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Streszczenie 
Wa�nym aspektem zwi�zanym z transportem �ywno�ci jest zachowanie jego bezpiecze�stwa 

w sensie utrzymania przydatno�ci do spo�ycia. Artyku� przedstawia wymogi, jakie powinien spe�nia� 
transport podczas przewozu wyrobów czekoladowych w �wietle obowi�zuj�cych przepisów prawa 
polskiego oraz dwóch najwa�niejszych standardów �wiatowych. Omówione zosta�y szczegó�owe pro-
cedury dotycz�ce utrzymania bezpiecze�stwa i jako�ci wyrobów czekoladowych podczas transportu, 
jak te� sposób post�powania na wypadek awarii czy zagro�enia. Przedstawiono praktyczny przyk�ad 
systemu zarz�dzania bezpiecze�stwem transportu �ywno�ci stosowanego w wybranym przedsi�bior-
stwie produkcyjno – handlowym.  

WST�P  
W bran�y spo�ywczej produkcja bezpiecznej �ywno�ci o odpowiedniej jako�ci jest za-

sadniczym elementem zdobycia zaufania konsumentów. Zachowanie bezpiecze�stwa zdro-
wotnego wytwarzanych produktów jest równie� podstawowym obowi�zkiem prawnym dla 
wszystkich organizacji skupionych w obr�bie tzw. �a�cucha �ywno�ciowego.  

Wobec tego, produkcja wolna od zagro�e� zale�y zarówno od rolników, przedsi�biorstw 
przetwórczych, jak i samych handlowców. Zaspokojenie tych obowi�zków wymusza okre�le-
nie jednolitego sposobu post�powania i podejmowania w tym kierunku wielu dzia�a�. Naj-
bardziej skuteczne jest to wtedy, gdy dzia�ania te tworz� spójn� i logiczn� ca�o�� uj�t� w for-
mie systemu. System ten powinien opiera� si� na metodach zwi�zanych z zarz�dzaniem, 
okre�leniem w�a�ciwych zasad higieny i produkcji, jak równie� zapewnieniem stosownych 
procedur kontroli, co wprost przyczynia si� do wytworzenia produktu o gwarantowanej jako-
�ci. 

Aby �ywno�� by�a bezpieczna dla konsumenta nie wystarczy wyprodukowa� j� zgodnie 
z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Wa�nym czynnikiem jest równie� sam transport. 
Bezpiecze�stwo w transporcie �ywno�ci mo�na zdefiniowa� jako pewno��, �e �ywno�� b�d	 
jej sk�adniki po ich przetransportowaniu do miejsc docelowych, b�d� zdatne do spo�ycia czy-
li, �e nie b�dzie wyst�powa�o niemo�liwe do przyj�cia ryzyko degradacji spo�ywczej produk-
tów.  

Transport produktów w przemy�le spo�ywczym jest bardzo zró�nicowany. Inne wyma-
gania stawiane s� �rodkom transportu przeznaczonym do przewozu wyrobów piekarniczych, 
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a inne przeznaczonym do przewozu w�dlin, czy �wie�ego drobiu. Równie� zak�ady produku-
j�ce wyroby czekoladowe posiadaj� swój „indywidualny” tabor dostosowany specjalnie do 
tych wymaga�. Artyku�y spo�ywcze mog� by� przewo�one �rodkami transportu przeznaczo-
nymi wy��cznie do tego celu i w taki sposób, aby nie zosta�a naruszona jako�� zdrowotna tych 
artyku�ów. W zwi�zku z tym zosta�o wydane rozporz�dzenie wykonawcze z 19 grudnia 
2002 r. w sprawie wymaga� sanitarnych dotycz�cych �rodków transportu �ywno�ci, substan-
cji pomagaj�cych w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych sk�adni-
ków �ywno�ci (DzU z 2003 r., nr 21, poz. 179), które w sposób szczegó�owy okre�la warunki 
przewozu artyku�ów spo�ywczych. 

Przewóz artyku�ów �ywno�ciowych jest szczególnie wra�liwy na warunki transportowe. 

ywno�� poddana dzia�aniu zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze, zbyt du�ej lub ma�ej wil-
gotno�ci powietrza, traci znacznie na swojej jako�ci i nie nadaje si� do spo�ycia. Dlatego tak 
bardzo wa�nym jest, aby osoby odpowiedzialne za �a�cuch przewozowy tych artyku�ów 
umia�y dopasowa�: temperatur�, wilgotno��, czas transportu, odpowiednich kierowców 
i �rodki transportowe do wymaga� stawianych przewozowi poszczególnych towarów �ywno-
�ciowych1.  

Celem niniejszego artyku�u jest opis najwa�niejszych aspektów zwi�zanych z bezpie-
cze�stwem przewozów wyrobów czekoladowych w �wietle obowi�zuj�cych przepisów prawa 
polskiego oraz dwóch najwa�niejszych �wiatowych standardów, International Food Standard 
(IFS) i British Retail Consortium (BRC) na przyk�adzie polskiej firmy cukierniczej. 

1. KRAJOWE I MI�DZYNARODOWE STANDARDY TRANSPORTU 
WYROBÓW SPO�YWCZYCH 
Dobrowolna z punktu widzenia prawa, certyfikacja wed�ug ró�nych standardów jako-

�ciowych bywa konieczna, je�li chcemy wspó�pracowa� z ró�nymi sieciami handlowymi 
w Polsce i za granic�. W Polsce uznano za wa�ne kilka podobnych standardów, lecz sieci 
handlowe przewa�nie uznaj� tylko jeden wybrany przez siebie standard. 

Cz��� systemów handlowych zrzeszonych w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji 
(POHiD) wyda�a deklaracj� wzajemnej uznawalno�ci dwóch najwi�kszych systemów audy-
towo-certyfikuj�cych: International Food Standard (IFS) i British Retail Consortium (BRC). 

W�ród licznych systemów audytowo-certyfikuj�cych, IFS i BRC mo�na okre�li� jako 
jedne z najpowszechniejszych. Od d�u�szego czasu producentów �ywno�ci obowi�zuj� rozpo-
rz�dzenia i standardy mówi�ce o wymogach jakie powinni oni spe�nia� w zakresie produkcji, 
przechowywania, jak i samego transportu wyrobów. Wymogi te, oprócz wymienionych wcze-
�niej standardów opisane s� równie� w Rozporz�dzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny �rodków spo�ywczych, oraz ustawa 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze�stwie �ywno�ci. 

Wszystkie te dokumenty, zawieraj� wymagania stawiane �rodkom transportu, procedury 
post�powania, instrukcje i formularze, do których wprowadzane s� wymagane zapisy oraz 
stwierdzone odst�pstwa od za�o�e�. 

1.1. Standard IFS (International Food Standard) 
Standard IFS zosta� opracowany przez organizacje niemieckich i francuskich detalistów przy 
wspó�pracy z detalistami z innych krajów. IFS stawia wymogi w zakresie systemu zarz�dza-
nia bezpiecze�stwem �ywno�ci dla producentów i dostawców oraz wzmocnienia zaufania 
konsumentów w tym zakresie.  

                                                 
1 D. Starkowski, K. Bie�czak, W. Zwierzycki: Samochodowy transport krajowy i mi�dzynarodowy, tom II i III, 
Systherm D. Gazi�ska, Pozna� 2007. 
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Celem IFS-u jest zagwarantowanie bezpiecze�stwa produktów, a wi�c zapewnienie, �e 
producent jest w stanie dostarczy� bezpieczny produkt, który odpowiada zarówno specyfika-
cji, jak równie� przepisom prawnym. Istotnym aspektem jest równie� obni�enie kosztów 
zwi�zanych z konieczno�ci� zachowania przejrzysto�ci ca�ego �a�cucha dostawców.  
Standard IFS definiuje wymagania w obszarach:2 
– odpowiedzialno�� najwy�szego kierownictwa – odpowiedzialno�� najwy�szej kadry, jak 

równie� nadzorowanie i doskonalenie wdro�onych systemów, 
– system zarz�dzania jako�ci� – zawiera wymagania dotycz�ce wdro�enia systemu HACCP 

wg Codex Alimentarius, system monitorowania i analizowania procesów oraz systemu za-
rz�dzania jako�ci� w tym dokumentacji obu systemów, 

– zarz�dzanie zasobami – okre�la wymagania dotycz�ce zasobów ludzkich, wymaga� hi-
gienicznych, bada� medycznych i warunków dla cz��ci socjalnej przedsi�biorstwa pro-
dukcyjnego, 

– proces produkcji – najobszerniejszy rozdzia� zawiera odniesienia do projektowania i 
wprowadzania wyrobów, nadzorowanie potencja�u organizacji, wymaga� sanitarno – hi-
gienicznych dla pomieszcze� produkcyjnych i magazynowych, gospodarki odpadami, wa-
runki identyfikacji produktów i nadzorowanie alergenów, 

– pomiary, analiza i doskonalenie – zawiera wymagania dotycz�ce nadzorowania tempera-
tury, czy czasu w procesach produkcyjnych, kontroli jako�ci pakowanego towaru, rozpa-
trywania reklamacji, wycofywania wyrobu z rynku i nadzorowania wyrobów niezgodnych 
ze standardami.  
G�ówne korzy�ci z posiadania certyfikatu IFS to wzrost wydajno�ci i efektywno�ci w za-

k�adach produkcyjnych, wzmocnienie zaufania co do bezpiecze�stwa produktu, oraz przejrzy-
sto�� post�powania i lepsza akceptacja przez klienta. 

1.2. Standard BRC (British Retail Consortium) 
W 1998 roku brytyjscy handlowcy dzia�aj�cy w ramach BRC, na podstawie w�asnych do-

�wiadcze� opracowali i opublikowali standard „BRC Food Technical Standard”. Obecna jego 
nazwa to BRC Global Standard - Food. Standard BRC obejmuje swoim zakresem obszary 
bezpiecze�stwa �ywno�ci i legalno�ci produktu. Podobnie jak IFS, BRC stawia wymogi 
w zakresie systemu zarz�dzania bezpiecze�stwem �ywno�ci dla producentów i dostawców 
oraz okre�la zasady audytowania. Standard BRC jest stosowany przez dostawców na ca�ym 
�wiecie.  

Podstawow� korzy�ci� z certyfikacji Standardu BRC, oprócz poprawy jako�ci i bezpie-
cze�stwa produktu, jest unikni�cie wielokrotnych audytów ze strony ró�nych odbiorców. Cer-
tyfikat BRC wydany przez uprawnion� akredytowan� jednostk� certyfikuj�c� zaakceptowan� 
przez BRC powinien by� honorowany przez wszystkich odbiorców produktów �ywno�cio-
wych. 

Standard BRC definiuje wymagania w obszarach3: 
– zaanga�owanie najwy�szego kierownictwa i sta�e doskonalenie – stawia wymogi dotycz�-

ce zapewnienia zasobów, celów jako�ci i prowadzenia przegl�du systemu (oceny syste-
mu), 

– system HACCP – wdro�ony zgodnie z zasadami Codex Alimentarius, 
– system Zarz�dzania Jako�ci� i Bezpiecze�stwem 
ywno�ci – nak�adaj�cy na firm� obo-

wi�zek m.in.: okre�lenia polityki jako�ci, zakresu odpowiedzialno�ci i uprawnie�, prze-
prowadzania audytów wewn�trznych, specyfikacji surowców i wyrobów gotowych, zasad 

                                                 
2 International Food Standard (IFS). 
3 British Retail Consortium (BRC). 
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identyfikacji wyrobów oraz sposób nadzoru nad dokumentacj� i danymi, prowadzenia 
dzia�a� koryguj�cych, okre�lenie sposóbu wycofywania produktów z rynku, 

– zak�ad i �rodowisko produkcji tzn. wdro�enie Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) 
i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) – definiuje wymagania dotycz�ce obiegu surow-
ców, produktów oraz ludzi, przygotowania budynków i hal produkcyjnych oraz ich wypo-
sa�enia, przegl�dów technicznych, kryteriów transportu surowców i wyrobów gotowych, 

– kontrola produktu – stawia wymagania dotycz�ce okre�lenia m. in. zasad wprowadzania 
nowych wyrobów, kontroli i bada� wyrobów, zasad opakowania produktu, zasad wpisu 
terminu przydatno�ci do spo�ycia, jak równie� sposoby post�powania z wyrobami wadli-
wymi, 

– kontrola procesu – obejmuje monitoring procesu produkcji, temperatury, ilo�ci oraz nad-
zór nad wyposa�eniem kontrolno – pomiarowym, 

– wymagania zwi�zane z personelem – obejmuje wymagania dotycz�ce zasad higieny, stan-
dardów higieny pomieszcze� socjalnych, odzie�y ochronnej i szkolenia personelu. 
Opracowanie tego standardu mia�o na celu okre�lenie jednolitych zasad post�powania, 

unikni�cie powielania wymaga�, których spe�nienia oczekiwali poszczególni handlowcy oraz 
wyeliminowanie wielu nieporozumie� pojawiaj�cych si� wokó� tych wymaga�. Dodatkowe 
korzy�ci zwi�zane z wdro�eniem standardu BRC to zapewnienie nadzoru nad jako�ci�, higie-
n� i bezpiecze�stwem wyrobów, mo�liwo�� przedstawiania handlowcom, producentom �yw-
no�ci i innym stronom, jednolitego raportu z oceny systemu oraz doskonalenie systemu po-
przez regularne wizyty kontrolne. 

1.3. Porównanie warunków wdro�enia standardów IFS i BRC 
Systemy oparte na standardach IFS oraz BRC s� bardzo podobne, gdy� celem obu stan-

dardów jest zapewnienie bezpiecze�stwa spo�ywczego produktów. G�ówne ró�nice polegaj� 
na ko�cowej ocenie producenta. Korzy�ci� z posiadania którego� z certyfikatów jest uzyska-
nie dowodu o produkcji bezpiecznych wyrobów, zwi�kszenie zaufania konsumentów i han-
dlowców, mo�liwo�� wspó�pracy z sieciami handlowymi, a przede wszystkim ograniczenie 
ilo�ci audytów ze strony ró�nych odbiorców. Sieci handlowe traktuj� certyfikaty BRC oraz 
IFS jako w�asn� weryfikacj� dostawców. S� one sprawdzane i ocenianie na podstawie regu-
larnych audytów. 

Wdro�enie systemu BRC, w przypadku gdy posiada si� wdro�ony system IFS i odwrot-
nie, nie stanowi du�ego problemu, gdy� pomimo innej struktury norm, wymagania s� podob-
ne i wdro�enie kolejnego systemu nie stanowi du�ej trudno�ci. Z kolei gdy firma posiada 
wdro�ony system HACCP oraz system wg ISO 9001, wdro�enie systemu wg IFS lub BRC 
równie� nie powinno stanowi� du�ej trudno�ci, gdy� du�o elementów zawartych w IFS i BRC 
jest zaczerpni�tych z ISO 9001. Firma w tej sytuacji powinna dokona� przegl�du spe�nienia 
wymaga� dotychczasowego systemu HACCP i systemu wg ISO 9001 na zgodno�ci ze stan-
dardem IFS lub BRC i uzupe�ni� brakuj�ce elementy.  

2. WYMOGI JAKIE POWINNY SPE�NIA	 �RODKI TRANSPORTU 
DO PRZEWOZU WYROBÓW CZEKOLADOWYCH 
Przewóz artyku�ów spo�ywczych, wykonywany jest zazwyczaj samochodem izotermicz-

nym. Pojazdy te musz� posiada� urz�dzenia (agregaty) pozwalaj�ce na przewiezienie �rod-
ków spo�ywczych w odpowiednich warunkach sanitarnych okre�lonych w ustawach4. 

Procedury dotycz�ce bezpiecze�stwa i jako�ci wyrobów w sensie utrzymania pe�nej 
przydatno�ci do spo�ycia podczas transportu, musz� by� opracowane przez przewo	nika b�d	 

                                                 
4 D. Starkowski, K. Bie�czak, W. Zwierzycki: Samochodowy transport krajowy ... op.cit. 
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producenta. Zanim wyroby opuszcz� ramp� za�adunkow� nale�y oceni� �rodek transportu, 
którym maj� opu�ci� zak�ad produkcyjny. Kryteria oceny zdatno�ci eksploatacyjnej �rodków 
transportu �ywno�ci mo�na opisa� nast�puj�co 5,6: 
– �rodki transportu powinny by� utrzymywane w dobrym stanie technicznym, zabezpiecza-

j�cym przed zanieczyszczeniem i umo�liwiaj�cym zachowanie w�a�ciwej jako�ci zdro-
wotnej artyku�ów (np. obecno�� obcych zapachów, du�a ilo�� py�u i kurzu, niekorzystna 
wilgotno��, szkodniki, ple��), a w razie potrzeby podj�� odpowiednie dzia�ania, 

– powierzchnia �adunkowa samochodu musi by� dostosowana do przewo�onych �adunków 
i powinna posiada� konstrukcj� umo�liwiaj�c� �atwe utrzymanie czysto�ci i porz�dku, a w ra-
zie potrzeby tak�e dezynfekcj�, powinna posiada� pod�og� wykonan� z materia�u wodood-
pornego, antypo�lizgowego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz korozj� (rys. 1), 

– �rodki transportu powinny by� odpowiednio oznakowane na swojej zewn�trznej po-
wierzchni trwa�ym napisem, jasno okre�laj�cym przeznaczenie pojazdu, np. transport 
�ywno�ci, lub oznaczenie literowe np. na izotermicznym �rodku transportu z normaln� 
izolacj� – IN, gdzie wspó�czynnik przenikania ciep�a K jest nie wi�kszy ni� 0,7 W/(m2K), 

– pojemniki stanowi�ce wyposa�enie �rodków transportu, nie mog� by� u�ywane do prze-
wozu towarów innych ni� �ywno��, warunkiem odst�pstwa od tej zasady mo�e by� gwa-
rancja �e nie nast�pi jakiekolwiek zanieczyszczenie przewo�onych artyku�ów, 

– aparatura, sprz�t, materia�y i inne przedmioty u�ywane podczas wykonywania czynno�ci 
zwi�zanych z za�adunkiem, prze�adunkiem i wy�adunkiem artyku�ów nie mog� powodo-
wa� pogorszenia ich jako�ci zdrowotnej, a tak�e zanieczyszczenia, 

– urz�dzenia s�u��ce do utrzymania odpowiedniej temperatury przewo�onych �adunków, 
stanowi�ce wyposa�enie �rodka transportu, musz� by� sprawne i spe�nia� wymagania 
przewidziane dla tego rodzaju urz�dze�. Skutkiem ich wadliwego dzia�ania jest np. „si-
wienie” czekolady, wyciekanie kremu, a w skrajnych przypadkach nawet deformacja cze-
koladek. Podczas przewozu artyku�ów wymagaj�cych obni�onej temperatury nale�y pro-
wadzi� sta�y monitoring temperatury (rys. 2), 

– temperatura przewo�enia powinna wynosi� 12-18�C jednak firma sama mo�e ustali� za-
kres temperaturowy w zale�no�ci od specyfiki wyrobów. W przypadku firmy cukierniczej 
temperatura w transporcie i ca�ym �a�cuchu dostaw nie powinna przekracza� 23�C. Wa-
runki te powinny by� stale monitorowane i zapisywane w postaci dokumentacji (zeszyty, 
ksi�gi) lub w postaci elektronicznej (dane z czujników na no�niku). 

 
Rys. 1. Wygl
d wn�trza skrzyni �adunkowej pojazdu do przewozu �ywnoci [8] 

                                                 
5 Materia�y firmy SOLIDARNO� sp. z o.o. 
6 D. Starkowski, K. Bie�czak, W. Zwierzycki: Samochodowy transport krajowy ... op.cit. 
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Rys. 2. Widok pojazdu do przewozu �ywnoci, wn�trze ch�odni [7] 

Technologiczne metody zapobiegania degradacji artyku�ów spo�ywczych podczas prze-
chowywania i transportu mo�na przedstawi� nast�puj�co7: 
– zachowanie jako�ci poprzez utrzymanie sta�ej temperatury, 
– utrzymanie wilgotno�ci specyficznej dla danego produktu, 
– utrzymanie higieny pod wzgl�dem biologicznej kontaminacji, 
– ochrona produktu przed mechanicznymi uszkodzeniami, 
– stosowanie odpowiednich opakowa�, 
– stosowanie nale�ytych zabezpiecze� w czasie transportu, 
– czuwanie nad jako�ci� ch�odni. 

O czasie i terminie dostaw decyduje klient. Bardzo wa�n� kwesti� jest równie� czas pracy 
kierowców, który decyduje o mo�liwo�ciach wyjazdu i dostawy poszczególnych towarów. 
Transport wyrobów podlega jednocze�nie szczegó�owemu planowaniu terminów. Ze wzgl�-
dów ekonomicznych tutaj równie� bierze si� pod uwag� dost�pno�� pojazdów, stawk� za ki-
lometr, czas dostawy, czy te� sposób roz�adunku. Harmonogram wysy�ek jest te� dopasowany 
do harmonogramu dostaw na produkcj� opakowa�. 

3. PROCEDURY POST�POWANIA W PRZYPADKU AWARII �ROD-
KA TRANSPORTU PODCZAS PRZEWOZU WYROBÓW CZEKO-
LADOWYCH W WYBRANEJ POLSKIEJ FIRMIE CUKIERNICZEJ 
Profilaktycznie zapobiegaj�c awariom transportu z �adunkiem opracowano specjalne pro-

cedury post�powania w sytuacjach kryzysowych. Przez sytuacj� kryzysow� w trakcie trans-
portu wyrobów cukierniczych rozumie si�: 
– awari� techniczn� pojazdu, 
– wypadek drogowy pojazdu, 
– uszkodzenie wyrobów powsta�e w trakcie przewozu. 

W przypadku praktycznej realizacji zadania transportowego procedury te opisuj� sposób re-
agowania na wypadek awarii czy zagro�enia np. sposób zabezpieczenia �adunku, sposób kontak-
towania si� z klientem oraz z w�asnym zarz�dem, sposób likwidowania szkody oraz inne proce-
dury post�powania. Procedury te zosta�y szczegó�owo opisane na schemacie (rys. 3).  

                                                 
7 S. Kwa�niowski (red.): Pojazdy izotermiczne i ch�odnicze, Oficyna wydawnicza Politechniki Wroc�awskiej, Wroc�aw 1997. 
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klienta

DJ 
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DYSPOZYTOR 
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DJ
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Rys. 3. Procedury w przypadku awarii rodka transportu [6] 

Post�powanie w razie wypadku drogowego lub awarii technicznej pojazdu stosowane 
w wybranej firmie produkcyjno – handlowej wyrobów czekoladowych8: 
1. Kierowca powiadamia o zaistnia�ym wypadku dzia� transportu (DT) oraz policj�. 
2. Kierownik dzia�u transportu (KDT) na podstawie relacji kierowcy podejmuje decyzje 

o holowaniu pojazdu lub wezwaniu pomocy drogowej, b�d	 skierowaniu uszkodzonego 
pojazdu do najbli�szego serwisu. Kierownik dzia�u transportu zbiera informacje o uszko-
dzeniach przewo�onego �adunku i konieczno�ci wys�ania innego samochodu i przeniesie-
nia �adunku do nowego pojazdu. 

3. Dzia� transportu (DT) ratunkowego informuje o zaistnia�ym wydarzeniu dzia� obs�ugi 
klienta (DOK), w celu powiadomienia odbiorcy o ewentualnym opó	nieniu dostawy lub 
o nowym terminie dostawy. 

4. Kierowca, podczas przestoju spowodowanego awari�, jest odpowiedzialny za zabezpie-
czenie �adunku przed ewentualnym uszkodzeniem. W przypadku wezwania na miejsce po-
licji, jest odpowiedzialny za skompletowanie odpowiedniej dokumentacji dotycz�cej zda-
rzenia. 

5. Dzia� transportu, w przypadku przyj�cia �rodka transportu na czas trwania procesów wy-
ja�niaj�cych okoliczno�ci wypadku, nadzoruje jego prawid�owe zabezpieczenie i sporz�-
dzenie potrzebnej dokumentacji. 

                                                 
8 Materia�y firmy SOLIDARNO� sp. z o. o. 
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Procedury post�powania w przypadku uszkodzenia wyrobów cukierniczych powsta�ych 
w trakcie transportowania:9 
1. Kierowca informuje dzia� obs�ugi klienta i dzia� transportu o uszkodzeniu przewo�onych 

wyrobów okre�laj�c stopie� ich zniszczenia. 
2. Na podstawie relacji oraz po rozmowach z odbiorc�, kierownik dzia�u obs�ugi klienta po-

dejmuje decyzje o ewentualnym przekazaniu wyrobów lub te� ich cofni�ciu do magazynu. 
3. Kierowca, w przypadku cz��ciowego uszkodzenia wyrobów i zwrotu przez odbiorc� jest 

odpowiedzialny za dostarczenie do firmy niezb�dnej dokumentacji potwierdzaj�cej zaist-
nia�y fakt, w celu skorygowania dokumentów sprzeda�owych. 
W sytuacji, gdy firma korzysta z us�ug transportowych strony trzeciej wszystkie zasady 

powinny by� zapisane w kontrakcie lub dostawca us�ugi powinien podlega� zasadom Stan-
dardu IFS Logistyk. Odpowiedzialnym za realizacj� jest dyrektor ds. logistyki i zakupu. 

WNIOSKI 
Procedury utrzymania bezpiecze�stwa produktu podczas magazynowania, za�adunku 

i transportu powinny by� zgodne z teori� analizy ryzyka i odpowiednio wdra�ane. Wprowa-
dzenie opisanych powy�ej zalece� jest gwarancj� dostarczania do klienta przydatnej do spo-
�ycia pe�nowarto�ciowej �ywno�ci.  

Przewo	nicy musz� zna� wiele ró�nych standardów transportu artyku�ów spo�ywczych 
i elastycznie dostosowa� si� do w�a�ciwego standardu stosowanego przez odbiorc�. Systemy 
IFS i BRC ograniczaj� ilo�� audytów i zwi�kszaj� mo�liwo�� wspó�pracy firm produkcyjno – 
handlowych z odbiorcami zagranicznymi.  

Wa�nym elementem systemu bezpiecze�stwa przewozów �ywno�ci s� procedury post�-
powania w przypadku awarii �rodka transportu oraz w przypadku nag�ych uszkodze� �ywno-
�ci powsta�ych w trakcie przewozu. Procedury awaryjne winien opracowa� i utrzymywa� 
w gotowo�ci zarówno producent, jak i przewo	nik.  
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MANAGEMENT SYSTEMS 
FOR THE SAFE TRANSPORTATION 

OF FOOD IN THE LIGHT OF NATIONAL 
AND INTERNATIONAL STANDARDS  

Abstract 
One of the most important aspects of food transportation is to maintain food in a condition fit for 

human consumption. The article presents the requirements to be fulfilled by those transporting choco-
late products in the light of the valid provisions of Polish law as well as two most important world 
standards. It discusses the procedures for the safety, maintenance and quality of chocolate products 
during transportation as well as procedures to be used in the case of an emergency. The article gives 
a practical example of a management system for safe transportation of food by a chosen manufactur-
ing and trading company.  
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