: Działanie polegające na zastosowaniu 

pestycydów w postaci stałej, ciekłej lub gazowej na ziarnach lub na ścianach 
silosu. 

➢ Zsyp: Urządzenie do przyjęcia ziarna, w którym ziarno opada grawitacyjnie. 
➢ Przygotowanie pod kątem specyfikacji kontraktowych: przygotowanie 

ziarna zgodnie ze specyfikacją określoną w umowie (zebranie, klasyfikacja, 

czyszczenie). 
➢ Termometria silosu: System służący do pomiaru temperatury w masie 

luzem w pojemniku za pomocą czujników. 
➢ Zapach: Nieprawidłowy zapach (inny niż normalnym zapach produktu). 

➢ Sortowanie: Operacja mechaniczna polegająca na sortowaniu pomiędzy 
dwoma różnymi gatunkami (przykład: sortowanie partii pszenicy zawierającej 
rzepak). 



3 PODZIAŁ MATERIAŁÓW PASZOWYCH/ŻYWNOŚCIOWYCH NA GRUPY 
 
Poniższa tabela zawiera przegląd głównych grup produktów sprzedawanych przez podmiot posiadający certyfikat 

EFISC-GTP. Obejmują one zboża, nasiona oleiste, rośliny białkowe i inne produkty roślinne, jak również wynikające z 
nich produkty uboczne pochodzenia roślinnego, przeznaczone do wykorzystania jako pasza/żywności. Tabela jest 
niewyczerpująca. Odnosi się do następujących rozporządzeń UE: 

o W przypadku pasz UE 68/2013 z dnia 16 stycznia 2016 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych 

o W przypadku żywności Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 

zboża i ich produkty 

pochodne 

nasiona oleiste i ich 

produkty pochodne 

nasiona roślin 

strączkowych i ich 

produkty pochodne 

bulwy, korzenie i ich 

produkty pochodne 

inne produkty i ich 

produkty pochodne 

główne 

produkty 

odniesie

nie do 

rozporzą

dzenia 

UE nr 

68/2013 

główne 

produkty 

odniesie

nie do 

rozporzą

dzenia 

UE nr 

68/2013 

główne 

produkty 

odniesieni

e do 

rozporząd

zenia UE 

nr 

68/2013 

główne 

produkty 

odniesie

nie do 

rozporzą

dzenia 

UE nr 

68/2013 

główne 

produkty 

odniesien

ie do 

rozporzą

dzenia UE 

nr 

68/2013 

Jęczmień 
1.1.1 - 

1.1.17 

Len 

zwyczajny 

2.8.1 – 

2.8.5 
Ziarna 

3.1.1 – 

3.1.2 
Ziemniaki 

4.8.1 - 

4.8.15 

Pasze 

objętościo

we i 

włókniste 

i ich 

produkty 

pochodne 

6.3.1 

6.6.1  

6.6.3 

6.11.1 

Słód 
1.1.18 - 

1.1.19 

Rdzeń 

palmowy 

2.12.1 - 

2.12.2 
Łubiny 

3.9.1 – 

3.9.7 

Burak 

cukrowy 

4.1.1 - 

4.1.14 

Inne 

nasiona, 

owoce i 

ich 

produkty 

pochodne 

5.4.1 

5.13.1 

5.13.2  

Kukurydz

a 

1.2.1 - 

1.2.17 

Nasiona 

rzepaku 

2.14.1 - 

2.14.7 
Groch 

3.11.1 - 

3.11.12 

Trzcina 

cukrowa 

7.6.1 – 

7.6.4 

Gliceryna 

surowa 

13.8.1  

13.8.2 

Owies 
1.4.1 - 

1.4.11 
Soja 

2.18.3 -

2.18.14 
  

Maniok / 

Kasawa 

4.6.1 – 

4.6.2  
  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:en:PDF
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Ryż 
1.6.1 - 

1.6.25 

Ziarna 

słonecznik

a 

2.19.1 - 

2.19.7 
      

Żyto 
1.7.1 – 

1.7.4 

Ziarna 

maku 

2.23.1 - 

2.23.2  
      

Sorgo 
1.8.1 – 

1.8.3 

Nasiona 

bawełny 

2.5.1 – 

2.5.3 
      

Orkisz 
1.9.1 – 

1.9.4 
        

Pszenżyto 1.10.1          

Pszenica 
1.11.1 - 

1.11.25 
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4 SCHEMATY PRZEPŁYWU PROCESU 

4.1 Przykładowy schemat przepływu procesu A: Zakup od rolnika 

– producenta produktów pierwotnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sprzedaż 

3.Odbiór materiałów 

przychodzących  

2. Transport* 

4. Wstępne przechowywanie 

5. Postępowanie i 

wprowadzenie do obrotu  

6. Przechowywanie 

8.Przygotowanie pod 

kątem specyfikacji 

kontraktowych  

2. Transport  

A – Rolnik, produkcja podstawowa* 

 
Handel 

6. Przechowywanie 

9. Załadunek 

Handel 

1. Zakup 
Zbiór 

2. Transport / dostawa  

Zbiór 
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4.2 Przykładowy schemat przepływu procesu B: Zakup od 

producenta, podmiotu odbierającego, przedsiębiorstwa 

handlowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Etapy zaznaczone na żółto nie są objęte certyfikacją GTP. 

6. Przechowywanie 

B - Producent, podmiot odbierający, 

przedsiębiorstwo handlowe 

7. Sprzedaż 

8. Przygotowanie pod 

kątem specyfikacji 

kontraktowych  

Handel 

6. Przechowywanie 

3.Odbiór materiałów 

przychodzących  

9. Załadunek 

2. Transport / dostawa  

9. Załadunek 

2. Transport / dostawa  

6. Przechowywanie 

Handel 1. Zakup 
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4.3 Opis głównych etapów (pola schematów przepływu procesu) 

Powyższe schematy przepływu procesu przedstawiają przykładowe etapy procesu, które 

podmioty EFISC-GTP realizują w ramach sprzedaży – przechowywania – zbioru i 

transportu. 

1. Schemat przepływu procesu A) Zakup od rolnika / produkcja podstawowa 
Zakupione materiały paszowe/żywnościowe pochodzą z produkcji podstawowej. Po 

zastosowaniu Programu kontroli przyjęcia, podmiot EFISC-GTP stanie się pierwszym 

etapem w łańcuchu certyfikacji (patrz Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.3 „Program kontroli 

przyjęcia”). 

1. Schemat przepływu procesu B): Zakup od producenta / podmiotu 

odbierającego / przedsiębiorstwa handlowego 
Zakupione materiały paszowe/żywnościowe powinny być certyfikowane w jednym z 

uznanych programów (zob. tabela Przewodnik EFISC-GTP, załącznik nr 3). Jeśli produkty 

nie są certyfikowane, stosuje się protokół zabezpieczający, a podmiot EFISC-GTP staje 

się pierwszym etapem w łańcuchu certyfikacji (patrz Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.4 

„Protokół zabezpieczający”). 

2. Transport 
Zarządzanie i realizacja wszystkich działań związanych z transportem materiałów 

paszowych/żywnościowych z punktu A do punktu B, transportem 

drogowym/rzecznym/kolejowym lub morskim. Podmiot EFISC-GTP może certyfikować 

transport tylko w połączeniu z innym modułem GTP (sprzedaż, zbiór, przechowywanie). 

Bardziej szczegółowe informacje na temat transportu można znaleźć w Przewodniku 

EFISC-GTP §4.3.11 „Transport” oraz w dokumencie sektorowym GTP §8 „Moduł 

transportowy”. 

3. Odbiór materiałów przychodzących 

Odbiór certyfikowanych i niecertyfikowanych materiałów paszowych/żywnościowych oraz 
produktów technicznych. Przeładunek materiałów przychodzących jest realizowany 

zgodnie z Przewodnikiem EFISC-GTP §4.3.2 „Postępowanie z materiałami 
przychodzącymi”. W celu zminimalizowania ryzyka (krzyżowego) zanieczyszczenie, 
należy wprowadzić ocenę ryzyka, określone środki kontroli i segregację towarów. 

 
4. Wstępne przechowywanie 

Wstępne przechowywanie polega na tymczasowym przechowywaniu produktu, przed 

jego przetworzeniem. (Patrz Przewodnik EFISC-GTP §4.3.10 „Przechowywanie” oraz 

dokument sektorowy GTP §7 „Moduł przechowywania”). 

5. Postępowanie i wprowadzenie do obrotu 

Na tym etapie podmiot przygotowuje pasze/żywność do wprowadzenia do obrotu zgodnie 

z prawodawstwem unijnym i krajowym. Etap ten obejmuje fizyczne obchodzenie się z 

produktem i jego przetwarzanie. Obejmuje on m.in. etapy czyszczenia, suszenia, 

mieszania i łączenia. Dotyczy on zachowania właściwości organoleptycznych i 
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bezpieczeństwa, a także zmniejszenia ryzyka rozwoju szkodników lub zagrożeń (patrz 

dokument sektorowy GTP §6 „Moduł odbioru”). 

6. Przechowywanie 
Etap ten dotyczy działalności związanej z przechowywaniem produktów w magazynach, 

silosach, terminalach portowych i magazynach płaskich. Produkt należy przechowywać 

w bezpiecznych warunkach w celu zachowania jego głównych właściwości i uniknięcia 

wszelkich zagrożeń. (Patrz Przewodnik EFISC-GTP §4.3.10 „Przechowywanie” oraz 

dokument sektorowy GTP §7 „Moduł przechowywania”). 

7. Sprzedaż 

Etap ten dotyczy działalności w zakresie sprzedaży towarów i usług albo na rynku 

krajowym (hurtowych i detalicznych) lub na rynku międzynarodowym (import, eksport, 

magazyn). (Patrz Przewodnik EFISC-GTP §4.3.13 „Sprzedaż” oraz dokument sektorowy 

GTP §5 „Moduł handlowy”). 

8. Przygotowanie pod kątem specyfikacji kontraktowych 

Etap ten dotyczy ostatecznego przygotowania produktu przed dostawą. Etap ten 

obejmuje fizyczne obchodzenie się z produktem w celu osiągnięcia zgodności z umową. 

(Patrz dokument sektorowy GTP §7 „Moduł przechowywania”). 

9. Załadunek 

Etap ten dotyczy załadunku materiałów paszowych/żywnościowych oraz produktów 

technicznych. Załadunek może odbywać się albo z obiektu magazynowego na środek 

transportu, albo ze środka transportu na inny pojazd. (Patrz Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.11 „Transport” oraz §4.3.10.1 „Przechowywanie i przeładunek”). 
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5 MODUŁ HANDLOWY 

5.1 Informacje ogólne 

Moduł handlowy, poza wymaganiami Przewodnika EFISC-GTP, określa 

dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa materiałów 

paszowych/żywnościowych w zakresie handlu materiałami 

paszowymi/żywnościowymi. 

Za podmioty działające w branży paszowej uznaje się: 

Kupców, oznaczających przedsiębiorstwa handlowe, zatrudniające pracowników i 

prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem własnych obiektów 

magazynowych lub logistycznych oraz innej infrastruktury pomocniczej. 

Pośredników handlowych, oznaczających każde przedsiębiorstwo handlowe, 

niezależnie od tego, czy zatrudnia pracowników, czy nie, które nie posiada własnych 

obiektów magazynowych, obiektów logistycznych ani innej infrastruktury pomocniczej. 

W niniejszym dokumencie kupcy i pośrednicy handlowi określani są terminem 

„przedsiębiorstw handlowych”. 

Przedsiębiorstwa handlowe są zobowiązane do prowadzenia działalności zgodnie z 

najwyższymi standardami obowiązującymi w handlu i postępowaniu z materiałami 

paszowymi/żywnościowymi, z uwzględnieniem importu i eksportu. Przedsiębiorstwo 

handlowe zapewni wprowadzenie do obrotu bezpiecznych materiałów 

paszowych/żywnościowych zgodnie z odpowiednimi przepisami UE i krajowymi, 

wymaganiami Przewodnika EFISC-GTP oraz dokumentu sektorowego GTP. Działalność 

należy dokumentować zgodnie z wymaganiami Przewodnika EFISC-GTP §4.4.1 

„Wymagania dotyczące dokumentacji“. 

Przedsiębiorstwa handlowe mogą korzystać z usług dostawców zewnętrznych 

(operatorów magazynów, podmiotów odbierających i zajmujących się transportem 

towarów), którzy muszą spełniać wymagania Przewodnika EFISC-GTP oraz niniejszego 

dokumentu sektorowego (patrz Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 „Stosunki z dostawcami“) 

lub dokumentu równoważnego. 

Działalność przedsiębiorstwa handlowego polega na kupnie i sprzedaży towarów i usług 

na rynku krajowym (hurtowym i detalicznym) lub na rynku międzynarodowym (import, 

eksport, magazynowanie). Podmiot wyśle lub otrzyma umowę potwierdzającą szczegóły 

sprzedaży/zakupu, w tym specyfikację produktu, zawartą pomiędzy podmiotem a drogą 

stroną umowy. 

Grupy produktów zbywalnych w ramach certyfikacji EFISC-GTP zostały zestawione w 

niniejszym dokumencie sektorowym w §3 „Podział materiałów 

paszowych/żywnościowych na grupy“. 

Przed dostawą podmiot przeprowadzi ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem 
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pasz/żywności zgodnie z wymaganiami zawartymi w Przewodniku EFISC-GTP §4.3.1.2 

„Wymogi dotyczące materiałów przychodzących“ oraz §4.5.1 „Stosunki z dostawcami“). 
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5.2 Zasady działań operacyjnych 

Podmiot wdroży zasady działań operacyjnych określone w Przewodniku EFISC-GTP §4.3 

„Zasady działań operacyjnych“. W poniższej sekcji przedstawiono dodatkowe wymagania 

dotyczące działalności handlowej. 

W Module handlowym realizowane są następujące etapy procesu według schematów 

przepływu procesu opisanych w §4.1 i §4.2. 

1. Zakupy od rolników lub przedsiębiorstw handlowych (A i B) 

2. Transport/dostawa 

3. Przyjęcie materiałów paszowych/żywnościowych 

4. Wstępne przechowywanie 

5. Postępowanie i wprowadzenie do obrotu 

6. Przechowywanie 

7. Sprzedaż 

8. Przygotowanie pod kątem specyfikacji kontraktowych 

9. Załadunek 

 

5.2.1 Zakupy od rolników lub przedsiębiorstw handlowych 

Podmiot wdroży wymagania dotyczące zakupów zgodnie z wymaganiami Przewodnika 

EFISC-GTP §4.3.1.1 „Wymogi dotyczące zakupów“. Podmiot skontaktuje się z dostawcą 
w sprawie specyfikacji produktu. Zostanie ona zawarta w umowie z dostawcą, zgodnie z 
Przewodnikiem EFISC-GTP §6.4 „Specyfikacje dotyczące materiałów przychodzących i 

materiałów paszowych/żywnościowych“. Podmiot udokumentuje wszystkie czynności 
związane z zakupem. 

 
Podmiot zapewni spełnienie następujących wymagań (jeżeli dotyczy): 

➢ Zgodność z ustawodawstwem UE i wymaganiami krajowymi w odniesieniu do 

materiałów paszowych/żywnościowych; 
➢ Wymagania określone przez podmiot, w szczególności w odniesieniu do obowiązku 

zapewnienia bezpieczeństwa; 

➢ Status certyfikacji produktu; 
➢ Wymagania związane z fizyczną dostawą produktu; 

➢ Inne wymagania (na przykład dodatkowe wymagania dotyczące etykietowania). 
 
O wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa materiałów paszowych/żywnościowych 

należy poinformować wszystkich właściwych pracowników, strony oraz podwykonawców 
(przedsiębiorstwa handlowe, podmioty składujące, przewoźnicy itp.). 
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5.2.1.1 Pozyskiwanie produktów paszowych/żywnościowych z 

certyfikowanych źródeł 

Pożądaną sytuacją jest istnienie możliwości wykazania, że produkty pochodzą z w pełni 

certyfikowanego łańcucha dostaw. Każdy etap (od pierwszego podmiotu odbierającego 

do ostatecznej dostawy) stanowi wymaganą gwarancję tej sytuacji i dlatego podlega 

certyfikacji zgodnie z uznanym systemem certyfikacji (patrz wykaz 

równoważnych/uznanych systemów w Załączniku nr 3 do Przewodnika EFISC-GTP). 

Dostawcy i usługodawcy podlegają identyfikacji, a ich status certyfikacji powinien być 

ciągle aktualizowany. Aktualny status certyfikacji dostawcy można sprawdzić na stronie 

internetowej właściciela danego systemu certyfikacji (patrz Przewodnik EFISC-GTP 

§4.5.1 „Stosunki z dostawcami“). 

5.2.1.2 Pozyskiwanie produktów paszowych/żywnościowych z 

niecertyfikowanych źródeł 

W przypadku zakupu niecertyfikowanych upraw należy zachować pełną ścieżkę kontrolną 

wszystkich niecertyfikowanych produktów. 

Dostawcy i usługodawcy podlegają identyfikacji i ocenie zgodnie z Przewodnikiem EFISC-

GTP §4.3.1.1 „Wymagania dotyczące zakupów“ oraz §4.5.1 „Stosunki z dostawcami“). 

Dostawcy przetworzonych materiałów paszowych/żywnościowych powinni uzyskać 

certyfikat zgodności z EFISC-GTP lub jedną z uznanych norm w ciągu 18 miesięcy od 

dokonania pierwszego zakupu. 

Ścisła segregacja produktów niecertyfikowanych powinna odbywać się zgodnie z 
Przewodnikiem EFISC-GTP §4.3.9 „Postępowanie z niecertyfikowanymi 
paszami/żywnością oraz materiałami innymi niż materiały paszowe/żywnościowe“. 

 

5.2.1.3 Pozyskiwanie produktów innych niż produkty 

paszowe/żywnościowe (do zastosowań technicznych) 

W przypadku zakupu i sprzedaży upraw do celów technicznych należy zachować pełną 

ścieżkę kontrolną wszystkich produktów. 

Ścisła segregacja produktów powinna odbywać się zgodnie z Przewodnikiem EFISC-GTP 

§4.3.9 „Postępowanie z niecertyfikowanymi paszami/żywnością oraz materiałami innymi 
niż materiały paszowe/żywnościowe“. 

 

5.2.2 Transport/dostawa 

Podmiot wdroży wymagania dotyczące transportu i rozładunku określone w Przewodniku 

EFISC-GTP §4.3.11 „Transport“ oraz w dokumencie sektorowym GTP §8 „Moduł 

transportowy“. 

Podmiot poinformuje przewoźnika o wymaganiach transportowych w celu spełnienia 

wymagań dotyczących transportu. 
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5.2.3 Przyjęcie materiałów paszowych/składników żywności 

Podmiot wdroży wymagania określone w programie kontroli przyjęcia lub protokole 

zabezpieczającym (patrz: Przewodnik EFISC-GTP §4.3.2 „Postępowanie z materiałami 

przychodzącymi“). 

Z materiałami, które nie są zgodne z odpowiednimi specyfikacjami, należy postępować 

zgodnie z udokumentowaną procedurą w celu zapewnienia ochrony przed 

niezamierzonym użyciem (patrz Przewodnik EFISC-GTP §4.4.4 „Kontrola produktów 

niezgodnych“). 

5.2.4 Wstępne przechowywanie 

Podmiot wdroży wymagania określone w Przewodniku EFISC-GTP §4.3.10 

„Przechowywanie“ oraz w dokumencie sektorowym GTP §6 „Moduł odbioru“ i §7 „Moduł 

przechowywania“). 

5.2.5 Postępowanie i wprowadzenie do obrotu 

Podmiot przygotuje materiały/żywnościowe do wprowadzenia do obrotu zgodnie z 

ustawodawstwem UE i krajowym, wymaganiami Przewodnika EFISC-GTP oraz 

niniejszego dokumentu sektorowego GTP. 

Podmiot zapewni bezpieczeństwo fizycznego postępowania z produktem i jego 

przetwarzanie. Przedsiębiorstwo handlowe określi oraz wdroży niezbędne działania w 

celu zachowania właściwości organoleptycznych i bezpieczeństwa, jak również 

zmniejszenia ryzyka rozwoju szkodników i powstania zagrożeń. 

5.2.6  Przechowywanie / obchodzenie się z produktem 

Podmiot wdroży wymagania określone w Przewodniku EFISC-GTP §4.3.10 

„Przechowywanie“ i dokumencie sektorowym GTP §7 „Moduł przechowywania“). 

Podmiot określi, w oparciu o ocenę ryzyka, procedury mające na celu zapewnienie 

bezpiecznych warunków przechowywania pasz/żywności oraz wdroży wymagania 

dotyczące działalności w zakresie przechowywania produktów w magazynach, silosach i 

terminalach portowych. Produkt należy przechowywać w bezpiecznych warunkach w celu 

zachowania jego głównych właściwości i uniknięcia wszelkich zagrożeń. 

5.2.7 Sprzedaż 

Podmiot udokumentuje i zapewni identyfikowalność w odniesieniu do swojej działalności 

polegającej na sprzedaży towarów i świadczeniu usług na rynkach krajowych (hurtowych 

i detalicznych) lub rynkach międzynarodowych (import, eksport, magazynowanie), w 

tym sprzedaży certyfikowanych i niecertyfikowanych materiałów 

paszowych/żywnościowych lub produktów technicznych. 

Specyfikacje dotyczące materiałów paszowych/żywnościowych będą uzgadniane między 

podmiotem a klientem w ramach umowy. Podmiot zapewni, że wszystkie materiały 

paszowe/żywnościowe są zgodne z umową i wymaganiami niniejszego Przewodnika 
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(patrz Przewodnik EFISC-GTP §4.3.13 „Sprzedaż“). Wszelka działalność związana ze 

sprzedażą musi być dokumentowana. 

 

Etykietowanie: w ramach certyfikacji EFISC-GTP podmiot wdraża wymagania 

dotyczące etykietowania (patrz Przewodnik EFISC-GTP §4.3.8 „Dostawy materiałów 

paszowych/żywnościowych – etykietowanie i dokumenty towarzyszące“) zgodnie z 

ustawodawstwem UE i krajowym. 

Zwolnienie z wymagań dotyczących etykietowania: Jeżeli produkty 

paszowe/żywnościowe są wprowadzane do obrotu w państwie nienależącym do UE, 

zastosowanie mają wymagania dotyczące etykietowania obowiązujące w danym 

państwie. Należy pamiętać, że wszelkie pozostałe odnośne przepisy UE obowiązują w 

ramach certyfikacji EFISC-GTP. 

5.2.8 Przygotowanie pod kątem specyfikacji kontraktowych 

Podmiot określi, udokumentuje i wdroży wymagania dotyczące postępowania z 

materiałami paszowymi/żywnościowymi w celu osiągnięcia zgodności z umową, przy 

jednoczesnym przestrzeganiu wymagań dotyczących bezpieczeństwa pasz/żywności 

(patrz dokument sektorowy GTP §7 „Moduł przechowywania“). 

5.2.9 Załadunek 

Podmiot określi, udokumentuje i wdroży wymagania dotyczące załadunku materiałów 

paszowych/żywnościowych i produktów technicznych zgodnie z wymaganiami 

Przewodnika EFISC-GTP §4.3.11 „Transport“ i dokumentu sektorowego GTP §8 „Moduł 

transportowy“. W przypadku braku szczegółowych wymagań klientów, stosowany będzie 

system rotacji zapasów (FIFO/FEFO). 
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6 MODUŁ ODBIORU 

6.1 Informacje ogólne 

Moduł odbioru, poza wymaganiami Przewodnika EFISC-GTP, określa 

dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa materiałów 

paszowych/żywnościowych w zakresie odbioru materiałów 

paszowych/żywnościowych. 

Podmiot odbierający odbiera produkty od rolników z produkcji podstawowej i 

przygotowuje je do wprowadzenia na rynek jako materiały 

paszowe/żywnościowe/techniczne. Podmioty odbierające mogą zapewnić 

przechowywanie, suszenie, przygotowywanie, pakowanie i transport w celu spełnienia 

wymagań handlowych umowy i umożliwienia wykorzystania materiałów jako materiałów 

paszowych/żywnościowych/innych niż paszowe. 

Wymagania opisane w ramach modułu handlowego mają zastosowanie również do 

podmiotu odbierającego, stosownie do przypadku. Następujące wymagania obowiązują 

jako dodatkowe w zakresie działalności podmiotu odbierającego. 

6.2 Zasady działań operacyjnych 

Podmiot wdroży zasady działań operacyjnych określone w Przewodniku EFISC-GTP §4.3 

„Zasady działań operacyjnych“. Poniższa sekcja zawiera wyjaśnienia lub dodatkowe 

wymagania dotyczące działalności związanej z odbiorem. 

Działalność związana z odbiorem może obejmować poniższe etapy procesu, opisane na 

schemacie przepływu procesów w §4.1 i §4.2 niniejszego dokumentu sektorowego: 

1. Zakupy od rolników (A) 

2. Transport/dostawa 

3. Przyjęcie materiałów paszowych/żywnościowych 

4. Wstępne przechowywanie 

5. Postępowanie i wprowadzenie do obrotu 

6. Przechowywanie 

7. Sprzedaż 

8. Przygotowanie pod kątem specyfikacji kontraktowych 

9. Załadunek 

 

6.2.1 Zakupy od rolników lub przedsiębiorstw handlowych 

Podmiot wdroży wymagania dotyczące zakupów zgodnie z wymaganiami Przewodnika 
EFISC-GTP §4.3.1.1 „Wymogi dotyczące zakupów“. 

 
Rolnicy zajmujący się produkcją podstawową zostaną poinformowani o wymaganiach 

dotyczących zakupu i specyfikacji produktu. Dostawca i nabywca uzgodnią specyfikację 

produktu. Specyfikacja wymaga udokumentowania. Patrz Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

„Stosunki z dostawcami“. 
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Przy zakupie bezpośrednio od rolników zajmujących się produkcją podstawową, 

materiały przychodzące mogą podlegać ocenie według produktu i regionu, ponieważ 

dostawców może być wielu. 

6.2.2 Transport/dostawa 

Podmiot wdroży wymagania dotyczące transportu określone w Przewodniku EFISC-GTP 

§4.3.11 „Transport“ oraz w dokumencie sektorowym GTP §8 „Moduł transportowy“. 

Podmiot odbierający zazwyczaj skupuje nieprzetworzone produkty od rolników. Towar 

jest dostarczany bezpośrednio przez rolników do magazynów podmiotu odbierającego 

lub przewożony z gospodarstw rolnych do magazynów podmiotu odbierającego 

(będących jego własnością lub wynajmowanych) pojazdami podmiotu odbierającego lub 

przez przewoźnika, z którym podmiot odbierający zawarł umowę. 

Podmiot poinformuje przewoźnika o wymaganiach transportowych w celu spełnienia 

wymagań dotyczących transportu. 

6.2.3  Przyjęcie materiałów paszowych/żywnościowych 

Przy odbiorze produktów podmiot przeprowadza kontrolę przyjęcia. Weryfikuje on, czy 

odebrane produkty są zgodne z wymaganiami/specyfikacjami (patrz Przewodnik EFISC-

GTP §4.3.2 „Postępowanie z materiałami przychodzącymi“). 

Podmiot sprawdza, czy transport jest zgodny z określonymi wymaganiami (minimalna 

kontrola przestrzegania przepisów ICRT-IDTF w transporcie drogowym, certyfikacja 

przewoźnika, zgodność z wymaganiami w zakresie kolejności załadunku, poprzednich 

transportów i wdrożenia niezbędnych procedur czyszczenia). 

Nie dotyczy to rolników posiadających własne środki transportu. Należy jednak 

przeprowadzić kontrolę wzrokową czystości i przestrzeni ładunkowej środków transportu 

rolników. 

Uprawy przychodzące podlegają ocenie pod kątem występowania zagrożeń. Po 

dokonaniu odbioru produktów, dla każdego pojedynczego podmiotu realizującego 

dostawę należy wdrożyć program kontroli przyjęcia określony w Przewodniku EFISC-GTP 

§4.3.1.2 „Wymagania dotyczące materiałów przychodzących“, z uwzględnieniem między 

innymi: 

➢ Identyfikacji (dostawca, produkt itp.) i rejestracji dostawy; 
➢ Zebrania informacji, czy przed dostawą do magazynu podmiotu składującego 

ziarna zostały poddane działaniu pestycydów po zbiorze; 
➢ Pobrania próbki zgodnie z programem pobierania próbek; 

➢ Przeprowadzenia kontroli węchowej i wzrokowej dostarczonej partii w celu 
wykrycia potencjalnej obecności przykrego zapachu, owadów, ciał obcych itp; 

➢ Sprawdzenia stanu produktu z dostarczonej partii zgodnie z określonymi 

wymaganiami (np. wilgotność), zaprotokołowania stanu i ewentualnego 
wysuszenia produktu; 

➢ Ustalenia kryteriów klasyfikacji i przyporządkowania odebranych produktów. 
➢ W stosownych przypadkach należy określić środki naprawcze. 

 



 
Przewodnik EFISC-GTP - Sektorowy dokument referencyjny dotyczący zbioru, przechowywania, sprzedaży i transportu 
bezpiecznych materiałów paszowych/żywnościowych    
  Strona 27 z 110     

 

 

Patrz Przewodnik EFISC-GTP Tabela 2 Schemat przepływu procesów EFISC-GTP – zakres 
monitorowania F i G.² 
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Wskazówki dla rolników (dobre praktyki rolnicze) 

• Podmiot odbierający powinien przekazać rolnikom zajmującym się produkcją 

podstawową dobre praktyki rolnicze i higieniczne. 

• Należy przypomnieć rolnikom o ich obowiązkach w zakresie wewnętrznej i 

zewnętrznej czystości środków transportu wykorzystywanych do przewozu 

towarów objętych zakresem certyfikacji EFISC-GTP. Należy im również 

przypomnieć o znaczeniu prowadzenia ewidencji, zwłaszcza jeśli środek transportu 

musi zostać oczyszczony po wcześniejszym transporcie produktu innego niż zboża 

lub nasiona oleiste. 

• Rolnikom należy doradzać przestrzeganie zaleceń zawartych w przewodnikach 

dobrych praktyk higienicznych dotyczących roślin uprawnych, w szczególności w 

odniesieniu do zasad czyszczenia i kolejności transportu. W tym celu należy 

odnieść się do opublikowanych unijnych lub krajowych przewodników dotyczących 

roślin uprawnych. 

 

Zarządzanie pestycydami link do broszury MVO-Coceral 

Rolnicy powinni otrzymać wytyczne dotyczące stosowania pestycydów: 

• Należy zwrócić uwagę na przestrzeganie bezpiecznej częstotliwości stosowania 

wszelkich środków chemicznych na uprawach. W przeciwnym razie pozostałości 

tych substancji chemicznych pozostaną w nasionach i nie będzie możliwa ich 

sprzedaż, ponieważ nasiona te nie będą zgodne z rozporządzeniem UE nr 

396/2005. 

• Należy upewnić się, że podczas stosowania oprysku środkami chemicznymi na 

uprawach przestrzegane są zalecane dawki oprysku. Opryskiwanie dawkami 

większymi niż zalecane doprowadzi do wysokich poziomów pestycydów w 

pozyskanych nasionach, a w rezultacie do przekroczenia najwyższych 

dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) wymaganych przepisami UE. 

• Należy upewnić się, że pojazdy transportowe są całkowicie czyste podczas 

transportu nasion, tak aby nie były one zanieczyszczone chemikaliami lub innymi 

substancjami toksycznymi, które mogły być wcześniej transportowane tym 

samym pojazdem. 

• Środki chemiczne przechowywane w gospodarstwie powinny znajdować się z dala 

od magazynu z ziarnami i materiałami siewnymi. Magazyn środków chemicznych 

powinien być całkowicie szczelny, aby uniknąć wycieku. 

• Należy upewnić się, że wszystkie rodzaje nawozów, olejów i płynów 

eksploatacyjnych do urządzeń elektrycznych są oddzielone od magazynu z 

ziarnami i materiałami siewnymi. 

• Należy upewnić się, że nasiona przeznaczone do wykorzystania do siewu są 

oddzielone od nasion przeznaczonych do sprzedaży i zabezpieczone przed 

zanieczyszczeń pestycydami. 

http://www.mvo.nl/media/voedselveiligheid/mvo_pesticiden-en_incl_paraquat.pdf
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6.2.4 Wstępne przechowywanie 

Podmiot wdroży wymagania określone w Przewodniku EFISC-GTP §4.3.10 

„Przechowywanie“ oraz w dokumencie sektorowym GTP §6 „Moduł odbioru“ i §7 „Moduł 

przechowywania“). 

Celem przechowywania wstępnego jest dostosowanie ilości produktów wejściowych do 

wydajności suszenia, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka zmian właściwości ziaren 
przed docelowym przechowywaniem. 

 
Podmiot określi i zastosuje parametry monitorowania w odniesieniu do wstępnego 

przechowywania materiału przychodzącego na podstawie oceny ryzyka (np. czas 

trwania, temperatura, wilgotność, warunki przechowywania i warunki pogodowe). 

Wytyczne dotyczące działalności w zakresie wstępnego przechowywania 

Ziarna mogą być przechowywane w warunkach kontrolowanych tylko wtedy, gdy ich 

wilgotność jest wystarczająco niska. Zawartość wilgoci musi być niższa niż normy 

handlowe: 15% dla kukurydzy, pszenicy zwyczajnej i jęczmienia, 14,5% dla sorgo, 14% 

dla pszenicy durum, grochu i soi, 9% dla słonecznika i rzepaku. Odebrane ziarna o 

wyższej wilgotności muszą zostać wysuszone, aby zapobiec pogorszeniu ich jakości 

podczas przechowywania. Kukurydza i sorgo są powszechnie suszone metodami 

sztucznymi. 

Po zbiorze, mokre ziarna w tymczasowym magazynie mogą rozwinąć aktywność 

biologiczną, która szybko wpłynie na ich bezpieczeństwo jako materiałów 

paszowych/żywnościowych oraz właściwości technologiczne, prowadząc do utraty suchej 

masy. 

Pleśń obecna w ziarnach jeszcze na polu może podczas wstępnego przechowywania 

powodować powstanie mikotoksyn, które nie zostaną wyeliminowane przez ciepło w 

procesie suszenia. Ponadto wstępnie przechowywana kukurydza będzie łatwiej ulegać 

degradacji na skutek ciepła w procesie suszenia. 

Przyjmuje się, że w przypadku kukurydzy odebranej z wilgotnością 35% i wstępnie 

magazynowanej przez 48 godzin, suszy się ją przy obniżonej temperaturze powietrza 

wynoszącej 20°C, aby uzyskać taką samą jakość jak w przypadku suchego ziarna. 

Kukurydza wstępnie przechowywana dłużej niż 48 godzin znacznie straci na jakości. 

Czas wstępnego przechowywania słonecznika nie może przekraczać 24 - 36 godzin. 

W przypadku silosów używanych do wstępnego przechowywania przed suszeniem, 
konwencjonalna wentylacja chłodząca o właściwym natężeniu przepływu powietrza w 

zakresie od 10 do 20 m3 powietrza na godzinę, w przeliczeniu na metr sześcienny ziarna, 
nie jest właściwym rozwiązaniem do chłodzenia ziaren. Wręcz przeciwnie. Doprowadzany 
tlen aktywuje reakcje biologiczne i przyspiesza wzrost temperatury, która może w ten 

sposób osiągnąć nawet 60°C. 
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W przypadku braku wentylacji, dwutlenek węgla naturalnie uwalniany z ziarna stopniowo 

wypiera tlen, co zmniejsza aktywność biologiczną w ziarnie i w konsekwencji ilość 

uwalnianego ciepła. 

Każda suszarnia musi być wyposażona w urządzenie do wstępnego czyszczenia lub tacę 

do suszenia zlokalizowaną przed suszarnią. 
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6.2.5 Postępowanie i wprowadzenie do obrotu 

Podmiot odbierający przygotowuje produkty przed wprowadzeniem ich do obrotu 
zapewniając zachowanie ich właściwości organoleptycznych i bezpieczeństwa, a także 

ograniczając ryzyko rozwoju szkodników lub zagrożenia. 
 
Krok ten obejmuje fizyczne postępowanie z produktem, zaś składać się na niego mogą 

następujące procesy: 
o Mieszanie: Połączenie dwu lub więcej partii tego samego rodzaju materiałów 

paszowych/żywnościowych, tak aby mogły one utracić swoje indywidualne cechy 
charakterystyczne i stać się jednolitą partią. Mieszanie wykonywane w celu 
rozcieńczenia zanieczyszczeń objętych regulacjami jest zabronione zgodnie z 

przepisami UE; 
o Siekanie: Zmniejszenie wielkości cząstek za pomocą jednego lub kilku noży; 

o Czyszczenie: Usuwanie przedmiotów (zanieczyszczeń, np. kamieni) lub części 
wegetatywnych rośliny, np. niezamocowanych cząstek słomy, łusek ziarna lub 
chwastów; 

o Obłuszczanie: Całkowite lub częściowe usunięcie zewnętrznych warstw z ziarna, 
nasion, owoców, orzechów i innych; 

o Obłuskiwanie: Usuwanie zewnętrznych łusek ziaren i nasion zazwyczaj za pomocą 
środków fizycznych; 

o Suszenie: Odwodnienie za pomocą sztucznych lub naturalnych procesów; 

o Rozdrobnienie: Proces rozdrabniania materiału paszowego na kawałki; 
o Filtrowanie: Oddzielenie mieszaniny cieczy i materiałów stałych poprzez 

przepuszczenie cieczy przez porowate medium lub membranę; 
o Nebulizacja: Proces polegający na powlekaniu poruszającego się ziarna wyjątkowo 

drobną mgiełką, co zapewnia bardziej równomierne stosowanie pestycydów lub 

innych sposobów obróbki (np. odpylania) niż w przypadku opryskiwania 
substancją stałą. 

o Przesiewanie: Oddzielanie cząstek o różnej wielkości poprzez przepuszczanie 
materiałów paszowych przez sito (sita) podczas ich wstrząsania lub 

przesypywania; 
o Wentylacja: Proces cyrkulacji strumienia powietrza za pomocą środków 

mechanicznych lub naturalnych przez produkt w celu jego schłodzenia lub 

wysuszenia bądź obniżenia wilgotności; 
o Lub inne czynności, takie jak sortowanie, pakowanie w worki lub zabiegi z użyciem 

środków ochrony roślin. 
 

6.2.6 Przechowywanie, sprzedaż, przygotowanie pod kątem 

specyfikacji kontraktowych i załadunek 

Zob. dokument sektorowy GTP §5 „Moduł handlowy“.  
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Wytyczne dotyczące suszenia ziarna i nasion oleistych 

Podmiot określa, stosuje i rejestruje parametry do celów kontroli i monitorowania 

operacji suszenia. Celem suszenia jest doprowadzenie ziarna lub nasion oleistych do 

takiego poziomu wilgotności, który pozwoli na ich dobre zakonserwowanie podczas 

przechowywania, przy jednoczesnym zachowaniu ich właściwości technologicznych. 

Konstrukcję suszarni i źródło energii należy dostosować do jej przeznaczenia oraz unikać 

ryzyka zanieczyszczenia produktu. 

Urządzenia suszące powinny być regularnie konserwowane zgodnie z instrukcją 

producenta przez kompetentny personel w celu zapewnienia efektywnego działania 

palników. 

Preferowane jest zastosowanie suszenia pośredniego. Jeżeli do suszenia stosowane są 

gazy spalinowe, rodzaj paliwa - na podstawie oceny ryzyka - powinien być bezpieczny 

dla paszy/żywności. 

Czynność suszenia może powodować zwiększone ryzyko zanieczyszczenia dioksynami. 

W związku z tym podmiot powinien określić wymagania dotyczące monitorowania 

dioksyn w oparciu o dokonaną przez siebie ocenę ryzyka.  
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7 MODUŁ PRZECHOWYWANIA 

7.1 Informacje ogólne 

W module przechowywania przedstawiono, oprócz Przewodnika EFISC-GTP, 

dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pasz/żywności w zakresie 

przechowywania materiałów paszowych/żywnościowych przez podmioty 

składujące działające jako usługodawcy dla przedsiębiorstwa handlowego. 

Wymagania opisane w ramach modułu handlowego mają zastosowanie również do 

podmiotu składującego, stosownie do przypadku. Następujące wymagania obowiązują 

jako dodatkowe w zakresie działalności podmiotu odbierającego. 

Odpowiedzialność podmiotu składującego jest ograniczona do czynności 

przechowywania i przeładunków. 

Odpowiedzialność za materiały paszowe/żywnościowe spoczywa na kliencie lub 

właścicielu. 

Podmiot składujący zarządza i wykonuje wszystkie czynności związane z obsługą, 

przechowywaniem i przeładunkiem materiałów paszowych/żywnościowych oraz 

produktów technicznych w obiektach magazynowych (port, silosy, magazyny i 

magazyny płaskie). 

Operacje przechowywania mogą być wykonywane z wykorzystaniem instalacji będących 

własnością podmiotów lub z wykorzystaniem zakontraktowanych usługodawców. 

Między innymi: 

 podmiot składujący powinien spełnić odpowiednie wymagania Przewodnika 

EFISC-GTP oraz niniejszego dokumentu sektorowego GTP; 

 

 podmiot składujący jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa 

paszy/żywności oraz zgodności umownej produktów, które mają być 

wprowadzone do obrotu, w sposób określony i uzgodniony z właścicielem towaru; 

 podmiot składujący otrzymuje od właściciela towaru informacje i instrukcje 

dotyczące bezpieczeństwa paszy/żywności w celu zapewnienia prawidłowego 

przechowywania. Informacje te powinny umożliwić podmiotowi składującemu 

dokonanie oceny ryzyka i określenie właściwych warunków przechowywania; 

 podmiot składujący ma techniczną możliwość wykonywania różnych czynności 

związanych z „czyszczeniem, sortowaniem, suszeniem” itp.; 

 podmiot składujący jest usługodawca i nigdy nie staje się właścicielem towaru; 

 podmiot składujący podlega właścicielowi towaru; 

 monitorowanie powinno skupiać się na warunkach przechowywania i 

przeładunku. 
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7.2 Zasady działań operacyjnych 

Podmiot wdroży zasady działań operacyjnych określone w Przewodniku EFISC-GTP §4.3 

„Zasady działań operacyjnych”. Poniższa sekcja zawiera wyjaśnienia lub dodatkowe 

wymagania dotyczące czynności przechowywania. 

Etapy procesu wg schematów przepływu procesu §4.1 - §4.2 należące do modułu 

przechowywania 

1. Zakup od rolnika lub przedsiębiorstwa handlowego (1.A i 1.B) 

2. Transport/dostawa 

3. Przyjęcie materiałów paszowych/żywnościowych 

4. Wstępne przechowywanie 

5. Postępowanie i wprowadzenie do obrotu 

6. Przechowywanie 

7. Sprzedaż 

8. Przygotowanie pod kątem specyfikacji kontraktowych 

9. Załadunek 

7.2.1 Przyjęcie materiałów paszowych/żywnościowych 

Produkty mogą być dostarczane różnymi pojazdami, takimi jak statki morskie, barki, 

wagony kolejowe i pojazdy ciężarowe. 

Przed przybyciem towaru do terminalu właściciel ładunku ma obowiązek podania mu 

opisu i właściwości niezbędnych dla tegoż terminalu, w szczególności gdy towar ma być 

przyjęty do przechowywania przez dłuższy okres i gdy towar nie odpowiada zasadzie 

odpowiedniej jakości i braku szkodliwości. 

Aspekty, które mają wpływ na bezpieczny obszar pracy personelu w przedziałach i wokół 

nich, powinny również stanowić część przepływu informacji do terminalu, na przykład w 

przypadku fumigacji towaru, podczas transportu lub wcześniej, informacje te muszą być 

dostarczone, włącznie z zastosowanym fumigantem. 

Po przybyciu towaru do terminalu, zanim zostanie on do niego fizycznie wprowadzony, 

terminal przeprowadza oględziny stanu towaru. Trzy poprzednie ładunki należy 

sprawdzić z wykazem IDTF i udokumentować. 

Pierwsza kontrola wzrokowa i fizyczna powinna zostać przeprowadzona zgodnie z 

Przewodnikiem EFISC-GTP §4.3.2 „Postępowanie z materiałami przychodzącymi”, 

między innymi: 

➢ Zgodność towaru z wcześniej podanym opisem (co należy rozumieć w taki sposób, 
że jeżeli uzgodniono śrutę sojową, to jest to śruta, nie zaś granulat ani też mączka 

kukurydziana) 
➢ Barwa 

➢ Postać fizyczna 
➢ Zapach 
➢ Ewentualne zanieczyszczenie przez owady, brud lub inne przedmioty, które nie 

należą do produktu 
➢ Temperatura 
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➢ Wilgoć powodująca butwienie/pleśnienie 
 

Jeżeli operator terminalu ma wątpliwości co do stanu towaru, jest on uprawniony do 

podjęcia odpowiednich działań naprawczych w porozumieniu z właścicielem towaru. 

Próbki i analizy powinny być przeprowadzane w oparciu o ocenę ryzyka. Metody 

pobierania próbek powinny być zgodne z prawem europejskim. Próbki powinny być 

przechowywane zgodnie z wymaganiami mającymi zastosowanie w danym kraju. Zob. 

Przewodnik EFISC-GTP §4.4.3 „Kontrola, pobieranie próbek i analiza”. 

7.2.2 Przechowywanie 

Ogólne wymagania dotyczące przechowywania opisano w Poradniku EFISC-GTP §4.3.10 

„Przechowywanie”. 
 

Urządzenia zasilane benzyną lub olejem napędowym nie powinny być stosowane w 
miejscach przechowywania materiałów paszowych/żywnościowych. 
 

7.2.2.1 Segregacja produktów 

Należy wprowadzić segregację na paszę/żywność/produkty techniczne oraz produkty 

certyfikowane/niecertyfikowane (zob. Przewodnik EFISC-GTP §4.3.9 „Postępowanie z 

niecertyfikowanymi materiałami paszowymi/żywnościowymi podczas zbioru, 

sprzedaży, przechowywania i transportu”). 

Jeśli zbiory certyfikowane i niecertyfikowane zostaną zmieszane w celu przechowania, 

całą partię należy uznać za niecertyfikowaną. Wymaga to udokumentowania. 

Praca pustych przenośników łańcuchowych, przenośników taśmowych i podnośników po 
każdej partii produktu może zostać uznana za odpowiednią procedurę czyszczenia linii 
przesyłowej pomiędzy różnymi produktami/produktami o różnym statusie certyfikacji. 

Zob. EFISC-GTP §4.3.4 „Środki zapobiegające zanieczyszczeniu krzyżowemu”. 
 

7.2.2.2 Monitorowanie miejsca przechowywania 

Podmiot składujący, w oparciu o ocenę ryzyka, przeprowadza kontrole określonych 

warunków przechowywania w każdym składzie towarów. Ustalenia należy 

dokumentować, a w przypadku nieprawidłowości informować o nich właściciela towaru. 

Należy określić i rejestrować działania naprawcze. 

7.2.2.3 Zastosowanie pestycydów 

Podmiot składujący określa i dokumentuje metody pracy w zakresie stosowania 

pestycydów w celu uniknięcia zanieczyszczenia zgodnie z prawodawstwem unijnym i 

krajowym. Zob. Baza danych pestycydów UE dla produktów i najwyższych 

dopuszczalnych poziomów pozostałości. Podmioty składujące potwierdzają, że stosowane 

pestycydy i fumiganty zostały również zatwierdzone przez właściciela towaru. 

  

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
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Wytyczne dla podmiotów składujących dotyczące stosowania pestycydów 

Podmiot powinien wziąć pod uwagę następujące wytyczne dotyczące dawkowania 

pestycydów: 

• Silosy muszą być odpowiednio zaprojektowane, aby uniknąć wnikania wody i 

dostawania się do nich gryzoni. Należy się upewnić, że nie ma żadnych wycieków, które 

mogłyby spowodować zanieczyszczenie przechowywanego ziarna lub nasion. 

 

• W każdym wypadku, gdy mają być składowane inne nasiona lub zboże, należy 

wyczyścić wewnętrzne ściany silosu, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. 

Czyszczenie wewnętrznych ścian silosu ma zasadnicze znaczenie, w przypadku gdy 

bezpośrednio poprzedzającym przechowywanym produktem było ziarno lub nasiona, 

które zostały poddane obróbce chemicznej. 

 

• Należy czyścić przenośniki taśmowe (redlery, taśmy itp.) zawsze, gdy następuje 

zmiana materiału - zwłaszcza jeżeli nasiona lub ziarno poddane obróbce pestycydami 

zostało przez nie przepuszczone. 

 

• Pestycydy służące do przechowywania są dozwolone tylko w przypadku obróbki zbóż, 

a nie nasion oleistych. . Owady rzadko atakują nasiona oleiste, więc nie ma potrzeby ich 

ochrony. W państwach trzecich triwodorek fosforu może być stosowany jako pestycyd 

do przechowywania nasion oleistych, jednak jego stosowanie w UE jest zakazane. 

 

• W przypadku gdy przechowywane zboże wymaga zastosowania pestycydów, powinien 

istnieć arkusz rejestracyjny. Zapewnia to możliwość prześledzenia wszelkich 

ewentualnych problemów w trakcie eksploatacji w całym łańcuchu dostaw, począwszy 

od rolnika. Rejestr ten powinien zawierać: datę, godzinę dawkowania, przyczynę 

dawkowania, rodzaj dawkowania, rodzaj zastosowanych środków chemicznych, dawkę, 

czyszczenie redlerów po dawkowaniu oraz podpis podmiotu. 

W przypadku posiadania urządzeń opryskujących w pomieszczeniach magazynowych 

przeznaczonych do ochrony zbóż: przed transportem słonecznika lub jakichkolwiek 

innych nasion oleistych za pomocą redlerów należy systematycznie sprawdzać 

następujące elementy: usunięcie poprzedniego ziarna z taśm/redlerów, wyczyszczenie 

redlerów/taśm przenośnika i usunięcie wszelkich pozostałości pestycydów, wyłączenie 

urządzeń opryskujących, brak wycieków z dysz na taśmy/redlery. Powinny być dostępne 

udokumentowane dowody tych kontroli. 
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Zdjęcie 1 i 2 Przykłady przechowywania ziarna 
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7.2.3 Przygotowanie pod kątem specyfikacji kontraktowych 

Podmiot przygotuje materiały paszowe/żywnościowe do wprowadzenia do obrotu 

zgodnie z ustawodawstwem UE i krajowym, wymaganiami Przewodnika EFISC-GTP, 

niniejszego dokumentu sektorowego i wymagań wynikających z umowy. Zob. również 

Moduł odbioru w niniejszym dokumencie sektorowym. 

Ten etap dotyczy ostatecznego przygotowania produktu przed dostawą. Podmiot zapewni 

bezpieczeństwo fizycznego postępowania z produktem i jego przetwarzanie. 

Przedsiębiorstwo handlowe określi oraz wdroży niezbędne działania w celu zachowania 

właściwości organoleptycznych i bezpieczeństwa, jak również zmniejszenia ryzyka 

rozwoju szkodników i powstania zagrożeń 

Ocena ryzyka HACCP uwzględnia ryzyko związane z postępowaniem z danym materiałem 

paszowym/żywnościowym. Etap ten, jako etap obsługowy, obejmuje fizyczne 

postępowanie z produktem za pomocą następujących procesów: 

o Mieszanie: Połączenie dwu lub więcej partii tego samego rodzaju materiałów 

paszowych/żywnościowych, tak aby mogły one utracić swoje indywidualne cechy 
charakterystyczne i stać się jednolitą partią. Mieszanie wykonywane w celu 
rozcieńczenia zanieczyszczeń objętych regulacjami jest zabronione zgodnie z 

przepisami UE; 
o Sortowanie: Operacja mechaniczna polegająca na sortowaniu danego gatunku w 

celu zapewnienia zgodności ze specyfikacją klienta (przykład: sortowanie 
jęczmienia browarnego). 

o Siekanie: Zmniejszenie wielkości cząstek za pomocą jednego lub kilku noży; 

o Czyszczenie: Usuwanie przedmiotów (zanieczyszczeń, np. kamieni) lub części 
wegetatywnych rośliny, np. niezamocowanych cząstek słomy, łusek ziarna lub 

chwastów; 
o Obłuszczanie: Całkowite lub częściowe usunięcie zewnętrznych warstw z ziarna, 

nasion, owoców, orzechów i innych; 

o Obłuskiwanie: Usuwanie zewnętrznych łusek ziaren i nasion zazwyczaj za pomocą 
środków fizycznych; 

o Suszenie: Odwodnienie za pomocą sztucznych lub naturalnych procesów; 
o Rozdrobnienie: Proces rozdrabniania materiału paszowego na kawałki; 
o Filtrowanie: Oddzielenie mieszaniny cieczy i materiałów stałych poprzez 

przepuszczenie cieczy przez porowate medium lub membranę; 
o Przesiewanie: Oddzielanie cząstek o różnej wielkości poprzez przepuszczanie 

materiałów paszowych przez sito (sita) podczas ich wstrząsania lub 
przesypywania; 

o Etykietowanie: Umieszczanie określonych informacji na temat cech 

charakterystycznych lub zastosowań produktów w celu poprawy 
identyfikowalności lub zgodności z przepisami bądź innymi zobowiązaniami 

umownymi. 
o Homogenizacja: Jest to mieszanie opakowania ziarna w celu uzyskania jego 

jednorodnej partii. 
o Lub inne czynności, takie jak pobieranie próbek, sortowanie, pakowanie w worki 

lub zabiegi z użyciem środków ochrony roślin. 
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7.2.4 Załadunek 

Zob. dokument sektorowy GTP §5.2.9 „Załadunek“.  
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8 MODUŁ TRANSPORTOWY 

8.1 Informacje ogólne 

Moduł transportowy, poza Przewodnikiem EFISC-GTP, zawiera dodatkowe 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa paszy/żywności w zakresie transportu 

materiałów paszowych/żywnościowych. 

Wymagania opisane w ramach modułu handlowego mają zastosowanie również do 

przewoźnika, stosownie do przypadku. Następujące wymagania obowiązują jako 

dodatkowe w zakresie działalności przewoźnika. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu wskazano w Przewodniku EFISC-GTP §4.3.11 

„Transport”. 

Moduł transportowy zajmuje się zarządzaniem i realizacją wszystkich działań związanych 

z przewozem materiałów paszowych/żywnościowych z punktu A do punktu B, 

transportem drogowym/rzecznym/kolejowym lub morskim. 

Podmiot powinien posiadać system, który skutecznie rejestruje i przekazuje informacje 

dotyczące wymagań klienta w zakresie dostaw/odbioru. Podmiot powinien być w stanie 

wykazać, że status certyfikacji danego materiału paszowego/żywnościowego w trakcie 

procesu alokacji/dostawy jest utrzymany. 

8.2 Zasady działań operacyjnych 

Podmiot wdroży zasady działań operacyjnych określone w Przewodniku EFISC-GTP §4.3 

„Zasady działań operacyjnych“. 

Poniższa sekcja zawiera wyjaśnienia lub dodatkowe wymagania dotyczące czynności 

przewozowych. 

Etapy procesu wg schematów przepływu procesu §4.1 i §4.2 należące do modułu 

transportowego: 

1. Zakup od rolnika lub przedsiębiorstwa handlowego (1.A i 1.B) 

2. Transport/dostawa 

3. Przyjęcie materiałów paszowych/żywnościowych 

4. Wstępne przechowywanie 

5. Postępowanie i wprowadzenie do obrotu 

6. Przechowywanie 

7. Sprzedaż 

8. Przygotowanie pod kątem specyfikacji kontraktowych 

9. Załadunek 
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8.2.1 Transport/dostawa 

Podmiot powinien stosować się do wymogów określonych w Przewodniku EFISC-GTP 

§4.3.11 „Transport”. 

Podmiot zastosuje niezbędne środki w celu zapewnienia bezpiecznego transportu 

materiałów paszowych/żywnościowych i uniknięcia zanieczyszczenia. 

Należy wprowadzić procedury zapewniające utrzymanie środków transportu (pojazdów, 

środków transportu i kontenerów) w odpowiednim stanie. 

Podmiot zapewni, aby przestrzenie ładunkowe były zakryte podczas transportu. Należy 

zapobiegać penetracji wód opadowych, zanieczyszczeniu odchodami ptaków lub innym 

formom zanieczyszczenia przestrzeni ładunkowych, nawet jeśli przestrzeń ładunkowa 

jest pusta. 

Po rozładowaniu podmiot powinien sprawdzić wzrokowo, czy w przestrzeni ładunkowej 

nie ma pozostałości ładunku. Podmiot powinien usunąć pozostałości ładunku. 

8.2.2 Transport śródlądowymi drogami wodnymi, drogą morską i 

koleją 

Podmiot powinien stosować się do wymogów określonych w Przewodniku EFISC-GTP 

§4.3.11 „Transport” oraz bardziej szczegółowo w §4.3.11.5 „Transport wodny i 

kolejowy”. 

Osoby prowadzące łodzie i składy kolejowe powinny przedstawić dziennik pokładowy 

zawierający ich kolejne transporty (rodzaj i charakter towaru, rodzaj i data czyszczenia). 

Do opisu towarów (charakter i rodzaj) należy użyć numeru IDTF produktów. 

Ładownia, pokrywy luków i luki statków (statków morskich lub oceanicznych lub barek) 

używanych do transportu produktów muszą być czyste, wodoszczelne, suche, bezwonne 

i w nienagannym stanie technicznym. 

W przypadku pociągów transport materiałów paszowych/żywnościowych luzem powinien 

odbywać się wyłącznie wagonami, które są przeznaczone jedynie do przewozu surowych 

lub półprzetworzonych produktów rolnych. Wagony takie powinny być czyste, 

wodoszczelne, suche, bezwonne i w nienagannym stanie technicznym. W przypadku 

transportu kolejowego rejestruje się trzy poprzednie ładunki i ostatnią operację 

czyszczenia. 

Przed załadunkiem produktów podmioty korzystający ze statku (statku morskiego lub 

oceanicznego lub barki) zatwierdzonego do przewozu ich produktów są informowani o 

trzech poprzednich ładunkach oraz o procedurze czyszczenia zastosowanej w odniesieniu 

do ostatniego ładunku. 
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8.2.2.1 Wymagania dotyczące inspektora przestrzeni ładunkowej 

(LCI) 

Podmiot dokonuje przeglądu przestrzeni ładunkowych w transporcie wodnym i 

kolejowym zgodnie z Przewodnikiem EFISC-GTP §4.3.11.6 „Przegląd ładunku w 

transporcie wodnym i kolejowym“ 

Podmiot EFISC-GTP, który wydaje polecenie przeprowadzenia przeglądu przestrzeni 

ładunkowej, dostarczy inspektorowi ds. załadunku wszelkie instrukcje niezbędne do 

przeprowadzenia określonych kontroli i sporządzania raportów w ramach tego przeglądu 

w celu umożliwienia prawidłowego zidentyfikowania i identyfikowalności ładunku (nazwa, 

data, lokalizacja, ilość, nadawca, odbiorca, miejsce przeznaczenia, dane kontaktowe, 

numer listu przewozowego itp.) oraz informacje wymienione niżej: 

• wyniki oględzin każdej przestrzeni ładunkowej (LC), których celem jest ocena jej 

przydatności do przechowywania i transportu towaru, który ma zostać 

załadowany, 

• zapewnienie, że przestrzenie ładunkowe są czyste, puste, suche i bezwonne, 

• ocena braku pozostałości i wszelkich niesprzyjających elementów, które mogłyby 

zanieczyścić ładunek, 

• weryfikacja braku owadów i szkodników (martwych lub żywych), 

• sprawdzenie, czy istnieje możliwość zamknięcia LC i czy są one w dobrym stanie, 

tak aby ładunek mógł zostać odpowiednio przewieziony nie podlegając wpływom 

czynników zewnętrznych, 

• opis wszelkich niezgodności i działań naprawczych 

• w odniesieniu do każdej ładowni - wymienienie co najmniej trzech ostatnich 

ładunków oraz operacji czyszczenia wykonanych po nich. 

Sprawozdanie z przeglądu przestrzeni ładunkowej musi być jednoznaczne i zawierać 

informacje istotne dla odbioru danej przestrzeni ładunkowej. To sprawozdanie powinno 

zostać podpisane przez Inspektora i kapitana lub jego przedstawiciela. 

Ustalenia zawarte w tym sprawozdaniu z przeglądu przestrzeni ładunkowej są 

przekazywane podmiotowi EFISC-GTP tak szybko, jak to możliwe po ich zakończeniu. 
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8.2.2.2 Wymagania dotyczące użytkowania barek 

certyfikowanych/niecertyfikowanych 

 
Jeżeli produkty są bezpośrednio przewożone śródlądową drogą wodną do podmiotu 
certyfikowanego w ramach systemu wymagającego obowiązkowego korzystania z 

certyfikowanych barek (np. GMP+, FCA/Ovocom), podmiot EFISC-GTP powinien używać 
barki certyfikowanej. 

 
Jednakże certyfikowane barki nie zawsze są dostępne na niektórych śródlądowych 
drogach wodnych. W sytuacji gdy certyfikowane barki nie są dostępne, podmiot EFISC-

GTP powinien: 
 

− W porozumieniu ze swoim klientem, zwrócić się o pisemne upoważnienie ze strony 
odpowiedniego właściciela systemu do korzystania z niecertyfikowanego transportu. 

 

− Zwrócić się do właściciela barki z pisemnym wnioskiem o bezzwłoczne zainicjowanie 
wdrożenia odpowiedniego certyfikatu dla żeglugi śródlądowej w terminie 18 miesięcy. 

 
− W przypadku dostawy do certyfikowanego odbiorcy EFISC-GTP podmiot EFISC-GTP 
może skorzystać z transportu niecertyfikowanego pod warunkiem, że zrealizowany 

zostanie przegląd przestrzeni ładunkowej połączony z zastosowaniem właściwych 
procedur czyszczenia po bezpośrednio poprzedzającym ładunku. Powyższe zostanie 

udokumentowane. 

 

8.2.2.3 Czyszczenie ładowni przed załadunkiem 

 

Podmiot powinien przeprowadzić czyszczenie zgodnie z wymogami określonymi w 
Przewodniku EFISC-GTP §4.3.11 „Transport”. 

 

Przestrzeń ładunkową należy sprawdzić pod kątem trzech poprzednich ładunków i 

wymagań dotyczących czystości zgodnie z Przewodnikiem EFISC-GTP §4.3.11 

„Transport”. Stosuje się zdefiniowany protokół czyszczenia zgodnie z §8.2.2.3 

niniejszego dokumentu sektorowego. Kontrolę należy udokumentować. 

Czyszczenie i - w razie potrzeby - dezynfekcja powinny mieć miejsce przed załadunkiem 

materiałów paszowych/żywnościowych. W oparciu o trzy poprzednie ładunki zostaną 

określone, wdrożone i udokumentowane zasady czyszczenia. 

W odniesieniu do transportu drogowego podmiot wprowadza w życie odpowiednie 

wymagania i zalecaną metodę pracy określone w Międzynarodowej Bazie Danych 

Transportu Pasz (IDTF). Do każdego produktu w bazie danych zostanie przypisany 

niepowtarzalny numer IDTF, do którego można się odwoływać za pomocą wspólnych 

nazw produktów. W niektórych okolicznościach po przewozie materiałów zabronionych 

dostępne są procedury przywracania przestrzeni ładunkowych. Obejmują one 

wyczyszczenie przestrzeni ładunkowych na podstawie oceny ryzyka i niezależną 

weryfikację. 

http://www.icrt-idtf.com/en/index.php?setlang=en
http://www.icrt-idtf.com/en/index.php?setlang=en
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Po każdym czyszczeniu należy przeprowadzić co najmniej kontrolę wzrokową. Każdy 

program czyszczenia sporządzony dla danej przestrzeni ładunkowej jest sprawdzany pod 

kątem skuteczności. 

Jeżeli przestrzeń ładunkowa jest wykorzystywana do wielokrotnego transportu tej samej 

żywności lub paszy, dopuszczalne jest ustalenie, w drodze analizy zagrożeń, 

odpowiedniej częstotliwości czyszczenia. 

8.2.3 Korzystanie z IDTF 

W większości przypadków członkowie Międzynarodowego Komitetu Transportu 

Drogowego (ICRT) uzgadniają odpowiednie zasady czyszczenia po przewozie ujętych w 

wykazie towarów lub materiałów, jednak w niektórych przypadkach nie jest to 

wykonalne, być może ze względu na ustawodawstwo krajowe. W takich przypadkach 

pojawiają się one w postaci „Wykazu rozbieżności“ i wyszczególnione zostają wymagania 

poszczególnych systemów. 

W takich okolicznościach należy przestrzegać wymogów systemu obowiązującego w 

miejscu docelowym dostawy towaru. 

 

Wytyczne dotyczące sposobów czyszczenia (IDTF) 

Każda powierzchnia, która ma kontakt z żywnością lub paszą, musi być czysta. 
Kategorie klasyfikacji i czyszczenia przedziałów ładunkowych są następujące: 

A - Czyszczenie na sucho 
W większości przypadków, gdy materiał jest suchy, wystarczające jest dokładne 

szczotkowanie lub odkurzanie, jednak w przypadku gdy materiał jest zbrylony lub 
wilgotny, konieczne będzie mycie. 

 
B - Czyszczenie wodą 
W miarę możliwości zaleca się mycie wodą gorącą (70 - 80 st. C). Tam, gdzie nie jest to 

praktycznie możliwe, może wystarczyć zimna woda. Wszystkie powierzchnie muszą być 
suche przed przeładunkiem lub kontaktem z towarem. 

 
C - Czyszczenie wodą i środkiem czyszczącym 

Mycie roztworem wody gorącej (70 - 80 st. C) z dowolnym środkiem czyszczącym klasy 
spożywczej (środek odkażający/dezynfekcyjny klasy spożywczej) rozcieńczonego 
zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie powierzchnie muszą być suche przed 

przeładunkiem lub kontaktem z towarem. 
 

D - Czyszczenie i dezynfekcja 
Czyszczenie ciśnieniowe gorącym (70 - 80 st. C) roztworem dowolnego kombinowanego 
środka odkażającego/dezynfekcyjnego klasy spożywczej rozcieńczonego zgodnie z 

zaleceniami producenta. Wszystkie powierzchnie muszą być suche przed przeładunkiem 
lub kontaktem z towarem. 

 
Zabronione/wykluczone: Towary niedopuszczone do przewozu. Uwaga: zgodnie z 

http://www.icrt-idtf.com/en/index.php
http://www.icrt-idtf.com/en/index.php
http://www.icrt-idtf.com/en/downloads/voorschriften_voor_reiniging_en_desinfectie_-_eng.pdf
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zasadami IDTF przewóz towarów nieklasyfikowanych jest zabroniony. 

 

Dodatkowe opcje czyszczenia: 

Czyszczenie i dezynfekcja parą wodną 
W stosownych przypadkach, po dokonaniu oceny ryzyka, przestrzenie i powierzchnie 

mogą być czyszczone parą wodną i poddawane obróbce zatwierdzonym, niefenolowego 
środkiem dezynfekcyjnym klasy spożywczej. Wszystkie powierzchnie muszą być suche 

przed przeładunkiem lub kontaktem z towarem. 
s 
Towary porażone 

W przypadku gdy przewożono, przeładowywano lub przechowywano porażony towar i 
nie jest możliwa lub wykonalna fumigacja bądź oprysk, a także uzyskanie wystarczającej 

ilości czasu na skuteczną obróbkę, wszystkie powierzchnie, w tym plandeki pojazdów, 
muszą przejść gruntowne czyszczenie parowe. Wszystkie powierzchnie muszą być suche 
przed przeładunkiem lub kontaktem z towarem. 

 
Stosowanie bomb dymnych nie jest skuteczne ani zalecane. 

Po przewozie towarów/materiałów należy zastosować minimalny poziom czyszczenia 
wymagany według IDTF. Jednakże zgodnie z podejściem opartym na ocenie ryzyka, w 

pewnych okolicznościach może być wymagane dodatkowe czyszczenie. 
 
Czyszczenie dotyczy przestrzeni ładunkowej, spodniej części plandeki i każdej innej 

powierzchni, która może mieć kontakt z przewożonym towarem. Przed ponownym 
załadunkiem wszystkie one powinny zostać opróżnione i osuszone. 

 

8.2.4 Załadunek materiałów paszowych/żywnościowych 

Podmiot powinien przeprowadzić załadunek zgodnie z wymogami określonymi w 

Przewodniku EFISC-GTP §4.3.11 „Transport“. 

Materiały paszowe/żywnościowe (w przewozach kombinowanych) nie mogą zostać 

zmieszane z produktami innymi ani o innym statusie certyfikacji. Podmiot powinien 

zapewnić skuteczne oddzielenie produktów. Komora ładunkowa musi być wyraźnie 

oznaczona i opatrzona etykietą. Zastosowane środki zostaną udokumentowane (patrz 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.9 „Postępowanie z niecertyfikowanymi materiałami 

paszowymi/żywnościowymi w zakresie zbioru, sprzedaży, przechowywania i 

transportu“). 

 

  



 
Przewodnik EFISC-GTP - Sektorowy dokument referencyjny dotyczący zbioru, przechowywania, sprzedaży i transportu 
bezpiecznych materiałów paszowych/żywnościowych    
  Strona 47 z 110     

 

 

9 METODYKA OCEN RYZYKA ŁAŃCUCHA BEZPIECZEŃSTWA 

PASZY/ŻYWNOŚCI GTP 
 

9.1 Przegląd grup produktów podlegających ocenie ryzyka 

łańcucha bezpieczeństwa paszy/żywności 

 zboża i ich produkty pochodne 

 nasiona oleiste i ich produkty pochodne 

 nasiona roślin strączkowych i ich produkty pochodne 

 bulwy, korzenie i ich produkty pochodne 

 inne produkty i ich produkty pochodne 

9.2 W jaki sposób Coceral przeprowadził oceny ryzyka łańcucha 

 
Coceral zastosował metodologię opisaną w Przewodniku EFISC-GTP §6 „System HACCP“. 

Dla każdej grupy produktów COCERAL-GTP przeprowadził ocenę zagrożeń na etapach 

procesu opisanych w schematach przepływu procesu §4.1 i §4.2 w celu przekazania 

przedsiębiorstwu handlowemu wytycznych dotyczących jego ocen ryzyka. 

1. Dla każdego elementu łańcucha COCERAL-GTP opisał zagrożenia dla 
bezpieczeństwa paszy/żywności, których wystąpienia w danym punkcie łańcucha 
można racjonalnie oczekiwać, pod warunkiem, że nie istnieją żadne środki 

bezpieczeństwa. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa są czynniki biologiczne (B), 
chemiczne (C) lub fizyczne (P) w produkcie lub jego stanie, co czyni go szkodliwym 

dla zdrowia ludzi lub zwierząt. 
 
2. W tych elementach łańcucha, które obejmują działalność rolniczą, takich jak 

uprawa roślin, kontrola zagrożeń należy do obowiązków podmiotów działających 
w tej części łańcucha. Dlatego też zagrożenia tam występujące zostały jedynie 

zidentyfikowane, ale ryzyk z nimi związanych nie poddano dalszej ocenie (brak 
oceny możliwości wystąpienia i wagi). Jednakże zagrożenia wymienione w ocenach 
ryzyka COCERAL-GTP powinny pozwolić lokalnemu podmiotowi na podjęcie 

niezbędnych działań. Członkowie COCERAL-GTP powinni to sprawdzić podejmując 
aktywności w tych łańcuchach. 

Każde badanie HACCP może zawierać następujące rozdziały (pola schematów 
przepływu procesu §4.1 i §4.2) 

1. Zakup od rolnika lub przedsiębiorstwa handlowego (1.A i 1.B) 

2. Transport/dostawa 

3. Przyjęcie materiałów paszowych/żywnościowych 

4. Wstępne przechowywanie 

5. Postępowanie i wprowadzenie do obrotu 

6. Przechowywanie 

7. Sprzedaż 

8. Przygotowanie pod kątem specyfikacji kontraktowych 

9. Załadunek 
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3. Oceny ryzyka różnych przedsiębiorstw handlowych mogą się różnić, na przykład 
w oparciu o pochodzenie surowców oraz indywidualne i szczególne uwarunkowania 

podmiotu. Oceny ryzyka należy traktować jako wytyczne i przykład. 
 

Ponadto w tabelach tych nie wymieniono żadnego operacyjnego programu warunków 
wstępnych (OPRP) ani krytycznego punktu kontroli (CCP), ponieważ decyzja 
prowadząca do ustanowienia takiego OPRP lub CCP powinna odpowiadać rzeczywistości 

każdej lokalizacji. 
 

4. COCERAL-GTP uzasadnił ocenę ryzyka. 
 

5. COCERAL_GTP sprawdził, czy prawodawstwo UE lub normy handlowe, takie jak 

FEDIOL i FOSFA, NOFOTA lub GAFTA, określają wartości graniczne dla danego 
zagrożenia, a jeśli tak, wymienił je. 

 
6. Pakowanie towarów nie jest objęte zakresem przedmiotowej metodyki oceny 

analiz ryzyka łańcucha. Transport dostaw na zasadach ex works (loco fabryka) 

także nie wchodzi w zakres tej metodyki. 
 

COCERAL-GTP poddaje ocenie oceny bezpieczeństwa pasz/żywności co dwa lata. 
 

Ocena ryzyka na poziomie podmiotu jest obowiązkiem każdego podmiotu. 
Niniejszy dokument ma służyć jako przykład i wytyczne. 
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9.3 OGÓLNA OCENA RYZYKA MAJĄCA ZASTOSOWANIE DO KAŻDEGO SUROWCA 

 

DOWOLNY SUROWIEC  1.A Zakup od rolnika lub przedsiębiorstwa handlowego 

Zagrożenie Kat. Prawdop

odobieńs

two 

wystąpie

nia 

Nasilenie Klasa 

ryzyka 

Akt prawny, normy 

branżowe 

Środek kontroli Uwagi 

Ciała obce, takie jak szkło, 

drewno, tworzywa sztuczne, 

metale itp. 

P    Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Przewodnik Copa Cogeca, 

Dobre praktyki rolnicze 
Przewodnik EFISC-GTP 

§4.5.1 Stosunki z 

dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.1.1 Wymogi 

dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 

Specyfikacje dotyczące 

materiałów przychodzących 

i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Specyfikacje produktów 

Umowa z dostawcą 

Podejście oparte na przekazywaniu porad 

rolnikom 

Zgodność z przewodnikiem dobrych praktyk w 

zakresie upraw polowych 

Pozostałości pestycydów 

(dozwolonych) przekraczające 

najwyższy dopuszczalny 

poziom pozostałości (NDP), tj. 

pozostałości środków 

chwastobójczych, 

insektycydów, fungicydów lub 

rodentycydów przekraczające 

NDP 

C    Rozporządzenie 

396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik Copa Cogeca, 

Dobre praktyki rolnicze 
Przewodnik EFISC-GTP 

§4.5.1 Stosunki z 

dostawcami 

Aktywny udział w programach 

nadzoru 

Określenie procedur przeładunku, 

transportu i przechowywania w 

celu zapobiegania 

zanieczyszczeniom krzyżowym 

Specyfikacje produktów 

Umowa z dostawcą 

Podejście oparte na przekazywaniu porad 

rolnikom. Zob. strona 23 „Wytyczne dla rolników“ 

Zgodność z przewodnikiem dobrych praktyk w 

zakresie upraw polowych 

Należy zwrócić uwagę na używanie pestycydów do 

zabiegów po zbiorach. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na pochodzenie 

geograficzne. 

http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
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Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.1.1 Wymogi 

dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 

Specyfikacje dotyczące 

materiałów przychodzących 

i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Zapewnienie prawidłowego wdrożenia 

dodatkowych przepisów krajowych 

Pozostałości pestycydów 

(niedozwolonych) 

przekraczające najwyższy 

dopuszczalny poziom 

pozostałości, tj. pozostałości 

niedozwolonych środków 

chwastobójczych, 

insektycydów, fungicydów lub 

rodentycydów przekraczające 

najwyższy dopuszczalny 

poziom pozostałości 

C    Rozporządzenie 

396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik Copa Cogeca, 

Dobre praktyki rolnicze 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.5.1 Stosunki z 

dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.1.1 Wymogi 

dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 

Specyfikacje dotyczące 

materiałów przychodzących 

i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Aktywny udział w programach 

nadzoru 

Określenie procedur przeładunku, 

transportu i przechowywania w 

celu zapobiegania 

zanieczyszczeniom krzyżowym 

Specyfikacje produktów 

Umowa z dostawcą 

Podejście oparte na przekazywaniu porad 

rolnikom. Zob. strona 23 „Wytyczne dla rolników“ 

Zgodność z przewodnikiem dobrych praktyk w 

zakresie upraw polowych 

Należy zwrócić uwagę na używanie pestycydów do 

zabiegów po zbiorach. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na pochodzenie 

geograficzne. 

Niektóre z zakazanych pestycydów mogą być 

obecne w środowisku naturalnym. 

Zapewnienie prawidłowego wdrożenia 

dodatkowych przepisów krajowych 

Zanieczyszczenie 

mikrobiologiczne powyżej 

określonej wartości granicznej 

Pałeczki jelitowe 

(Enterobacteriaceae) 

Salmonella 

Pleśnie 

M    Rozporządzenie 

852/2004/WE 

Rozporządzenie 

2073/2005/WE 

Przewodnik Copa Cogeca, 

Dobre praktyki rolnicze 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.5.1 Stosunki z 

dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.1.1 Wymogi 

dotyczące zakupów 

Specyfikacje produktów 

Umowa z dostawcą 

Podejście oparte na przekazywaniu porad 

rolnikom (zgodność z przewodnikiem dobrych 

praktyk w zakresie upraw polowych, odmiany 

nasion, suszenia, transportu). 

Zob. strona 23 „Wytyczne dla rolników“ 

Dobre praktyki w zakresie transportu i 

przechowywania na poziomie rolników 

http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
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Przewodnik §6.4 

Specyfikacje dotyczące 

materiałów przychodzących 

i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Mikotoksyny powyżej 

określonej wartości granicznej 

(DON, ZEA, FUM, OTA, AFLA, 

T2 i HT2, sporysz) 

C    Dyrektywa 2002/32/WE 

Zalecenie 2006/576/WE 

Rozporządzenie 

1881/2006/WE 

T2-HT2: Żywność 

Zalecenie 2013/165/UE 

Rozporządzenie 

2015/1940/EU (sporysz w 

żywności) 

Dyrektywa 202/32/WE 

(sporysz w paszy) 

Przewodnik Copa Cogeca, 

Dobre praktyki rolnicze 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.5.1 Stosunki z 

dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.1.1 Wymogi 

dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 

Specyfikacje dotyczące 

materiałów przychodzących 

i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Zgodność z przewodnikiem 

dobrych praktyk w zakresie upraw 

polowych 

Uczestnictwo w systemie 

monitoringu diagnostycznego 

Specyfikacje produktów 

Umowa z dostawcą 

Podejście oparte na przekazywaniu porad 

rolnikom (suszenie w spichlerzach, dojrzałość, 

poprzedni zbiór, uprawa, nawadnianie, ochrona 

fitosanitarna) 

Dobre praktyki przechowywania na poziomie 

rolników 

Uczestnictwo rolników w sieci/doradztwie w 

zakresie ochrony roślin 

Metale ciężkie powyżej 

określonej wartości granicznej 

C    Rozporządzenie 

396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE 

Zalecenie 2006/576/WE 

Rozporządzenie 

1881/2006/WE 

Przewodnik Copa Cogeca, 

Dobre praktyki rolnicze 

Specyfikacje produktów 

Umowa z dostawcą 

Podejście oparte na przekazywaniu porad 

rolnikom (zgodność z przewodnikiem dobrych 

praktyk w zakresie upraw polowych, odmiany 

nasion, suszenia, transportu). 

Szczególną uwagę należy zwrócić na pochodzenie 

geograficzne i niektóre bardziej wrażliwe gatunki 

(por. kadm w słoneczniku lub pszenicy twardej) 

Dobre praktyki nawożenia 

http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
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Przewodnik EFISC-GTP 

§4.5.1 Stosunki z 

dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.1.1 Wymogi 

dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 

Specyfikacje dotyczące 

materiałów przychodzących 

i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Należy unikać korzystania z obszarów 

zanieczyszczonych 

Dioksyny, WWA, tlenki azotu 

powyżej określonych wartości 

granicznych 

C    Dyrektywa 2002/32/WE 

Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Rozporządzenie 

1881/2006/WE Zalecenie 

2014/663/UE 

Przewodnik Copa Cogeca, 

Dobre praktyki rolnicze 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.5.1 Stosunki z 

dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.1.1 Wymogi 

dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 

Specyfikacje dotyczące 

materiałów przychodzących 

i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Specyfikacje produktów 

Umowa z dostawcą 

Podejście oparte na przekazywaniu porad 

rolnikom w zakresie praktyk suszenia 

Zob. wytyczne dotyczące suszenia w module 

zbiorów 

W zależności od położenia geograficznego 

Regularny monitoring produktów gotowych. 

Należy unikać korzystania z obszarów 

zanieczyszczonych  

Fitotoksyny lub inne toksyny 

roślinne bądź inne objęte 

regulacjami składniki (takie jak 

Ambrosia (głównie w 

kukurydzy, słoneczniku lub soi) 

lub taniny (sorgo) powyżej 

wartości granicznych 

C    Dyrektywa 2002/32/WE 

Zalecenie 2015/976/UE 

(alkaloidy tropanowe) 

Rozporządzenie 

1881/2006/WE 

Rozporządzenie 

687/2008/WE 

Zgodność z przewodnikiem 

dobrych praktyk w zakresie upraw 

polowych 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Podejście oparte na przekazywaniu porad 

rolnikom (zgodność z przewodnikiem dobrych 

praktyk w zakresie upraw polowych, odmiany 

nasion, suszenia, transportu). 

Szczególną uwagę należy zwrócić na pochodzenie 

geograficzne. 

http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
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Przewodnik Copa Cogeca, 

Dobre praktyki rolnicze 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.5.1 Stosunki z 

dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.1.1 Wymogi 

dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 

Specyfikacje dotyczące 

materiałów przychodzących 

i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego 

lub sortowanego materiału siewnego 

gospodarstwa 

Odpowiednie czyszczenie produktów 

Nuklidy promieniotwórcze 

powyżej określonych wartości 

granicznych 

Takie jak Cez 134 i 137 

C    Rozporządzenie 

733/2008/WE 

Euratom 2016/52/WE 

Rozporządzenie 2016/6/UE 

(Japonia) 

Przewodnik Copa Cogeca, 

Dobre praktyki rolnicze 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.5.1 Stosunki z 

dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.1.1 Wymogi 

dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 

Specyfikacje dotyczące 

materiałów przychodzących 

i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Monitorowanie i próby przy 

załadunku 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Podejście oparte na przekazywaniu porad 

rolnikom (zgodność z przewodnikiem dobrych 

praktyk w zakresie upraw polowych, odmiany 

nasion, suszenia, transportu). 

Szczególna uwaga na produkty pochodzące z 

krajów zagrożonych (np. Ukraina, Japonia, Rosja) 

http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/copaGUIDEprimary.pdf
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Zanieczyszczenie olejem 

mineralnym 

C Niskie Wysokie 3 Przewodnik EFISC-GTP 

§4.5.1 Stosunki z 

dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.1.1 Wymogi 

dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 

Specyfikacje dotyczące 

materiałów przychodzących 

i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Stosowanie oleju klasy spożywczej 

przez rolników podczas oprysków 

urządzeń do przechowywania 

Kontrola urządzeń, samochodów 

ciężarowych, przenośników, 

silosów 

Stosowanie środków smarnych 

dopuszczonych do kontaktu z 

żywnością zgodnie z oceną ryzyka 

Podejście oparte na przekazywaniu porad 

rolnikom 
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DOWOLNY SUROWIEC  2. Transport/dostawa 
Zagrożenie Kat. Prawdopod

obieństwo 

wystąpienia 

Nasilenie Klasa 

ryzyka 

Akt prawny, 

norma branżowa 

Środek kontroli Uwagi 

Ciała obce, takie jak szkło, drewno, 

tworzywa sztuczne, metale itp. 

P Małe Wysokie 3  Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.12 Transport 

Transportowanie w opakowaniach 

Kontrola wzrokowa i fizyczna 

Specyfikacje produktów 

Umowa z dostawcą 

 

 

Zanieczyszczenia pochodzące z 

poprzednich ładunków lub złe 

praktyki transportowe 

C/P/B Małe Średnie 2 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.12 Transport 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.5 Środki 

zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

Transportowanie w opakowaniach 

Kontrola trzech poprzednich 

ładunków 

Kontrola wzrokowa i fizyczna 

Kontrola stosowanego programu 

czyszczenia 

Kontrola środków transportu i 

przestrzeni ładunkowych 

Określone i podane do wiadomości 

wymagania transportowe 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

 

Wydanie dokumentu kontroli przestrzeni 

ładunkowej (KPŁ) i odpowiednie procedury 

czyszczenia, które należy stosować. 

Korzystanie z bazy danych IDTF 

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne 

Pałeczki jelitowe 

(Enterobacteriaceae) 

Salmonella 

Pleśnie 

B Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 

852/2004/WE 

Rozporządzenie 

2073/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.5 Środki 

zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

 

Transportowanie w opakowaniach 

Umowy w zakresie pasz/żywności 

Określone i podane do wiadomości 

wymagania transportowe 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

 

Zanieczyszczenia chemiczne 

spowodowane przez niewłaściwą 

konserwację 

C Małe Średnie 2 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.5 Środki 

zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

Kontrola wzrokowa ładowni i 

środków transportu 

Istniejące i wdrożone procedury 

konserwacji 
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Przewodnik EFISC-GTP 

§4.2.5 Prace 

konserwacyjne 

Umowa z dostawcą zawierająca 

odpowiednie wymogi w zakresie 

transportu pasz/żywności 

Umowa z dostawcą 

Pozostałości fumigantów powyżej 

wartości granicznej 

C Małe Średnie 2 Rozporządzenie 

396/2005/WE 

Dyrektywa 

2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.5 Środki 

zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

Procedury fumigacji 

Stosowana kontrola okresu 

trwałości, wentylacji i temperatury 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Personel wyspecjalizowany i przeszkolony 

w zakresie procedur fumigacji 

Patrz strona 23 „Zarządzanie pestycydami” 

Zanieczyszczenie olejem mineralnym C Małe Wysokie 3 Przewodnik EFISC-GTP 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.5 Środki 

zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

Kontrola urządzeń, samochodów 

ciężarowych, przenośników 

Stosowanie środków smarnych 

dopuszczonych do kontaktu z 

żywnością 

Kontrole przestrzeni ładunkowych 

(KPŁ) pociągów, barek i statków 

Podejście oparte na przekazywaniu porad 

rolnikom/ przewoźnikom 
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DOWOLNY SUROWIEC  3. Przyjęcie materiałów paszowych/żywnościowych 

Zagrożenie Kat. Prawdopod

obieństwo 

wystąpienia 

Nasilenie Klasa 

ryzyka 

Akt prawny, 

norma branżowa 

Środek kontroli Uwagi 

Ciała obce, takie jak szkło, drewno, 

tworzywa sztuczne, metale itp. 

P Małe Wysokie 3 183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.3 Postępowanie z 

materiałami 

przychodzącymi 

Kontrola wzrokowa i fizyczna 

materiału przychodzącego 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

 

Etapy ogólnego procesu przetwarzania 

powinny uwzględniać oczyszczanie 

(magnesy, sita, przesiewanie, fluidyzacja) 

Fitotoksyny powyżej określonej 

wartości granicznej 

Datura Stramonium 

 

C Małe Wysokie 3 Dyrektywa 

2002/32/WE 

Zalecenie 

2015/976/UE 

(alkaloidy tropanowe) 

Rozporządzenie 

1881/2006/WE 

Rozporządzenie 

687/2008/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.3 Postępowanie z 

materiałami 

przychodzącymi 

§4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i 

analiza  

Kontrola wzrokowa i fizyczna 

materiału przychodzącego 

Należy wdrożyć procedurę 

monitorowania 

Dobre praktyki w zakresie 

przechowywania 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 

pochodzenie geograficzne. 

Zapewnienie prawidłowego wdrożenia 

dodatkowych przepisów krajowych 

Ostatnie etapy ogólnego procesu 

przetwarzania powinny uwzględniać 

oczyszczanie  

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne 

Pałeczki jelitowe 

(Enterobacteriaceae) 

Salmonella 

Pleśnie 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 

852/2004/WE 

Rozporządzenie 

2073/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.3 Postępowanie z 

materiałami 

przychodzącymi 

§4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i 

analiza 

Kontrola materiałów 

przychodzących. 

Należy wdrożyć procedurę 

monitorowania 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Ocena i określenie niezbędnych środków 

kontroli w celu stabilizacji produktu 

Należy zapoznać się z różnymi wymogami 

krajowymi 
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Mikotoksyny powyżej określonej 

wartości granicznej 

Aflatoksyna B1 i suma, DON, ZEA, 

FUM, OTA, T2 i HT2, sporysz 

C Średnie Wysokie 4 Dyrektywa 

2002/32/WE 

Zalecenie 

2006/576/WE 

Rozporządzenie 

1881/2006/WE 

Zalecenie 

2013/165/UE 

Rozporządzenie 

2015/1940 

Dyrektywa 202/32 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.3 Postępowanie z 

materiałami 

przychodzącymi 

§4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i 

analiza  

Kontrola materiałów 

przychodzących 

Dobre praktyki higieniczne 

Kontrola warunków 

przechowywania 

Aktywny udział w programach 

nadzoru 

Należy wdrożyć procedurę 

monitorowania 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 

pochodzenie botaniczne i geograficzne. 

Kukurydza zwyczajna: patrz Kodeks 

dobrych praktyk w zakresie mikotoksyn/ 

aflatoksyn B1 

Dioksyny, WWA, tlenki azotu powyżej 

określonych wartości granicznych 

C Małe Wysokie 3 Dyrektywa 

2002/32/WE 

Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Rozporządzenie 

1881/2006 i Zalecenie 

2014/663/UE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.3 Postępowanie z 

materiałami 

przychodzącymi 

§4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i 

analiza 

Należy wdrożyć procedurę kontroli 

i monitorowania materiałów 

przychodzących 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

W zależności od położenia geograficznego 

Pozostałości pestycydów 

(dozwolonych) przekraczające 

najwyższy dopuszczalny poziom 

pozostałości (NDP), tj. pozostałości 

środków chwastobójczych, 

C Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 

396/2005/WE 

Dyrektywa 

2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Specyfikacje składników 

Kontrola materiałów 

przychodzących 

Należy wdrożyć plan 

monitorowania 

Specyfikacja produktu 

Zwrócić uwagę na używanie pestycydów do 

zabiegów po zbiorach. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 

pochodzenie geograficzne. 

Należy zapoznać się z wymogami prawnymi 

obowiązującymi w krajach trzecich 
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insektycydów, fungicydów lub 

rodentycydów przekraczające NDP 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.3 Postępowanie z 

materiałami 

przychodzącymi 

§4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i 

analiza  

Umowa z dostawcą 

Pozostałości pestycydów używanych 

do przechowywania powyżej NDP 

C Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 

396/2005/WE 

Dyrektywa 

2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.3 Postępowanie z 

materiałami 

przychodzącymi 

§4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i 

analiza  

Kontrola materiałów 

przychodzących 

Dokumentacja zabiegów 

Zapobieganie zanieczyszczeniom 

krzyżowym 

Należy wdrożyć plan 

monitorowania 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 

pochodzenie geograficzne. 

Należy zapoznać się z wymogami prawnymi 

obowiązującymi w krajach trzecich 

Pozostałości pestycydów 

(niedozwolonych) powyżej NDP 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 

396/2005/WE 

Dyrektywa 

2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.3 Postępowanie z 

materiałami 

przychodzącymi 

§4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i 

analiza  

Kontrola materiałów 

przychodzących 

Należy wdrożyć plan 

monitorowania 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

 

Zwrócić uwagę na używanie pestycydów do 

zabiegów po zbiorach. 

Niektóre z zakazanych pestycydów mogą 

być obecne w środowisku naturalnym. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 

pochodzenie geograficzne. 

Należy zapoznać się z wymogami prawnymi 

obowiązującymi w krajach trzecich  

Metale ciężkie powyżej określonej 

wartości granicznej 

Arsen 

Kadm 

Rtęć 

Ołów 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 

396/2005/WE 

Dyrektywa 

2002/32/WE 

Zalecenie 

2006/576/WE 

Rozporządzenie 

Kontrola materiałów 

przychodzących 

Należy wdrożyć program 

monitorowania 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 

pochodzenie geograficzne.  
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1881/2006/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.3 Postępowanie z 

materiałami 

przychodzącymi 

§4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i 

analiza 
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DOWOLNY SUROWIEC  4. Wstępne przechowywanie 

Zagrożenie Kat. Prawdopod

obieństwo 

wystąpieni

a 

Nasilenie Klasa 

ryzyka 

Akt prawny, 

norma branżowa 

Środek kontroli Uwagi 

Zanieczyszczenia 

mikrobiologiczne 

Pałeczki jelitowe 

(Enterobacteriaceae) 

Salmonella 

Pleśnie 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 

852/2004/WE 

Rozporządzenie 

2073/2005/WE 

Przewodnik EFISC-

GTP §4.3.11 

Przechowywanie 

 

Dobre praktyki higieniczne 

Przeszkolenie pracowników w 

zakresie wykrywania pleśni i 

grzybów Tilletia caries 

Kontrola czasu przechowywania i 

poziomu wilgotności składników i 

otoczenia 

Stosowanie metody FIFO 

Specyfikacja produktu 

Umowa z usługodawcą 

 

 

Patrz strona 24 „Wytyczne dotyczące wstępnego 

przechowywania” 

Mikotoksyny powyżej 

określonej wartości 

granicznej 

(DON, ZEA, FUM, OTA, AFLA, 

T2 i HT2, sporysz) 

C Małe Wysokie 3 Dyrektywa 

2002/32/WE 

Zalecenie 

2006/576/WE 

Rozporządzenie 

1881/2006 

Zalecenie 

2013/165/UE 

Rozporządzenie 

2015/1940 

Dyrektywa 202/32 

Przewodnik EFISC-

GTP §4.3.11 

Przechowywanie  

Dobre praktyki higieniczne 

Kontrola warunków 

przechowywania 

Należy wdrożyć procedurę 

monitorowania 

Specyfikacja produktu 

Umowa z usługodawcą 

Szczególną uwagę należy zwrócić na pochodzenie 

botaniczne i geograficzne. 

Kukurydza zwyczajna: patrz Kodeks dobrych 

praktyk w zakresie mikotoksyn/ aflatoksyn B1 

 

Zainfekowanie żywymi lub 

martwymi owadami 

B Małe Średnie 1 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Należy zapoznać się z 

odpowiednimi 

Dobre praktyki higieniczne 

Przeszkolenie personelu w zakresie 

kontroli wzrokowej i fizycznej 

Określone i kontrolowane warunki 

przechowywania wstępnego 
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wymogami przepisów 

krajowych 

Przewodnik EFISC-

GTP §4.3.11 

Przechowywanie 

Regularne czyszczenie dołów i 

silosów 

Fumiganty do zabiegów w 

przypadku zanieczyszczenia 

Specyfikacja produktu 

Umowa z usługodawcą 

Pozostałości pestycydów 

używanych do 

przechowywania 

C Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 

396/2005/WE 

Dyrektywa 

2002/32/WE 

Dyrektywa 

86/362/WE 

Przewodnik EFISC-

GTP §4.3.11 

Przechowywanie  

Specyfikacje produktów 

Dokumentacja dotycząca zabiegów 

fumigacji 

Segregacja składników 

Opracowany plan pobierania 

próbek i monitorowania. 

Specyfikacja produktu 

Umowa z usługodawcą 

Szkolenie personelu w zakresie zatwierdzonych 

produktów i metod przetwarzania oraz ich skutków 

Zanieczyszczenie krzyżowe 

produktu 

C Małe Średnie 2 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-

GTP §4.3.11 

Przechowywanie 

Przewodnik EFISC-

GTP §4.3.4 Środki 

zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

krzyżowemu 

Oddzielenie organizacyjne i 
fizyczne 
Dokumentacja dotycząca fumigacji 
i zabiegów po zbiorach plonów 
Procedury robocze dotyczące 

postępowania z chemikaliami 
Umowa z usługodawcą 

Patrz Przewodnik EFIS.GTP dotyczący segregacji 

 

Przelatujące ptaki B Małe Średnie 2 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-

GTP §4.3.11 

Przechowywanie 

Przewodnik EFISC-

GTP §4.2.3.2 

Wymagania dotyczące 

załadunku, 

przechowywania i 

stref produkcyjnych 

Program warunków wstępnych 

(PWW) powinien przewidywać 

zamknięte obiekty, okna i drzwi. 

Program PWW powinien zawierać 

program zwalczania szkodników 

Obowiązujące procedury 

konserwacji 

Umowa z usługodawcą 

Szkolenie personelu 
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Brak higieny B Małe Wysokie 

 

3 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-

GTP §4.2.2.3 Higiena 

osobista 

Personel należy przeszkolić z zasad 

higieny oraz należy zapewnić 

odpowiednie warunki sanitarne, 

odzież, instrukcje pracy i materiały 

w zakresie czyszczenia. 

Umowa z usługodawcą 

Program warunków wstępnych w zakresie higieny.  

Zanieczyszczenie krzyżowe 

pozostałościami pestycydów 

powyżej wartości granicznej 

lub niedozwolonymi dla 

określonego pochodzenia 

botanicznego 

C Małe Średnie 2 Rozporządzenie 

396/2005/WE 

Dyrektywa 

2002/32/WE 

Dyrektywa 

86/362/WE 

Przewodnik EFISC-

GTP §4.3.4 Środki 

zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

krzyżowemu 

Należy wdrożyć określone 

procedury robocze mające na celu 

zapobiegać zanieczyszczeniom 

krzyżowym 

Należy opracować program PWW w 

celu zapobiegania 

zanieczyszczeniom krzyżowym 

Umowa z usługodawcą 

 

Środki smarne z urządzeń C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-

GTP §4.3.5 Środki 

zapobiegające 

zanieczyszczeniu, 

§4.2.5 Prace 

konserwacyjne 

W stosownych przypadkach 

stosowanie środków smarnych 

dopuszczonych do kontaktu z 

żywnością. Kontrola i rejestracja 

wykorzystanych ilości. 

Program odpowiedniej konserwacji. 

Umowa z usługodawcą 

Specyfikacje zakupowe. 

Środki czyszczące i 

dezynfekujące 

C Małe Średnie 2 

 

Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-

GTP §4.2.6 

Czyszczenie i 

dezynfekcja 

W programie PWW należy 

uwzględnić kwestie czyszczenia i 

warunków sanitarnych. Należy 

stosować środki czyszczące i 

dezynfekujące, które są 

dopuszczone i odpowiednie do 

stosowania w przemyśle 

paszowym/spożywczym. 

Umowa z usługodawcą 

Dostępność instrukcji czyszczenia  

Specyfikacje zakupowe. 
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Szkodniki, gryzonie B Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-

GTP §4.2.7 

Zwalczanie 

szkodników 

Ochrona budynków, programy 

czyszczenia i system zwalczania 

szkodników jako część programu 

warunków wstępnych 

Umowa z usługodawcą 
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DOWOLNY SUROWIEC  5. Postępowanie i wprowadzenie do obrotu  

Zagrożenie Kat. Prawdopo

dobieństw

o 

wystąpieni

a 

Nasilenie Klasa 

ryzyka 

Akt prawny, 

norma branżowa 

Środek kontroli Uwagi 

Ciała obce, takie jak szkło, 

drewno, tworzywa sztuczne, 

metale itp. 

P Małe Wysokie 3 183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.8 Produkcja i 

postępowanie z 

materiałami 

paszowymi/żywnościow

ymi 

Specyfikacje składników 

Etapy procesu przetwarzania powinny 

uwzględniać oczyszczanie (magnesy, 

sita, przesiewanie, inne) 

Umowa z usługodawcą 

 

 

 

Fitotoksyny powyżej 

określonych wartości 

granicznych 

C Małe Wysokie 3 Dyrektywa 2002/32/WE 

Zalecenie 2015/976/UE 

(alkaloidy tropanowe) 

Rozporządzenie 

1881/2006/WE 

Rozporządzenie 

687/2008/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.8 Produkcja i 

postępowanie z 

materiałami 

paszowymi/żywnościow

ymi 

§4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i 

analiza 

Specyfikacje składników 

Szkolenie personelu 

Przesiewanie, czyszczenie i 

sortowanie składników w celu 

osiągnięcia zgodności z wymogami 

prawnymi w poszczególnych partiach 

Pobieranie próbek i analiza 

Umowa z usługodawcą 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 

pochodzenie geograficzne. 

Zanieczyszczenia 

mikrobiologiczne 

Pałeczki jelitowe 

(Enterobacteriaceae) 

Salmonella 

Pleśnie 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 

852/2004/WE 

Rozporządzenie 

2073/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.8 Produkcja i 

Specyfikacje składników 

Zmniejszenie wilgotności składników 

w celu kontroli warunków wzrostu 

Pobieranie próbek i analiza 

Umowa z usługodawcą 

Zarządzanie urządzeniami do osuszania 



 
Przewodnik EFISC-GTP - Sektorowy dokument referencyjny dotyczący zbioru, przechowywania, sprzedaży i transportu bezpiecznych materiałów paszowych/żywnościowych 

   
  Strona 66 z 110     

 

 

postępowanie z 

materiałami 

paszowymi/żywnościow

ymi 

§4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i 

analiza 

Mikotoksyny powyżej określonej 

wartości granicznej 

(DON, ZEA, FUM, OTA, AFLA, T2 

i HT2, sporysz) 

C Małe Wysokie 3 Dyrektywa 2002/32/WE 

Zalecenie 2006/576/WE 

Rozporządzenie 

1881/2006 

Zalecenie 2013/165/UE 

Rozporządzenie 

2015/1940 

Dyrektywa 202/32 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.8 Produkcja i 

postępowanie z 

materiałami 

paszowymi/żywnościow

ymi 

§4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i 

analiza 

Kukurydza zwyczajna: 

patrz raport z poziomu 

zagrożenia aflatoksyną 

B1 dla poszczególnych 

krajów oraz wymogi w 

zakresie monitorowania 

i pobierania próbek 

Specyfikacje składników 

Przesiewanie, czyszczenie i 

sortowanie składników w celu 

osiągnięcia zgodności z wymogami 

prawnymi w poszczególnych partiach 

Pobieranie próbek i analiza 

Umowa z usługodawcą 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 

pochodzenie botaniczne i geograficzne. 

Zainfekowanie martwymi lub 

żywymi owadami 

B Małe Małe 1 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.8 Produkcja i 

postępowanie z 

materiałami 

Specyfikacja składników 

Czyszczenie składników 

Zabiegi z wykorzystaniem fumigantów 

w przypadku zanieczyszczenia 

Pobieranie próbek i analiza 

Umowa z usługodawcą 
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paszowymi/żywnościow

ymi 

 

Pozostałości pestycydów 

(dozwolonych) przekraczające 

najwyższy dopuszczalny poziom 

pozostałości (NDP), tj. 

pozostałości środków 

chwastobójczych, insektycydów, 

fungicydów lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 

396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.8 Produkcja i 

postępowanie z 

materiałami 

paszowymi/żywnościow

ymi 

§4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i 

analiza  

Specyfikacje składników 

Przesiewanie, czyszczenie i 

sortowanie składników w celu 

osiągnięcia zgodności z wymogami 

prawnymi w poszczególnych partiach 

Pobieranie próbek i analiza 

Umowa z usługodawcą 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 

pochodzenie geograficzne. 

 

Pozostałości fumigantów 

używanych do przechowywania 

powyżej NDP 

C Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 

396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.8 Produkcja i 

postępowanie z 

materiałami 

paszowymi/żywnościow

ymi 

§4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i 

analiza  

Specyfikacje składników 

Dokumentacja zabiegów 

Przesiewanie, czyszczenie i 

sortowanie składników w celu 

osiągnięcia zgodności z wymogami 

prawnymi w poszczególnych partiach 

Określone procedury robocze w celu 

zapobiegania zanieczyszczeniom 

krzyżowym 

Pobieranie próbek i analiza 

Umowa z usługodawcą 

Szkolenie personelu w zakresie 

zatwierdzonych produktów i metod 

przetwarzania oraz ich skutków 

Pozostałości pestycydów 

(niedozwolonych) powyżej NDP 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 

396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.8 Produkcja i 

postępowanie z 

materiałami 

paszowymi/żywnościow

Specyfikacje składników 

Przesiewanie, czyszczenie i 

sortowanie składników w celu 

osiągnięcia zgodności z wymogami 

prawnymi w poszczególnych partiach 

Pobieranie próbek i analiza 

Umowa z usługodawcą 

Dyrektywa 2002/32/WE określa wartości 

graniczne dla pozostałości pestycydów w 

paszach. Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą być obecne w 

środowisku naturalnym. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 

pochodzenie geograficzne. 
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ymi 

§4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i 

analiza  

Metale ciężkie powyżej 

określonych wartości 

granicznych 

C Małe Wysokie 3 Dyrektywa 2002/32/WE 

Rozporządzenie 

1881/2006 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.8 Produkcja i 

postępowanie z 

materiałami 

paszowymi/żywnościow

ymi 

Specyfikacja składników. 

Przesiewanie, czyszczenie i 

sortowanie składników w celu 

osiągnięcia zgodności z wymogami 

prawnymi w poszczególnych partiach 

Pobieranie próbek i analiza 

Umowa z usługodawcą 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 

pochodzenie geograficzne. 

 

Zanieczyszczenie krzyżowe C/P Małe Średnie 2 Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.8 Produkcja i 

postępowanie z 

materiałami 

paszowymi/żywnościow

ymi 

§4.3.4 Środki 

zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

krzyżowemu 

Oddzielenie organizacyjne i fizyczne 

Określone metody i procedury 

robocze 

Umowa z usługodawcą 

Patrz EFIS.GTP §4.3.4 i §4.3.10 

dotyczący zanieczyszczeń krzyżowych i 

segregacji 

WWA, tlenki azotu, dioksyny 

powyżej dozwolonej wartości 

granicznej 

C Średnie Średnie 3 Dyrektywa 2002/32/WE 

Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Rozporządzenie 

1881/2006 

Zalecenie 2014/663/UE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.8 Produkcja i 

postępowanie z 

materiałami 

paszowymi/żywnościow

ymi 

§4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i 

analiza 

Dobre praktyki konserwacji palników. 

Personel przeszkolony w zakresie 

obsługi urządzeń do osuszania 

Unikać tworzenia sadzy. Należy 

wdrożyć analizę zagrożeń i 

krytycznych punktów kontroli 

(HACCP) w połączeniu z dobrymi 

praktykami konserwacji. Regularny 

monitoring produktów gotowych. 

Umowa z usługodawcą  

Należy wdrożyć program monitorowania. 

Patrz wytyczne dotyczące osuszania 

zbiorów modułowych 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 

pochodzenie geograficzne. 

 



 
Przewodnik EFISC-GTP - Sektorowy dokument referencyjny dotyczący zbioru, przechowywania, sprzedaży i transportu bezpiecznych materiałów paszowych/żywnościowych 

   
  Strona 69 z 110     

 

 

Zafałszowanie C/P/B Małe Średnie 2 Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.8 Produkcja i 

postępowanie z 

materiałami 

paszowymi/żywnościow

ymi 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.6 Ocena podatności 

pasz/żywności na 

fałszowanie 

Specyfikacje produktów 

Umowa z usługodawcą 

Określony program monitorowania, 

oceny podatności pasz/żywności na 

fałszowanie. Patrz Przewodnik EFISC-GTP 

§4.6 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 

pochodzenie geograficzne. 

 

 

DOWOLNY SUROWIEC  6. Przechowywanie 

Zagrożenie Kat. Prawdopod

obieństwo 

wystąpienia 

Nasilenie Klasa 

ryzyka 

Akt prawny, 

norma branżowa 

Środek kontroli Uwagi 

Ciała obce P Małe Wysokie 3 Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.11 

Przechowywanie 

§4.3.11.1 

Przechowywanie i 

przeładunek 

§4.3.5 Środki 

zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

 

Etapy ogólnego procesu 

przetwarzania powinny 

uwzględniać oczyszczanie 

(magnesy, sita, przesiewanie, 

inne) 

Program PWW 

Procedura kontroli 

zanieczyszczenia ciałami obcymi 

 

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne 

 

Pałeczki jelitowe 

(Enterobacteriaceae) 

Salmonella 

Pleśnie 

C Małe Wysokie 3 Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.11 

Przechowywanie 

§4.3.11.1 

Przechowywanie i 

przeładunek 

Specyfikacje składników 

Kontrolowane warunki 

przechowywania 

Kontrola temperatury i wilgotności 

oraz rejestracja 

Odpowiednia wentylacja 

Pobieranie próbek i analiza 

Regularne monitorowanie 

Ocena ryzyka powinna określać parametry 

przechowywania dla poszczególnych 

materiałów paszowych/żywnościowych 

Szkolenie personelu w zakresie dobrych 

praktyk higienicznych 
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Mikotoksyny powyżej określonej 

wartości granicznej 

 

(DON, ZEA, FUM, OTA, AFLA, T2 i 

HT2, sporysz) 

C Małe Wysokie 3 Dyrektywa 

2002/32/WE Zalecenie 

2006/576/WE 

Rozporządzenie 

1881/2006 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.11 

Przechowywanie 

§4.3.11.1 

Przechowywanie i 

przeładunek 

 

Specyfikacje składników 

Kontrolowane warunki 

przechowywania 

Kontrola temperatury i wilgotności 

oraz rejestracja 

Odpowiednia wentylacja 

Pobieranie próbek i analiza 

Regularne monitorowanie 

Kukurydza zwyczajna: patrz raport z 

poziomu zagrożenia aflatoksyną B1 dla 

poszczególnych krajów oraz wymogi w 

zakresie monitorowania i pobierania 

próbek 

Zainfekowanie żywymi lub martwymi 

owadami 

B Małe Średnie 2 Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.11 

Przechowywanie 

§4.3.11.1 

Przechowywanie i 

przeładunek 

Specyfikacje składników 

Oględziny obiektów 

magazynowych 

Kontrola temperatury i wilgotności 

oraz rejestracja 

Odpowiednia wentylacja 

Zabiegi z wykorzystaniem 

pestycydów w przypadku 

zanieczyszczenia 

Brak żywych owadów 

Żywe owady mogą powodować wzrost 

mikotoksyn 

Szkolenie personelu w zakresie dobrych 

praktyk higienicznych 

 

Pozostałości fumigantów używanych 

do przechowywania powyżej NDP 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 

396/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.11 

Przechowywanie 

§4.3.11.1 

Przechowywanie i 

przeładunek 

 

Specyfikacje składników 

Procedury fumigacji 

Dokumentacja zabiegów 

Segregacja składników w celu 

zapobiegania zanieczyszczeniom 

krzyżowym 

Opracowany plan pobierania 

próbek i monitorowania 

Szkolenie personelu w zakresie 

zatwierdzonych produktów i metod 

przetwarzania oraz ich skutków 

Zanieczyszczenie z powodu braku 

segregacji certyfikowanej – 

niecertyfikowanej paszy/żywności 

(zanieczyszczenia pochodzące z 

poprzednich ładunków, wspólne 

wyposażenie, niewystarczająca 

pojemność magazynowa) 

C Średnie Średnie 3 Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.11 

Przechowywanie 

§4.3.11.1 

Przechowywanie i 

przeładunek 

§4.3.10 Postępowanie 

z niecertyfikowanymi 

Oddzielenie organizacyjne i 

fizyczne 

Określone metody robocze 

 

 

 Szkolenie personelu 
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paszami/żywnością 

oraz 

niecertyfikowanymi 

materiałami 

paszowymi/żywnościo

wymi podczas ich 

zbioru, sprzedaży, 

przechowywania i 

transportu 

§4.4.4 Kontrola 

produktów 

niezgodnych 

Szkodniki, owady i gryzonie B Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 

183/2005 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.11 

Przechowywanie 

§4.3.11.1 

Przechowywanie i 

przeładunek 

 

Ochrona budynków, programy 

czyszczenia i system zwalczania 

szkodników jako część programu 

warunków wstępnych. Zadaszone 

miejsca przechowywania i 

załadunku 

Szkolenie personelu z zakresu szkodników 

Środki smarne/ olej hydrauliczny z 

urządzeń i środków transportu 

C Małe Wysokie 3 Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.11 

Przechowywanie 

§4.3.11.1 

Przechowywanie i 

przeładunek 

§4.2.5 Prace 

konserwacyjne 

Specyfikacje zakupowe 

W stosownych przypadkach 

stosowanie środków smarnych 

dopuszczonych do kontaktu z 

żywnością. 

Kontrola i rejestracja 

wykorzystanych ilości. 

Opracowany program konserwacji. 

 

Środki czyszczące i dezynfekujące C Małe Średnie 2 

 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.11 

Przechowywanie 

§4.3.11.1 

Przechowywanie i 

przeładunek 

§4.2.6 Czyszczenie, 

dezynfekcja i 

asenizacja 

Specyfikacje zakupowe 

W programie PWW należy 

uwzględnić kwestie czyszczenia i 

warunków sanitarnych. Należy 

stosować środki czyszczące i 

dezynfekujące, które są 

dopuszczone i odpowiednie do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym. 
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 Określanie procedur czyszczenia i 

dezynfekcji 

Zanieczyszczenie powstałe po 

konserwacji 

P/C Małe Wysokie 3 §4.2.5 Prace 

konserwacyjne 

Określone procedury robocze Szkolenie personelu. 
Zdefiniowanie dobrych praktyk 

higienicznych 

Patrz Przewodnik EFISC-GTP §4.2.5 Prace 

konserwacyjne 

Zanieczyszczenia pochodzące z 

fumigacji 

C Małe Średnie 2 §4.3.5 Środki 

zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

Procedury robocze 

Stosowanie zatwierdzonych 

produktów 

Kontrola okresu trwałości i 

temperatury 

Patrz strona 29: Wytyczne dla podmiotów 

składujących dotyczące stosowania 

pestycydów 
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DOWOLNY SUROWIEC  7. Sprzedaż 

Zagrożenie Kat. Prawdopod

obieństwo 

wystąpienia 

Nasilenie Klasa 

ryzyka 

Akt prawny, 

norma branżowa 

Środek kontroli Uwagi 

Specyfikacja produktu gotowego 

zgodnie z wymogami prawnymi 

C Małe Średnie 2 Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.9 Dostawy 

materiałów 

paszowych/żywnościo

wych – etykietowanie i 

dokumenty 

towarzyszące 

§4.3.10 Postępowanie 

z niecertyfikowanymi 

paszami/żywnością 

oraz 

niecertyfikowanymi 

materiałami 

paszowymi/żywnościo

wymi podczas ich 

zbioru, sprzedaży, 

przechowywania i 

transportu 

§6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i 

materiałów 

paszowych/żywnościo

wych 

Specyfikacja składników. Umowy z 

klientem zawierające odpowiednie 

wymagania dotyczące 

pasz/żywności. 

Stosunki z klientami - patrz Przewodnik 

EFISC-GTP 

Specyfikacja produktu gotowego 

zgodnie z wymogami kontraktowymi 

C Małe Średnie 2 Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.9 Dostawy 

materiałów 

paszowych/żywnościo

wych – etykietowanie i 

dokumenty 

towarzyszące 

Specyfikacja składników 

Umowy z klientem zawierające 

wszystkie wymogi kontraktowe. 

Wymagania klienta 

Wymagania dotyczące sprzedaży 

Przeznaczenie materiału 

paszowego/żywnościowego 

Stosunki z klientami - patrz Przewodnik 

EFISC-GTP 
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§6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i 

materiałów 

paszowych/żywnościo

wych 

Nieprawidłowe etykietowanie  Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 

767/2009/WE 

Dyrektywa 

2000/13/WE 

§4.3.9 Dostawy 

materiałów 

paszowych/żywnościo

wych – etykietowanie i 

dokumenty 

towarzyszące 

§6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i 

materiałów 

paszowych/żywnościo

wych 

Specyfikacja składników 

Wymagania w zakresie 

etykietowania 
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 DOWOLNY SUROWIEC  8. Przygotowanie pod kątem specyfikacji kontraktowych 

Zagrożenie Kat. Prawdopod

obieństwo 

wystąpienia 

Nasilenie Klasa 

ryzyka 

Akt prawny, norma 

branżowa 

Środek kontroli Uwagi 

Specyfikacja produktu gotowego 

zgodnie z wymogami prawnymi 

C Małe Średnie 2 Rozporządzenie 

767/2009/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.9 Dostawy 

materiałów 

paszowych/żywnościo

wych – etykietowanie i 

dokumenty 

towarzyszące 

§6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i 

materiałów 

paszowych/żywnościo

wych 

Specyfikacja składników. 

Mieszanie materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Szkolenie personelu 

Zanieczyszczenie z powodu braku 

segregacji certyfikowanej – 

niecertyfikowanej paszy/żywności 

(zanieczyszczenia pochodzące z 

poprzednich ładunków, wspólne 

wyposażenie, niewystarczająca 

pojemność magazynowa) 

C Małe Średnie 2 §4.3.10 Postępowanie 

z niecertyfikowanymi 

paszami/żywnością 

oraz 

niecertyfikowanymi 

materiałami 

paszowymi/żywnościo

wymi podczas ich 

zbioru, sprzedaży, 

przechowywania i 

transportu 

Specyfikacja składników 

Oddzielenie organizacyjne i 

fizyczne 

Określone metody robocze 

Opracowany plan monitorowania 

Patrz Przewodnik EFIS.GTP dotyczący 

segregacji 

Szkolenie personelu 

Wymagania w zakresie etykietowania  Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 

767/2009/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.9 Dostawy 

materiałów 

Specyfikacja składników 

Wymagania w zakresie 

etykietowania 

Szkolenie personelu 
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paszowych/żywnościo

wych – etykietowanie i 

dokumenty 

towarzyszące 

Zafałszowanie C/P/B Małe Średnie 2 Przewodnik EFISC-GTP 

§4.6 Ocena podatności 

pasz/żywności na 

fałszowanie 

Specyfikacje produktów 

Określony program monitorowania 

Wdrożenie oceny podatności 

pasz/żywności na fałszowanie 

 

Zanieczyszczenie opakowania C/P Małe Małe 1 4.3.5 Środki 

zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

Specyfikacja produktowa 

materiału opakowaniowego 

Procedury robocze 

 

 

SUROWIEC  9. Załadunek produktu gotowego i transport 

Zagrożenie Kat. Prawdopod

obieństwo 

wystąpienia 

Nasilenie Klasa 

ryzyka 

Akt prawny, norma 

branżowa 

Środek kontroli Uwagi 

Ciała obce, takie jak szkło, drewno, 

metale itp. 

P Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

EFISC-GTP §4.3.12 

Transport 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.8 Produkcja i 

postępowanie z 

materiałami 

paszowymi/żywnościo

wymi 

§4.3.9 Dostawy 

materiałów 

paszowych/żywnościo

wych – etykietowanie i 

dokumenty 

towarzyszące 

Specyfikacje składników Etapy 

procesu przetwarzania powinny 

uwzględniać oczyszczanie 

(magnesy, przesiewanie i inne) 

Procedury robocze 

Umowa z usługodawcą 

Opracowany plan monitorowania 

 

 

 

Szkolenie personelu w zakresie dobrych 

praktyk higienicznych 

Szkolenie personelu w zakresie korzystania 

z bazy danych IDTF; protokoły czyszczenia 

http://www.icrt-idtf.com/en/index.php
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Zanieczyszczenia mikrobiologiczne 

Pałeczki jelitowe 

(Enterobacteriaceae) 

Salmonella 

Pleśnie 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

EFISC-GTP §4.3.12 

Transport §4.3.11.1 

Przechowywanie i 

przeładunek 

§4.3.9 Dostawy 

materiałów 

paszowych/żywnościo

wych – etykietowanie i 

dokumenty 

towarzyszące 

Zadaszone obiekty do załadunku 

Opracowany program PWW 

Określone procedury załadunku 

Procedury czyszczenia 

Pobieranie próbek i analiza 

Opracowany plan monitorowania 

Szkolenie personelu w zakresie dobrych 

praktyk higienicznych 

Szkolenie personelu w zakresie korzystania 

z bazy danych IDTF; protokoły czyszczenia 

Zanieczyszczenie krzyżowe  C/P Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

EFISC-GTP §4.3.12 

Transport 

§4.3.10 Postępowanie 

z niecertyfikowanymi 

paszami/żywnością 

oraz 

niecertyfikowanymi 

materiałami 

paszowymi/żywnościo

wymi 

Oddzielenie organizacyjne i 

fizyczne 

Określone metody robocze 

Wydanie dokumentu kontroli przestrzeni 

ładunkowej (KPŁ) i odpowiednie procedury 

czyszczenia, które należy stosować 

Szkolenie personelu w zakresie korzystania 

z bazy danych IDTF; protokoły czyszczenia 

Zanieczyszczenie krzyżowe 

produktami z przewozu powrotnego 

C/P Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

EFISC-GTP §4.3.12 

Transport 

Określone wymagania 

transportowe 

Warunki umowy z przewoźnikiem 

Szkolenie personelu w zakresie korzystania 

z bazy danych IDTF; protokoły czyszczenia 

Zanieczyszczenie produktami 

niezgodnymi pochodzącymi z 

poprzednich ładunków 

C/P Małe Średnie 2 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

EFISC-GTP §4.3.12 

Transport 

Określone wymagania 

transportowe 

Kontrola poprzednich ładunków 

Określona procedura załadunku 

Szkolenie personelu w zakresie korzystania 

z bazy danych IDTF 

Zanieczyszczenie środkami 

czyszczącymi 

C Małe Średnie 2 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.5 Środki 

Kontrola systemu czyszczenia 

poprzednich ładunków 

Określona procedura załadunku 

Specyfikacje produktów 

Szkolenie personelu w zakresie korzystania 

z bazy danych IDTF; protokoły czyszczenia 

http://www.icrt-idtf.com/en/index.php
http://www.icrt-idtf.com/en/index.php
http://www.icrt-idtf.com/en/index.php
http://www.icrt-idtf.com/en/index.php
http://www.icrt-idtf.com/en/index.php
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zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

§4.2.6 Czyszczenie, 

dezynfekcja i 

asenizacja 

Zanieczyszczenie zanieczyszczoną 

wodą z czyszczenia 

C Małe Średnie 2 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.5 Środki 

zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

§4.2.9 Dostarczanie 

wody, pary wodnej i 

zapewnianie dopływu 

powietrza 

§ Czyszczenie, 

dezynfekcja i 

asenizacja 

Specyfikacja produktu 

Kontrola jakości wody. 

Użycie odpowiedniej wody 

Procedury robocze 

Określone parametry 

monitorowania 

Szkolenie personelu w zakresie korzystania 

z bazy danych IDTF; protokoły czyszczenia 

Zanieczyszczenie środkami 

przeciwpyłowymi/ olejami 

mineralnymi 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 

183/2005/WE §4.3.5 

Środki zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

Stosowanie oleju dopuszczonego 

do kontaktu z żywnością 

 

Zanieczyszczenia pochodzące z 

materiałów opakowaniowych 

C Małe Małe 1 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

4.3.12.2 Czynności 

związane z 

transportem 

opakowanych 

materiałów 

paszowych/żywnościo

wych 

§4.3.5 Środki 

zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

Kontrola materiałów 

opakowaniowych 

Specyfikacja produktu 

 

http://www.icrt-idtf.com/en/index.php
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Środki smarne z urządzeń i pojazdów  C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 

183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP 

§4.3.5 Środki 

zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

§4.2.5 Prace 

konserwacyjne 

Specyfikacje produktów. 

Program konserwacji 

W stosownych przypadkach 

stosowanie środków smarnych 

dopuszczonych do kontaktu z 

żywnością. Kontrola i rejestracja 

wykorzystanych ilości 

 

  



 
Przewodnik EFISC-GTP - Sektorowy dokument referencyjny dotyczący zbioru, przechowywania, sprzedaży i transportu bezpiecznych materiałów paszowych/żywnościowych 

   
  Strona 80 z 110     

 

 

9.4 OGÓLNA OCENA RYZYKA MAJĄCA ZASTOSOWANIE DO ZBÓŻ I ICH PRODUKTÓW 

POCHODNYCH 

 

Patrz: ocena ryzyka dla produktów ubocznych wykonana przez Starch Europe 

 

ZBOŻA I ICH PRODUKTY POCHODNE 1. Handel zbożem 

Zagrożenie Kat. Prawdopo

dobieństw

o 

wystąpien

ia 

Nasilenie Klasa 

ryzyka 

Akt prawny 

norma branżowa 

Środek kontroli Uwagi 

Ciała obce, takie jak szkło, drewno, 

metale, tworzywa sztuczne itp. 

P Średnie Wysokie 4 Rozporządzenie 183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Specyfikacja produktu. 

Umowa z dostawcą 

Zapobieganie dostawaniu się ciał 

obcych do materiałów 

paszowych/żywnościowych. Etapy 

ogólnego procesu przetwarzania 

powinny uwzględniać 

oczyszczanie (magnesy, sita) 

Wdrożona dobra praktyka 

higieniczna (GHP) 

Opracowany program PWW 

 

Pozostałości pestycydów (dozwolonych) 

przekraczające najwyższy dopuszczalny 

poziom pozostałości (NDP), tj. 

pozostałości środków chwastobójczych, 

insektycydów, fungicydów lub 

rodentycydów przekraczające NDP 

C Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE  

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie próbek i 

analiza 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Aktywny udział w programach 

nadzoru nad pestycydami 

Należy wdrożyć program 

monitorowania pestycydów. 

Określenie procedur przeładunku, 

transportu i przechowywania w 

celu zapobiegania 

zanieczyszczeniom krzyżowym 

 

Podejście oparte na 

przekazywaniu porad rolnikom 

Kontrola zastosowania 

końcowego pestycydów. 

Szczególną uwagę należy 

zwrócić na używanie 

pestycydów do zabiegów po 

zbiorach.  

Ryzyko zanieczyszczenia 

krzyżowego podczas 

przeładunku 
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przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Szczególną uwagę należy 

zwrócić na pochodzenie 

geograficzne. 

Pozostałości pestycydów 

(niedozwolonych) powyżej NDP  

Przechowywanie pestycydów przez 

rolników powyżej NDP 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie próbek i 

analiza 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Aktywny udział w programach 

nadzoru w celu monitorowania 

pestycydów.  

Należy wdrożyć program 

monitorowania pestycydów. 

Określenie procedur przeładunku, 

transportu i przechowywania w 

celu zapobiegania 

zanieczyszczeniom krzyżowym 

Dyrektywa 2002/32/WE określa 

wartości graniczne dla 

pozostałości pestycydów w 

paszach. Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą być obecne w 

środowisku naturalnym. 

Mikotoksyny powyżej określonej 

wartości granicznej 

Aflatoksyna B1 i suma, DON, ZEA, FUM, 

OTA, T2 i HT2, sporysz 

C Średnie Wysokie 4 Dyrektywa 2002/32/WE 

Zalecenie 2006/576/WE 

Rozporządzenie 1881/2006 

T2-HT2: Zalecenie 2013/165/UE 

Sporysz: Rozporządzenie 

2015/1940 i Dyrektywa 202/32  

Patrz raport EFISC-GTP z poziomu 

aflatoksyny w kukurydzy zwyczajnej 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami Przewodnik 

EFISC-GTP §4.3.1.1 Wymogi 

dotyczące zakupów §4.4.3 Kontrole, 

pobieranie próbek i analiza 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Specyfikacja produktu Umowa z 

dostawcą 

 

 

Aktywny udział w programach 

nadzoru w celu monitorowania 

zanieczyszczenia. 

 

Należy wdrożyć program 

monitorowania zanieczyszczenia. 

Specyfikacja dostawcy. 

Identyfikowalność z silosów 

dostawcy. 

 

Maksymalna wartość 

aktywności wody (Aw) 

Czas przechowywania, 

wentylacja i temperatura 
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Substancje toksyczne pochodzące ze 

środowiska naturalnego powyżej 

wartości granicznych 

 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 1881/2006 

Zalecenie 2014/663/UE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie próbek i 

analiza 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą  

Należy wdrożyć program 

monitorowania zanieczyszczenia. 

Szczególną uwagę należy 

zwrócić na region pochodzenia 

Dioksyny, WWA, tlenki azotu  C Małe Wysokie 3 Dyrektywa 2002/32/WE 

Rozporządzenie 183/2005/WE 

Rozporządzenie 1881/2006  

Zalecenie 2014/663/UE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie próbek i 

analiza 

Przewodnik 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Kodeks dobrych praktyk w zakresie 

monitorowania dioksyn 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Wytyczne dla rolników w zakresie 

dobrych praktyk rolniczych (DPR) 

Określony monitoring 

zanieczyszczeń produktów. 

Podejście oparte na 

przekazywaniu porad rolnikom 

w zakresie praktyk suszenia 

Patrz wytyczne dotyczące 

osuszania zbiorów modułowych 

W zależności od położenia 

geograficznego  

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne 

 

Clostridia 

Pałeczki jelitowe (Enterobacteriaceae) 

Salmonella 

M Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 852/2004/WE 

Rozporządzenie 2073/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą  

Przechowywanie i transport w 

opakowaniach 

Dobre praktyki higieniczne 

Dobre praktyki rolnicze i dobre 

praktyki higieniczne.  
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Pleśnie i drożdże Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie próbek i 

analiza 

Przewodnik 

Zanieczyszczenie węglowodorami C Małe Wysokie 3 Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

§4.2.5 Prace konserwacyjne 

Kontrola urządzeń, samochodów 

ciężarowych, przenośników, 

silosów 

Stosowanie środków smarnych 

dopuszczonych do kontaktu z 

żywnością zgodnie z oceną ryzyka 

Konserwacja urządzeń 

Zanieczyszczenie fungicydami C Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.5 

Środki zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

Opracowany plan monitorowania 

Określone procedury robocze i 

dokumentacja 

Patrz wytyczne dla podmiotów 

składujących dotyczące 

stosowania pestycydów - strona 

29 

Przeszkolony personel lub 

usługodawca 

Zapoznanie się z wymogami 

przepisów krajowych 
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9.5 OGÓLNA OCENA RYZYKA MAJĄCA ZASTOSOWANIE DO NASION OLEISTYCH I ICH 

PRODUKTÓW POCHODNYCH 

 

Patrz: ocena ryzyka dla nasion oleistych, mączki białkowej i innych produktów ubocznych 

wykonana przez FEDIOL 

Patrz: ocena ryzyka dla glicerolu jako produktu ubocznego wykonana przez EBB 

NASIONA OLEISTE I ICH PRODUKTY 

POCHODNE  

Handel nasionami oleistymi 

Zagrożenie Kat. Prawdopo

dobieństw

o 

wystąpien

ia 

Nasilenie Klasa 

ryzyka 

Akt prawny Środek kontroli Uwagi 

Ciała obce, takie jak szkło, drewno, 

metale itp. 

P Średnie Wysokie 4 Rozporządzenie 183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Specyfikacja produktu. 

Umowa z dostawcą 

Zapobieganie dostawaniu się ciał 

obcych do materiałów 

paszowych/żywnościowych. Etapy 

ogólnego procesu przetwarzania 

powinny uwzględniać oczyszczanie 

(magnesy, sita) 

Wdrożona dobra praktyka 

higieniczna (GHP) 

Opracowany program PWW 

 

Zanieczyszczenia botaniczne C Małe Wysokie 3 Dyrektywa 2002/32/WE 

Zalecenie 2015/976/UE (alkaloidy 

tropanowe) Rozporządzenie 

1881/2006/WE 

Rozporządzenie 687/2008/WE 

Specyfikacja produktu. 

Umowa z dostawcą 

Etapy ogólnego procesu 

przetwarzania powinny uwzględniać 

oczyszczanie (fluidyzacja, 

przesiewanie). 

Dobre praktyki rolnicze 

Zwalczanie chwastów 

Monitorowanie przed zbiorem 
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Pozostałości pestycydów (dozwolonych) 

przekraczające najwyższy dopuszczalny 

poziom pozostałości (NDP), tj. 

pozostałości środków chwastobójczych, 

insektycydów, fungicydów lub 

rodentycydów przekraczające NDP 

C Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE  

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie 

próbek i analiza 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Aktywny udział w programach 

nadzoru nad pestycydami 

Należy wdrożyć program 

monitorowania pestycydów. 

Określenie procedur przeładunku, 

transportu i przechowywania w celu 

zapobiegania zanieczyszczeniom 

krzyżowym 

 

Podejście oparte na 

przekazywaniu porad 

rolnikom Kontrola 

zastosowania końcowego 

pestycydów. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na 

używanie pestycydów do 

zabiegów po zbiorach.  

Ryzyko zanieczyszczenia 

krzyżowego podczas 

przeładunku 

Szczególną uwagę należy 

zwrócić na pochodzenie 

geograficzne.  
Pozostałości pestycydów 

(niedozwolone) 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie 

próbek i analiza 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Aktywny udział w programach 

nadzoru w celu monitorowania 

pestycydów.  

Należy wdrożyć program 

monitorowania pestycydów. 

Określenie procedur przeładunku, 

transportu i przechowywania w celu 

zapobiegania zanieczyszczeniom 

krzyżowym 

Dyrektywa 2002/32/WE 

określa wartości graniczne dla 

pozostałości pestycydów w 

paszach. Niektóre z 

zakazanych pestycydów 

mogą być obecne w 

środowisku naturalnym. 

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne 

 

Pałeczki jelitowe (Enterobacteriaceae) 

Salmonella 

Pleśnie 

M Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 852/2004/WE 

Rozporządzenie 2073/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą  

Przechowywanie i transport w 

opakowaniach 

Dobre praktyki higieniczne 
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próbek i analiza 

Przewodnik 

Mikotoksyny powyżej określonej 

wartości granicznej 

(DON, ZEA, FUM, OTA, AFLA, T2 i HT2, 

sporysz) 

C Małe Wysokie 3 Dyrektywa 2002/32/WE 

Zalecenie 2006/576/WE 

Rozporządzenie 1881/2006 

T2-HT2: Zalecenie 2013/165/UE 

Sporysz: Rozporządzenie 

2015/1940 i Dyrektywa 202/32 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie 

próbek i analiza 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Aktywny udział w programach 

nadzoru w celu monitorowania 

zanieczyszczenia. 

 

Należy wdrożyć program 

monitorowania zanieczyszczenia. 

Specyfikacja dostawcy. 

Identyfikowalność z silosów 

dostawcy. 

 

Maksymalna wartość 

aktywności wody (Aw) 

Czas przechowywania, 

wentylacja i temperatura 

 

Substancje toksyczne pochodzące ze 

środowiska naturalnego powyżej 

wartości granicznych 

 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 1881/2006 

Zalecenie 2014/663/UE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie 

próbek i analiza 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą  

Należy wdrożyć program 

monitorowania zanieczyszczenia. 

Szczególną uwagę należy 

zwrócić na region 

pochodzenia 

Dioksyny i dioksynopodobny kongener 

PCB 

Polichlorowane bifenyle (PCB) 

Wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (WWA) 

C Małe Wysokie 3 Dyrektywa 2002/32/WE 

Rozporządzenie 183/2005/WE 

Rozporządzenie 1881/2006  

Zalecenie 2014/663/UE 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Wytyczne dla rolników w zakresie 

dobrych praktyk rolniczych (DPR) 

Podejście oparte na 

przekazywaniu porad 

rolnikom w zakresie praktyk 

suszenia 
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Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie 

próbek i analiza 

Przewodnik 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

FEDIOL – Kodeks dobrych praktyk 

w zakresie monitorowania dioksyn 

Określony monitoring 

zanieczyszczeń produktów. 

Patrz wytyczne dotyczące 

osuszania zbiorów 

modułowych 

W zależności od położenia 

geograficznego 

Uwagę należy zwrócić na 

zawartości w produktach 

ubocznych. Patrz dokument 

sektorowy FEDIOL 

Metale ciężkie pochodzące ze 

środowiska naturalnego przekraczające 

wartości graniczne 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 1881/2006/WE Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą Należy wdrożyć 

program monitorowania. 

 

Uwagę należy zwrócić na 

region pochodzenia 

 

Zanieczyszczenie węglowodorami  C Małe Wysokie 3 Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

§4.2.5 Prace konserwacyjne 

Kontrola urządzeń, samochodów 

ciężarowych, przenośników, silosów 

Stosowanie środków smarnych 

dopuszczonych do kontaktu z 

żywnością zgodnie z oceną ryzyka 

Konserwacja urządzeń 

Fumiganty C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.4 

Środki zapobiegające 

zanieczyszczeniu krzyżowemu 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.5 

Środki zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

Opracowany plan monitorowania 

Określone procedury robocze i 

dokumentacja 

Patrz wytyczne dla 

podmiotów składujących 

dotyczące stosowania 

pestycydów - strona 29 

Przeszkolony personel lub 

usługodawca 

Zapoznanie się z wymogami 

przepisów krajowych 

Uwagę należy zwrócić na 

zanieczyszczenie krzyżowe 

fumigantami z uprzednio 

 

http://www.fediol.eu/data/146105201611SAF082rev%207%20DRAFT%20revised%20FEDIOL%20dioxin%20code%20post%20FFSS%20sWG%202%20March%202016%20clean%20_1_.pdf
http://www.fediol.eu/data/146105201611SAF082rev%207%20DRAFT%20revised%20FEDIOL%20dioxin%20code%20post%20FFSS%20sWG%202%20March%202016%20clean%20_1_.pdf
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przechowywanego produktu 

(zboża) 

Kwas erukowy  C Małe Wysokie  Rozporządzenie 1881/2006/WE 

Wspólnotowy katalog odmian 

roślin - przypis 38 

Dobre praktyki rolnicze Szczególną uwagę należy 

zwrócić na region 

pochodzenia (Zjednoczone 

Królestwo) i pochodzenie 

botaniczne (rzepak) 
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9.6 OGÓLNA OCENA RYZYKA MAJĄCA ZASTOSOWANIE DO NASION ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I 

ICH PRODUKTÓW POCHODNYCH 

NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I 

ICH PRODUKTY POCHODNE 

Handel nasionami roślin strączkowych 

Zagrożenie Kat. Prawdopo

dobieństw

o 

wystąpien

ia 

Nasilenie Klasa 

ryzyka 

Akt prawny Środek kontroli Uwagi 

Ciała obce, takie jak szkło, drewno, 

metale, tworzywa sztuczne itp. 

P Średnie Wysokie 4 Rozporządzenie 183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 Stosunki 

z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów przychodzących i 

materiałów paszowych/żywnościowych 

Specyfikacja produktu. 

Umowa z dostawcą 

Zapobieganie dostawaniu się 

ciał obcych do materiałów 

paszowych/żywnościowych. 

Etapy ogólnego procesu 

przetwarzania powinny 

uwzględniać oczyszczanie 

(magnesy, sita) 

Wdrożona dobra praktyka 

higieniczna (GHP) 

Opracowany program PWW 

 

Zanieczyszczenia botaniczne C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 Stosunki 

z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów przychodzących i 

materiałów paszowych/żywnościowych 

Dobre praktyki rolnicze 

Zwalczanie chwastów 

Etapy ogólnego procesu 

przetwarzania powinny 

uwzględniać oczyszczanie 

(fluidyzacja, przesiewanie). 

 

Pozostałości pestycydów (dozwolonych) 

przekraczające najwyższy dopuszczalny 

poziom pozostałości (NDP), tj. 

pozostałości środków chwastobójczych, 

insektycydów, fungicydów lub 

rodentycydów przekraczające NDP 

C Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE  

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 Stosunki 

z dostawcami 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Aktywny udział w programach 

nadzoru nad pestycydami 

Należy wdrożyć program 

monitorowania pestycydów. 

Podejście oparte na 

przekazywaniu porad 

rolnikom Kontrola 

zastosowania końcowego 

pestycydów. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na 
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Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie próbek i 

analiza 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów przychodzących i 

materiałów paszowych/żywnościowych 

Określenie procedur 

przeładunku, transportu i 

przechowywania w celu 

zapobiegania 

zanieczyszczeniom krzyżowym 

 

używanie pestycydów do 

zabiegów po zbiorach.  

Ryzyko zanieczyszczenia 

krzyżowego podczas 

przeładunku 

 

Szczególną uwagę należy 

zwrócić na pochodzenie 

geograficzne. 

Pozostałości pestycydów 

(niedozwolone) 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 Stosunki 

z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie próbek i 

analiza 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów przychodzących i 

materiałów paszowych/żywnościowych 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Aktywny udział w programach 

nadzoru w celu monitorowania 

pestycydów.  

Należy wdrożyć program 

monitorowania pestycydów. 

Określenie procedur 

przeładunku, transportu i 

przechowywania w celu 

zapobiegania 

zanieczyszczeniom krzyżowym 

Dyrektywa 2002/32/WE 

określa wartości graniczne 

dla pozostałości 

pestycydów w paszach. 

Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą być 

obecne w środowisku 

naturalnym. 

Mikotoksyny powyżej określonej 

wartości granicznej 

 

Aflatoksyna B1 i suma, DON, ZEA, FUM, 

OTA, T2 i HT2, sporysz 

C Małe Wysokie 3 Dyrektywa 2002/32/WE 

Zalecenie 2006/576/WE 

Rozporządzenie 1881/2006 

T2-HT2: Zalecenie 2013/165/UE 

Sporysz: Rozporządzenie 2015/1940 i 

Dyrektywa 202/32  

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 Stosunki 

z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie próbek i 

analiza 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów przychodzących i 

materiałów paszowych/żywnościowych 

 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Aktywny udział w programach 

nadzoru w celu monitorowania 

zanieczyszczenia. 

 

Należy wdrożyć program 

monitorowania 

zanieczyszczenia. 

Specyfikacja dostawcy. 

Identyfikowalność z silosów 

dostawcy. 

 

Maksymalna wartość 

aktywności wody (Aw) 

Czas przechowywania, 

wentylacja i temperatura 
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Zanieczyszczenia mikrobiologiczne 

Pałeczki jelitowe (Enterobacteriaceae) 

Salmonella 

Pleśnie 

M Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 852/2004/WE 

Rozporządzenie 2073/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 Stosunki 

z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów przychodzących i 

materiałów paszowych/żywnościowych 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie próbek i 

analiza 

Przewodnik 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą  

Przechowywanie i transport w 

opakowaniach 

Dobre praktyki higieniczne 

 

Dioksyny i dioksynopodobne PCB, 

polichlorowany bifenyl, 

wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne 

C Małe Wysokie 3 Dyrektywa 2002/32/WE 

Rozporządzenie 183/2005/WE 

Rozporządzenie 1881/2006  

Zalecenie 2014/663/UE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 Stosunki 

z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie próbek i 

analiza 

Przewodnik 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów przychodzących i 

materiałów paszowych/żywnościowych 

 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Wytyczne dla rolników w 

zakresie dobrych praktyk 

rolniczych (DPR) 

Zdefiniowane zanieczyszczenie  

Monitorowanie produktów. 

Podejście oparte na 

przekazywaniu porad 

rolnikom w zakresie 

praktyk suszenia 

 

Patrz wytyczne dotyczące 

osuszania zbiorów 

modułowych 

 

W zależności od położenia 

geograficznego 

Metale ciężkie pochodzące ze 

środowiska naturalnego przekraczające 

wartości graniczne 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 1881/2006/WE Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

 Należy wdrożyć program 

monitorowania. 

 

Uwagę należy zwrócić na 

region pochodzenia 

 

Węglowodory ze środków smarnych C Małe Wysokie 3 Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 Stosunki 

z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

Kontrola urządzeń, 

samochodów ciężarowych, 

przenośników, silosów 

Stosowanie środków smarnych 

dopuszczonych do kontaktu z 

Konserwacja urządzeń 
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Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów przychodzących i 

materiałów paszowych/żywnościowych 

§4.2.5 Prace konserwacyjne 

żywnością zgodnie z oceną 

ryzyka 

Fumiganty C Średnie Wysokie 4 Rozporządzenie 396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.4 Środki 

zapobiegające zanieczyszczeniu 

krzyżowemu 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.5 Środki 

zapobiegające zanieczyszczeniu 

Opracowany plan 

monitorowania 

Określone procedury robocze i 

dokumentacja 

Patrz wytyczne dla 

podmiotów składujących 

dotyczące stosowania 

pestycydów - strona 29 

Przeszkolony personel lub 

usługodawca 

Zapoznanie się z 

wymogami przepisów 

krajowych 

Uwagę należy zwrócić na 

zanieczyszczenie krzyżowe 

fumigantami z uprzednio 

przechowywanego 

produktu (zboża) 
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9.7 OGÓLNA OCENA RYZYKA MAJĄCA ZASTOSOWANIE DO KORZENI BULWIASTYCH I ICH 

PRODUKTÓW POCHODNYCH 

 

BULWY/ KORZENIE I ICH PRODUKTY 

POCHODNE 

Handel roślinami korzeniowymi/ bulwiastymi o 

wysokiej zawartości inuliny skrobiowej 
Zagrożenie Kat. Prawdopo

dobieństw

o 

wystąpien

ia 

Nasilenie Klasa 

ryzyka 

Akt prawny Środek kontroli Uwagi 

Ciała obce, takie jak szkło, drewno, 

metale, tworzywa sztuczne itp. 

P Średnie Wysokie 4 Rozporządzenie 183/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Specyfikacja produktu. 

Umowa z dostawcą 

Zapobieganie dostawaniu się 

ciał obcych do materiałów 

paszowych/żywnościowych. 

Etapy ogólnego procesu 

przetwarzania powinny 

uwzględniać oczyszczanie 

(magnesy, sita) 

Wdrożona dobra praktyka 

higieniczna (GHP) 

Opracowany program PWW 

 

Pozostałości pestycydów (dozwolonych) 

przekraczające najwyższy dopuszczalny 

poziom pozostałości (NDP), tj. 

pozostałości środków chwastobójczych, 

insektycydów, fungicydów lub 

rodentycydów przekraczające NDP 

C Średnie Średnie 3 Rozporządzenie 396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE  

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie próbek 

i analiza 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Aktywny udział w programach 

nadzoru nad pestycydami 

Należy wdrożyć program 

monitorowania pestycydów. 

Określenie procedur 

przeładunku, transportu i 

przechowywania w celu 

zapobiegania 

zanieczyszczeniom krzyżowym 

 

Podejście oparte na 

przekazywaniu porad 

rolnikom Kontrola 

zastosowania końcowego 

pestycydów. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na 

używanie pestycydów do 

zabiegów po zbiorach.  

 

Ryzyko zanieczyszczenia 

krzyżowego podczas 

przeładunku 
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Szczególną uwagę należy 

zwrócić na pochodzenie 

geograficzne. 

Pozostałości pestycydów 

(niedozwolone) 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie próbek 

i analiza 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Aktywny udział w programach 

nadzoru w celu monitorowania 

pestycydów. 

Należy wdrożyć program 

monitorowania pestycydów. 

Określenie procedur 

przeładunku, transportu i 

przechowywania w celu 

zapobiegania 

zanieczyszczeniom krzyżowym 

Dyrektywa 2002/32/WE 

określa wartości graniczne 

dla pozostałości 

pestycydów w paszach. 

Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą być 

obecne w środowisku 

naturalnym. 

Azotany i azotyny C Średnie Wysokie 4 Dyrektywa 2002/32/WE Specyfikacja produktu Ryzyko ze względu na 

pochodzenie geograficzne 

Stosowanie nawozów 

Sole 

 

Fluor/ Fluorki 

C Małe Wysokie 3 ? Specyfikacja produktu Ryzyko ze względu na 

obszar geograficzny 

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne 

 

Clostridia 

Pałeczki jelitowe (Enterobacteriaceae) 

Salmonella 

Pleśnie i drożdże 

M Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 852/2004/WE 

Rozporządzenie 2073/2005/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie próbek 

i analiza 

Przewodnik 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą  

Przechowywanie i transport w 

opakowaniach 

Dobre praktyki higieniczne 

Dobre praktyki rolnicze i 

dobre praktyki higieniczne.  

Mikotoksyny powyżej określonej 

wartości granicznej 

C Małe Wysokie 3 Dyrektywa 2002/32/WE 

Zalecenie 2006/576/WE 

Rozporządzenie 1881/2006 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Specyfikacja dostawcy. 

Identyfikowalność z silosów 

dostawcy. 
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Aflatoksyna B1 i suma, DON, ZEA, FUM, 

OTA, T2 i HT2, sporysz 

T2-HT2: Zalecenie 2013/165/UE 

Sporysz: Rozporządzenie 

2015/1940 i Dyrektywa 202/32  

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie próbek 

i analiza 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

 

Aktywny udział w programach 

nadzoru w celu monitorowania 

zanieczyszczenia. 

Należy wdrożyć program 

monitorowania 

zanieczyszczenia. 

 

Maksymalna wartość 

aktywności wody (Aw) 

 

Czas przechowywania, 

wentylacja i temperatura 

 

Metale ciężkie 

 

Arsen 

Kadm 

Rtęć 

Ołów 

C Małe Wysokie 3 Rozporządzenie 1881/2006/WE Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Należy wdrożyć program 

monitorowania. 

 

Uwagę należy zwrócić na 

region pochodzenia 

Dioksyny i dioksynopodobne PCB C Małe Wysokie 3 Dyrektywa 2002/32/WE 

Rozporządzenie 183/2005/WE 

Rozporządzenie 1881/2006  

Zalecenie 2014/663/UE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

§4.4.3 Kontrole, pobieranie próbek 

i analiza 

Przewodnik 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

Kodeks dobrych praktyk w 

zakresie monitorowania dioksyn 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Wytyczne dla rolników w 

zakresie dobrych praktyk 

rolniczych (DPR) 

Określony monitoring 

zanieczyszczeń produktów. 

Podejście oparte na 

przekazywaniu porad 

rolnikom w zakresie 

praktyk suszenia 

 

Patrz wytyczne dotyczące 

osuszania zbiorów 

modułowych 

 

W zależności od położenia 

geograficznego 
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Węglowodory C Małe Wysokie 3 Przewodnik EFISC-GTP §4.5.1 

Stosunki z dostawcami 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.1.1 

Wymogi dotyczące zakupów 

Przewodnik §6.4 Specyfikacje 

dotyczące materiałów 

przychodzących i materiałów 

paszowych/żywnościowych 

§4.2.5 Prace konserwacyjne 

Kontrola urządzeń, 

samochodów ciężarowych, 

przenośników, silosów 

Stosowanie środków smarnych 

dopuszczonych do kontaktu z 

żywnością zgodnie z oceną 

ryzyka 

Konserwacja urządzeń 

Fumiganty C Średnie Wysokie 4 Rozporządzenie 396/2005/WE 

Dyrektywa 2002/32/WE 

Dyrektywa 86/362/WE 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.4 

Środki zapobiegające 

zanieczyszczeniu krzyżowemu 

Przewodnik EFISC-GTP §4.3.5 

Środki zapobiegające 

zanieczyszczeniu 

Opracowany plan 

monitorowania 

Określone procedury robocze i 

dokumentacja 

Patrz wytyczne dla 

podmiotów składujących 

dotyczące stosowania 

pestycydów - strona 29 

Przeszkolony personel lub 

usługodawca 

Zapoznanie się z 

wymogami przepisów 

krajowych 

Uwagę należy zwrócić na 

zanieczyszczenie krzyżowe 

fumigantami z uprzednio 

przechowywanego 

produktu (zboża) 

Inhibitory kiełkowania C Średnie Średnie  Akt prawny?  Należy wdrożyć program 

monitorowania. 

Specyfikacja produktu 

Umowa z dostawcą 

Dotyczy to w szczególności 

ziemniaków 

 

9.8 OGÓLNA OCENA RYZYKA MAJĄCA ZASTOSOWANIE DO INNYCH ROŚLIN I ICH PRODUKTÓW 

POCHODNYCH 

 

Należy zapoznać się z ogólną oceną 
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10 MINIMALNE WYMOGI MONITOROWANIA STANOWIĄCE WYTYCZNE 
Podmiot EFISC-GTP wdroży plan monitorowania opisany w Przewodniku EFISC-GTP §4.4.3 „Kontrole, pobieranie próbek i 

analiza”. Poniższe wymogi dotyczące monitorowania stanowią wytyczne w połączeniu z oceną ryzyka; 

W przypadku produktów z kukurydzy i ich produktów pochodnych należy odnieść się do Kodeksu dobrych praktyk w zakresie 

AFL. Monitoring B1 w zakresie kukurydzy zwyczajnej. 

W przypadku nasion roślin oleistych i ich produktów należy zapoznać się z Kodeksem dobrych praktyk w zakresie monitorowania 

dioksyn w nasionach oleistych i ich produktach - w przypadku niektórych produktów (kwasy tłuszczowe, deodestylaty) istnieje 

możliwość pozytywnego zwolnienia dla danej partii 

Dokumenty sektorowe dla przemysłu skrobiowego, rozdrabniania i biodiesla zawierają więcej informacji na temat 

monitorowania surowców i poszczególnych produktów ubocznych 
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Tabela 1 Identyfikacja zagrożeń 

Parametr Zboża Nasiona oleiste oraz 
rośliny 

wysokobiałkowe 

Nasiona roślin 
strączkowych i ich 
produkty pochodne 

Bulwy, korzenie i ich 
produkty pochodne 

Inne produkty i ich 
produkty pochodne 

Pozostałości po 
sortowaniu1 

Pozostałości pestycydów 
(CI-, P-, N-) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Metale ciężkie: 
 

− Arsen 

− Kadm 

− Ołów 

− Rtęć 

 
 

X 
X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 
X 

Dioksyny2: 

− Dioksyny 

− Suma dioksyn i dioksynopodobnych 
PCB 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 
 

 
X 
X 
 

 
X 
X 

 
X 
X 

PCB X X X X X X 

WWA3 X X - X X X 

Mikotoksyny: 

− Aflatoksyna B1 4 

− Deoksyniwalenol (DON) 

− Zearalenon (ZEA) 

− Fumonizyny (FUM) 

− Ochratoksyna A (OTA) 

− Sporysz zbóż i traw 

 
X5 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
X 
X 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
X 
X 
- 
- 
- 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
1 Pozostałości po sortowaniu oznaczają produkty uboczne powstające w wyniku zastosowania następujących procesów: „obłuszczanie (obieranie, łuskanie)”, „przesiewanie” lub „czyszczenie”, według definicji podanej 
w katalogu pasz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 68/2013. 
2 Dotyczy wyłącznie bezpośredniego suszenia w sztucznych warunkach. W zakresie monitorowania poziomu dioksyn w olejach i tłuszczach przeznaczonych na pasze, należy odnieść się do Kodeksu praktyk (Dobrych 
praktyk handlowych (GTP))   
3 Wyłącznie w sytuacjach wymaganych prawem i w oparciu o ocenę ryzyka (suszenie bezpośrednie lub region pochodzenia). 
4 W celu uzyskania informacji na temat szczegółowego monitorowania aflatoksyn zawartych w kukurydzy określonego pochodzenia należy odnieść się do obowiązujących wymogów ustanowionych w Kodeksie praktyk 

EFISC-GTP w zakresie monitorowania aflatoksyn w kukurydzy (Code of practice for the monitoring of Aflatoxins in Maize).  
5 Dotyczy wyłącznie pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, żyta, ryżu i pszenżyta.  
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X6 
X7 
X8 
X9 
X10 

Salmonella11  X X X X X 

 
6 Dotyczy wyłącznie pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, żyta i pszenżyta. 
7 Dotyczy wyłącznie pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, żyta i pszenżyta. 
8 Dotyczy wyłącznie kukurydzy. 
9 Dotyczy wyłącznie pszenicy i kukurydzy. 
10 Dotyczy wyłącznie żyta. 
11 Może wymagać dostosowania w oparciu o HACCP i ocenę ryzyka przeprowadzoną przez podmiot lub zgodnie z ewentualnymi przepisami krajowymi. 
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Częstotliwość przeprowadzania analiz 

Poniższe tabele zawierają wytyczne dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa 

paszowe/spożywcze, dotyczące przeprowadzania minimalnych analiz dla każdego parametru 

rocznie, w zależności od rocznego tonażu (t) w podziale na grupy produktów; 

A. Zboża, 

B. nasiona oleiste oraz rośliny wysokobiałkowe, 

C. nasiona roślin strączkowych i ich produkty pochodne, 

D. bulwy, korzenie i ich produkty pochodne, 

E. inne produkty i ich produkty pochodne 

 

Wymogi dotyczące monitorowania produktów ubocznych pochodzących z przemysłu skrobiowego i 

rozdrabniania znajdują się w odpowiednim dokumencie sektorowym i kodeksie praktyk Starch 

Europe i FEDIOL. 
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Tabela A. Minimalne częstotliwości monitorowania dla grupy produktów „zboża” 

 

Ilość w t 

 

Parametr 

 

Parametr 

 

 

 

<5.000 

 

 

≥5.000 

– 

<10.000 

 

 

≥10.000 

– 

<25.000 

 

 

 

≥25.000 

–<50.000 

 

 

 

≥50.000- 

<100.000 

 

 

 

>100.000 

Pozostałości pestycydów 

(CI-, P-, N-) 

1 2 3 5 8 10 

Metale ciężkie: 

- Arsen 
 

- Kadm 
 

- Ołów 
 

- Rtęć 

      

1 2 3 5 8 10 

1 2 3 5 8 10 

1 2 3 5 8 10 

1 2 3 5 8 10 

Dioksyny: 1 

- Dioksyny 
 

- Suma dioksyn i 
dioksynopodobnych PCB 

1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

PCB 1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

WWA2 1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

Mikotoksyny: 

- Aflatoksyna B13 
 

- Deoksyniwalenol (DON)4 
 

- Zearalenon (ZEA)5 
 

- Fumonizyna (FUM)6 
 

- Ochratoksyna A (OTA)7 
 

- Sporysz zbóż i traw8 

4 6 12 16 24 30 

1-2 2-3 3-6 5-8 6-12 8-15 

1-2 2-3 3-6 5-8 6-12 8-15 

1-2 2-3 3-6 5-8 6-12 8-15 

1-2 2-3 3-6 5-8 6-12 8-15 

1-2 2-3 3-6 5-8 6-12 8-15 

 
1 Dotyczy wyłącznie bezpośredniego suszenia w sztucznych warunkach. 
2 Wyłącznie w sytuacjach wymaganych prawem i w oparciu o ocenę ryzyka (suszenie bezpośrednie lub region pochodzenia). 
3 Dotyczy wyłącznie pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, żyta, ryżu i pszenżyta. 
4 Dotyczy wyłącznie pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, żyta i pszenżyta. 
5 Dotyczy wyłącznie pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, żyta i pszenżyta. 
6 Dotyczy wyłącznie kukurydzy. 
7 Dotyczy wyłącznie pszenicy i kukurydzy. 
8 Dotyczy wyłącznie żyta. 
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Tabela B. Minimalne częstotliwości monitorowania dla grupy produktów „nasiona oleiste i rośliny 

wysokobiałkowe” 

 

Ilość w t 

 

 

Parametr 

 

 

Parametr 

 

 

 

<10.000 

 

≥10.000 

– 

<100.000 

 

≥100.000 

– 

<300.000 

 

 

≥300.000 

–<600.000 

 

 

>600.000 

Pozostałości pestycydów 

(CI-, P-, N-) 

1 2 3 6 8 

Metale ciężkie: 

- Arsen 
 
- Kadm 

 
- Ołów 

 
- Rtęć 

 

1 2 3 6 8 

1 2 3 6 8 

1 2 3 6 8 

1 2 3 6 8 

Dioksyny: 1 

- Dioksyny 

 
- Suma dioksyn i 

dioksynopodobnych 
PCB 

1 2 3 6 8 

1 2 3 6 8 

PCB 1 2 3 6 8 

WWA2 1 2 3 6 8 

Mikotoksyny: 

- Aflatoksyna B13,4 
 
- Deoksyniwalenol 

(DON) 
 
- Zearalenon (ZEA)5 

 
- Fumonizyny (FUM) 

 
- Ochratoksyna A (OTA) 

 
- Sporysz zbóż i traw 

1 2 3 6-10 6-12 

1 2 3 4-6 4-8 

1 2 3 4-6 4-8 

- _ - - - 

- _ - - - 

- _ - - - 
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Salmonella 6 12 18 36 48 

 
 

1 1 Dotyczy wyłącznie bezpośredniego suszenia w sztucznych warunkach. 

2 2 Wyłącznie w sytuacjach wymaganych prawem i w oparciu o ocenę ryzyka (suszenie bezpośrednie lub region pochodzenia). 

4 Ilość analizowana zgodnie z oceną ryzyka opartą na analizie HACCP (patrz rozdział 6.4) 

5 Parametru ZEA nie należy analizować w przypadku rzepaku, lnu, słonecznika, soi (pochodzenia europejskiego) 
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Tabela C. Minimalne wymogi dotyczące monitorowania nasion roślin strączkowych i ich 

produktów pochodnych 

 

Ilość w t 

 

 

Parametr 

 

 

Parametr 

 

 

 

<5.000 

 

 

≥5.000 

– 

<10.000 

 

 

≥10.000 

– 

<25.000 

 

 

 

≥25.000 

–<50.000 

 

 

 

≥50.000- 

<100.000 

 

 

 

>100.000 

Pozostałości pestycydów 

(CI-, P-, N-) 

1 2 3 5 8 10 

Metale ciężkie: 

- Arsen 
 
- Kadm 

 
- Ołów 

 
- Rtęć 

1 2 3 5 8 10 

1 2 3 5 8 10 

1 2 3 5 8 10 

1 2 3 5 8 10 

Dioksyny: 1 

- Dioksyny 
 

- Suma dioksyn i 
dioksynopodobnych 
PCB 

1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

PCB 1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

WWA2 1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

Mikotoksyny: 

- Aflatoksyna B1 
 
- Deoksyniwalenol 

(DON) 
 
- Zearalenon (ZEA) 

 
- Fumonizyny (FUM) 

 
- Ochratoksyna A (OTA) 

 
- Sporysz zbóż i traw 

- _ - - - - 

1-2 2-3 3-6 5-8 6-12 8-15 

1-2 2-3 3-6 5-8 6-12 8-15 

- _ - - - - 

- _ - - - - 

- _ - - - - 

Salmonella 2 4 5 6 10 12 

1 Dotyczy wyłącznie bezpośredniego suszenia w sztucznych warunkach. 
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2 Wyłącznie w sytuacjach wymaganych prawem i w oparciu o ocenę ryzyka (suszenie bezpośrednie lub region pochodzenia). 
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Tabela D. Minimalne wymogi dotyczące monitorowania bulw, korzeni i ich produktów 

pochodnych 

 

Ilość w t 

 

 

Parametr 

 

 

Parametr 

 

 

 

 

<50.000 

 

 

 

≥50.000- 

<100.000 

 

 

 

>100.000 

Pozostałości 

pestycydów1 

(CI-, P-, N-) 

- - - 

Metale ciężkie: 

- Arsen 
 
- Kadm 

 
- Ołów 

 

- Rtęć 

 

1-2 2-4 4-8 

1-2 2-4 4-8 

1-2 2-4 4-8 

1-2 2-4 4-8 

Dioksyny: 2 

- Dioksyny 
 
- Suma dioksyn i 

dioksynopodobnych 
PCB 

1 1-2 1-3 

1 1-2 1-3 

PCB 1 1-2 1-3 

WWA3 1 1-2 1-3 

Mikotoksyny: 

- Aflatoksyna B1 

 
- Deoksyniwalenol 

(DON) 
 

- Zearalenon (ZEA) 

 
- Fumonizyny (FUM) 

 
- Ochratoksyna A (OTA) 

 
- Sporysz zbóż i traw 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 
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Salmonella 1-4 2-8 4-12 

1 Liczba analiz powinna być ustalona stosownie do ryzyka w zakresie danego przedsiębiorstwa; 
2 Dotyczy wyłącznie bezpośredniego suszenia w sztucznych warunkach. 
3 Wyłącznie w sytuacjach wymaganych prawem i w oparciu o ocenę ryzyka (suszenie bezpośrednie lub region pochodzenia). 
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Tabela E. Minimalne wymogi dotyczące monitorowania innych produktów i ich produktów 

pochodnych 

Pozostałości pestycydów 

(CI-, P-, N-) 

1 1 2 3 5 8 10 

Metale ciężkie: 

- Arsen 
 

- Kadm 
 
- Ołów 

 
- Rtęć 

 

 

1 1 2 3 5 8 10 

1 1 2 3 5 8 10 

1 1 2 3 5 8 10 

1 1 2 3 5 8 10 

Dioksyny: 

- Dioksyny 

 
- Suma dioksyn i 

dioksynopodobnych 
PCB 

 

1 1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

1 1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

PCB 1 1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

WWA1 1 1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

Mikotoksyny: 

- Aflatoksyna B1 
 
- Deoksyniwalenol 

(DON) 
 
- Zearalenon (ZEA) 

 
- Fumonizyny (FUM) 

 
- Ochratoksyna A (OTA) 

 
- Sporysz zbóż i traw 

 

- - _ - - - - 

1 1-2 2-3 3-6 5-8 6-12 8-15 

1 1-2 2-3 3-6 5-8 6-12 8-15 

- - _ - - - - 

- - _ - - - - 

- - _ - - - - 

Salmonella 1 2 4 5 6 10 12 

1 W sytuacjach wymaganych prawem i w oparciu o ocenę ryzyka (suszenie bezpośrednie lub region pochodzenia). 
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Tabela x. Analizy pozostałości po sortowaniu 

Pozostałości pestycydów 

(CI-, P-, N-) 

1 1 2 3 5 8 10 

Metale ciężkie: 

- Arsen 
 
- Kadm 

 
- Ołów 

 
- Rtęć 

 

1 1 2 3 5 8 10 

1 1 2 3 5 8 10 

1 1 2 3 5 8 10 

1 1 2 3 5 8 10 

Dioksyny: 2 

- Dioksyny 

 
- Suma dioksyn i 

dioksynopodobnych 
PCB 

 

1 1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

1 1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

PCB 1 1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

WWA3 1 1 1 1-2 1-2 1-2 1-3 

Mikotoksyny: 

- Aflatoksyna B1 

 
- Deoksyniwalenol 

(DON) 
 
- Zearalenon (ZEA) 

 
- Fumonizyny (FUM) 

 
- Ochratoksyna A (OTA) 

 
- Sporysz zbóż i traw 

 

2 4 6 12 16 24 30 

1 1-2 2-3 3-6 5-8 6-12 8-15 

1 1-2 2-3 3-6 5-8 6-12 8-15 

1 1-2 2-3 3-6 5-8 6-12 8-15 

1 1-2 2-3 3-6 5-8 6-12 8-15 

1 1-2 2-3 3-6 5-8 6-12 8-15 

Salmonella 1 2 4 5 6 10 12 

 

1 Pozostałości po sortowaniu oznaczają produkty uboczne powstające w wyniku zastosowania następujących procesów: 

„obłuszczanie (obieranie, łuskanie)”, „przesiewanie” lub „czyszczenie”, według definicji podanej w katalogu pasz zgodnie z 
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 68/2013. 
2 Dotyczy wyłącznie bezpośredniego suszenia w sztucznych warunkach. 
3 Wyłącznie w sytuacjach wymaganych prawem i w oparciu o ocenę ryzyka (suszenie bezpośrednie lub region pochodzenia). 
4

 W celu uzyskania informacji na temat szczegółowego monitorowania aflatoksyn zawartych w kukurydzy określonego pochodzenia 

należy odnieść się do obowiązujących wymogów ustanowionych w Kodeksie praktyk EFISC-GTP w zakresie monitorowania aflatoksyn 
w kukurydzy (Code of practice for the monitoring of Aflatoxins in Maize). 

 

 

 



 
Przewodnik EFISC-GTP - Sektorowy dokument referencyjny dotyczący zbioru, przechowywania, sprzedaży i transportu 
bezpiecznych materiałów paszowych/żywnościowych    
  Strona 110 z 110     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


