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„OD POLA DO STOŁU”
Rozporządzenie (WE) 178/2002

(12) 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, 

konieczne jest uwzględnienie wszystkich aspektów

łańcucha produkcji żywności 

począwszy od produkcji podstawowej i produkcji pasz,

aż do sprzedaży lub dostawy żywności do konsumenta, 

ponieważ każdy element może mieć potencjalny wpływ 

na bezpieczeństwo żywności.



ELEMENTY ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO 
dla żywności pochodzenia zwierzęcego



UDOKUMENTOWANY SYSTEM 
IDENTYFIKUJĄCY SPECYFICZNE ZAGROŻENIA 

ORAZ ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 
I KORYGUJĄCE NIEZBĘDNE 

DO KONTROLI TYCH ZAGROŻEŃ



Zasada 1 Przeprowadzić analizę zagrożeń. Przygotować listę 

etapów procesu, w których występują istotne zagrożenia

Zasada 2 Zidentyfikować Krytyczne Punkty Kontrolne (CCP)

Zasada 3 Ustalić Granice Krytyczne dla działań zapobiegawczych 

związanych z każdym zidentyfikowanym CCP

Zasada 4 Ustalić wymagania dotyczące monitoringu CCP. 

Opracować procedury przywracania procesu i 

utrzymywania kontroli, w oparciu o wyniki monitoringu

Zasada 5 Ustalić działania korygujące, które muszą być podjęte, 

gdy monitoring wykaże, iż CCP są poza kontrolą

Zasada 6 Opracować procedury dotyczące weryfikacji poprawności

funkcjonowania systemu HACCP

Zasada 7 Opracować procedury przechowywania zapisów 

dokumentujących system HACCP

7 zasad HACCP



Analiza Ryzyka 

1. Identyfikacja 
zagrożeń

2. Charakterystyka 
niebezpieczeństwa

3. Ocena ekspozycji

4. Charakterystyka 
ryzyka

Ocena Ryzyka
Risk Assessment (RA)

Zarządzanie Ryzykiem
Risk Management (RM)

5. Ocena 
ryzyka

6.Ocena 
poszczególnych opcji

7. Wdrożenie 
wybranej opcji

8. Monitorowanie 
i przeglądy

Komunikacja Ryzyka
Risk Communication (RC)

Konsumenci i inne 

zainteresowane strony

Ryzyko dla 
konsumenta

Zagrożenia 
(surowce, dodatki, 
środowisko, itp.)

Źródło: Schothorst van M., Microbiological Risk 

Assessment of foods in international trade.

Safety Science.,40 (2002): 359–382.



Analiza ryzyka zdrowotnego żywności

Identyfikacja zagrożenia

Charakterystyka zagrożenia

Szacowanie narażenia

Charakterystyka ryzyka

Szacowanie ryzyka Zarządzanie ryzykiem Komunikacja ryzyka

MIKROBIOLOGIA PROGNOSTYCZNA



Ryzyko 
prawdopodobieństwo zaistnienia negatywnych skutków 

dla zdrowia oraz dotkliwość takich skutków w następstwie zagrożenia 

Zagrożenie 
czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny w żywności lub paszy 

mogący powodować negatywne skutki dla zdrowia



Analiza Ryzyka 
proces składający się z trzech powiązanych elementów: oceny ryzyka, zarządzania ryzykiem i 

informowania o ryzyku – zadanie jednostek rządowych

Analiza Zagrożeń 
proces polegający na identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności, mogących wystąpić na 

poszczególnych etapach prowadzonych procesów produkcyjnych – zadanie dla przemysłu



Mikrobiologia prognostyczna - koncepcja
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Prognozowanie mikrobiologiczne służy do przewidywania: 
• rozwoju, 
• przeżywalności lub 
• inaktywacji 
mikroorganizmów w produktach żywnościowych.

Wzrost mikroorganizmów jest funkcją żywności jako środowiska.
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Mikrobiologia prognostyczna - koncepcja

• Wzrost, przeżywalność i inaktywacja mikroorganizmów w żywności jest powtarzalny

• Ograniczona liczba parametrów środowiska żywności określa odpowiedź kinetyczną bakterii

� temperatura

� aktywność wody/zawartość soli

� pH

� konserwanty (kwasy organiczne, azotany…)

Matematyczny model, który ilościowo określa wpływ parametrów środowiska może być wykorzystany 
do prognozowania wzrostu, przeżywalności lub inaktywacji mikroorganizmów, dostarczając 
jednocześnie ważnych informacji o bezpieczeństwie produktu i okresu jego przydatności do spożycia.
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Opracowanie mikrobiologicznych 

modeli prognostycznych

Modelowanie trzeciorzędowe: Zwalidowane modelowane włączane są w specjalistyczne aplikacje

Walidacja modeli: Prognozowane wartości parametrów kinetycznych są porównywane 
do wartości uzyskanych w testach przechowalniczych

Modelowanie drugorzędowe: Modelowany jest wpływ czynnika/ów środowiska na parametry 
kinetyczne (np. czas trwania lag fazy, współczynnik tempa wzrostu) 

Modelowanie pierwszorzędowe: Sigmoidalne krzywe wzrostu dopasowywane są do otrzymanych 
danych wzrostu 

Gromadzenie danych: Opracowanie krzywych wzrostu w systemach modelowych/żywności 
dla różnych czynników środowiska (temp., pH, NaCl i in.)
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Opracowanie mikrobiologicznych 

modeli prognostycznych

Modele generowane są w oparciu o dużą liczbę danych przedstawiających wpływ czynników 
środowiska na zachowanie drobnoustrojów

MODEL PIERWSZORZĘDOWY MODEL DRUGOORZĘDOWY

Modele umożliwiają prognozowanie odpowiedzi mikroorganizmów w określonych warunkach 
środowiska 13



Pierwszorzędowe modele wzrostu

Model wykładniczy

Model logistyczny bez lag fazy

Model logistyczny z lag fazą

Model Baranyi i Robertsa (1994)
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Drugorzędowe modele wzrostu

Modele kinetyczne

• Modele wielomianowe
• Modele pierwiastka kwadratowego
• Modele kardynalne
• Sieci neuronowe

Modele growth/no growth
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Modele trzeciorzędowe

Pathogen Modeling Program

ComBase

Seafood Spoilage and Safety Predictor
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Zakres badań
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Produkty

Badane drobnoustroje

Listeria
monocytogenes

Salmonella ssp.
Staphylococcus 

aureus
Yersinia 

enterocolitica
Escherichia coli 

(O157:H7)
kefir + + +

jogurt + + +
mleko UHT, 

mleko pasteryzowane
+ + + +

twaróg 

chudy, tłusty
+ + +

ser camembert + + +
ser dojrzewający

z przerostem pleśni
+ + +

ser „probiotyczny” 

z przerostem pleśni
+ + +

ser dojrzewający 

(gouda)
+ + +

ser typu feta + + +
ser typu mozzarella + + +
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http://wamapredictor.uwm.edu.pl/WamaPredictor



przewidywanie okresu przydatności do spożycia,

pomocne narzędzie przy ustalaniu nowych receptur, wdrażaniu nowych technologii 

i nowych produktów,

punkt odniesienia oparty na fundamentach naukowych,

ocena popełnionych błędów podczas produkcji i przechowywania żywności,

archiwizacja i tworzenie bazy danych w celach wymiany doświadczeń i informacji 

o istniejącym ryzyku,

uproszczenie procesu analizy zagrożeń w zakładach przemysłu spożywczego 

w aspekcie mikrobiologicznym, 

określanie limitów krytycznych parametrów w krytycznych punktach kontrolnych

(HACCP),

edukacja pracowników przemysłu i handlu. 

Wykorzystanie mikrobiologicznych modeli prognostycznych 



PERSPEKTYWY:
• Podnoszenie świadomości bezpieczeństwa żywności

• Odchodzenie od pojęcia „zero-tolerancji” opartym na ryzyku minimalnym poziomie 

zagrożenia w żywności

• Lepsze opcje dla indywidualnych producentów w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności 

w różnych scenariuszach łańcucha żywnościowego

• Odchodzenie od  analitycznego, rutynowego testowania na rzecz podejścia opartego na 

walidacji.

• Zniesienie przeszkód w handlu międzynarodowym



Dziękuję za uwagę!

23


