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1. Wstęp
Działalność przetwórstwa rolno-spożywczego to procesy polegające na fizycznym lub
chemicznym przetwarzaniu surowców, materiałów lub półproduktów w nowy wyrób.
Procesy te prowadzone są w zakładach, które określane są jako miejsce działalności w
zakresie produkcji lub obrotu żywnością, na wszystkich lub wybranych etapach tej działalności, począwszy od przygotowania w gospodarstwie, wprowadzenia do obrotu produktów pierwotnych, aż do oferowania do sprzedaży lub dostawy wyprodukowanej
żywności końcowemu konsumentowi.
Produkty spożywcze służą przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb żywieniowych konsumenta, ale jednocześnie muszą charakteryzować się wysoką jakością, gwarantującą
całkowite bezpieczeństwo zdrowotne. Żywność musi być chroniona przed zanieczyszczeniem, które może spowodować, iż stanie się niezdatna do spożycia lub szkodliwa
dla zdrowia. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest elementem polityki żywnościowej skierowanym przede wszystkim na zdrowotność i walory odżywcze produktów
spożywczych. Uwzględnia takie zagadnienia jak jakość żywności, jej zgodność z normami i standardami, a zwłaszcza właściwości fizykochemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne. Wprowadza także formy zabezpieczenia żywności przed zagrożeniami
fizycznymi, chemicznymi i mikrobiologicznymi pochodzącymi z obszarów związanych
m.in. z produkcją surowców i ich przerobem, obrotem i handlem. Z tego względu bezpieczeństwo żywności jest zagadnieniem obejmującym warunki techniczne, technologiczne, organizacyjne produkcji i in. mające wpływ na zdrowotność żywności. Aby spełnić
ten warunek, produkujący żywność podmiot musi zapewnić właściwe warunki jej produkcji. Regulacje prawne obejmujące zagadnienia sanitarno-higieniczne w zakładach
produkujących żywność wprowadziły obowiązek przestrzegania Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz wdrożenia systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Celem tych systemów jest zachowanie właściwych warunków higieny produkcji oraz usprawnienie kontroli i nadzoru nad przebiegiem procesu
technologicznego od przyjęcia surowca, przez produkcję do ekspedycji produktów do
sprzedaży.
Podstawowym wymaganiem w zakresie prowadzenia produkcji żywności jest zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do jej realizacji. Mając na uwadze dbałość o jakość
produkowanej żywności, niezależnie od skali produkcji, należy podkreślić ważną rolę
projektowania technologicznego zakładów przetwórstwa w kształtowaniu jakości żywności, a przede wszystkim jej bezpieczeństwa. Dlatego budowa nowych lub modernizacja, adaptacja już istniejących zakładów powinna być prowadzona w oparciu o opracowane projekty technologiczne, w czasie opracowywania, których należy wyeliminować zagrożenia, które mogą pojawiać się w procesie produkcyjnym.
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2. Pojęcie projektowania
Projektowanie jest całokształtem działań zmierzających do opracowania sposobu zaspokojenia określonej potrzeby. Proces projektowania zaczyna się w chwili uświadomienia sobie potrzeby i podjęcia decyzji o jej zaspokojeniu, a kończy się, gdy określona
wcześniej potrzeba zostanie zaspokojona. Polega on na obmyślaniu zamierzonych
obiektów technicznych, służących zaspokojeniu potrzeb, a także sposobów ich realizacji. Projektowanie jest często określane przez dodanie przymiotnika lub określenia
opisującego dziedzinę, której dotyczy. W praktyce funkcjonują nazwy projektowania:
architektoniczne, urbanistyczne, inżynierskie, ergonomiczne, technologiczne, itd.
Projektowanie technologiczne jest to projektowanie, którego celem jest tworzenie
technologicznie poprawnych obiektów architektonicznych lub technicznych. Wyróżnikiem jest tu położenie szczególnego nacisku na wszystkie aspekty związane z technologią i techniczną jakością projektowanego obiektu. W projektowaniu zakładów przetwórstwa spożywczego zagadnieniem kluczowym jest technologia, a ściśle biorąc, procesy technologiczne rozumiane jako zestawienie poszczególnych operacji jednostkowych w spójny ciąg, od surowca do gotowego produktu. Proces technologiczny obliguje do wyznaczenia odpowiednich urządzeń, których rozmieszczenie wpływa na powierzchnię i konstrukcję budynku. Inne następstwa procesu technologicznego to np.
zapotrzebowanie na energię, personel, transport wewnętrzny i zewnętrzny, szkodliwość zakładu dla otoczenia. Fazy procesu technologicznego są związane z podziałem
obiektu na różnorodne pomieszczenia: produkcyjne, pomocnicze, usługowe, itd. Wzajemne rozmieszczenie pomieszczeń, urządzeń, dróg komunikacyjnych stanowi plan
generalny zakładu. Ponadto projektant zobowiązany jest do racjonalnego wykorzystania środków poprzez maksymalizację celów przy jednoczesnej minimalizacji środków.
Oznacza to, że musi być osiągnięty najwyższy stopień realizacji celu przy optymalizacji
dostępnych nakładów.
Projektowanie technologiczne zakładów przetwórstwa spożywczego polega na stworzeniu przestrzennego zagospodarowania obszaru przeznaczonego na działalność magazynowo – produkcyjno – ekspedycyjną. Budynki, lub ich części, przeznaczone dla
celów produkcji żywności muszą posiadać specyficzne wewnętrzne rozplanowanie
grup pomieszczeń umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie zaplanowanego procesu technologicznego. Pomieszczenia i grupy pomieszczeń, zależnie od spełnianej
funkcji, lokalizowane są we wzajemnym powiązaniu wynikającym z przeprowadzania w
nich czynności następujących po sobie. Przy tworzeniu projektu technologicznego
uwzględnia się dobór specjalistycznego sprzętu i wyposażenia technologicznego, dostosowanego do potrzeb zakładu, szereg aspektów związanych z utrzymaniem higieny
w zakładzie, związanych z nie krzyżowaniem się dróg technologicznych brudnych i czystych, oddzieleniem stref brudnych od czystych, wykończeniem wnętrz i innymi. Jednocześnie należy dążyć, poprzez właściwy projekt, do jak największego usprawnienia i
6

ułatwienia pracy w zakładzie. W projekcie technologicznym nie chodzi wyłącznie o to,
by zagospodarować dostępny teren, lecz aby uczynić to w sposób umożliwiający
utrzymanie higieny produkcji, wymaganej przez prawo. Projektowanie technologiczne
zakładów spożywczych powinno obejmować:
 program produkcji i usług,
 układ funkcjonalny placówki,
 określenie rodzaju pomieszczeń, obliczenie ich powierzchni oraz rozmieszczenie w nich maszyn i urządzeń,
 określenie wielkości zatrudnienia,
 opis wykończenia wnętrz,
 uwarunkowania związane z innymi branżami projektowymi.

3. Produkcja żywności w zakładach o małej zdolności produkcyjnej – regulacje prawa krajowego
Produkcja żywności może być prowadzona w zakładach przetwórstwa żywności, które
można podzielić ze względu na rodzaj i wielkość produkcji. Uruchamiając produkcję w
funkcjonowaniu zakładów branży spożywczej należy brać pod uwagę potrzeby konsumentów oraz trendy żywieniowe występujące na rynku. Obecnie na rynku żywności
konsumenci poszukują produktów lokalnych, regionalnych, produkowanych według
tradycyjnych receptur, certyfikowanych w systemach jakości. Takie produkty to domena małych zakładów przetwórczych potrafiących wykorzystać tradycyjne receptury i
nisze rynkowe, produkujących niewielkie partie różnorodnych produktów. Możliwość
prowadzenia tego rodzaju zakładów umożliwia i reguluje prawo krajowe, tworzone na
podstawie przepisów prawa żywnościowego obowiązującego producentów w krajach
wspólnoty europejskiej. Regulacje krajowe określające zasady prowadzenia produkcji
żywności dla przedsiębiorstw o małej zdolności produkcyjnej wprowadzają ułatwienia,
polegające na ograniczeniu nakładów inwestycyjnych proporcjonalnie do wielkości
produkcji i sprzedaży, pod warunkiem dostatecznego zapewnienia higieny w zakładzie
i zachowaniu jednocześnie standardów gwarantujących bezpieczeństwo produkowanej żywności.
W aktualnym stanie prawnym polscy rolnicy mogą sprzedawać wyprodukowaną w
gospodarstwie żywność klientowi końcowemu, do sklepów, restauracji, stołówek, zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta
końcowego w ramach następujących typów działalności:
– dostawy bezpośrednie (surowce pochodzenia roślinnego). Zasady prowadzenia
tej sprzedaży określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U. Nr 112, poz. 774);
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– sprzedaż bezpośrednia (surowce pochodzenia zwierzęcego). Wymagania higieniczno - sanitarne i weterynaryjne określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych
przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703);
– działalność marginalna lokalna i ograniczona (produkty pochodzenia zwierzęcego inne niż surowce). Warunki prowadzenia tej działalności definiuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. poz. 451);
– rolniczy handel detaliczny (surowce i żywność przetworzona pochodzenia roślinnego i zwierzęcego). Zasady prowadzenia tej działalności określa ustawa z dnia 16
listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży
żywności przez rolników (Dz.U. poz. 1961z póź. zm.);
– działalność podmiotów określonych w art. 63, ust. 2, pkt. 14 ustawy z dnia 25
sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019r., poz. 1252)
działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność pochodzenia roślinnego i tzw. „złożoną” w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne
domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, o których mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia
nr 852/2004;
– zakłady zatwierdzone (produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego);
– zakłady prowadzące działalność przetwórczą surowców pochodzenia roślinnego
lub zwierzęcego w zakładach zarejestrowanych i zatwierdzonych ukierunkowaną
na produkcję w celu sprzedaży żywności wyłącznie do innych zakładów, np. do
innych zakładów przetwórczych, hurtowni, zakładów detalicznych zaopatrujących
konsumentów końcowych takich jak sklepy spożywcze, restauracje, stołówki, itp.
Wybór jednej z form działalności zależy od indywidualnej decyzji rolnika/podmiotu,
który zamierza prowadzić działalność w zakresie produkcji i wprowadzania na rynek
danego rodzaju żywności, podejmowanej w oparciu o możliwości, potrzeby i oczekiwania producenta.
Należy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że od 01 stycznia 2019 roku dla podmiotów podlegających procedurze rejestracji przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną
wprowadzono zmiany w przepisach odnoszących się do procedury rejestracji produkcji żywności. Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie
ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ustawa wprowadza ułatwienia z zakresu prawa żywnościowego
odnoszące się do procedury rejestracji działalności u właściwego organu urzędowej
kontroli żywności dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na
małą skalę i wprowadzają ją na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji. Dla pod8

miotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią lub działalność marginalną, lokalną i
ograniczoną zniesieniu ulega obowiązek sporządzania i przedkładania powiatowemu
lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu oraz obowiązek pisemnego powiadomienia o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju
produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w zakładzie. Nie
ma również konieczności sporządzania projektu technologicznego przez podmioty
zamierzające prowadzić działalność w zakresie RHD produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną.
Każdy inwestor/podmiot, który zamierza uruchomić zakład produkujący żywność
musi wiedzieć, że budowa zakładu produkcyjnego, remont, adaptacja obiektu, instalowanie nowych urządzeń, linii technologicznych, a nawet wymiana sprzętu jako
przedsięwzięcie są kosztowne i wymagają znacznych środków finansowych. Wyłączenie z obowiązku sporządzania projektu technologicznego dla podmiotów uruchamiających produkcję żywności w zakładach o małej zdolności produkcyjnej jest dużym ułatwieniem przy procedurze rejestracji tych działalności. Uruchomiona produkcja w tych zakładach, jak wszystkie inne zakłady prowadzące produkcję żywności,
podlega procedurom nadzoru właścicielskiego. Weryfikacja i ocena zastosowanych
rozwiązań technologicznych, strukturalnych następuje w momencie pierwszej kontroli zakładu. Jeżeli kontrolujący stwierdzi, że zastosowane w zakładzie rozwiązania
nie gwarantują bezpieczeństwa i zachowania standardów higieny określonych przepisami prawa żywnościowego, właściciel zakładu będzie zobowiązany do usunięcia
nieprawidłowości. Może się to wiązać z czasowym wyłączeniem zakładu z produkcji
oraz dodatkowymi kosztami dostosowania zakładu do wymaganych standardów.
Ze względu na zagrożenia zdrowotne jakie może powodować żywność, produkcja żywności podlega specjalnym procedurom nadzoru. Wymagania dotyczące warunków
produkcji określone są przepisami krajowymi i Unii Europejskiej. Wymogi strukturalne i
dotyczące higieny, ustanowione w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych i nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, dotyczą wszystkich rodzajów zakładów przetwórczych niezależnie
od wielkości i rodzaju prowadzonej produkcji.
Przepisy wynikające z rozporządzeń (WE) nr 852/2004, 853/2004 nie mają zastosowania do produkcji podstawowej na własny domowy użytek, przygotowania, obróbki lub
składowania żywności do własnego domowego spożycia. Nie dotyczą także małych
ilości surowców (produktów podstawowych) bezpośrednio dostarczanych konsumentowi końcowemu lub lokalnym przedsiębiorstwom handlu detalicznego zapewniającym dostawy dla konsumentów końcowych (finalnych). Rozporządzenie (WE) nr
853/2004 wyłącza ze swego zakresu działalność detaliczną (tj. obróbkę lub przetwarzanie żywności oraz jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub dostawy do konsu9

menta końcowego). Jednocześnie rozporządzenia zalecają stosowanie elastyczności w
celu zapewnienia kontynuacji tradycyjnych metod na każdym etapie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności oraz w odniesieniu do wymagań strukturalnych dla
zakładów. Niemniej jednak, elastyczność powinna opierać się na przejrzystych zasadach i nie powinna zagrażać celom higieny żywności.
Wymagania wskazane w przepisach prawa żywnościowego są sformułowane tak, aby
było możliwe spełnienie ich przez zakłady o różnej wielkości, w tym także mikro- i małe
przedsiębiorstwa produkujące na rynek lokalny. Zwroty w rodzaju „w miarę potrzeby”,
„odpowiednie”, „wystarczające” występujące w przepisach wskazują, że forma realizacji danego wymogu należy i zależy do podmiotu odpowiedzialnego za określony zakład.
Forma powinna być odpowiednia i wystarczająca dla zapewnienia wysokiego poziomu
ochrony zdrowia konsumenta. Stosowanie odpowiednich technik, metod i procedur w
procesach produkcyjnych powinno zapewnić bezpieczeństwo produkowanej żywności.
Natomiast brak przestrzegania zasad higieny produkcji może skutkować otrzymaniem
produktu niezgodnego z wymaganiami, który musi zostać poddany utylizacji. Nadzór
nad przestrzeganiem tych wymagań należy do zadań organów urzędowej kontroli,
którymi w są powiatowi lekarze weterynarii i powiatowi inspektorzy sanitarni.
Unijne przepisy pozwalają na wyjątki od twardych sanitarnych wymagań niezbędnych
do zachowania bezpieczeństwa żywności. W szczególności produkcja oparta o receptury tradycyjne może korzystać z derogacji wynikających ze specyfiki produkcji. Mogą z
nich skorzystać zakłady produkujące żywność tradycyjną pochodzenia roślinnego i
zwierzęcego. Odstępstwa od niektórych wymagań higienicznych dla sposobu wytwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodzenia niezwierzęcego można uzyskać w przypadku, gdy te odstępstwa są niezbędne dla zachowania
tradycyjnego charakteru tych produktów i umożliwią stosowanie tradycyjnej metody
produkcji określonej we wniosku o:
– wpis produktu na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez ministra
właściwego do spraw rynków rolnych, lub
– rejestrację produktu wysłanym do Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1168, z późn. zm.), lub
– w specyfikacji produktu, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z
14.12.2012, str. 1).
W ramach przyznanych odstępstw można zrezygnować z wymogów dotyczących zapewnienia aby ściany, powierzchnie, były skonstruowane z materiałów gładkich, nieprzepuszczalnych, niepochłaniających lub odpornych na korozję. Dopuszczone odstępstwa dotyczą charakteru pomieszczeń oraz rodzaju materiałów, z których wykonane
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mogą być przyrządy i sprzęt wykorzystywany do przygotowywania oraz pakowania
tych produktów. Zastosowanie odstępstw w praktyce umożliwia np. zgodę na drewniane lub kamienne półki do składowania serów długo dojrzewających albo na wykorzystywanie tradycyjnych pieców wędzarniczych na drewno. W żadnym razie jednak
odstępstwo nie może przyczyniać się do zanieczyszczenia żywności czy w inny sposób
wpłynąć na jej bezpieczeństwo.
Przepisy prawa krajowego w Polsce określają, że produkcja produktów żywnościowych
może odbywać się w odrębnym, specjalnie do tego celu wybudowanym budynku, lub
w dostosowanym pomieszczeniu (gospodarczym lub mieszkalnym, np. tzw. „letnia
kuchnia”), używanym wyłącznie do tego celu, lub w pomieszczeniu używanym głównie
jako prywatny dom mieszkalny, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu
wprowadzenia na rynek (np. kuchnia). Jeśli przedsiębiorca nie buduje nowego obiektu,
ale dostosowuje pomieszczenia, w tym mieszkalne, najważniejsze wymagania dotyczą
usytuowania, projektu i konstrukcji oraz utrzymywania tego rodzaju pomieszczeń w
czystości, dobrym stanie i kondycji technicznej.

4. Projektowanie technologiczne zakładów produkcji żywności
Niezależnie od wybranej formy działalności prawo żywnościowe nakłada na przedsiębiorstwa sektora spożywczego obowiązek zapewnienia, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności odbywających się pod ich kontrolą, spełniane są ustanowione, właściwe wymogi higieny. Pojawiające się i rozwijające się zakłady specjalizujące się w produkcji i obrocie żywności produkowanej na rynek lokalny
lub w oparciu o tradycyjne receptury, ze względu na nowatorski charakter prowadzonej działalności, spotykają się często z brakiem zrozumienia lub brakiem informacji o
możliwościach rozwiązań, jakie dają obowiązujące przepisy. Biorąc pod uwagę dbałość
o jakość żywności w łańcuchu żywnościowym w małych zakładach przetwórstwa należy również zwrócić uwagę na duży wpływ projektowania technologicznego takich zakładów w kształtowaniu jakości żywności, a przede wszystkim jej bezpieczeństwa ale
również zachowania jej tradycyjnego charakteru. Warunkiem prawidłowej produkcji w
zakładach o małej zdolności produkcyjnej jest zapewnienie m.in. odpowiednich pomieszczeń do realizacji procesu produkcyjnego. Dlatego budowa nowych bądź modernizacja, adaptacja już istniejących zakładów powinna być prowadzona w oparciu o
projekty technologiczne. Na etapie projektowania należy prawidłowo zlokalizować i
zaprojektować układ funkcjonalny pomieszczeń, dobrać materiały konstrukcyjne i wykończeniowe, dostosować systemy wentylacji, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz
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dostosować wyposażenie do profilu i rozmiarów produkcji. Czynniki te wpływają na
standard higieny produkcji. Aby prace projektowe przyniosły oczekiwane przez inwestora efekty niezbędne jest połączenie wiedzy z zakresu technologii produkcji, zagadnień sanitarno-higienicznych, możliwości eliminowania zagrożeń zdrowotnych z wymaganiami prawnymi oraz wytycznymi branżowymi.
W projektowaniu nowobudowanego zakładu do celów produkcji żywności zagadnieniem centralnym jest technologia. Budynek jest traktowany jako konieczna obudowa
dla maszyn, ludzi i materiałów uczestniczących w procesie produkcji. W praktyce planowany rodzaj i zakres produkcji oraz zakładana zdolność produkcyjna zakładu determinują ilość i wielkość pomieszczeń w nowobudowanym obiekcie. Odwrotna sytuacja
ma miejsce w adaptowanym obiekcie, gdzie założenia te trzeba dopasować do istniejącej powierzchni zabudowy i układu pomieszczeń.

5. Planowanie procesu inwestycyjnego uruchomienia zakładu
produkcji żywności
Projektowanie i uruchomienie zakładu produkcji żywności nierozerwalnie łączy się z
inwestycją, którą realizuje się w kilku etapach. Pierwszym etapem zawsze jest pomysł
wynikający z zaistniałej potrzeby. Stanowi on bodziec do dalszych prac inwestycyjnych.
Aby sprawdzić realność i opłacalność realizacji pomysłu budowy i uruchomienia zakładu przetwórczego inwestor powinien dokonać analizy uwarunkowań prowadzenia
takiej działalności. Podstawą do podjęcia działań inwestycyjnych może być:
– zauważenie, stwierdzenie występowania zapotrzebowania na określony produkt,
– występowanie podaży i możliwość zagospodarowania surowca,
– wykreowanie nowego atrakcyjnego produktu,
– możliwości zbytu na podstawie analizy rynku, istniejącego i przewidywalnego zapotrzebowania na wyrób. Możliwość sprzedaży produktów jest podstawowym
warunkiem pomyślności ekonomicznej funkcjonowania zakładu produkcyjnego,
– występowanie korzystnych możliwości lokalizacyjnych,
– zapoznanie się z pojawiającymi się wymaganiami oraz przyzwyczajeniami konsumentów,
– sprzyjające warunki prawno-administracyjne inwestowania.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników analiz i ocen zazwyczaj zapada decyzja podjęcia
dalszych prac inwestycyjnych. Prace te polegają na realizacji wielobranżowych projektów:
– projektu koncepcyjnego,
– projektu budowlanego (podstawowego) wraz z niezbędnymi ekspertyzami.
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Pojęciem „projektu” określa się realizację określonego obiektu, która składa się z etapu przygotowania informacji (projektowanie właściwe) oraz etapu realizacji (budowa
obiektu). Zakład produkujący żywność jest obiektem złożonym. Obejmuje wiele specjalistycznych branż. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zakładu przetwórczego wymaga udziału wielu specjalistów. Dominującą rolę w projektowaniu spełnia
technolog ponieważ od projektu technologii rozpoczynają się prace projektowe. Z projektu stosownej w zakładzie technologii wynikają dane i wymagania dla innych branż. I
tak dobór urządzeń wynika z operacji technologicznych produkcji, czynniki energetyczne stanowią zasilanie maszyn, budowle tworzą przestrzenie dla maszyn i urządzeń,
przemieszczania się i magazynowania surowców, produktów i innych materiałów używanych w procesie produkcji. Z powyższego wynika, że projekty poszczególnych branż
muszą uwzględniać wymagania wynikające z potrzeb produkcji, które określa projekt
technologiczny.
Bardzo ważnym elementem i etapem w projektowaniu jest podjęcie decyzji o umiejscowieniu zakładu. Miejsce lokalizacji, wybór rodzaju produkcji, muszą uwzględniać
ograniczenia w zakresie planowanych działań rozwojowych w danym regionie. Nie
zawsze prawo do gruntu jakie posiada inwestor jest równoznaczne z możliwością przeznaczenia go na działkę pod zabudowę na zakład przetwórczy. Możliwość budowy
zakładu wiąże się z uzyskaniem uprawnień na jego lokalizację w odpowiednim urzędzie
administracji terenowej, który ma prawo określić możliwy charakter działalności i
użytkowania zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego regionu. Podstawowymi jednostkami administracji państwowej zarządzającymi terenami są urzędy
gmin i urzędy miast. Lokalizacja obiektu produkcyjnego wymaga uzyskania pozwolenia
na lokalizację i spełnienia procedur administracyjnych związanych ze złożeniem wniosku, uzasadnień, uwarunkowań, uzyskaniem opinii. Na podstawie złożonego z wymaganą dokumentacją wniosku inwestora, urząd gminy lub miasta wydaje decyzję o lokalizacji. Przy wyborze lokalizacji obiektu przetwórstwa żywności istotnym elementem
jest dostęp do infrastruktury technicznej: energii, wody, komunikacji, możliwość pozyskania pracowników, środowiskowe uwarunkowania lokalizacji.
Prace nad projektem budowlanym rozpoczynają się po zaakceptowaniu opracowanego
projektu technologicznego. Projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Następnie, w momencie zakończenia prac nad projektem podstawowym i uzyskaniu pozytywnych opinii stosownych przedstawicieli administracji państwowej, projekt budowlany składa się do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Pozwolenie to daje podstawę do rozpoczęcia wszelkich prac budowlanych. Kolejnym
etapem realizacji inwestycji jest wybór wykonawcy, czyli firmy, która podejmie się wykonania całości prac związanych z wybudowaniem, wykończeniem, wyposażeniem i
rozruchem obiektu. Po wyborze wykonawcy rozpoczyna się etap budowy czyli realizacji
inwestycji. Po zakończeniu prac budowlanych kolejnym etapem jest odbiór inwestycji
przez odpowiednie jednostki administracji państwowej. Jednostka odbierająca obiekt
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wydaje stosowny dokument orzekający o dopuszczeniu do funkcjonowania danego
obiektu. Po uzyskaniu wszystkich dokumentów odbiorowych możliwa jest realizacja
ostatniego etapu jakim jest otwarcie obiektu. Przedstawiony powyżej proces inwestycyjny nie może być pozostawiony samemu sobie. Aby był on opłacalny musi być on ujęty
w określone ramy czasowe. Wydłużanie procesu inwestycyjnego zwiększa koszty jej
realizacji.

6. Podstawy prawne projektowania zakładów produkcji żywności
Większość organizacji międzynarodowych (FAO/WHO, EFSA) ustala ogólne wymagania
dotyczące projektów i obiektów przetwórstwa spożywczego, natomiast sposób ich
rozwiązania i realizowania pozostawia krajom członkowskim. W Polsce przyjęto, iż
zgodnie z wymaganiami w zakładach podlegających procedurze zatwierdzania działalności produkcji żywności, projekt winien składać się dwóch części: opisowej i graficznej. Część opisowa powinna zawierać:
– podstawowe dane charakteryzujące zakład,
– założenia profilu surowcowo- produktowego,
– wykaz produktów- projekt programu produkcji,
– opis towaroznawczy – karty produktów,
– schemat procesu technologicznego,
– opis operacji technologicznych,
– wykaz surowców, składników produktu,
– określenie sposobu magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych oraz materiałów pomocniczych,
– określenie rodzaju i wielkości odpadów poprodukcyjnych oraz sposobu ich
usuwania,
– ustalenie rodzaju transportu wewnętrznego,
– określenie zatrudnienia (wielkość, struktura, zmianowość),
– ustalenie niezbędnej powierzchni dla stanowisk, w rozbiciu na powierzchnię
magazynową, produkcyjną, ekspedycyjną i socjalną,
– zestawienie wyposażenia technologicznego niezbędnego do realizacji programu produkcyjnego,
– określenie wytycznych branżowych, obliczenie zapotrzebowania na czynniki
energetyczne i inne media niezbędne do celów technologicznych (architektura, instalacje),
– określenie procedur i metod utrzymania higieny w tym mycia: instalacji, urządzeń, sprzętu, pomieszczeń.
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Część graficzna powinna zawierać:
– rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i ich funkcji, miejsc, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji
z wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka mikrobiologicznego,
– układ dróg: przemieszczania się osób zatrudnionych w zakładzie, przemieszczania surowców, półproduktów i produktów gotowych od przyjęcia surowców do wysyłki produktów gotowych, przemieszczania substancji dodatkowych, dodatków technologicznych i opakowań,
– rysunki rozmieszczeń wyposażenia technologicznego,
– założenia konstrukcyjne dla nietypowych maszyn.
Rysunki powinny być w skali 1:50, a w wyjątkowych przypadkach (duża powierzchnia
zakładu) w skali 1:100.
Podstawę prawną do przygotowania projektu technologicznego zakładu przetwarzającego produkty pochodzenia zwierzęcego stanowi Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2013 poz. 434). Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa nie wymaga jednak wszystkich informacji istotnych w kolejnych
etapach projektowania nowego zakładu, np. zapotrzebowania na wodę, zapotrzebowania na lód, zapotrzebowania na prąd.
Powiatowy lekarz weterynarii zatwierdza projekt technologiczny jeżeli spełnia on wymagania rozporządzenia. Opracowanie projektu według wymagań rozporządzenia, a
następnie zatwierdzenie, jest obowiązkowe, nawet jeśli prace nie wymagają projektu
budowlanego, dla zakładów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną podlegających procedurze zatwierdzania działalności produkcji żywności.
Projekt technologiczny takiego zakładu, powinien składać się z:
1) części opisowej zawierającej:
a) określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,
b) dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu,
c) określenie systemu dostawy wody,
d) opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego,
e) wskazanie planowanej lokalizacji zakładu.
2) Części graficznej, zawierającej plany wykonane techniką trwałą, w skali 1:50 lub za
zgodą powiatowego lekarza weterynarii w skali 1:100 lub 1:200, z wyłączeniem planu
zagospodarowania terenu zakładu wraz z otoczeniem, który jest wykonywany w skali
1:500, która zawiera:
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a) zagospodarowanie terenu zakładu, z uwzględnieniem ogrodzeń, bram, dróg
wewnętrznych, obiektów znajdujących się na terenie zakładu, magazynów i
miejsc przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz myjni środków transportu, jeżeli na terenie zakładu znajduje się
taka myjnia,
b) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i ich funkcji, miejsc, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, oraz wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych, z wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka mikrobiologicznego,
c) oznaczone numerami punkty poboru wody zimnej, gorącej oraz zmieszanej,
d) układ dróg:
– przemieszczania się osób zatrudnionych w zakładzie,
– przemieszczania surowców, półproduktów i produktów gotowych od przyjęcia surowców do wysyłki produktów gotowych,
– przemieszczania substancji dodatkowych, dodatków technologicznych i opakowań,
– usuwania odpadów, w tym opakowań i ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego.

7. Etapy projektowania technologicznego
Projekt technologiczny zakładu jest podstawą do dalszych prac architektonicznych i
projektów branżowych. Powinien powstać w wyniku współpracy architekta z projektantem-technologiem. Projekt technologiczny powinien być realizowany etapami.
Pierwszy etap polega na określeniu rodzaju zakładu oraz funkcji jaką zakład ma spełniać. Od rodzaju zakładu zależy jego układ funkcjonalny. Układ funkcjonalny oznacza
zaplanowanie i zaprojektowanie pomieszczeń względem siebie, w których jest przygotowywana, obrabiana lub przetwarzana żywność zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki
Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej. Funkcjonalność obiektu, warunkująca odpowiednią i racjonalną organizację pracy oraz dogodne korzystanie przez klientów ze
świadczonych usług pełni główną rolę w projektowaniu zakładów przetwórstwa spożywczego. Projekt zakładu musi być dostosowany do funkcji i uwzględniać rozwiązania
architektoniczne budynku.
Drugi etap składa się z :
– ustalenia struktury oraz ilości produkowanego asortymentu,
– ustalenia potrzebnych ilości i rodzaju niezbędnych surowców i półproduktów,
– wyboru optymalnych metod wytwarzania.
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Na podstawie struktury produkcji można oszacować ilość i rodzaj surowców niezbędnych do wyprodukowania asortymentu i obliczyć ich dobowe zapotrzebowanie.
Uwzględniając rodzaj surowców, czas ich składowania, wcześniej wyliczone dobowe
zużycie oraz normy składowania poszczególnych produktów określa się typ i wielkość
pomieszczeń magazynowych oraz dokonuje się doboru liczby i rodzaju wyposażenia.
Trzeci etap polega na określeniu pomieszczeń magazynowych. Liczba i rodzaj magazynów zależą od procesów technologicznych oraz rodzaju produkcji. Powierzchnia magazynowa obejmuje powierzchnię składowania i powierzchnię pomocniczą, która jest
przeznaczona na cele transportowo – komunikacyjne. Obecnie dąży się do zmniejszania powierzchni magazynowych na rzecz zwiększonych częstotliwości dostaw towarów. Działanie takie przyczynia się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu i wyższej jakość surowców.
Etap czwarty to dobór liczby i rodzaju wyposażenia technologicznego potrzebnego do
produkcji planowanego asortymentu produktów. Ważny jest dobór urządzeń oraz
metod produkcji, zapewniających otrzymywanie wysokiej jakości produktów przez
długi czas. Określenie wyposażenia prowadzi do wyznaczenia typu pomieszczeń produkcyjnych i obliczenia ich powierzchni.
Piąty etap to opracowanie układu funkcjonalnego pomieszczeń zakładu i ustawienia
procesu technologicznego w ramach przewidzianych pomieszczeń. Wiąże się to nierozerwalnie z wykreśleniem rysunku projektowego.
Szósty etap, to określenie wytycznych dla branż:
– architektonicznej obejmującej określenie rodzaju wykończenia wnętrz (ściany,
podłogi, narożniki), wskazanie pomieszczeń z oświetleniem dziennym,
– elektrycznej (gazowej) obejmującej określenie całkowitego zużycia mocy (gazu), zapotrzebowanie na moc (gaz) przy założeniu jednoczesnej pracy wszystkich urządzeń, wskazanie miejsc zainstalowania i rodzajów gniazdek elektrycznych (przyłączy gazowych),
– wodno – kanalizacyjnej obejmującej określenie zapotrzebowania na wodę
(zimną i ciepłą), lokalizację kratek ściekowych, wskazanie miejsc doprowadzenia wody i odpływu ścieków,
– wentylacyjno – klimatyzacyjnej obejmującej określenie rodzaju wentylacji, wyznaczenie krotności wymian powietrza, warunków utrzymania temperatury w
pomieszczeniach.
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8. Zawartość projektów technologicznych
Projekt technologiczny jako dokument określa zakres, sposób i kolejność działań oraz
powiązania i uwarunkowania między działaniami. Podmiotem wiodącym w projektowaniu zakładu powinien być projektant technolog, jako osoba, określająca wymagania
technologiczne produkcji i związane z nimi wytyczne dla branż współpracujących przy
wykonaniu projektu ze szczególnym naciskiem na aspekty higieniczne. W ramach projektu projektant-technolog powinien podać odpowiedzi na trzy symboliczne pytania:
co?, z czego?, jak?.
Tak więc w projekcie technologii określa się:
– co jest celem produkcji, czyli wykaz i opis produktów,
– z czego produkujemy, czyli wykaz i wymagania dotyczące surowców i materiałów niezbędnych do produkcji,
– jak przebiega proces produkcji.
Szczegółowość opracowania zależy od charakteru projektu i jego przeznaczenia.
W projektowaniu technologicznym zakładów spożywczych niezbędna jest wiedza nie
tylko z ogólnych zasad projektowania (w tym zasad projektowania architektonicznego)
i technologii produkcji, ale również organizacji pracy, zagrożeń zdrowotnych oraz metod ich eliminowania, systemów wentylacji, instalacji wodno – kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych oraz ergonomii. Projektant – technolog nie tylko zajmuje się doborem urządzeń i właściwym ich ustawieniem, ale też podejmuje decyzje odnośnie
sposobu wykończenia wnętrz, wentylacji, oświetlenia, instalacji wodociągowej i kanalizacji. Aspekty związane z prawidłowym rozwiązaniem układu funkcjonalnego, nie
krzyżowaniem się dróg technologicznych, wydzieleniem stref brudnych i czystych,
prawidłowym doborem sprzętu technologicznego, jak też zestawieniem ciągów technologicznych urządzeń, rozwiązaniem systemów doprowadzających media, czy wytycznymi odnośnie wykończenia wnętrz, są tym wszystkim, co wpływa na organizację
produkcji żywności. Są to czynniki, które trzeba przewidzieć na etapie projektu technologicznego zakładu. Błędne rozwiązania w obszarze projektowym powodują późniejsze
nawarstwienie problemów związanych przede wszystkim z przestrzeganiem standardów higieny, np:
– niewłaściwie zaprojektowany układ funkcjonalny może być przyczyną krzyżowego skażenia żywności, jak też zmniejszenia wydajności pracy,
– nieprawidłowe wykończenie wnętrz może spowodować zwiększoną możliwość zanieczyszczenia żywności, jak też stwarzać niebezpieczne warunki
pracy,
– błędnie zaprojektowana instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna może
sprzyjać zanieczyszczeniu żywności, zmniejszeniu wydajności pracy jak też
zagrożeniu zdrowotnemu pracowników,
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–

źle zaprojektowana sieć wodno – kanalizacyjna może powodować zanieczyszczenie żywności lub systemu wody pitnej,
– niewłaściwie dobrane pod względem technologicznym i konstrukcyjnym
wyposażenie zakładu może wpływać na jakość procesów technologicznych, wydajność, jak również na bezpieczeństwo pracy i higienę produkcji.
Prawidłowo wykonany projekt technologiczny musi zapewniać:
– prawidłowy przebieg procesów technologicznych,
– płynność produkcji,
– higienę produkcji,
– bezpieczeństwo pracy.
Wiąże się z tym zagwarantowanie:
– odpowiednich magazynów, zapewniających rozdzielność asortymentową i
posiadających stosowne do magazynowanych artykułów warunki klimatyczne;
– odpowiedniego rozmieszczenia pomieszczeń o powierzchni niezbędnej do
prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia procesów technologicznych.
Rozmieszczenie to winno wynikać z kolejności wykonywanych procesów technologicznych:
– odpowiedniego wykończenia ścian, podłóg i sufitów w sposób gwarantujący ochronę przed gromadzeniem się brudu, strząsaniem cząstek brudu do
żywności, tworzeniem się i kondensacji niepożądanej pleśni na powierzchni. Ponadto podłoga winna być antypoślizgowa, a materiał wykończeniowy
nie może być toksyczny,
– wyposażenia odpowiedniego do prowadzonych procesów technologicznych i gwarantującego optymalną wydajność i jednocześnie posiadającego
konstrukcję umożliwiającą jego łatwe mycie i dezynfekcję,
– odpowiednich systemów wentylacyjnych gwarantujących właściwe warunki klimatyczne pomieszczeń oraz świeżość i czystość powietrza,
– odpowiednich systemów instalacji wodnej umożliwiających doprowadzenie stosownej do prowadzonych procesów technologicznych ilości wody
zdatnej do picia,
– instalacji kanalizacyjnej gwarantującej prawidłowe odprowadzenie podczyszczonych ścieków.
W opracowanym projekcie technologicznym, przy określaniu asortymentu produkcji,
powinno się stosować nazwy produktów odzwierciedlające jego charakter towaroznawczo-technologiczny. Nazwa powinna obejmować:
– określenie towaroznawcze,
– główny składnik surowcowy decydujący o końcowej postaci produktu,
– określenie charakteru procesu technologicznego,
– postać końcową produktu.
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8.1 Schematy procesu technologicznego
Procesem produkcyjnym nazywa się zbiór świadomych czynności zmierzających do
przekształcenia surowców roślinnych i zwierzęcych w produkty spożywcze o jak największej wartości użytkowej. Czynności te, w zależności od sposobu wytwarzania można podzielić na:
– czynności zasadnicze, dokonywane bezpośrednio na surowcu i wpływające w
sposób celowy na zmianę właściwości oraz postać surowca,
– czynności pomocnicze, jak przemieszczanie, magazynowanie i kontrola materiału podlegającego przetwarzaniu,
– czynności usługowe, polegające, np. na dostarczaniu czynników energetycznych czy utrzymaniu higieny produkcji.
Proces produkcyjny odzwierciedla i łączy się z prowadzonym procesem technologicznym, w którym można wyróżnić szereg etapów zawierający poszczególne operacje
technologiczne:
– wstępny: sortowanie, mycie, czyszczenie i obieranie surowca,
– pomocniczy: rozdrabnianie, porcjowanie, mieszanie, transportowanie itp.,
– główny: prowadzenie procesów w odpowiedniej kolejności przy określonych
parametrach technologicznych (czasu, temperatury, odczynu),
– końcowy: pakowanie, etykietowanie.
Graficznym przedstawieniem procesu technologicznego jest schemat blokowy, polegający na zestawieniu poszczególnych procesów i operacji jednostkowych w kolejności
ich realizacji z uwzględnieniem surowców oraz parametrów technologicznych, takich
jak np. temperatura obróbki termicznej, czas trwania tych procesów, pH i aktywność
wody w produkcie, wilgotność produktu i otoczenia. Schemat ten ułatwia analizę całego procesu. Dla łatwego odczytywania schematu, posiada on pewną strukturę:
– ciągi procesów głównych umieszcza się w układzie pionowym, w odpowiedniej
kolejności, zgodnej z rzeczywistym ich biegiem,
– ciągi procesów pomocniczych umieszcza się obok ciągu głównego,
– strumienie masowe wchodzące – rysuje się „od góry” bloku,
– strumienie masowe wychodzące – rysuje się „od dołu” bloku.
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Schemat procesu technologicznego wykonuje się stosując symbolikę przyjętą jako
standard dla schematów technologicznych w przemyśle spożywczym.

Przedstawione symbole są standardem. W projektach można wprowadzić nowe symbole i oznaczenia, w zależności od potrzeb. W takim przypadku do dokumentacji należy dołączyć legendę wyjaśniającą zastosowane oznaczenia.

8.2 Zasady rozwiązań przestrzennych zakładów spożywczych
Przestrzeń zakładu produkcji żywności musi zapewnić wszystkie potrzeby funkcjonowania procesu produkcyjnego oraz tworzyć spójny system umożliwiający prowadzenie
produkcji. Proces technologiczny obliguje do wyznaczenia odpowiednich pomieszczeń i
doboru urządzeń, których rozmieszczenie wpływa na powierzchnię i konstrukcję budynku. Wiąże się to z podziałem obiektu na różnorodne pomieszczenia: produkcyjne,
pomocnicze, usługowe itd. Wzajemne rozmieszczenie pomieszczeń, urządzeń, dróg
komunikacyjnych stanowi plan generalny zakładu. Prawidłowa organizacja pomieszczeń zakładu opiera się na praktycznym przełożeniu zasad GHP/GMP na rozwiązanie
funkcjonalne i technologiczne zaplecza magazynowo – produkcyjno – ekspedycyjnego.
Każdy zakład produkcji żywności musi posiadać odpowiednie pomieszczenia, urządzenia, zagospodarowaną przestrzeń, która gwarantuje spełnienie wymagań bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego.
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8.3 Podział przestrzeni zakładu
W projektowaniu zakładów przetwórstwa spożywczego podstawową rolę odgrywa
funkcjonalność obiektu. Układ funkcjonalny to powiązanie ze sobą pomieszczeń, w
których w najszerszym stopniu uwzględnione są wszelkie wymagania związane z produkcją wyrobów oraz przemieszczaniem towarów i pracowników. Funkcjonalność
obiektu umożliwia prawidłową i racjonalną organizację pracy. Jest niezbędnym warunkiem bezpieczeństwa w zakresie realizacji produkcji żywności. Głównym elementem
procesu planowania jest ustalenie funkcji, jakie będą spełniać poszczególne pomieszczenia. Zasadniczo, każdy zakład spożywczy różni się rodzajem produkcji, a co za tym
idzie, prowadzonymi operacjami technologicznymi. Jednakże, w każdym można wyróżnić następujące wspólne etapy: przyjęcie towarów, przechowywanie, przygotowanie wstępne, produkcję, ekspedycję i gospodarkę odpadami. Proces planowania przestrzeni może być ujęty jako dwie fazy następujące jednocześnie. Pierwsza z nich to
ustawienie każdej części wyposażenia zgodnie z istniejącymi normami i przeznaczeniem w procesie produkcji. Druga zaś – to zestawienie tych przestrzeni szlakami komunikacyjnym tworząc jedną całość układu funkcjonalnego. Aby możliwe było prawidłowe wykonanie i zaplanowanie układu funkcjonalnego, konieczne staje się wyodrębnienie działów obejmujących zespoły pomieszczeń spełniających podobną funkcję.
W zakładach spożywczych najczęściej wyróżnia się działy:
– magazynowy,
– produkcyjny,
– myjnie,
– sprzedaż detaliczna, ekspedycyjny,
– socjalny.
Strefa produkcyjna zakładu to pomieszczenia, w których umiejscowione są urządzenia
technologiczne. Zasadą przy wydzielaniu pomieszczeń produkcyjnych jest takie zaprojektowanie przestrzeni produkcyjnej, aby tych pomieszczeń było jak najmniej- tyle, ile
jest konieczne. Pomieszczenia produkcyjne można wydzielić ze względu na wymagane
parametry: temperatury, stopień czystości fizycznej, mikrobiologicznej i higienicznosanitarnej, ograniczenia rozprzestrzeniania się niekorzystnej atmosfery.
W pomieszczeniach działu produkcyjnego realizowane są wszystkie procesy technologiczne prowadzące do uzyskania gotowych wyrobów. Rodzaj i układ funkcjonalny pomieszczeń w tym dziale zależy od typu zakładu, jednakże zazwyczaj wyróżnia się tu:
– przygotowalnie wstępne,
– halę produkcyjną,
– pomieszczenia poprodukcyjne np. studzenia pieczywa, osadzania wędlin,
wstępnego wychładzania,
– zmywalnię drobnego sprzętu produkcyjnego.
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Dział ekspedycyjny tworzą:
– obszar ekspedycji,
– zwrot pojemników zwrotnych (pojemniki brudne),
– zmywalnia pojemników zwrotnych,
– magazyn pojemników.
Dział administracyjno-socjalny obejmuje pomieszczenia biurowe oraz zespół pomieszczeń zapewniających odpowiednie warunki socjalne w zakładzie:
– szatnie dla pracowników usytuowane przy wejściu dla personelu. Szatnie winny być połączone bezpośrednio z umywalnią, w skład której wchodzą: umywalki, natryski oraz WC,
– jadalnia,
– pomieszczenia biurowe.
Wszystkie pomieszczenia, które zaprojektowane są w zakładzie muszą być ze sobą
odpowiednio powiązane. Prawidłowy układ funkcjonalny zakładu to przestrzenne powiązanie ze sobą pomieszczeń, w których są uwzględnione wszelkie wymagania związane z produkcją, ruchem surowców, gotowych wyrobów, ruchem pracowników. Ich
prawidłowe wzajemne usytuowanie decyduje o organizacji pracy i sprawności przebiegu procesów, zaopatrzenia i magazynowania oraz wpływa na jakość i ilość produkcji,
spełnienie wymagań sanitarnych i bezpieczeństwa. Złe zlokalizowanie i nieprawidłowe
rozplanowanie zaplecza zakładu, niedostosowanie wyposażenia do profilu i rozmiarów
produkcji, brak odpowiednich urządzeń wodno – kanalizacyjnych i wentylacyjnych
stwarza sytuację zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy, a także sprzyja powstawaniu zatruć i zakażeń pokarmowych. Projektowany układ pomieszczeń i stanowisk
pracy musi być podporządkowany cyklom technologicznym, przy czym szczególną
uwagę należy zwrócić na oddzielenie prac „brudnych” od prac „czystych”. Podstawą do
zaprojektowania układu funkcjonalnego pomieszczeń są drogi technologiczne. Stanowią one odzwierciedlenie toczących się w zakładzie procesów technologicznych począwszy od dostaw surowców aż po ekspedycję wyrobów gotowych. Stąd też przy
organizacji przestrzennej zakładu, ze względów sanitarno – higienicznych oraz funkcjonalnych, analizie podlega przebieg następujących dróg technologicznych:
– „brudnych”: surowców, brudnych pojemników, odpadów poprodukcyjnych,
personelu,
– „czystych”: półproduktów, wyrobów gotowych, czystych pojemników, personelu.
Przy projektowaniu tych dróg stosuje się następujące zasady:
– drogi technologiczne powinny zachować charakter linii prostej (jeżeli jest to
możliwe),
– należy minimalizować przecinanie się poszczególnych rodzajów dróg, co zminimalizuje ryzyko zakażenia mikrobiologicznego żywności,
– nie powinno się projektować dróg, które stwarzają konieczność zawracania (są
ślepe),
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–

drogi powinny być jak najkrótsze, nie zaleca się przejść okrężnych.

Przebieg dróg technologicznych dzieli powierzchnię zakładu na podstawowe działy
oraz obszary zróżnicowane higienicznie. Szczególną uwagę należy zwrócić na separację
dróg „brudnych” (surowców, brudnych naczyń, odpadów poprodukcyjnych, personelu)
i „czystych” (półproduktów, wyrobów gotowych, czystych naczyń, personelu). Określenie obszarów brudnych jest niezbędne, gdyż wiąże się z możliwością wystąpienia
podczas procesu produkcyjnego zagrożeń bakteryjnych. Mogą one być następstwem
wprowadzenia drobnoustrojów chorobotwórczych z dostawą oraz podczas obróbki
wstępnej surowców lub też z odpadów. Najważniejsze w planowaniu dróg technologicznych jest zminimalizowanie odległości. Przy organizacji przestrzennej zakładu, ze
względów sanitarnych oraz funkcjonalnych, należy pamiętać aby poszczególne działy
oraz pomieszczenia w ramach tych działów były tak ze sobą powiązane, aby był zachowany jednokierunkowy ruch.
Ustawienie urządzeń w obrębie pomieszczeń produkcyjnych nie jest przypadkowe.
Musi ono zapewniać jednokierunkowość przepływu procesów technologicznych oraz
bezpieczeństwo i ergonomię pracy. Występująca w zakładzie mnogość pomieszczeń, w
dużym stopniu utrudnia stworzenie prawidłowego układu funkcjonalnego. Stąd też
należy zwracać szczególną uwagę, czy opracowany układ spełnia wszystkie podane
poniżej zasady:
– zlokalizowanie w sąsiedztwie tych działów, które mają ścisły związek wynikający z procesu technologicznego,
– zapewnienie najkrótszych połączeń komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi działami zakładu,
– prawidłowe powiązanie pomiędzy poszczególnymi grupami pomieszczeń zapewniające jednokierunkowy ruch surowców, półproduktów oraz wyrobów
gotowych,
– umożliwienie wykonania poszczególnych procesów produkcyjnych w jak najkrótszym czasie i przy pokonaniu jak najkrótszej drogi,
– wyeliminowanie możliwości (ze względów sanitarnych) krzyżowania się dróg
technologicznych brudnych z drogami czystymi. Dla harmonijnego, prostoliniowego i jednokierunkowego przepływu surowców, półproduktów i produktów należy przewidzieć odpowiednie trakty komunikacyjne, które dostosowane muszą być do prowadzonych procesów technologicznych i przyjętego systemu transportu wewnętrznego.
Dział magazynowy stanowi obudowę pomieszczeń produkcyjnych i obejmuje pomieszczenia umożliwiające przyjęcie dostaw i magazynowanie różnych towarów oraz ekspedycję odpadów i opakowań zwrotnych. Magazyny mają bezpośrednie powiązanie z
pomieszczeniami produkcji i powinny być rozmieszczone możliwie blisko tych pomieszczeń. W ramach pomieszczeń magazynowych wyróżnia się:
– magazyny surowców przystosowane do przyjmowania materiałów z zewnątrz,
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–

magazyny półproduktów (różne w zależności od rodzaju produkcji oraz przechowywanego asortymentu),
– magazyny wyrobów gotowych,
– magazyny nieżywnościowe (np: odpadków, zasobów, gospodarczy, opakowań
zwrotnych).
Magazyny żywnościowe przeznaczone są do przechowywania surowców roślinnych i
zwierzęcych, półproduktów niezbędnych do przeprowadzenia procesu technologicznego oraz wyrobów gotowych. W zależności od rodzaju surowca i wyrobu gotowego
należy zapewnić odpowiednie warunki magazynowania (wilgotność, temperaturę,
wentylację, oświetlenie). Warunki te wynikają z ich właściwości fizykochemicznych i
biochemicznych. Artykuły spożywcze suche, jak mąka czy kasze nie ulegają łatwemu
psuciu, gdyż zawierają niewiele wody, w ilości, która nie wystarcza do rozwoju drobnoustrojów. Dlatego też, można je przechowywać dość długo. Inaczej należy postępować z żywnością o wysokiej zawartości wody np.: mięso, drób, ryby, większość owoców i warzyw. W temperaturze pokojowej artykuły te ulegają szybkiemu psuciu. Stąd
też należy przechowywać je w temperaturach obniżonych.
Z punktu widzenia optymalnych warunków przechowywania żywności, można wydzielić trzy podstawowe jej grupy:
– produkty żywnościowe, które mogą być przechowywane w warunkach temperatury pokojowej (produkty zbożowe, groch, fasola cukier, sól, przetwory owocowo – warzywne, przyprawy itp., ziemniaki i warzywa korzeniowe, kiszonki);
– produkty, które muszą być przechowywane w temperaturze bliskiej 00C (mięso
zwierząt rzeźnych, drób, ryby, nabiał, wędliny i tłuszcze, niektóre warzywa i
owoce);
– produkty żywnościowe, które przechowuje się w temperaturze poniżej -180C
(wszystkie mrożonki mięsne, mączne, warzywne, owocowe, rybne itp.).
Warunki przechowywania poszczególnych surowców i towarów oraz ich własna, charakterystyczna flora bakteryjna, w głównej mierze decydują o rodzaju magazynu, jego
oświetleniu i wyposażeniu w meble oraz urządzenia chłodnicze i wentylacyjne.
Warunki magazynowania powinny uwzględniać właściwości przechowalnicze surowców i zapewnić przeciwdziałanie ich psuciu się oraz zachowanie najwyższej jakości.
W układzie organizacyjnym zakładu przetwórczego na końcu strefy produkcyjnej usytułowane są magazyny produktów gotowych. Ich zadaniem jest przyjmowanie z produkcji i przechowywanie określonych ilości produktów gotowych a następnie przygotowanie do ekspedycji. W pomieszczeniach tych należy uwzględnić wymagania charakterystyczne dla danego rodzaju produktu np. suchy czy też chłodniczy. Magazyny muszą być zaprojektowane na określoną ilość produktów, które wynikają z potrzeb produkcyjnych i organizacyjnych zakładu.
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Magazyny nieżywnościowe to pomieszczenia, w których przechowuje się produkty
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, nie są one produktami żywnościowymi. Do tej grupy pomieszczeń zalicza się:
– pomieszczenie na odpadki organiczne o szczególnych wymaganiach sanitarnohigienicznych (zalecana temp. 5°C),
– magazyn opakowań,
– magazyn opakowań zwrotnych,
– magazyn gospodarczy.
Dobór rodzaju magazynów znajdujących się w zakładzie spożywczym zależy od ilości i
rodzaju magazynowanych artykułów spożywczych oraz towarów nie żywnościowych.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kodeksie Żywnościowym (Codex Alimentarius),
zabrania się przechowywania razem surowców z przetworzonymi produktami lub towarami nie będącymi żywnością oraz takimi artykułami, które mogą na siebie oddziaływać powodując zmianę smaku lub zapachu. Podział wynika również z odrębnych
wymagań klimatycznych dla poszczególnych grup żywnościowych. W mniejszych zakładach, w których zakres produkcji oraz ilość niezbędnych surowców jest ograniczona,
mniejsza jest również ilość i powierzchnia magazynów. Zawsze należy bezwzględnie
przestrzegać zasady oddzielnego przechowywania poszczególnych grup asortymentowych, np. mięsa czerwonego nie należy przechowywać razem z drobiem.
Wyposażenie magazynów stanowią: palety, szafy, regały magazynowe, regały z hakami
na mięso w postaci półtusz i ćwierćtusz, kolejki na półtusze, wagi magazynowe itp.
Sprzęt stanowiący wyposażenie magazynów powinien być wykonany z materiału nie
oddziaływujących szkodliwie na artykuły spożywcze oraz dających się łatwo myć i dezynfekować. Wykonanie musi gwarantować swobodny dostęp do powierzchni użytkowej, łatwe i szybkie mycie, czyszczenie.
Ważnym elementem w prawidłowym opracowaniu projektu technologicznego jest
dobór wyposażenia technologicznego o odpowiednich właściwościach konstrukcyjnych
gwarantujących bezpieczeństwo procesów technologicznych. Wyposażenie zakładu
produkującego żywność powinno być skonstruowane z materiałów łatwych do czyszczenia i utrzymania w dobrej kondycji, w celu zminimalizowania ryzyka zanieczyszczeń.
Z punktu widzenia higieny ogólne cechy wyposażenia technologicznego to:
– urządzenia powinny charakteryzować się trwałością, odpornością na szeroki
zakres temperatur, obojętnością względem żywności;
– materiał kontaktujący się z żywnością musi być nieszkodliwy i nie wpływający
na jakość wyrobów;
– materiał, z którego są wykonane urządzenia powinien w jak największym stopniu ograniczać tworzenie się osadów, być odporny na korozję i ścieranie oraz
łatwy do czyszczenia i tam gdzie to jest konieczne do dezynfekcji,
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–

konstrukcja urządzeń nie może sprzyjać powstawaniu miejsc trudnodostępnych, gdzie mógłby gromadzić się brud bądź mogłyby pozostawać i zalegać
resztki żywności,
– konstrukcja urządzeń winna umożliwiać łatwe ich mycie i dezynfekcję.
Powierzchnie kontaktujące się z produktem muszą być obojętne zarówno w stosunku
do żywności, jak i środków myjących oraz dezynfekujących, tzn. nie mogą wchodzić z
tymi substancjami w żadne reakcje chemiczne. Niewłaściwe zastosowanie tworzywa
do budowy wyposażenia technologicznego może być przyczyną wielu schorzeń, np.
spowodowanych przechodzeniem szkodliwych pierwiastków do żywności. Występowanie jakichkolwiek szczelin i progów powstałych w wyniku łączenia elementów sprzyja tworzeniu się osadów oraz gromadzeniu się brudu, co zwiększa ryzyko zanieczyszczenia żywności przez namnażające się drobnoustroje.
Procesy technologiczne w zakładzie realizowane są przy pomocy urządzeń, sprzętu,
narzędzi, linii technologicznych. W procesie wyboru urządzeń kluczowe znaczenie odgrywa proces technologiczny produkcji żywności w zakładzie. W doborze urządzeń
należy zachować spójność w zakresie wydajności i spójności ciągu technologicznego
produkcji. Urządzenia instalowane w zakładzie muszą mieć atest dopuszczenia do pracy z produktem spożywczym.
W zakładzie produkcyjnym zatrudnieni są pracownicy, Wszystkim tym osobom w
obiekcie należy zapewnić odpowiednie pomieszczenia socjalne. Bez względu na rodzaj
zakładu przetwórstwa spożywczego, w każdym zakładzie należy przewidzieć:
– szatnie dla pracowników,
– umywalnie/pomieszczenie z natryskami,
– ubikacje dla pracowników,
– jadalnię personelu.
Pracownik, ze względów higienicznych, nie może przechodzić w odzieży wierzchniej
przez pomieszczenia produkcyjne zakładu. Szatnie winny być usytuowane przy wejściu
dla pracowników.
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9. Wymagania techniczno – technologiczne w zakładach produkcji żywności
Zadaniem prawa żywnościowego na etapie projektowania technologicznego jest
umożliwienie stworzenia odpowiednich warunków techniczno – organizacyjnych oraz
spełnienie wszystkich wymaganych standardów higienicznych. Wymagania dotyczące
struktury technicznej zakładu obejmują:
Wykończenie wnętrz pomieszczeń zakładu
Rozporządzenie Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004 r. w
sprawie higieny środków spożywczych podkreśla, iż pomieszczenia zakładów spożywczych muszą być zachowane w dobrym stanie i kondycji technicznej. Dlatego należy
odpowiednio zabezpieczyć wszystkie elementy pomieszczeń narażone na uszkodzenia
mechaniczne, wystrój i konstrukcje powinny minimalizować ryzyko zanieczyszczenia
produkowanej żywności . Ściany, sufity oraz podłogi powinny być: nieuszkodzone,
szczelne, zabezpieczone przed rozwojem pleśni, gładkie, nienasiąkliwe, niepylące, niepalne, wykonane z materiałów nietoksycznych, łatwo zmywalne i odporne na działanie
agresywnych środków odkażających, oraz tak skonstruowane, aby minimalizować
gromadzenie się kurzu i pary wodnej. W miejscach uzasadnionych technologicznie
podłogi powinny posiadać kanalizację odprowadzającą ścieki. Ściany powinny charakteryzować się gładką powierzchnią, aż do wysokości niezbędnej do działania, pomieszczenia zakładów spożywczych muszą być zachowane w dobrym stanie i kondycji technicznej. Dlatego należy odpowiednio zabezpieczyć wszystkie elementy pomieszczeń
narażone na uszkodzenia mechaniczne. Jednym z takich elementów są narożniki ścian,
które należy zabezpieczyć na przykład za pomocą profili narożnych wykonanych ze stali
nierdzewnej. Ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wymagają również ściany
na traktach komunikacyjnych. Można je zabezpieczyć poprzez zastosowanie odbojnic.
Wystrój i konstrukcja pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych żywności, muszą
minimalizować gromadzenie się zanieczyszczeń oraz zapewniać łatwe ich czyszczenie.
Miejscami trudnymi do utrzymania w czystości są połączenia ścian i podłóg. Stąd też
należy połączenia te wykonać jako zaokrąglone. Drzwi muszą być szczelne i mieć powierzchnię gładką, dostosowaną do zmywania wodą. Rodzaj drzwi i sposób ich wykończenia powinien być dostosowany do funkcji pomieszczenia. Okna powinny być gładkie, szczelne i dostosowane do zmywania wodą. Muszą one posiadać konstrukcję zapobiegająca zbieraniu się kurzu i umożliwiającą, jeśli wystąpi taka potrzeba, założenie
ram z siatkami chroniącymi przed dostępem gryzoni i owadów. Przewody instalacji
wodnej, kanalizacyjnej, parowej i innych instalacji wewnętrznych oraz grzejniki powinny być gładkie, szczelne, o konstrukcji zapobiegającej opadaniu ewentualnych skroplin
lub zanieczyszczeń na artykuły spożywcze.
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Wytyczne wodno-kanalizacyjne
Zakład spożywczy powinien używać do celów produkcyjnych i gospodarczych wody o
udokumentowanej jakości spełniającej wymagania wody do picia i potrzeb gospodarczych. Woda powinna być doprowadzona z wodociągu publicznego lub z ujęcia własnego (konieczne badania jakości wody). Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku, zgodnie
z jego przeznaczeniem. Ilość wody niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania zakładu oszacowuje się na podstawie przyjętych współczynników np.:
– ilość wody technologicznej zależna jest od rodzaju zakładu i prowadzonej
technologii,
– ilość wody przypadająca dziennie na jednego pracownika zakładu, przeznaczona do celów higienicznych,
– ilość wody potrzebnej do utrzymania czystości pomieszczeń zakładu jest uzależniona od sposobu mycia i dezynfekcji.
Instalacja kanalizacyjna musi być tak skonstruowana, aby unikać ryzyka zanieczyszczenia żywności. Prawidłowa praca instalacji kanalizacyjnej polega na ciągłym odprowadzaniu ścieków bez oddziaływania na pomieszczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ścieki technologiczne przed wprowadzeniem ich do kanalizacji komunalnej
powinny być podczyszczone. Wszystkie urządzenia do podczyszczania ścieków powinny być usytuowane poza obszarem pomieszczeń magazynowo – produkcyjnych zakładu. Częścią instalacji kanalizacyjnej są wpusty (kratki) ściekowe, które odprowadzają
wodę z pomieszczeń sanitarnych, produkcyjnych i zmywalni. Podstawowymi kryteriami
determinującymi wybór rodzaju kratki ściekowej są: miejsce montażu, rodzaj i ilość
odprowadzanych ścieków. Istotnym aspektem jest takie wykonanie podłogi, które
umożliwi spływ wszelkim płynom pojawiającym się na podłodze podczas mycia czy też
prowadzonych procesów technologicznych. Podłogi powinny posiadać spadki (ok. 1%)
w kierunku kratek ściekowych. Błędne wykonanie podłogi może powodować zaleganie
płynów i tworzenie kałuż. Pogarsza to standard higieny i może stać się przyczyną niebezpiecznego wypadku.
Oświetlenie i instalacja elektryczna
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi powinny posiadać oświetlenie naturalne. Prawidłowe oświetlenie pomieszczeń powinna gwarantować powierzchnia okien. W przypadku, gdy nie jest możliwe zapewnienie światła dziennego, a
jedynie oświetlenie elektryczne, inwestor powinien uzyskać zgodę na odstępstwa w
tym zakresie od stosownych organów państwowych. Okna powinny zabezpieczać
przed nadmiernym nasłonecznieniem stanowisk pracy, ludzi oraz żywności, która jest
wykorzystywana w procesach produkcji. Światła naturalnego nie należy stosować w
pomieszczeniach magazynowych oraz tam, gdzie nie jest ono wskazane z technologicznego punktu widzenia. Jeśli w pomieszczeniu magazynowym występuje okno, to
powinno być zaciemnione. Okna w pomieszczeniach zakładu, muszą być tak skon29

struowane, aby minimalizować gromadzenie się brudu. Ich konstrukcja powinna umożliwiać łatwe czyszczenie, mycie i ewentualnie dezynfekcję. Z tego powodu, materiał, z
którego są wykonane musi być gładki i dostosowany do zmywania wodą. Oprócz
oświetlenia naturalnego w każdym zakładzie powinno być przewidziane oświetlenie
sztuczne. Jego natężenie powinno być dostosowane do funkcji pomieszczenia Prawo
unijne mówi o zapewnieniu adekwatnego naturalnego lub sztucznego oświetlenia w
pomieszczeniach gdzie produkowana lub przetwarzana jest żywność nie wspominając
o wartościach natężenia. Ta kwestia regulowana jest w każdym kraju członkowskim
indywidualnie. W zakładach przemysłu spożywczego, punkty świetlne nie mogą być
źródłem zanieczyszczenia żywności. Stąd też, na punktach świetlnych konieczne jest
stosowanie nietłukących osłon, które zabezpieczają żywność przed odpryskami szkła w
przypadku stłuczenia żarówki.

Zalecane natężenie światła w miejscach pracy w zakładzie przetwórstwa spożywczego
Natężenie światła - lx
540 mierzone na powierzchni badanej
300 mierzone na posadzce
100 mierzone na posadzce

Przeznaczenie
Stanowiskach badania, np. dostawa
towaru
Pomieszczenia produkcyjne
Pozostałe pomieszczenia

Wentylacja w zakładach spożywczych
Pomieszczenia zakładu spożywczego powinny być wentylowane, a temperatura w nich
panująca zgodna z wymaganiami technologicznymi oraz normami. Powietrze, w którym przebywają ludzie musi być czyste i mieć tak dobraną wilgotność, temperaturę i
prędkość przepływu, aby jego stan był zbliżony do stanu normalnego powietrza atmosferycznego i aby człowiek nie odczuwał chłodu ani nadmiernego ciepła. Zadaniem
wentylacji jest między innymi:
– wymiana powietrza i jego odświeżanie poprzez dostarczanie uzdatnionego zewnętrznego powietrza,
– usunięcie wydzielanych zanieczyszczeń jak ciepło, wilgoć, substancje zapachowe, produkty spalania gazu itp.
Wyeliminowanie zagrożenia mikrobiologicznego nie jest możliwe przy niesprawnej
wentylacji pomieszczenia produkcyjnego. Do skażenia produkowanej żywności dochodzi poprzez kontakt z cyrkulującymi w powietrzu i sedymentującymi na żywność i personel bakteriami, grzybami i pleśniami. Ten typ zagrożeń mikrobiologicznych jest bardzo trudny do wykrycia i przez pewien czas może prowadzić do skażenia produkowanej żywności. Sprawnie i prawidłowo funkcjonująca wentylacja wpływa na stan higieniczny pomieszczeń, warunki pracy personelu, pracę urządzeń w pomieszczeniu, stan
techniczny budynku, bezpieczeństwo przeciw pożarowe i ochronę budynku przed
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szkodnikami. Gwarantuje zachowanie prawidłowych parametrów temperatury i wilgotności powietrza decydujących o komforcie pracy personelu. Uzyskuje się to poprzez
odpowiednie systemy wentylacji:
– wentylację ogólną – usuwanie z całego pomieszczenia zanieczyszczonego powietrza i wprowadzenie w jego miejsce powietrza świeżego,
– wentylację miejscową – chwytanie substancji zanieczyszczających powietrze
bezpośrednio w miejscu ich wydzielania i usuwanie ich, np. przez okap wentylacyjny.
Wentylacja pomieszczeń może odbywać się w sposób naturalny (grawitacyjny) lub
mechaniczny. Wentylacja grawitacyjna działa na zasadzie różnicy temperatur między
powietrzem pomieszczenia, a powietrzem zewnętrznym. Powietrze dostaje się do
pomieszczeń przez wszelkiego rodzaju nieszczelności (okna, drzwi) lub przez specjalne
nawiewniki, a wydostaje przez kratki i kanały wentylacyjne. Skuteczność działania
wentylacji grawitacyjnej zwiększa się wraz ze wzrostem wysokości budynku. Wentylacja ta spełnia swoje zadanie w okresie jesienno – zimowym, lecz w lecie jej skuteczność
maleje. W wielu pomieszczeniach zakładu przetwórstwa spożywczego, tam gdzie wymiana powietrza musi być duża (przygotowalnie, hala produkcyjne, zmywalnie), wentylacja grawitacyjna jest niewystarczająca. Stąd też należy stosować wentylację mechaniczną. Rozróżnia się trzy rodzaje wentylacji mechanicznej:
– wentylacja wyciągowa – powoduje wywiewanie zanieczyszczonego powietrza z
pomieszczenia.
– wentylacja nawiewna – powoduje nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia. Zastosowanie wyłącznie wentylacji nawiewnej powodowałoby wytworzenie w pomieszczeniu nadciśnienia;
– wentylacja nawiewno – wyciągowa składa się z dwóch niezależnych, ale
współdziałających ze sobą systemów: nawiewnego i wyciągowego. Układ ten
pozwala uzyskać w wentylowanym pomieszczeniu stan równowagi ciśnień. Typ
wentylacji musi być zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Usytuowanie nawiewu i wywiewu powietrza powinno umożliwiać swobodny
ruch powietrza w całym pomieszczeniu, bez możliwości tworzenia się tzw.
stref martwych.
Kierunek przepływu powietrza musi zawsze odbywać się od strony czystej do strony
brudnej pomieszczenia, nigdy odwrotnie. Wszystkie otwory wentylacyjne muszą być
zabezpieczone kratką wentylacyjną, którą w łatwy sposób można zdemontować i wyczyścić. Najlepiej, aby zostały one wykonane ze stali nierdzewnej lub innego niekorodującego materiału, aby zapewnić właściwą higienę pomieszczeń.
Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach musi uwzględniać nie
tylko zyski ciepła ale również zyski wilgoci pochodzące od pracowników, produktów,
wyposażenia technologicznego oraz podłogi. Ilość możliwej do uzyskania pary wodnej
przechodzącej do otoczenia generuje również dobór odpowiednich systemów wenty31

lacyjnych, jak też dobór okapów. Stąd też, oprócz wentylacji ogólnej, która usuwa
nadwyżki ciepła, wilgoci i zanieczyszczenia z rozproszonych źródeł, konieczne jest, nad
większymi źródłami ciepła, zainstalowanie okapów lub wyciągów miejscowych dla
usunięcia zanieczyszczenia skoncentrowanego na małej powierzchni, nie dopuszczając
do ich rozprzestrzeniania się.
Odpady żywnościowe
Odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci muszą być jak najszybciej usuwane z pomieszczeń, gdzie znajduje się żywność, aby zapobiec ich gromadzeniu. Odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci muszą być
składowane w zamykanych pojemnikach, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą wykazać właściwemu organowi, że inne typy używanych pojemników lub
systemy usuwania są właściwe. Takie pojemniki muszą być odpowiednio skonstruowane, utrzymywane w dobrym stanie i łatwe do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji. Wszystkie odpady muszą zostać usunięte w sposób higieniczny i przyjazny
dla środowiska i nie mogą stanowić bezpośredniego lub pośredniego źródła zanieczyszczenia.
Urządzenia kanalizacyjne muszą być zaprojektowane i skonstruowane tak, aby unikać
ryzyka zanieczyszczenia żywności. Muszą być tak zaprojektowane, aby zapewnić, że
odpady nie przedostają się z obszarów skażonych do obszarów czystych, w szczególności do obszarów, gdzie pracuje się z żywnością, która może stanowić wysokie ryzyko
dla konsumenta końcowego.
Zaopatrzenie w wodę
W zakładzie produkującym żywność, nie zależnie od wielkości produkcji, należy zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w wodę pitną, która powinna być używana w każdym przypadku, gdy jest to niezbędne. Lód pozostający w kontakcie z żywnością lub
który mógłby zanieczyścić żywność musi być wytworzony z wody pitnej, lub, jeżeli ma
być używany do chłodzenia całych produktów rybołówstwa, z czystej wody. Para używana bezpośrednio w styczności z żywnością nie może zawierać jakichkolwiek substancji stwarzających ryzyko dla zdrowia lub mogących zanieczyścić żywność.
W przypadku gdy stosuje się obróbkę cieplną w odniesieniu do środków spożywczych
w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, należy zapewnić, aby woda używana do
chłodzenia pojemników po obróbce cieplnej nie była źródłem zanieczyszczenia dla
środków spożywczych.
W zakładach spożywczych należy również zapewnić wodę niezbędną do utrzymania
czystości pomieszczeń i terenu zakładu pracy w ilości co najmniej 1,5 I na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni podłogi, wymagającej zmywania.
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10. Modelowe rozwiązania powierzchni zakładów produkujących żywność

Serowarnia

Źródło: Poradnik Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni
farmerskiej i rzemieślniczej dr inż. Andrzej Fetliński, dr Halina Turlejska, Olsztyn 2015r.
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Serowarnia

Źródło: Poradnik Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni
farmerskiej i rzemieślniczej dr inż. Andrzej Fetliński, dr Halina Turlejska, Olsztyn 2015r.

Serowarnia

Źródło: Poradnik Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni
farmerskiej i rzemieślniczej dr inż. Andrzej Fetliński, dr Halina Turlejska, Olsztyn 2015r.
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Serowarnia zlokalizowana w wydzielonych pomieszczeniach
budynku mieszkalnego na terenie gospodarstwa rolnego – przemieszczanie surowca
i wyrobu

Źródło: Modelowe rozwiązania funkcjonalne dla zakładu serowarskiego. Modele serowarni
rzemieślniczych, prof. dr hab. Zbigniew J. Dolatowski, dr inż. Dariusz M. Stasiak, mgr inż. Mirosław Budoran, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2012 rok.
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