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1. Postanowienia ogólne. 

a. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i zakres działania Zakładu 

Pośredniego Kategorii 1 UP w Lublinie. 

b. Zakład Pośredni Kategorii 1 zwany dalej zakładem pośrednim jest ogólnouczelnianą 

jednostką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o działalności rejestrowanej, 

powołaną do pośredniczenia w zakresie przekazywania materiału kategorii 1 i 2 do 

utylizacji firmie utylizacyjnej. 

c. Zakład pośredni jest zlokalizowany przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie. 

2. Zakład pośredni działa na podstawie: 

a. Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 

b. Art. 8, art. 9, art. 17, art. 24 oraz art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy 

sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), 

c. Załącznika VIII, IX rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie 

wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek 

i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej 

dyrektywy, 

d. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie 

wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów 

pochodnych (Dz. U. 2014 poz. 1222). 



3. Definicje terminologii użytej w tekście Regulaminu: 

a. Zakład pośredni kategorii 1 – zakład, w którym czasowo przechowuje się 

nieprzetworzony materiał kategorii 1 oraz materiał kategorii 2, przed przewiezieniem do 

miejsca przeznaczenia. W zakładzie pośrednim kategorii 1 prowadzi się działalność 

polegającą na zbieraniu, tymczasowym przechowywaniu oraz wysyłce materiału 

kategorii 1 i 2 oraz mogą być przeprowadzane czynności wstępne, takie jak sekcja wraz 

z pobraniem prób. 

b. Materiał kategorii 1 – produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowany jako 

materiał szczególnego ryzyka zgodnie z kategoryzacją odzwierciedlającą poziom 

zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Materiał ten stanowią całe zwierzęta i ich części 

podejrzane o zakażenie TSE (przenośnymi encefalopatiami gąbczastymi), zwierzęta 

zabite w związku ze zwalczaniem TSE, zwłoki zwierząt domowych, z ogrodów 

zoologicznych i cyrkowych oraz wykorzystywanych do celów doświadczalnych, zwłoki 

dzikich zwierząt podejrzanych o zakażenie chorobami przenoszącymi się na ludzi lub 

zwierzęta, materiał szczególnego ryzyka pochodzący ze zwłok przeżuwaczy, produkty 

uboczne pochodzące ze zwierząt, które zostały poddane nielegalnym zabiegom, 

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zawierające pozostałości innych substancji 

i substancji skażających środowisko, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, 

zebrane podczas oczyszczania ścieków, mieszaniny materiału kategorii 1 z materiałem 

kategorii 2 lub kategorii 3 lub z materiałami obu kategorii. 

c. Materiał kategorii 2 – treść z przewodu pokarmowego, produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego zgromadzone podczas oczyszczania ścieków, produkty uboczne 

pochodzenia zwierzęcego zawierające pozostałości zatwierdzonych substancji lub 

zanieczyszczeń w ilościach przekraczających dozwolone poziomy, zwierzęta zabite 

w celu zwalczania chorób, płody, komórki jajowe, zarodki i nasienia przeznaczone do 

celów hodowlanych, drób zdechły w skorupce, mieszaniny materiału kategorii 2 

z materiałem kategorii 3, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego inne niż materiał 

kategorii 1 lub kategorii 3. 

d. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego – całe zwierzęta martwe lub ich części, 

produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt 

nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi. 

4. Materiał kategorii 1 i 2 usuwa się poprzez przekazanie firmie utylizacyjnej do 

termicznego unieszkodliwienia. 

5. Dokumentację przechowuje się przez dwa lata od dnia jej sporządzenia. 



6. Zakład pośredni jest odgrodzony od dróg publicznych i innych obiektów. 

7. Zakład pośredni posiada: 

a. rozkład pomieszczeń zapewniający przechowywanie materiału kategorii 1 i 2 od chwili 

przyjęcia takiego materiału do jego wysyłki; 

b. wydzielone miejsce do przyjmowania materiału kategorii 1 i 2; 

c. podłogi ułożone w sposób ułatwiający odprowadzenie płynów do urządzeń ściekowych; 

d. odpowiednią liczbę sanitariatów, szatni i umywalek dla osób zatrudnionych; 

e. środki chroniące przed dostępem owadów, gryzoni i ptaków; 

f. system usuwania ścieków. 

8. Zakład pośredni jest zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwe czyszczenie 

i odkażanie. 

9. Zakład pośredni posiada magazyny z kontrolowaną temperaturą o wystarczającej 

pojemności w celu utrzymywania materiału kategorii 1 i 2 w odpowiednich 

temperaturach, wyposażone w system kontrolowania i rejestracji tych temperatur. 

10. Zakład pośredni jest wyposażony w urządzenia do mycia i odkażania pojemników, 

w których jest przyjmowany materiał kategorii 1 i 2, oraz w platformy i kontenery 

jezdne, którymi są one przewożone, a w szczególności w urządzenia do odkażania kół  

platform i kontenerów jezdnych. 

11. Magazynowanie materiału kategorii 1 i 2 jest prowadzone w taki sposób, aby uniknąć 

ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych zwierząt. 

12. W czasie przechowywania materiału kategorii 1 i 2 postępuje się w taki sposób, aby był 

oddzielony od produktów innych niż materiał kategorii 1 i 2 oraz aby uniknąć ryzyka 

związanego z rozprzestrzenianiem czynników chorobotwórczych. 

13. Materiał kategorii 1 i 2 przechowuje się w temperaturze wymaganej dla tego materiału, 

do czasu wysyłki. 

14. System odpływu ścieków zapewnia zatrzymanie na końcu odpływu stałych niejadalnych 

produktów zwierzęcych. Nie stosuje się procesów mielenia i rozdrabniania. Materiał 

pochodzenia zwierzęcego zatrzymany w osadnikach oraz ścieki pochodzące z części 

brudnej gromadzi się i przekazuje do utylizacji jako materiał kategorii 1. 

15. W przypadku przechowywania materiału kategorii 1 i 2 przechowuje się je w warunkach 

zabezpieczających przed namnażaniem drobnoustrojów i wtórnym skażeniem. 

16. Kontenery, pojemniki i platformy jezdne wykorzystywane do przewozu 

nieprzetworzonego materiału czyści się w miejscu wyznaczonym do tego celu. Miejsce to 



jest zaprojektowane w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia 

krzyżowego. 

17. Osoby pracujące w części brudnej nie przechodzą do części czystej bez zmiany odzieży 

roboczej i obuwia lub bez uprzedniego ich odkażenia. 

18. Sprzęt i narzędzia przed przeniesieniem z części brudnej do czystej oczyszcza się 

i odkaża. 

19. Osoba odpowiedzialna za zakład pośredni określa, w celu kontroli ruchu osób pomiędzy 

częścią czystą i brudną tego zakładu oraz właściwego wykorzystania urządzeń do 

odkażania obuwia i kół, sposób i warunki przemieszczania się osób zatrudnionych. 

20. Osoba odpowiedzialna za zakład pośredni systematycznie przeprowadza działania 

zapobiegające przedostawaniu się na teren zakładu owadów, gryzoni i ptaków, zgodnie 

z opracowanym, w formie pisemnej, programem zwalczania tych szkodników. 

21. Osoba odpowiedzialna za zakład pośredni zatwierdza, w formie pisemnej, sposób 

i warunki mycia dla wszystkich części pomieszczeń oraz wskazuje sprzęt i środki 

czystości stosowane do tego celu. 

22. Osoba odpowiedzialna za zakład pośredni przeprowadza kontrole higieny w zakładzie 

obejmujące regularne inspekcje pomieszczeń, sprzętu i przylegającego bezpośrednio do 

zakładu terenu. 

23. Harmonogram kontroli, o których mowa w ust. 22, i ich wyniki są przechowywane przez 

dwa lata od dnia ich dokonania. 

24. Urządzenia pomiarowe kalibruje się regularnie. 

25. W zakładzie pośrednim stosuje się procedury oparte na zasadach systemu analizy 

zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w podmiotach sektora 

utylizacyjnego. 

26. Spośród pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powołuje się Zespół do 

Spraw HACCP. 

27. Do zadań Zespołu do Spraw HACCP należy: 

a. identyfikacja wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec bądź wyeliminować lub 

ograniczyć do możliwych do przyjęcia poziomów; 

b. określanie krytycznych punktów kontroli na etapie lub etapach, na których kontrola 

jest niezbędna do zapobieżenia zagrożeniom, ich wyeliminowania lub ograniczenia do 

dopuszczalnych poziomów; 

c. określanie wartości granicznych dla krytycznych punktów kontroli, które stanowią 

granicę pomiędzy poziomem dopuszczalnym a niedopuszczalnym z punktu widzenia 



konieczności zapobieżenia zidentyfikowanym zagrożeniom, ich wyeliminowania lub 

ograniczenia; 

d. ustanawianie i wdrażanie skutecznych procedur monitorowania w krytycznych 

punktach kontroli; 

e. ustanawianie działań korygujących w przypadku, gdy proces monitorowania wykaże, 

iż krytyczny punkt kontroli nie jest kontrolowany; 

f. ustanawianie procedur weryfikacji, czy środki określone w lit. a. – e. zostały w pełni 

wdrożone oraz czy ich działanie jest skuteczne; 

g. prowadzenie dokumentacji i rejestrów w celu udokumentowania skutecznego 

stosowania środków przewidzianych w lit. a. – f. oraz przegląd procedur 

i wprowadzanie niezbędnych zmian. 

28. Osobą odpowiedzialną za zakład pośredni jest Przewodniczący Zespołu do Spraw 

HACCP. 

29. Procedury są opracowywane i sprawdzane przez dwóch Członków Zespołu do Spraw 

HACCP, a następnie zatwierdzane przez Przewodniczącego Zespołu do Spraw HACCP. 

30. Zespół pracowników zakładu pośredniego wyznaczonych spośród pracowników pionu 

gospodarczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie organizuje swoją pracę od 

poniedziałku do piątku, w godzinach pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

31. Wykaz pomieszczeń zakładu pośredniego i terenów przyległych do zakładu pośredniego: 

a. Szatnia A i B ze śluzą sanitarną, 

b. Dwie toalety z natryskiem, 

c. Sala sekcyjna do pobierania prób do badań,  

d. Pomieszczenie magazynowe, 

e. Pomieszczenie sanitarne do prania odzieży ochronnej, 

f. Chłodnia I i II, 

g. Odgrodzony i zadaszony plac manewrowy z miejscem do przyjmowania 

i przekazywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, 

h. Pomieszczenie do mycia i dezynfekcji sprzętu, kontenerów, pojemników i platform 

jezdnych. 

32. Postanowienia końcowe. 

a. Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zakładu pośredniego 

w ewidencji zakładów pośrednich kategorii 1. 


