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Uczestnicy:  

60 nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych 

 

ILLUT Berlin-Brandenburg 

01/06/2014 – 14/06/2014 
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2. Białek Marcin 2. Baszak Bogumiła 2. Bończak - Plichta Zofia 

3. Białek Renata  3. Bułas Mariusz 3. Boryczka Grażyna Marianna 

4. Bujalski Jerzy 4. Fałek Monika 4. Chwała Teresa 

5. Chruściel Bogusława 5. Gajdamowicz Beata 5. Dziadosz Joanna 

6. Ćwik Teresa 6. Jagiełło Tomasz 6. Łaskawska Marzena 

7. Długokęcka Elżbieta 7. Jamróz Edyta 7. Maciejczak Monika  

8. Hacia Izabela 8. Kaliska Gabriela 8. Mizerska Barbara 

9. Hałasa Mirosław 9. Kalwajtys Sylwia 9. Nowak Karolina 

10. Has Jakub 10. Koczkodaj Danuta 10. Oleszczuk Ewa 

11. Kozak Przemysław  11. Koczkodaj Leszek 11. Pacholec Paweł  

12. Makowiecka Agnieszka 12. Ogórkiewicz Iwona 12. Pastewska Teresa 

13. Odor Zbigniew 13. Piróg Monika 13. Pastusiak Rafał 

14. Pichler Katarzyna 14. Plichta Halina 14. Perdek Tomasz 

15. Piotrowska Elżbieta 15. Rokita Lidia 15. Płusa Małgorzata 

16. Rachuba Artur 16. Sadoń Józefa 16. Schreiber Adam 

17. Reszka Elżbieta 17. Sowa Grażyna 17. Tęcza Zdzisław 

18. Szkutnik Alicja 18. Szymańska Natasza 18. Węglerski Paweł 

19. Zań Bogdan 19. Ziębińska Monika 19. Wojciechowska Bożena 

20. Zarębkiewicz Marta  20. Żydowo Ewa 20. Wróbel Elżbieta 
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Wstęp  

 

W okresie od 01.02.2014 do 31.01.2015r. przez Krajowe Centrum Edukacji 

Rolniczej w Brwinowie był realizowany projekt finansowany ze środków Unii 

Europejskiej 2013-1-PL1-LEO03-37040, którego tytuł to: „Ograniczanie zawartości 

substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa 

spożywczego w krajach Unii Europejskiej”. Partnerami zagranicznymi były trzy 

niemieckie ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego. 

Wymiany doświadczeń zrealizowano zgodnie z założeniami projektu 

w następujących ośrodkach i w terminach: 

1 grupa - ILLUT Berlin-Brandenburg   01.06 – 14.06.2014r. 

2 grupa - DEULA Nienburg   17.08 – 30.08.2014r. 

3 grupa - DEULA Hildesheim   28.09 – 11.10.2014r. 

 

W projekcie finansowanym ze środków Wspólnot Europejskich w ramach 

Programu Leonardo da Vinci uczestniczyło 3 grupy po dwudziestu nauczycieli 

przedmiotów zawodowych (łącznie 60 uczestników). Uczestniczące w projekcie 

osoby pracują na terenie 9 województw, w 20 szkołach prowadzonych przez 

jednostki samorządowe i 7 placówek prowadzonych przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Wśród uczestników było 18 mężczyzn i 42 kobiety. Były to grupy osób 

o różnorodnych doświadczeniach zawodowych w różnych branżach sektora 

rolniczego, co powodowało wysoki poziom zainteresowania zagadnieniami z zakresu 

produkcji i przetwórstwa żywności, prezentowanymi przez specjalistów z branży. 

Osoby będące po raz pierwszy w niemieckich zakładach pracy, świadczących 

różnorodne usługi dla gospodarstw rolnych, interesowały się ich funkcjonowaniem, 

organizacją pracy. Szczególne duże zainteresowanie uczestników dotyczyło 

gospodarstw rolnych, warunków ich funkcjonowania, współpracy z instytucjami 

zewnętrznymi. 

Nauczyciele uczestniczący w wymianie doświadczeń poznane zagadnienia 

będą wdrażać do własnej praktyki edukacyjnej. Udział nauczycieli umożliwi już na 

etapie nauki zawodu eksponowanie istotnych aspektów dotyczących możliwości 

ograniczania zawartości substancji niebezpiecznych w żywności na każdym etapie jej 

produkcji. Stanowić to będzie inspirację do przekazywania nowych treści kształcenia 
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podczas realizowanych szkoleń i zajęć dydaktycznych. Jest to również impuls 

do podjęcia działań w gospodarstwach rolnych, zakładach pracy (miejscach 

zatrudnienia uczniów) zmierzających do ograniczania zawartości substancji 

niebezpiecznych wprowadzanych do żywności na każdym etapie jej produkcji.  

Wysoki poziom bezrobocia w Polsce, a także zwiększający się na terenie 

Niemiec i innych krajów europejskich, wymusza częstą zmianę miejsc pracy nie tylko 

w wymiarze lokalnym, ale i europejskim. Obywatele Europy przemieszczają się 

w poszukiwaniu miejsc zatrudnienia w różnych krajach. Wymaga to, aby również 

polscy uczniowie, przyszli pracownicy europejskiego rynku pracy znali i przestrzegali 

przepisy dotyczące norm w produkcji żywności obowiązujące w innych krajach, 

a zwłaszcza sąsiadów jakimi są Niemcy. Problem ten ma charakter europejski. 

Wymiana poglądów, doświadczeń, dyskusje dotyczące ujawnionych różnic 

i zbieżności potwierdziły obszary, które wymagają szczególnej uwagi.  

Założone cele projektu - w ocenie Partnerów i Beneficjenta - zostały 

osiągnięte. Oznacza to, że dokonała się wymiana doświadczeń pomiędzy 

nauczycielami polskich szkół oraz pracownikami niemieckich ośrodków szkolenia 

i doskonalenia zawodowego. Wymiana doświadczeń obejmowała zagadnienia 

dotyczące: 

• funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego rolników 

i  pracowników sektora przetwórczego w Niemczech., 

• zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas 

wykonywania prac w produkcji zwierzęcej, 

• zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas 

wykonywania prac w produkcji roślinnej, 

• zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas 

wykonywania prac i w produkcji ogrodniczej, 

• zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas 

prac naprawczych i obsługi środków technicznych, 

• zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas 

przetwórstwa artykułów spożywczych w zakładach gastronomicznych. 

 

Pracownicy niemieckich zakładów pracy, a także rolnicy - zweryfikowali swoje 

dotychczasowe wyobrażenia o polskim pracowniku, jego umiejętnościach, rynku 

pracy, edukacji. Nauczyciele podczas wizyt studyjnych w niemieckich 
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gospodarstwach rolnych, zakładach pracy, poznali rzeczywiste warunki prowadzenia 

procesów pracy, wymagania stanowisk pracy i występujące na nich zagrożenia. 

Ponadto poznali systemy prowadzenia szkoleń doskonalących oraz uwarunkowania 

organizacyjne wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej 

poszczególnych zakładów (gospodarstw rolnych) o różnych kierunkach działalności. 

W trakcie seminariów z przedstawicielami różnych instytucji funkcjonujących na 

niemieckim rynku pracy, a także rynku edukacyjnym, uczestnicy wymiany 

bezpośrednio wymieniali poglądy i wypracowywali wnioski z uwzględnieniem 

własnych obserwacji i doświadczeń zawodowych dotyczących możliwości 

powstawania nowych miejsc pracy, wykorzystania potencjału technicznego 

gospodarstw i ich wdrożenia w warunkach polskich. Podczas realizacji programu 

wymiany był on elastycznie dostosowywany i uzupełniany o elementy merytoryczne 

wynikające z indywidualnych potrzeb uczestników wymiany doświadczeń 

w poszczególnych grupach. 

Partnerzy niemieccy chętnie współpracowali w realizacji takich przedsięwzięć, 

ponieważ spełniały oczekiwania i życzenia uczestników wymiany doświadczeń. 

Oprócz różnych gospodarstw rolnych, zakładów produkcyjnych i usługowych, 

uczestnicy poznali również inne placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego 

(szkołę rolniczą, centrum kształcenia zawodowego), z którymi współpracują 

partnerzy niemieccy. Pozwoliło to ukształtować obiektywny obraz stanowisk pracy, 

a także stanowisk dydaktycznych, na których szkoleni są przyszli pracownicy oraz 

osoby odbywające dalsze kształcenie ustawiczne z różnych branż. 

Partnerzy niemieccy wykazali bardzo duże zaangażowanie w wypracowywany 

efekt materialny, udostępniając uczestnikom wymiany wszystkie potrzebne materiały, 

a także pozyskiwali je z innych instytucji, które odwiedzali uczestnicy wymiany i od 

osób prowadzących seminaria. Podczas seminariów omówiono różnice 

w wyposażeniu baz dydaktycznych w Niemczech i Polsce, z uwzględnieniem pomocy 

dydaktycznych, jakimi dysponują szkoły. Przedstawiono możliwości dalszej 

współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizacji 

praktyk uczniowskich i staży, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Partnerzy 

niemieccy umożliwili uczestnikom wymiany doświadczeń zapoznanie się z kulturą 

oraz obiektami historycznymi w okolicach Brandenburgii, Havellandu, Hanoweru, 

Nienburga, Hildesheim i innych okolic. 
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Wypracowany efekt materialny w postaci opracowania, stanowi dla 

uczestników istotną pomoc dydaktyczną i egzemplifikującą nabyte doświadczenia 

podczas pobytu w niemieckich ośrodkach kształcenia i doskonalenia zawodowego. 

Opracowanie to jest udostępniane również wszystkim zainteresowanym uczestnikom 

podczas  organizowanych i prowadzonych przez uczestników projektu szkoleń i zajęć 

dydaktycznych. Elektroniczna forma opracowania efektu materialnego umożliwia 

łatwą adaptację jego potrzebnych fragmentów do różnych form prezentacji, 

w zależności od potrzeb prowadzącego zajęcia dydaktyczne lub szkolenie. 

 

Opracowane materiały dydaktyczne obejmują zagadnienia dotyczące:  

• funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego rolników 

i  pracowników sektora przetwórczego w Niemczech., 

• zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas 

wykonywania prac w produkcji zwierzęcej, 

• zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas 

wykonywania prac w produkcji roślinnej, 

• zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas 

wykonywania prac i w produkcji ogrodniczej, 

• zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas 

prac naprawczych i obsługi środków technicznych, 

• zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas 

przetwórstwa artykułów spożywczych w zakładach gastronomicznych. 

 

Opracowanie to jest ilustrowane dokumentacją fotograficzną obrazującą 

istotne elementy opisywanych treści. Jest to istotnym walorem, szczególnie 

przydatnym podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych, umożliwiającym 

upoglądowienie prezentowanych treści. Integralną częścią opracowania jest 

przygotowana prezentacja dotycząca projektu. 

Podpisanie umowy z NA nastąpiło w sierpniu 2013r., co pozwoliło 

przygotować realizację projektu u partnerów zagranicznych. Program wymiany 

doświadczeń, jako załącznik do umowy podpisano w dwóch językach: polskim 

i niemieckim, w trzech egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy 

(beneficjent, instytucja przyjmująca i uczestnik). 
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Uczestnicy po powrocie z wymiany doświadczeń potwierdzili całkowite 

wykorzystanie czasu przeznaczonego na realizację programu. Każdy dzień pobytu 

był szczegółowo zaplanowany i zgodnie z planem realizowany. Każdy uczestnik 

projektu otrzymał certyfikat od partnera zagranicznego, potwierdzający udział 

w wymianie doświadczeń z zakresu tematu projektu w określonym terminie 

w każdym z ośrodków, wystawiony w języku niemieckim. Uczestnicy spotkania 

wysoko ocenili prezentowany program szkolenia oraz profesjonalizm pracowników 

w omawianiu poszczególnych zagadnień. 

Ponadto, Beneficjent projektu wystawił zaświadczenia uczestnikom projektu 

potwierdzające udział w całym projekcie w terminie od 01.02.2014r. – 31.01.2015r. 

Zaświadczenia te – oprócz wymaganych umową zapisów (w tym logo Programu 

Leonardo da Vinci) – zawierają program merytoryczny wymiany, nazwy instytucji 

współpracujących w realizacji projektu w Polsce i w Niemczech. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowywany już dokument Europass 

Mobility, potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass. 
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Einführung  

 

Emilia Zamkowska  

 

In der Frist vom 01.02.2014 bis zum 31.01.2015 wurde durch das Nationale 

Zentrum der Landwirtschaftlichen Bildung in Brwinow ein aus EU – Mitteln 

finanziertes Projekt 2013-1-PL1-LEO03-37040 unter dem Titel: „Begrenzung von 

gesundheitsschädlichen Stoffen in Nahrungsmitteln – ein wichtiges Thema für Landwirtschaft 

und Lebensmittelverarbeitung in den EU-Ländern“ realisiert. Die ausländischen Partner 

waren drei deutsche Zentren für Berufs - und Weiterbildung.  

 

Der Erfahrungsaustausch wurde den Projektvoraussetzungen entsprechend in 

den folgenden Zentren realisiert: 

1. Gruppe - ILLUT Berlin – Brandenburg   01.06 – 14.06.2014r. 

2. Gruppe – DEULA Nienburg    17.08 – 30.08.2014r. 

3. Gruppe – DEULA Hildesheim   28.09 – 11.10.2014r. 

 

An diesem Projekt, welches im Rahmen des „Leonardo da Vinci” Programms 

aus Mitteln von Europäischen Gemeinschaften finanziert wurde, nahmen drei 

Gruppen mit je zwanzig Berufsschullehrern (insgesamt 60 Teilnehmer) teil. Die 

Personen, die am Projekt teilnahmen, arbeiten auf dem Gebiet der 9 

Wojewodschaften, in 20 Schulen, die durch Verwaltungseinheiten geleitet werden, 

und in 7 Einrichtungen, die vom Minister für Landwirtschaft und Dorfentwicklung 

geleitet werden. Unter den Teilnehmern waren 18 Männern und 42 Frauen. 

Es handelte sich hierbei um Teilnehmergruppen mit unterschiedlichen 

Berufserfahrungen aus verschiedenen Branchen des landwirtschaftlichen Sektors, 

was wiederum der Grund für das große Interesse im Bereich des Produktions- und 

Verarbeitungssektors von Lebensmitteln war und viele interessante Fragen aufwarf, 

welche von Branchenspezialisten gestellt wurden. Personen, die zum ersten Mal 

deutsche Unternehmen mit unterschiedlichen Dienstleistungen besuchten, 

interessierten sich besonders für deren Tätigkeit und Arbeitsorganisation. Großes 

Teilnehmerinteresse richtete sich auch auf landwirtschaftliche Betriebe, deren 

Tätigkeitsbedingungen und die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. 
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Die am Erfahrungsaustausch beteiligten Lehrer werden die neuen Fragen zu 

diesem Thema in die eigene Lehrpraxis umsetzen. Die Lehrerbeteiligung ermöglicht 

es, schon während der Berufsausbildungsphase, wesentliche Aspekte der 

Möglichkeiten der Begrenzung von gesundheitsschädlichen Stoffen in 

Nahrungsmitteln auf jeder Produktionsetappe hervorzuheben. Diese gewonnenen 

Erkenntnisse werden zur Anregung genommen, die Bildungsinhalte während der 

durchgeführten Schulungen und Lehrgänge zu vermitteln. Das ist auch ein Impuls, 

in landwirtschaftlichen Betrieben, Arbeitsunternehmen (wo Schüler eingestellt sind) 

Handlungen zur Begrenzung von gesundheitsschädlichen Stoffen, die auf jeder 

Produktionsetappe in Nahrungsmittel eingeführt werden, zu unternehmen. 

Hohe Arbeitslosigkeit in Polen, sowie wachsende Arbeitslosenzahlen 

in Deutschland und in anderen europäischen Ländern erfordern es, dass 

Arbeitsstellen häufiger nicht nur im lokalen Rahmen sondern auch im europäischen 

gewechselt werden müssen. Die Bürger Europas verlagern sich auf der Suche nach 

neuen Arbeitsstellen in verschiedenen Ländern. Hierfür ist es erforderlich, dass die 

polnischen Schüler als die zukünftigen Arbeitnehmer die Vorschriften für die Normen 

der Lebensmittelproduktion, die in den anderen Ländern, besonders bei dem 

Nachbarn wie Deutschland gelten, kennen und beachten. Dieses Problem hat den 

europäischen Charakter. Der Austausch von Meinungen, Erfahrungen und 

Diskussionen über erkannte Differenzen und Gemeinsamkeiten bestätigte diese 

Gebiete, welche der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. 

Nach Beurteilung der Partner und des Begünstigten wurden angesetzte 

Projektziele erreicht. Das bedeutet, dass der Erfahrungsaustausch zwischen Lehrern 

polnischer Schulen und Mitarbeitern deutscher Zentren für Berufs- und Weiterbildung 

erfolgte. Der Erfahrungsaustausch umfasste folgende Fragen: 

• Funktionieren des Bildungssystems und der beruflichen Fortbildung der 

Landwirten und Arbeiter im Verarbeitungssektor in Deutschland 

• Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in 

Nahrungsmittel bei der Durchführung der Arbeiten in der Tierproduktion 

• Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in 

Nahrungsmittel bei der Durchführung der Arbeiten in der Pflanzenproduktion 

• Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in 

Nahrungsmittel bei der Durchführung der Arbeiten in der Gartenproduktion 
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• Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in 

Nahrungsmittel bei der Durchführung der Reparaturarbeiten und bei der 

Bedienung der technischen Mittel 

• Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in 

Nahrungsmittel bei der Verarbeitung der Lebensmittel in den 

Gastronomiebetrieben 

 

Die Mitarbeiter der deutschen Arbeitsunternehmen und auch die Landwirte 

verifizierten ihre bisherigen Vorstellungen über den polnischen Arbeitnehmer, dessen 

Fertigkeiten und über den Arbeitsmarkt und die Ausbildung. Bei den 

Studienbesuchen  in deutschen landwirtschaftlichen Betrieben und 

in Arbeitsunternehmen lernten die Lehrer reale Bedingungen bei der Führung von 

Arbeitsprozessen,  Anforderungen an Arbeitsstellen und möglich auftretende 

Gefahren kennen. Außerdem lernten sie die Führungssysteme der 

Weiterbildungsschulungen, sowie organisatorische Bedingungen kennen, die aus 

dem Gegenstand geführter Wirtschaftstätigkeit einzelner Arbeitsunternehmen 

(landwirtschaftlicher Betriebe) von verschiedenen Branchen folgen. Bei Seminaren 

mit Teilnehmern verschiedener Institutionen, die  auf dem deutschen Arbeitsmarkt, 

sowie auf dem Ausbildungsmarkt funktionieren, tauschten die Teilnehmer ihre 

Meinungen direkt aus und anhand der Beobachtungen und der eigenen 

Berufserfahrungen zogen sie auch Schlussfolgerungen über Möglichkeiten der 

Entstehung neuer Arbeitsplätzte, und der Nutzung des technischen Potenzials der 

Landwirtschaft und deren Einführung unter polnischen Bedingungen. Bei der 

Realisierung wurde das Austauschprogramm flexibel angepasst und mit sachlichen 

Elementen, die sich nach individuellen Bedürfnissen der Projektteilnehmer 

in einzelnen Gruppen richteten, vervollständigt. 

Die deutschen Partner arbeiteten bei der Durchführung dieser Vorhaben gern 

mit, weil  sie alle Erwartungen und Wünsche der Austauschprojektteilnehmer 

erfüllten. Neben den landwirtschaftlichen Betrieben und den Produktions- und 

Dienstleistungsbetrieben, lernten die Teilnehmer auch andere Berufsbildungs- und 

Weiterbildungszentren (Landwirtschaftsschule, Zentrum für Berufsbildung), mit denen 

die deutschen Partner zusammenarbeiten, kennen. Das ermöglichte ein objektives 

Bild über Arbeitsstellen, sowie über didaktische Stellen, zu schaffen, an denen die 
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potenziellen Mitarbeiter und auch Personen, die sich in verschiedenen Branchen 

weiterbilden bzw. geschult werden. 

Die deutschen Partner zeigten sehr großes Engagement am erzielten 

materiellen Effekt dadurch, dass sie den Austauschteilnehmern alle nötigen 

Unterlagen zur Verfügung stellten und auch diese aus anderen Institutionen, die die 

Teilnehmer besuchten, sowie von Personen, die die Seminare durchführten, 

gewannen. Bei den Schulungen wurden die Unterschiede zwischen didaktischen 

Basen in Deutschland und in Polen unter Berücksichtigung der Hilfsmaterialien, die 

die Schulen zur Verfügung haben, besprochen. Die Möglichkeit der weiteren 

Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Weiterbildung für Lehrer und sowie die 

Organisation der Berufspraktika für Schüler, die aus EU-Mitteln finanziert sind, 

wurden präsentiert. Die deutschen Partner ermöglichten den 

Erfahrungsaustauschteilnehmern, Kultur und den Besuch historischer Objekte in der 

Umgebung von Brandenburg, Havelland, Hannover, Nienburg, Hildesheim und vielen 

anderen Orten. 

Der materielle Effekt in Form von Bearbeitung ist für die Teilnehmer eine 

wesentliche didaktische Hilfe und exemplifiziert dazu die Erfahrung, die beim Besuch 

in deutschen Zentren für Berufs- und Weiterbildung erworben wurde. Diese 

Bearbeitung wird auch allen Teilnehmern, die Interesse daran haben, während 

Schulungen und didaktischer Lehrgänge, die von Projektteilnehmern organisiert und 

geführt werden, zur Verfügung gestellt. Die elektronische Form der Bearbeitung des 

materiellen Effekts ermöglicht leichte Adaptation von deren benötigten Abschnitten, 

für verschiedene Präsentationsformen, je nach Bedarf des Lehrenden, der  Schulung 

oder  Schulunterricht führt. 

 

Die bearbeiteten Lehrmaterialien umfassen folgende Fragen: 

• Funktionieren des Bildungssystems und der beruflichen Fortbildung der 

Landwirten und Arbeiter im Verarbeitungssektor in Deutschland 

• Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in 

Nahrungsmittel bei der Durchführung der Arbeiten in der Tierproduktion 

• Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in 

Nahrungsmittel bei der Durchführung der Arbeiten in der Pflanzenproduktion 

• Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in 

Nahrungsmittel bei der Durchführung der Arbeiten in der Gartenproduktion 
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• Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in 

Nahrungsmittel bei der Durchführung der Reparaturarbeiten und bei der 

Bedienung der technischen Mittel 

• Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in 

Nahrungsmittel bei der Verarbeitung der Lebensmittel in den 

Gastronomiebetrieben 

 

Diese Bearbeitung wird mit Fotodokumentation illustriert, die wesentliche 

Elemente der beschriebenen Inhalte abbildet. Das ist ein Vorzug, der besonders 

beim Unterricht geeignet ist, welcher die Veranschaulichung präsentierter Inhalte 

ermöglicht. Der integrale Bestandteil der Bearbeitung ist  eine vorbereitete 

Projektpräsentation. 

Die Unterzeichnung des Vertrages mit NA (Nationale Agentur) erfolgte bereits im 

August 2013, was eine Vorbereitung auf die Projektrealisierung bei den 

ausländischen Partnern ermöglichte. Das Programm der Erfahrungsaustausch als 

Anlage zum Vertrag wurde in zwei Sprachen: in Polnisch und Deutsch, in drei 

Exemplaren, je ein für jede Vertragspartei (Begünstigter, eine aufnehmende 

Institution und Teilnehmer) unterschrieben.  

Die Teilnehmer bestätigten nach der Rückkehr vom Austauschaufenthalt, dass 

die Zeit für Programmrealisierung vollständig genutzt wurde. Jeder Aufenthaltstag 

wurde detailliert geplant und planmäßig realisiert. Jeder Projektteilnehmer bekam ein 

in Deutsch ausgestelltes Zertifikat vom ausländischen Partner, das die Teilnahme am 

Erfahrungsaustausch im Bereich der Projektthematik, in der festgesetzten Frist, 

in jedem Zentrum bescheinigt. Die Teilnehmer des Treffens bewerteten hoch das 

präsentierte Schulungsprogramm, sowie den Professionalismus der Mitarbeiter bei 

Besprechung der Einzelfragen. 

Zusätzlich stellte der Projektbegünstigte den Teilnehmern eine Bescheinigung 

aus, welche die Teilnehme am gesamten Projekt in der Frist vom 01.02.2014 bis zum 

31.01.2015 bestätigt. Diese Bescheinigungen enthalten - neben Eintragungen, die 

aus dem Vertrag folgen (darin Logo vom Programm Leonardo da Vinci) – das 

sachbezogene Programm des Erfahrungsaustauschs, Namen der Institutionen, 

die bei Projektrealisierung in Polen und in Deutschland mitarbeiteten.  

Alle Teilnehmer erhalten ein vorbereitetes Dokument „Europass Mobility”, 

das durch das Nationale Zentrum Europass bestätigt wird. 
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Rozdział I 

 

 

 

 

Porównanie funkcjonowania systemu kształcenia 

i doskonalenia zawodowego rolników i pracowników 

sektora przetwórczego w Polsce i Niemczech  
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Wstęp. 

 

 

 

 Pojęcie kształcenia zawodowego definiuje się najczęściej w literaturze 

pedagogicznej jako proces, którego celem jest przekazanie uczniom określonego 

zasobu wiedzy i umiejętności z zakresu przemysłu, rolnictwa i hodowli oraz szeroko 

rozumianych usług. Proces ten obejmuje przekazanie określonego zasobu wiedzy 

ogólnej oraz specjalistycznych umiejętności teoretycznych i praktycznych, których 

opanowanie uprawnia uczniów do wykonywania wybranego zawodu. Rezultatem 

kształcenia zawodowego jest wykształcenie zawodowe uzyskane w określonej 

specjalności.1  

 

System kształcenia zawodowego w Polsce.  

 

Reforma edukacji z 1999 r. odsunęła szkolnictwo zawodowe w Polsce na drugi 

plan. Nacisk kładła przede wszystkim na kształcenie ogólne, a jej celem było 

upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego. W konsekwencji zamknięto 

wiele szkół zawodowych i przyzakładowych, a zwłaszcza warsztatów. Wtedy takie 

podejście wydawało się słuszne i racjonalne, osoby z wyższym wykształceniem 

znajdowały zatrudnienie, absolwenci szkół zawodowych pozostawali bezrobotni. 

Naukę w szkołach zawodowych wybierali uczniowie o słabym potencjale 

intelektualnym i niskich aspiracjach edukacyjnych.  

 Na początku lat 90. w Polsce studia podejmowało średnio 10 proc. populacji 

każdego rocznika, a kończyło ok. 7 proc. W latach 2002 – 2013 prawie trzykrotnie 

wzrosła liczba Polaków w wieku 30-34 lata z dyplomem ukończenia studiów (z 14,4% 

do 40,5 % wg danych Eurostatu). W ciągu 20 lat Polska przesunęła się z jednego 
                                                           

1  http://www.cdiewloclawek.pl/dokumenty/ODN/rola%20ksztalcenia%20zawodowego.pdf 
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z ostatnich miejsc w Europie pod względem osób z wyższym wykształceniem 

na czoło rankingów. Według statystyk OECD w żadnym innym kraju na świecie tak 

wielu młodych ludzi nie kończy uczelni wyższych.  W końcu nastąpiło przesycenie 

rynku pracy osobami z wyższym wykształceniem. 

 Wielu analityków rynku pracy uważa, że system edukacji jest jednym 

z podstawowych czynników, które mają wpływ na obniżenie bezrobocia. Natomiast 

dane statystyczne wskazują na istotną korelację: kraje, w których dominuje 

szkolnictwo ogólne zmagają się z wysokim bezrobociem (np. Grecja, Włochy, 

Hiszpania, Polska). Państwa, w których przeważa, zreformowane i przystosowane 

do wymagań współczesnego rynku kształcenie zawodowe poziom bezrobocia jest 

niższy (np. Niemcy). Polscy pracodawcy podają jeszcze jedną, ich zdaniem, ważną  

przyczynę bezrobocia w Polsce – niedopasowanie kwalifikacji pracowników 

do potrzeb występujących na rynku pracy.  

 W niektórych zawodach trudno znaleźć wykwalifikowanych pracowników. 

Rozbieżny z potrzebami pracodawców okazał się również wybór kierunku studiów. 

Tylko 7,7 proc. maturzystów decydowało się na studia inżynierskie. Rynek nasycił się 

absolwentami kierunków humanistycznych, społecznych, ekonomicznych 

i pedagogicznych. W 2012 r. okazało się, że co drugi absolwent studiów wyższych 

nie może znaleźć pracy. Rynek pracy potrzebuje wysokiej klasy specjalistów. 

Konieczne jest zatem takie modelowanie kształcenia zawodowego, żeby było ono 

powiązane z potrzebami pracodawców. Włączanie pracodawców w proces edukacji 

zawodowej podniesie poziom nauczania zawodu, zaś przedsiębiorcom umożliwi 

dostęp do dobrze wykwalifikowanej, młodej kadry pracowniczej.  

 Reforma szkolnictwa zawodowego rozpoczęta we wrześniu 2012 r. ma przede 

wszystkim przybliżyć edukację do rynku pracy. Wprowadzane zmiany mają podnieść 

efektywność i skuteczność kształcenia zawodowego, tak by odpowiadało na potrzeby 

zmieniającego się rynku pracy i wyzwaniom nowoczesnej gospodarki opartej 

na wiedzy. Wysokiej jakości edukacja zawodowa jest jednym z priorytetowych zadań 

polityki oświatowej państwa. Współczesna szkoła zawodowa musi zmierzyć się 

ze zmianami w ustroju szkół ponadgimnazjalnych, z nową klasyfikacją zawodów 

szkolnictwa zawodowego, nową podstawą programową kształcenia ogólnego, 

a także nową podstawą programową kształcenia w zawodach, która daje szerokie 

możliwości rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej osób dorosłych, 

zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji lub zmianą zawodu. Celem 
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zmian dotyczących szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół dla dorosłych w zakresie 

kształcenia ogólnego i zawodowego jest poprawa efektów kształcenia, zwiększenia 

skuteczności kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się 

rynku pracy.  

 Głównym dokumentem opisującym wprowadzone zmiany jest Ustawa z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw. W ustawie zdefiniowano następujące typy szkół ponadgimnazjalnych: 

• trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze 

kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych, 

• trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

• czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

• szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie 

nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, 

• trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia 

uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.  

 

 Od roku szkolnego 2012/2013 nauka w liceach, technikach i zasadniczych 

szkołach zawodowych jest powiązana z nauką w gimnazjach. Ogólnokształcące 

treści rozpoczęte w gimnazjum są kontynuowane w pierwszych latach szkół 

ponadgimnazjalnych na poziomie podstawowym (rozróżnienie w zakresie materiału 

występuje jedynie na zajęciach edukacyjnych z języka polskiego i matematyki 

w zasadniczej szkole zawodowej). Dzięki takim zmianom absolwenci zasadniczych 

szkół zawodowych w nowym modelu, aby uzyskać wykształcenie średnie, mogą 
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kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych bezpośrednio 

od klasy drugiej. 

 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, nauka w liceum ogólnokształcącym 

i zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata, w technikum 4 lata, a w szkole 

policealnej od 1 do 2,5 roku.  

 Nowością w obecnym systemie kształcenia zawodowego jest wprowadzenie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Pracodawcy będą mogli zlecać szkołom 

czy placówkom przeprowadzenie kursów. Dzięki temu, szkoły i placówki oświatowe 

łatwiej dostosują ofertę kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć osoby dorosłe. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą organizować szkoły publiczne  i niepubliczne 

szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe 

wyłącznie w zakresie zawodów, w których kształcą.  

 Pierwszym aktem wykonawczym do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw jest 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nowa klasyfikacja zawodów 

szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 

252 kwalifikacje. W obowiązującej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

ujęto:  

• 23 zawody trzykwalifikacyjne, 

• 72 zawody dwukwalifikacyjne, 

• 98 zawodów jednokwalifikacyjnych, 

• 7 zawodów szkolnictwa artystycznego, w których nie wyodrębniono kwalifikacji  
 

 Dla celów kształcenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

określone zostały obszary kształcenia, do których przyporządkowano poszczególne 

zawody. Obszary kształcenia obejmują zestawy zawodów pogrupowanych pod 

względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań 

zawodowych w obrębie danego zawodu. Uwzględniając Polską Klasyfikację 

Działalności wyodrębniono 8 obszarów kształcenia: 

• administracyjno-usługowy (A), 

• budowlany (B), 

• elektryczno-elektroniczny (E), 
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• mechaniczny i górniczo-hutniczy (M), 

• rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R),  

• turystyczno-gastronomiczny (T), 

• medyczno-społeczny (Z), 

• artystyczny (S).  
 

 Nowym rozwiązaniem określonym w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw istotnym z punktu 

widzenia funkcjonowania na rynku pracy jest możliwość uzyskiwania lub uzupełniania 

kwalifikacji zawodowych dla dorosłych w formach pozaszkolnych, w systemie 

kształcenia ustawicznego, wpisanego w system oświaty i powiązanego ze 

szkolnictwem zawodowym. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych jest 

kolejnym elementem zmiany systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

W rozporządzeniu określone zostały nowe rodzaje pozaszkolnych form kształcenia 

ustawicznego oraz warunki, organizacja i tryb prowadzenia w nich kształcenia.  
 

Formy kształcenia pozaszkolnego: 

• kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

• kurs umiejętności zawodowych, 

• kurs kompetencji ogólnych, 

• turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, 

• inny kurs (niż wymienione powyżej) umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.  
 

 Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, które mogą być organizowane i prowadzone według programu nauczania 

uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie tej 

kwalifikacji, której dotyczy dany kurs. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację 

w zawodzie, przeprowadzonego na takich samych warunkach i w taki sam sposób 

jak w przypadku kształcenia realizowanego przez szkołę. W kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby dorosłe bez 

względu na wykształcenie. Wprowadzenie do systemu edukacji kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych ułatwi również aktywnym zawodowo absolwentom różnych 
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typów szkół oraz osobom bezrobotnym nabywanie i potwierdzanie dodatkowych 

kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy.  

 

 

 

Rys.1. Schemat sytemu kształcenia w Polsce. 

Źródło: B. Kruszakin, Kuratorium Oświaty w Lublinie2 

 

System kształcenia i doskonalenia zawodowego rolnik ów i pracowników 

sektora przetwórczego w Polsce  

 

 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało istotny wpływ 

na przyspieszenie procesu modernizacji rolnictwa, rozwój gospodarczy obszarów 

wiejskich, a także na wzrost aktywności zawodowej społeczności lokalnych. Obecnie 

Polska, jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej współdecyduje o zmianach 

Wspólnej Polityki Rolnej, czego wyrazem jest udział w kolejnych modyfikacjach 

                                                           

2  http://212.182.57.157/news_photos/gfx/schemat.gif1 
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w zakresie: płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich, wspólnej 

organizacji rynków rolnych oraz finansowania, monitorowania i kontroli. 

 Główne cele krajowej polityki rolnej, spójne z założeniami Wspólnej Polityki 

Rolnej, określone zostały w Strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 

2007-2013. W strategii określone zostały również priorytety oraz działania 

umożliwiające ich realizację Aby osiągnąć założone cele należy w pierwszej 

kolejności zadbać o: 

• rozwój ekonomiczny obszarów wiejskich, który będzie miał wpływ na rozwój 

przedsiębiorczości oraz poprawę warunków życia mieszkańców, 

• wzmocnienie zrównoważonego rozwoju sektora rolnego w celu ochrony 

środowiska oraz zachowania walorów krajobrazu, 

• podniesienie konkurencyjności sektora przetwórstwa rolnego dzięki poprawie 

jakości produktów rolnych i dostosowaniu podaży do wymagań rynkowych. 
 

 Osiągnięcie wyżej wymienionych celów jest możliwe dzięki krajowym środkom 

finansowym, a także środkom pozyskiwanym z funduszy unijnych. Wraz z wejściem 

Polski w struktury UE pojawiły się nowe perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa, 

różne możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój gospodarstw, dzięki 

którym rolnik może dokonywać inwestycji zgodnie z planowanym kierunkiem rozwoju 

gospodarstwa oraz sprostać określonym wymaganiom. Prowadzenie gospodarstw 

rolnych zgodnie z europejskimi standardami wymaga od absolwentów szkół 

rolniczych a w przyszłości rolników dobrego przygotowania. Odpowiednie 

wykształcenie rolnicze wiążące się z nabyciem określonych kwalifikacji zawodowych 

umożliwiających rolnikom modernizację i rozwój gospodarstw rolnych 

z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz dostosowanie prowadzonej na obszarach 

wiejskich działalności do wymagań i konkurencji na polskim i europejskim rynku 

pracy. 

 Przemiany, które zachodzą na obszarach wiejskich, spowodowały 

konieczność transformacji systemu kształcenia w zawodach rolniczych. Podnoszenie 

poziomu kwalifikacji zawodowych rolników przyczyni się w efekcie do wzrostu 

dochodów rolniczych, konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, a także 

wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.  

 Reforma kształcenia zawodowego wprowadzona w 2012 roku stwarza 

możliwość uzyskiwania wykształcenia w wielu zawodach, w tym w zawodach 
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rolniczych, w różnych formach kształcenia szkolnego i pozaszkolnego. W Polsce 

szkoły rolnicze mogą być prowadzone przez samorząd terytorialny, Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przez osoby prawne i osoby fizyczne. Obecnie 

w Polsce (na podstawie przepisów ustawy, z dnia 7 września 1991 r, o systemie 

oświaty, z późn. zm.), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi 45 zespołów szkół 

rolniczych, na terenie całego kraju. Szkoły te mogą kształcić w zawodach 

określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 

roku, w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:  

- technik inżynierii środowiska i melioracji 

- technik mechanizacji rolnictwa 

- technik architektury krajobrazu 

- technik hodowca koni 

- technik ogrodnik 

- technik pszczelarz 

- technik rolnik 

- technik rybactwa śródlądowego 

- technik przetwórstwa mleczarskiego 

- technik technologii żywności 

- technik agrobiznesu 

- technik weterynarii 

- technik żywienia i usług gastronomicznych 

- technik turystyki wiejskiej 

- kucharz 

- ogrodnik 

- pszczelarz 

- rolnik 

- rybak śródlądowy 

- wędliniarz 

- cukiernik- piekarz 

- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 

- mechanik 

- operator pojazdów i maszyn rolniczych 
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W zakresie edukacji rolniczej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określił następujące 

priorytety:  

• modyfikacja kierunków i treści kształcenia w dostosowaniu do zmieniających 

się warunków produkcji i życia na wsi, 

• unowocześnianie bazy dydaktycznej szkół i placówek rolniczych poprzez 

doposażenie w urządzenia, sprzęt i maszyny do produkcji rolniczej 

i przetwórstwa, 

• poszerzanie oferty edukacyjnej dla dorosłych mieszkańców wsi 

uwzględniającej ich potrzeby i oczekiwania w zakresie podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, 

• upowszechnianie kształcenia zawodowego z ukierunkowaniem 

na zapewnienie indywidualizacji procesu nauczania i zwiększenie 

elastyczności kształcenia, 

• włączanie szkolnictwa rolniczego we współpracę z placówkami i instytucjami 

oświatowymi, naukowymi, doradztwa rolniczego, organizacjami branżowymi 

i podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą; 

• podnoszenie jakości i efektywności kształcenia poprzez tworzenie ośrodków 

egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy zawodowe oraz egzaminy 

potwierdzające  kwalifikacje nabyte w formie kształcenia ustawicznego. 
 

 We wszystkich zawodach z obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska 

wyodrębnione zostały efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 

stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów rolniczych. W obecnym 

systemie edukacji zdobywanie nowych kwalifikacji oprócz szkół zawodowych 

umożliwiają kwalifikacyjne kursy zawodowe, które cieszą się popularnością, 

szczególnie wśród osób dorosłych. I tak:  

• osoby z wykształceniem zasadniczym, innym niż rolnicze, mogą ukończyć 

kwalifikacyjny kurs zawodowy i po zdaniu egzaminu z zakresu danej 

kwalifikacji (jeśli w zawodzie wyodrębniono tylko jedną kwalifikację) np. R.3. 

Prowadzenie produkcji rolniczej, mogą uzyskać dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe w zawodzie rolnik, 

• osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, które chciałyby 

uzyskać potwierdzenie kwalifikacji w danym zawodzie na poziomie 

zasadniczej szkoły zawodowej powinny ukończyć kwalifikacyjny kurs 
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zawodowy (kwalifikacyjne kursy zawodowe - w przypadku większej liczby 

kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie) oraz uzupełnić wykształcenie 

ogólne na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, 

• dyplom technika w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która 

posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie 

kwalifikacje w obrębie danego zawodu, 

• młodzi rolnicy z wykształceniem średnim (innym niż rolnicze), którzy chcieliby 

uzyskać tytuł technika, będą mogli podjąć naukę w szkole policealnej dla 

dorosłych wyłącznie w zawodach: technik turystki wiejskiej i technik 

weterynarii. 
 

 Kolejnym etapem zdobywania wiedzy i umiejętności jest kształcenie 

na poziomie wyższym.  

 Wymagania dotyczące posiadania kwalifikacji rolniczych określa 

rozporządzenie Rady /WE/ nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W Unii Europejskiej każdy kraj 

członkowski określa szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji rolniczych, 

które dają gwarancję racjonalnego wykorzystania środków finansowych 

przeznaczanych na rozwój rolnictwa. 

 

System kształcenia zawodowego w Niemczech . 

 

 Konstytucja Niemiec daje wszystkim mieszkańcom prawo do swobodnego 

rozwoju osobowości, swobodnego wyboru miejsca kształcenia, zawodu i miejsca 

pracy. 

 Celem polityki oświatowej jest zapewnienie każdemu optymalnego wsparcia 

i umożliwienie zdobycia kwalifikacji odpowiadających jego zainteresowaniom, 

zdolnościom oraz wychowanie młodych ludzi na dojrzałych obywateli rozumiejących 

współodpowiedzialność za demokratyczny rozwój ojczyzny. 

 W Niemczech długość trwania obowiązku szkolnego zależna jest od landu 

i rodzaju kształcenia. Kształcenie w pełnym wymiarze jest obowiązkowe dla uczniów 

od 6 do 15 lub 16 roku życia, a kształcenie w niepełnym wymiarze obowiązuje 
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od 6 do 18 roku życia. Obowiązek szkolny obejmuje następujące szczeble 

kształcenia: 

• Szkoła podstawowa (Grundschule) – wiek 6–10 lat (6–12 lat w Berlinie 

i Brandenburgii), 

• Szkoły średnie pierwszego stopnia (Orientierungsstufe – faza „orientacji” 

w różnych rodzajach szkół lub jako odrębna jednostka organizacyjna) – wiek: 

10–12 lat, 

• Szkoły średnie pierwszego stopnia Gymnasium, Realschule, Hauptschule, 

Gesamtschule (rodzaje szkół prowadzące kilka cykli kształcenia) – 

wiek:10/12–15/16 lat, 

• Szkoły średnie drugiego stopnia – wiek od 15/16 do18/19 lat. 
 

 Na ogół dzieci przyjmuje się do Grundschule od 6 roku życia. Dzieci objęte 

obowiązkiem nauki szkolnej wstępują do jednakowej dla wszystkich lokalnej szkoły 

podstawowej. Przejście ze szkoły podstawowej do jednej z kilku rodzajów szkół 

średnich odbywa się zgodnie z różnymi przepisami, zależnie od ustawodawstwa 

danego landu. O wyborze szkoły średniej pierwszego stopnia decydują rodzice, 

na podstawie oceny dokonanej przez szkołę podstawową. Przyjęcie do różnych szkół 

średnich może być uzależnione od wyników w nauce i/lub decyzji władz 

edukacyjnych. Kształcenie obowiązkowe jest w całości bezpłatne. 

 Edukacja zawodowa rozpoczyna się na poziomie szkoły średniej drugiego 

stopnia. Istnieją dwie ścieżki umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych: 

• kształcenie w szkole średniej drugiego stopnia o profilu zawodowym, 

• kształcenie w systemie dualnym. 
 

I. Szkoły średnie drugiego stopnia o profilu zawodowym 

 

a) Berufsfachschule – szkoła zawodowa 

Berufsfachschule przygotowuje do zawodu (jednego bądź kilku) oferując wstępne 

szkolenie zawodowe w jednym lub kilku zawodach regulowanych lub prowadzi 

do uzyskania pełnych kwalifikacji zawodowych w określonym zawodzie. Oferują 

również dalszą edukację ogólną. Berufsfachschulen kształcą w kierunkach: 

biznesowym, języków obcych, sztuki, rzemiosła, pracy społecznej, pracy w sektorze 

zdrowia. Listę konkretnych zawodów reguluje prawo federalne. W przypadku, 

gdy uczeń nie uzyskuje pełnych kwalifikacji kończąc ten typ szkoły, ukończenie 
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szkoły może zostać zaliczone do formalnego szkolenia w zawodzie, który wymaga 

takiego stażu. Absolwenci Berufsfachschulen mogą również przystąpić do egzaminu 

walidacyjnego przed odpowiednim organem (jeśli dany land przyjął odpowiednie 

regulacje, które to umożliwiają) i potwierdzić swoje kwalifikacje oraz ich zgodność 

z kwalifikacjami nabywanymi w systemie dualnym. Warunkiem przyjęcia 

do Berufsfachschule jest certyfikat ukończenia edukacji obowiązkowej. Czas trwania 

nauki, w zależności od specjalizacji, wynosi od1 roku do 3 lat (16–19 lat). 
 

b) Fachoberschule – szkoła średnia techniczna 

Fachoberschule trwa dwa lata (obejmuje 11. i 12. rok edukacji, dla uczniów w wieku 

16–18 lat); kształci w kierunku ogólnym oraz specjalistycznym (w zakresie wiedzy 

teoretycznej i praktycznej), prowadzi do zdobycia kwalifikacji umożliwiających 

kształcenie na poziomie wyższym w Fachhochschule. W niektórych landach ten typ 

szkoły umożliwia kształcenie o 1 rok dłużej (13. rok edukacji) i przygotowuje 

do egzaminów uprawniających do kontynuowania edukacji na poziomie wyższym. 

Dziedziny kształcenia to: biznes i administracja, kierunki techniczne, żywienie, 

rolnictwo, praca społeczna i zdrowie, projektowanie, bioinżynieria i ochrona 

środowiska. Kształcenie obejmuje naukę w szkole i szkolenie praktyczne. Przedmioty 

obowiązkowe bez względu na specjalizację obejmują: jęz. niemiecki, wiedzę 

o społeczeństwie, matematykę, nauki przyrodnicze, język obcy i przedmiot 

zawodowy. Szkolenie praktyczne odbywa się w pierwszym roku nauki (11. roku 

edukacji) w miejscu pracy (fabryce, firmie, instytucji) związanej z wybraną 

specjalizacją. Zaliczona wcześniej praktyka zawodowa może powodować przejście 

bezpośrednio na kolejny, czyli 2. rok (12. rok edukacji). 
 

c) Berufliches Gymnasium/Fachgymnasium 

Berufliches Gymnasium/Fachgymnasium to wyższy poziom Gymnasium 

ze specjalizacją zawodową. Gymnasium z zasady oferuje ciągły tok nauki od 5. 

do 12. lub 13. roku edukacji. Ten typ szkoły nie ma odpowiednika na niższym 

poziomie – w praktyce w niektórych landach są to ostatnie 3 lata Gymnasium 

ze specjalizacjami zorientowanymi na konkretne zawody. Przedmioty zawodowe 

są dodane do programów nauczania ogólnego obowiązującego w szkole 

ogólnokształcącej na tym poziomie i są zdawane podczas egzaminu końcowego. 

Przedmioty zawodowe takie jak np.: przedsiębiorczość, biznes, technika, technologia 

informacyjna, żywienie, agronomia, nauki społeczne i o zdrowiu, jeśli są realizowane 
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w trybie intensywnym, mogą być zdawane na egzaminie maturalnym zamiast 

przedmiotów ogólnych. Niektóre Berufliches Gymnasium/Fachgymnasium oferują 

uczniom możliwość uzyskania podwójnych kwalifikacji, tj. kwalifikacji umożliwiających 

podjęcie studiów wyższych, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie danego 

landu. Ten typ kształcenia zawodowego oferują również inne instytucje 

np. Oberstufenzentren (centrum wyższego kształcenia zawodowego), trwa ono 

zazwyczaj od 3 do 4 lat. 
 

d) Berufsoberschule – zawodowa szkoła średnia 

Szkolnictwo typu Berufsoberschule powstało w niektórych landach w celu 

umożliwienia uczniom, którzy kształcili się w systemie dualnym, dostępu do edukacji 

na poziomie wyższym. Kształcenie w Berufsoberschule trwa 2 lata w pełnym 

wymiarze godzin i kończy się egzaminem maturalnym. Niektóre szkoły oferują także 

odpowiednio dłuższy cykl kształcenia w niepełnym wymiarze godzin. Uczniowie 

przyjmowani są do Berufsoberschule na podstawie Mittlerer Schulabschluss – 

certyfikatu uzyskiwanego po ukończeniu szkoły średniej pierwszego stopnia – oraz 

po odbyciu dwóch lat kształcenia zawodowego lub pięciu lat praktyki zawodowej. 
 

II. Kształcenie w systemie dualnym. 
 

Ponad 2⁄3 młodzieży kończącej szkołę obowiązkową wybiera jako dalszą 

ścieżkę edukacyjną kształcenie zawodowe w systemie dualnym. Trwa ono 2 lub 

3 lata, w zależności od wyboru specjalizacji (zawodu). System nazywany jest 

dualnym ponieważ zakłada, że nauka odbywa się w dwóch miejscach: zakładzie 

pracy oraz szkole (Berufsschule). Celem systemu jest zapewnienie możliwie 

najlepszej edukacji zawodowej, tj. właściwie skonstruowanego profilu kształcenia 

umożliwiającego zdobycie umiejętności, wiedzy i kwalifikacji zawodowych 

niezbędnych do wykonywania danego zawodu w zmieniających się okolicznościach 

rynku pracy. System umożliwia ponadto zdobycie wymaganego doświadczenia 

zawodowego. Uczeń kończący kształcenie w systemie dualnym posiada formalne 

kwalifikacje do podjęcia pracy w jednym z 350 zawodów regulowanych.  

Jedynym warunkiem koniecznym do rozpoczęcia nauki w systemie dualnym 

jest uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły obowiązkowej. Nie ma innych 

dodatkowych wymagań – możliwość kształcenia w systemie dualnym jest otwarta 

dla wszystkich.  
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Większość kandydatów decyduje się na podjęcie kształcenia w tym systemie 

od razu po zakończeniu edukacji na poziomie średnim pierwszego stopnia, choć 

około 20% uczniów wybiera tę formę kształcenia dopiero po ukończeniu szkoły 

średniej drugiego stopnia.  

Młoda osoba podejmująca szkolenie zawodowe w systemie dualnym jest 

zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy nią, a firmą oferującą 

szkolenie. Na podstawie umowy, uczeń ma obowiązek podjąć szkolenie praktyczne 

(w miejscu pracy) i teoretyczne (w szkole). Uczniowie spędzają na ogół od 3 do 4 dni 

w miejscu pracy i 1 lub 2 dni w tygodniu w szkole. Przedsiębiorca ponosi koszt 

szkolenia w miejscu pracy i wypłaca pensję ustalaną na zasadzie kontraktu 

negocjowanego w oparciu o umowę zbiorową. Wysokość pensji wzrasta z każdym 

rokiem szkolenia i równa się średnio 1⁄3 wynagrodzenia wykwalifikowanego 

pracownika rozpoczynającego pracę. Umiejętności, wiedza i kwalifikacje zawodowe 

jakie uczeń zdobywa w trakcie kształcenia w systemie dualnym zostały określone 

w specjalnych regulacjach – szczegółowe cele szkolenia w miejscu pracy określa dla 

każdego ucznia przedsiębiorca prowadzący szkolenie w dokumencie będącym 

indywidualnym planem szkoleniowym. 

 W system kształcenia dualnego w Niemczech zaangażowane są instytucje 

na poziomie federalnym (Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań), kraje związkowe, 

izby przemysłowo-handlowe oraz rzemieślnicze, pracodawcy oraz uczniowie. 

 

Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań 

• Ustanawia ogólne zasady dotyczące organizacji procesu edukacji zawodowej, 

zawarte w ustawie o kształceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz). 

• Ustanawia klasyfikację zawodów, w których odbywa się nauczanie (ok. 360 

zawodów). 

• Formułuje przepisy (Ausbildungsordnung) regulujące program nauczania 

dla danego zawodu obowiązujące na terenie całych Niemiec. 

 

Kraje związkowe 

• Są odpowiedzialne za szkoły zawodowe. 

• Każdy z krajów związkowych reguluje naukę w szkolnictwie zawodowym 

zgodnie ze swoją wewnętrzną polityką. 
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• Na poziomie kraju związkowego dochodzi do zdefiniowania szczegółowych 

zasad  organizacji procesu edukacji zawodowej i zawartości programów nauki 

danego zawodu. Dla każdego zawodu zbudowany jest ramowy plan 

kształcenia, zawierający podział na zajęcia teoretyczne i praktyczne wraz 

z liczbą godzin przeznaczoną na każdą z tych kategorii. Plan praktyk musi być 

kompatybilny z programem szkolnym. 

• Finansują ogólną teoretyczną edukację zawodową. 
 

Izby przemysłowo-handlowe oraz izby rzemieślnicze w swojej kompetencji mają: 

• Doradztwo zakładom szkolącym uczniów. 

• Kontrolę oraz opiniowanie czy dany zakład spełnia wymogi stawiane zakładom 

ubiegającym się o przyjęcie uczniów na praktyczną naukę zawodu. 

• Certyfikowanie kwalifikacji, a więc opracowywanie w porozumieniu z zakładem 

pracy, wytycznych, co do kształcenia oraz zawartości programów nauki. 

• Rejestrowanie umów o kształcenie zawodowe pomiędzy uczniami 

i pracodawcami. 

• Opracowywanie i przeprowadzanie egzaminów zawodowych (połówkowych 

i końcowych), powoływanie komisji egzaminacyjnych, wydawanie świadectw. 
 

Przedsiębiorcy 

• Mimo braku wymogów prawnych, większość firm przyjmuje uczniów 

na praktyki uważając to za naturalną kolej rzeczy. Praktyki oferuje z reguły 

ok. 23% ogółu firm (dane za 2008 rok). 

• Wieloletnia tradycja sprawiła, że firmy czuły i nadal w większości przypadków 

czują się zobowiązane do przyjmowania adeptów zawodu na praktyki, nawet 

w świetle braku oficjalnych uregulowań prawnych tej kwestii, które by im takie 

zadanie narzucały. 

• Głównym zadaniem pracodawców jest zapewnienie jak najwyższej jakości 

praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami i wytycznymi w danym 

zawodzie. 

• Pracodawcy współpracują przy tym ze szkołami zawodowymi oraz izbami 

przemysłowo-handlowymi lub rzemieślniczymi. Finansują praktyczną część 

nauki zawodu. 
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Uczniowie 

• W systemie dualnym każdy uczeń jest zobowiązany do zorganizowania sobie 

praktyk i znalezienie swojego pracodawcy. 

• Praktyka trwa najczęściej 3 lata i odbywa się przez 3-4 dni w tygodniu. W tym 

czasie adept zawodu ma okazję pracować we wszystkich działach danej firmy 

istotnych dla zawodu, do którego podjęcia się przygotowuje. 

• Istotną zaletą systemu dualnego jest też fakt, że uczeń jest motywowany 

do nauki finansowo: pracując w przedsiębiorstwie w ramach praktyk otrzymuje 

miesięczne wynagrodzenie za świadczoną pracę.3 

 

 W dualnym systemie kształcenia zawodowego w Niemczech jak wspomniano 

już wyżej, ważną rolę odgrywają przedsiębiorcy, gdyż są odpowiedzialny 

za doskonalenie kadry kształcącej, finansują ze swoich środków praktyczną część 

kształcenia zawodowego oraz włączają się i aktywnie uczestniczą w przygotowaniu 

programu, obejmującego praktyczną część zawodu. Wiedza, którą przekazuje się 

w szkole w teorii jest jedynie uzupełnieniem do praktycznej nauki zawodu. Dzięki 

temu przedsiębiorcy mają pewność, że uczniowie są dobrze przygotowani 

do wybranego przez siebie zawodu i w przyszłości staną się w pełni 

wykwalifikowanymi pracownikami. 

 Najważniejszym miejscem nauki jest miejsce pracy w zakładzie, ponieważ tu 

młodzież ucząca się zawodu styka się z zakładową rzeczywistością, nawet, jeśli nie 

wszystkie etapy nauczania są w miejscu pracy wskazane. Na przykład rozmów z 

klientami, trudnych obliczeń czy montaży powinni uczyć się bez zakłóceń i bez presji 

realnej sytuacji. Najlepiej do tego celu nadają się specjalne pomieszczenia i kąciki 

nauki w pobliżu miejsca pracy, w których uczennice i uczniowie mogą w spokoju 

ćwiczyć dane sytuacje, nie zakłócając bieżącego procesu pracy. Istotnym czynnikiem 

motywującym uczennice i uczniów zawodu jest wykonywanie pracy nie tyle w celach 

ćwiczeniowych, co w celu wykorzystania jej wyników na rzecz zakładu pracy. 

 Większe firmy posiadają często własne warsztaty szkoleniowe. Są w nich 

także pracownie biurowe lub sale lekcyjne, wyposażone w komputery, tablice 

                                                           

3  
http://www.edunetpoland.pl/pl/informator/edukacjazawodowawniemczechdualnysystem-
ksztalcenia-zawodowego/ 
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demonstracyjne i inne środki przekazu wiedzy. Niektóre firmy utrzymują „zakłady 

ćwiczeniowe”, czyli małe firmy wchodzące w skład przedsiębiorstwa prowadzącego 

kształcenie zawodowe. Tu uczennice i uczniowie zawodu oferują produkty i usługi 

albo swojemu zakładowi, albo też innym firmom. 

 Ukończenie nauki zawodu stanowi fundament do dalszego dokształcenia się - 

uzupełniania wykształcenia na różnych poziomach). Jest to warunek podstawowy 

do otrzymania tytułu mistrza, a także uprawnienia do otwarcia własnego zakładu 

rzemieślniczego. 

 Wielu osobom młodocianym nie udaje się przejść bezpośrednio ze szkoły 

do nauki zawodu - i to z bardzo różnych powodów - na przykład, w przypadku braku 

świadectwa ukończenia szkoły lub złych ocen, trudności we współpracy z innymi 

ludźmi, ale także braku wystarczającej ilości miejsc kształcenia zawodowego. 

Ci młodociani potrzebują szczególnego przygotowania oraz wsparcia, skierowanych 

na podjęcie przez nich kształcenia zawodowego. W tym celu niemieckie Agencje 

Pracy oferują działania edukacyjne w zakresie przygotowania zawodowego, które są 

realizowane przez placówki świadczące tego rodzaju usługi. W ramach tych działań 

jest przekazywana podstawowa wiedza zawodowa. Ponadto, ich uczestniczki 

i uczestnicy są wspierani w rozwoju osobistym, w pokonywaniu trudności życia 

codziennego i w nauce. 

 

Korzyści z dualnego systemu kształcenia: 

• włączanie przedsiębiorców do odpowiedzialności za procesy na rynku pracy, 

• możliwość przygotowania swoich przyszłych pracowników, 

• najskuteczniejsza forma rekrutacji oraz zmniejszenie ryzyka przyjęcia 

nieodpowiedniej kadry, 

• zapewnienie specjalistów na przyszłość, 

• uczniowie doskonalą umiejętności wg oczekiwań i standardów rynku pracy, 

• uczniowie uczą się i zarabiają pieniądze, 

• budżet państwa jest odciążony poprzez udział finansowy sektora prywatnego, 

• występuje niskie bezrobocie wśród młodzieży, 

• występuje podział odpowiedzialności pomiędzy sektorem publicznym 

i prywatnym. 

Słabe strony kształcenia dualnego: 

 

• uzależnienie nauki od koniunktury gospodarczej i kondycji firm, 
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• wysokie koszty dla przedsiębiorstwa, 

• brak wystarczającej liczby miejsc pracy w systemie dualnym. 

 

System dualny kształcenia zawodowego w Niemczech jest rozwijany 

w nowych obszarach zawodowych, programy edukacyjne są modernizowane 

i weryfikowane w zależności od dynamicznie rozwijającej się koniunktury 

technologicznej. 

Aktualnie do tego typu szkół uczęszcza około 2 mln młodzieży, przy czym 

zaznaczyć należy, że do szkoły zawodowej mogą uczęszczać młodzi ludzie w wieku 

poniżej 18 lat, którzy pozostają w dalszym ciągu w programie kształcenia 

zawodowego. 

Bardzo ważnym argumentem kształcenia dualnego jest to, że wszyscy młodzi 

ludzie powinni zdobyć wykształcenie zawodowe. Ukończenie nauki zawodu jest 

podstawą do dalszego kształcenia się. Jest to warunek podstawowy do otrzymania 

tytułu mistrza, a także uprawnienia do otwarcia własnego zakładu rzemieślniczego. 

Dużą pomoc w tym zakresie stanowią niemieckie ośrodki kształcenia 

zawodowego tzw. DEULA  

 Edukacja zawodowa w systemie dualnym w Niemczech, mniej 

rozpowszechniona w krajach sąsiednich, bazuje na długiej już tradycji kształcenia 

potomnych, i sięga swoimi korzeniami czasów średniowiecznych. Nie jest on jednak 

modelem antycznym, ale liczy się także w dobie globalizacji. Niemieckie 

przedsiębiorstwa kształcą sobie pracowników zgodnie z własnymi upodobaniami 

w Afryce, Północnej i Południowej Ameryce oraz w Azji. Tej formy kształcenia 

zawodowego jako „systemu” nie da się generalnie przenieść do innych krajów z tego 

względu, że pomiędzy krajami istnieje dość istotna różnica w strukturach 

gospodarczych i ekonomicznych. Obecnie na czasie jest łączenie pracy i nauki, 

wiązanie wiedzy strukturalnej i Know-How. „Alternance” pomost pomiędzy szkołą 

i przedsiębiorstwem znajduje w ramach Unii Europejskiej coraz to większe poparcie. 

W Niemczech coraz częściej są wprowadzane dualne kierunki kształcenia: łączy się 

studia i kształcenie praktyczne w zakładzie, coraz bardziej powszechne 

są kombinacje zdobywania wiedzy i jej zastosowania. 

 W ustawicznych kształceniu zawodowym zyskuje na znaczeniu nauka 

w procesie pracy. System dualny wspiera „naukę towarzyszącą człowiekowi przez 

całe życie”. Państwo wychodzi na przeciw zapotrzebowaniu w kształceniu 
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zawodowym i tworzeniu miejsc nauki zawodu, jeżeli oferta zakładów nie jest 

wystarczająca. 

Szczegółowe dane dotyczące kształcenia zawodowego, w szczególności 

kształcenia w systemie dualnym, są dostępne w corocznym raporcie na temat 

edukacji i szkolenia zawodowego Berufsbildungsbericht publikowanym przez 

Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Bundesministerium für Bildung und 

Forschung – BMBF. 
 

Szkolenie zawodowe w miejscu pracy. 
 

W Niemczech szkolenie zawodowe w miejscu pracy zorganizowane jest 

na podstawie regulacji federalnych wypracowanych wspólnie przez landowe 

ministerstwa oświaty, podmioty odpowiedzialne w poszczególnych landach 

za edukację zawodową, pracodawców i związki zawodowe.  

Szkolenie zawodowe w miejscu pracy odbywa się głównie 

w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem, handlem oraz sektorem usług, 

ale także, choć w znacznie mniejszym stopniu, w prywatnych gospodarstwach 

domowych. Wymogi dotyczące poszczególnych zawodów, które uczeń powinien 

spełnić podczas szkolenia określone są federalnymi przepisami 

(Ausbildungsordnungen). Monitoring i kontrolę spełniania przez firmy szkolące 

standardów kształcenia każdego zawodu prowadzą lokalne izby przedsiębiorców.  

Szkolenie praktyczne w miejscu pracy zapewnia kwalifikacje potrzebne 

w danej praktyce zawodowej. Umiejętności i wiedza dla poszczególnych zawodów 

zostały ujęte w planie ramowym określającym czas trwania i konkretne treści 

nauczania. Plan ramowy jest podstawą do stworzenia indywidualnego programu 

nauczania w poszczególnych firmach. Częstą praktyką jest, że firmy szkolące, które 

nie mogą same zapewnić realizacji wszystkich treści nauczania określonych prawem, 

łączą się z innymi firmami/przedsiębiorstwami tworząc stowarzyszenia, sieci firm 

czy międzyfirmowe centra szkoleniowe, które mogą oferować dodatkowe elementy 

szkolenia (np. te wymagające specjalistycznego sprzętu), których nie są w stanie 

zapewnić mniejsze firmy. 
 

Kształcenie zawodowe w szkole. 
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Kształcenie w szkole zawodowej (Berufsschule) ma na celu przekazanie 

wiedzy ogólnej i teoretycznej wiedzy zawodowej. Tygodniowy plan nauczania 

przewiduje 4 godziny lekcyjne przedmiotów ogólnych (jęz. niemiecki, nauki społeczne 

i ekonomia, religia i sport) niezależnie od wybranej specjalizacji oraz 8 godzin 

lekcyjnych przeznaczonych na przedmioty zawodowe. Języki obce są uwzględniane 

w puli przedmiotów zawodowych w takim zakresie w jakim są istotne w danym 

zawodzie (np. w pracy biurowej, w specjalności hotelarskiej).  

Organizacja nauki w szkole odbywa się w porozumieniu z przedsiębiorstwami 

i instytucjami nadzorującymi szkołę oraz właściwymi przedstawicielami przemysłu 

w celu zapewnienia uczniom najdogodniejszych warunków kształcenia. 

 

System doradztwa i doskonalenia zawodowego rolników  i pracowników 

sektora przetwórczego w Polsce i w Niemczech.  

 

 Doskonalenie zawodowe rolników i pracowników, nauka i edukacja są 

ważnymi elementami rozwoju rolnictwa. Czynniki te wpływają na aktywizację 

społeczno-gospodarczą obszarów wiejskich oraz rozwój przedsiębiorczości. 

W dzisiejszych czasach prowadzenie działalności rolniczej wymaga wykorzystania 

współczesnych technologii i ekonomicznych zagadnień związanych z prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego. 

 Doradztwo rolnicze musi sprostać coraz to nowszym wymaganiom, które 

pojawiają się w Europie. Powinno opierać się na zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy 

dotyczącej produkcji rolniczej. 

 Doradztwo rolnicze według W. Kujawińskiego4: to swoisty rodzaj edukacji 

rolniczej, polegający na automotywacyjnym i intencjonalnym współdziałaniu 

partnerskim rolnika z doradcą rolniczym, zmierzającym do rozwiązywania problemów 

zawodowych rolnika znajdującego się, bądź mogącego się znaleźć w określonej 

sytuacji problemowej. 

 

Działalność doradcza pozwala:  

                                                           

4
 

  W. Kujawiński, Metody doradztwa, Wyd. CDR Brwinów, Oddział Poznań, Poznań 2009, s. 28. 
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• Przygotować rolnika do podejmowania skutecznych działań zapobiegających 

niepowodzeniom w jego pracy we własnym gospodarstwie rolnym, 

• Nastawić i wdrożyć rolnika do samodzielnego rozpoznania i rozwiązywania 

swoich problemów zawodowych. 

W wąskim ujęciu doradztwo ma pomóc prowadzącemu gospodarstwo rolne 

w rozwiązywaniu problemów, ograniczających jego działalność, zmniejszających 

efektywność działania, których nie może on rozwiązać za pomocą swoich 

dotychczasowych wiadomości, umiejętności, przyzwyczajeń i postaw5. 

 

W szerszym ujęciu wyróżnia się pięć sfer działalności doradczej: 

1. Kreowania kierunków badań oraz przedsięwzięć rozwojowych; 

2. Tworzenia wiedzy rolniczej; 

3. Testowania i adaptacji nowej wiedzy; 

4. Wdrażania i upowszechniania wiedzy rolniczej; 

5. Wykorzystania nowej wiedzy rolniczej w praktyce6. 
 

Funkcje doradztwa rolniczego: 

1. Funkcja edukacyjna- organizowanie programów doradczych w formie spotkań, 

kursów, seminariów, wykładów, wyjazdów doradztwa indywidualnego 

i grupowego, dystrybucji wydawnictw; 

2. Funkcja wdrożeniowa- czyli promowanie i zachęcanie rolników do stosowania 

nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych; 

3. Funkcja informacyjna- dotycząca zbierania, przetwarzania i popularyzowania 

wśród rolników informacji rolnych; 

4. Funkcja dochodowa- funkcja doradztwa rolniczego utożsamiona głownie 

z komercyjnymi firmami konsultingowymi, tj. pomnażanie dochodów rolników. 
 

Wraz ze wzrostem funkcji doradztwa rolniczego i obejmowaniem szerokich sfer 

działalności rolniczej na rynku zaczęły pojawiać się instytucje prywatne i publiczne. 

 

 
                                                           

5  Tamże, s. 29-30. 
6  A. Blum, Comparative research on agricultural extension in Europe, Proceedings on 12th 
European Seminar of  Extension Education, Thessaloniki 1995 oraz M. Drygas, Cele, zadania i 
struktura systemu wiedzy rolniczej [w:] Doradztwo rolnicze jako ogniwo systemu wiedzy rolniczej 
w procesach modernizacji wsi i rolnictwa oraz integracji z Unią Europejską, MRiRW 1996, s. 22-28 
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Specyfika polskiego systemu doradztwa rolniczego.  

 

 Doradztwo rolnicze na ziemiach polskich ma kilkudziesięcioletnie tradycje XX 

wieku. W PRL- u oraz na początku lat 90. XX wieku najważniejszą grupą przemysłu 

spożywczego był przemysł cukrowniczy. W ostatnich kilkunastu latach jednak 

przemysł cukrowniczy, podobnie jak tytoniowy stracił na znaczeniu. W strukturze 

produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego w Polsce największy udział ( 21,2% 

w 2012r.) mają: 

• Artykuły spożywcze (m.in. ser i pieczywo) 

• Napoje (m.in. piwo i wody mineralne) 

• Wyroby tytoniowe (m.in. papierosy i cygara) 

 

Obecnie największe znaczenie posiada: 

• Przemysł mleczarski 

• Przemysł piwowarski 

• Przemysł mięsny 

• Przemysł cukrowniczy 

• Przemysł koncentratów spożywczych 

 

Biorąc pod uwagę rozwój doradztwa rolniczego w Polsce na przestrzeni 

dziesięcioleci możemy wyróżnić 6 najważniejszych etapów rozwoju: 

I etap: doradztwo jako wsparcie w edukacji i kształceniu rolników na ziemiach 

polskich w okresie zaborów w II poł. XIX w. prowadzone przez kółka rolnicze, 

towarzystwa rolnicze, szkoły rolnicze. Celem wsparcia było uzupełnianie wiedzy 

i wykształcenia rolników posiadających niewielki poziom wykształcenia i umiejętności 

rolniczych. 

II etap: okres przypadający od 1907 r. kiedy powstają Wydziały Kółek Rolniczych 

w Centrach Towarzystw Rolniczych. Następnie w lata 20. i 30 XX w. wraz 

z postępującą odbudową i powolnym rozwojem niskoefektywnego rolnictwa 

następował rozwój agronomii społecznej, co zaowocowało powstaniem fundamentów 

profesjonalnego doradztwa. Realizowanym w tym okresie celem było przygotowanie 

form i metod pracy doradczej oraz wsparcie rozwoju doradztwa. 

III etap: okres lat 50. i 60. XX w. to rozwój doradztwa jako formy wsparcia 

dla administracji sterującej rolnictwem, rozwój kadr doradczych realizujących politykę 

rolną, wspierającą realizację planów gospodarki centralnie sterowanej. Doradztwo 
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prowadzone było przez Związek Samopomocy Chłopskiej, państwowe ośrodki 

maszynowe, kółka rolnicze i służby gminne. 

IV etap: lata 70. i 80 XX w. to rozwój doradztwa jako formy wsparcia dyfuzji innowacji 

rolniczych. Realizowanym celem było udostępnianie nowych rozwiązań rolnikom 

i unowocześnianie gospodarstw. Okres ten charakteryzował się szybkim rozwojem 

nauki, gwałtownym przyrostem liczby innowacji, modernizacją rolnictwa realizującego 

nowe wyzwania gospodarki centralnie sterowanej. Na mocy uchwały nr 125 Rady 

Ministrów z 10 lipca 1975 r. w sprawie zasad funkcjonowania wojewódzkich 

ośrodków postępu rolniczego7 utworzone zostały wojewódzkie ośrodki postępu 

rolniczego (WOPR)8. 

V etap: obejmuje lata 90. XX wieku do pierwszej połowy drugiej dekady XXI w. 

to okres zmiany systemu gospodarki centralnie sterowanej na rynkową, realizacja 

założenia integracji z UE i przyjęcia rozwiązań WPR. Doradztwo w tym okresie 

wspiera gospodarkę rynkową, świadczy pomoc w rozwiązywaniu problemów 

rolnikom funkcjonującym w nowym systemie gospodarki rynkowej. Stosownie 

do postanowień Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej właściwi miejscowo 

wojewodowie, działając jako organ założycielski, przekształcili dotychczasowe 

jednostki wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego w jednostki budżetowe pod 

nazwą wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (WODR). Państwowe doradztwo 

rolnicze w postaci sieci jednostek WODR było przez wiele lat największą i najbardziej 

sprawną instytucją świadczącą usługi doradcze. Doradztwo państwowe odgrywało 

też główną rolę w dostosowaniu do integracji, wspierając rolników 

w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie dopłat ze środków UE9. 

                                                           

7  Uchwała Rady Ministrów nr 125 niepublikowana. Natomiast warunki finansowania 
wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego określone zostały uchwałą Rady Ministrów nr 114/81 z 
dnia 17 czerwca 1981 r. w sprawie systemu ekonomiczno-finansowego wojewódzkich ośrodków 
postępu rolniczego, M.P. Nr 16, poz. 126. Szerzej na ten temat B. Jeżyńska, System doradztwa 
rolniczego w założeniach pakietu legislacyjnego WPR 2020, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 
2012, z. 4, s. 75. 
8  S. Zawisza, Potrzeby doradcze w świetle opinii rolników i przemian systemu doradztwa 
rolniczego w Polsce [w:] Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań 
mieszkańców wsi, pr. zb. pod red. J.Kanii, L. Leśniaka, Kraków 2013, s. 98 –99. 
9  E. Chyłek, Zadania doradztwa rolniczego w kontekście zrzeszania się Polski z Unią 
Europejską. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1997, nr 3, s.16-23, czy E. Matuszak, Doradztwo 
rolnicze w kontekście integracji z Unią Europejską, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2002, nr 3-4, 
s. 17-23. 
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 Na mocy art. 25 ust. 4 przepisów wprowadzających do ustawy reformującej 

administrację publiczną10 powierzono wojewodom z dniem 1 stycznia 1999r. 

przejęcie ośrodków doradztwa rolniczego mających siedziby w województwie, 

z wyłączeniem ośrodków, które przejął minister właściwy do spraw rozwoju wsi 

w celu utworzenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich. Krajowe Centrum z siedzibą w Brwinowie powstało na mocy zarządzenia 

Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nr 9 z dnia 18 grudnia 1998r11. 

Przyjęte rozwiązanie organizacyjne utworzyło dwuszczeblowy model doradztwa, 

który przetrwał, aż do chwili dostosowania przepisów polskich do reguł 

obowiązujących w Unii Europejskiej12. 

 W związku z przystąpieniem Polski do UE i przyjęciem 22 października 2004r. 

ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego13, przyjęto rozwiązania organizacyjne 

rozbudowanej dwuszczeblowej struktury doradztwa z ośrodkiem centralnym - 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (wraz z jego trzema oddziałami) oraz 

16 ośrodkami wojewódzkimi. W tym pierwszym okresie funkcjonowania największą 

rolę odegrało doradztwo w zakresie informacji o dostępnych formach pomocy 

finansowanej ze środków UE, co przyczyniło się do ich upowszechnienia i wdrożenia. 

 Ten krótki niespełna dziesięcioletni okres przyniósł dwie zasadnicze, 

modelowe zmiany. Pierwsza zmiana, z 2007 r., wynikała z przyjęcia ustawy 

o rozwoju obszarów wiejskich, która dopuściła możliwość przekazania zadań w tym 

zakresie innym podmiotom niż jednostki doradztwa m.in. izbom rolniczym 

i prywatnym akredytowanym podmiotom doradczym. Druga zmiana, z 2009r., 

wynikała ze zmian w zakresie organizacji i podziału zadań administracji publicznej 

w województwie, kiedy wojewódzkie ośrodki doradztwa przeszły pod nadzór organów 

samorządu terytorialnego województw i stały się samorządowymi osobami prawnymi. 

VI etap: planowany okres po 2014 r. zgodnie z kolejnym okresem programowania 

WPR oznacza wymóg UE stworzenia jednolitego systemu doradztwa dla sprawnego 

                                                           

10  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające do ustawy reformującej 
administracje publiczną Dz.U. Nr 162, poz. 1144. 
11  Zarządzenie niepublikowane. W skład Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich weszły oddziały w Poznaniu i Krakowie oraz regionalne centra w Barzkowicach, 
Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie. 
12  B. Jeżyńska, Wizja systemu doradztwa rolniczego w kontekście propozycji legislacyjnych 
Komisji Europejskiej, Biuro Analiz Sejmowych, BAS 2405/12A. 
13  Dz.U. z 2013 r., poz. 474. 
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wspierania rolników - doradztwo jako system profesjonalnego wsparcia rolników 

w celu zaspakajania oczekiwań i potrzeb producentów rolnych. 

 

 

 
Rys. 2. System doradztwa rolniczego w Polsce – podmioty wdrażające 

Źródło: K. Firlej, A. Rydz. System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie 

w ramach działania 114 PROW 2007-2014, http://www.kpsw.edu.pl 

 
Specyfika niemieckiego systemu doradztwa rolniczego  

 

 Początki upowszechniania postępu rolniczego w Niemczech sięgają połowy 

ubiegłego wieku. W połowie XIX wieku zaczęły powstawać zimowe szkoły rolnicze 

dla młodych rolników. Po I wojnie światowej dzięki kredytom państwowym wiele 

gospodarstw uległo gruntownej reorganizacji, a ich działalność oparto na zasadach 

ekonomicznych. W Niemczech, posiadających 16 niezależnych krajów związkowych 

(landów) można zidentyfikować prawie wszystkie systemy doradztwa rolniczego. Jest 
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to wynikiem pluralizmu w działalności doradczej prowadzonej przez państwo i kraje 

związkowe.  

 

Można jednak w Niemczech wyróżnić 3 główne systemy doradztwa: 

• doradztwo państwowe  – w 5 południowych landach, prowadzone przez 

urzędy rolne (Badenia - Wirtenbergia, Bawaria, Hesja, Rheinland, Saksonia), 

W doradztwie państwowym od roku 1994 wprowadzane są stopniowo, 

w poszczególnych landach, opłaty za specyficzne usługi doradcze w celu 

szerszego udziału rolników w finansowaniu usług dowolnych (za wyjątkiem 

Bawarii). Wpływy z tego tytułu stanowią jednak znikomy odsetek 

• doradztwo autonomiczne w izbach rolniczych – w 6 północno-zachodnich 

landach (Brema, Dolna Saksonia – dwie izby: Hanower i Weser Ems, 

Hamburg, Nadrenia-Westfalia – dwie izby: Westfalia Lippe i Nadrenia-

Palatynat, Saara, Szlezwik-Holsztyn). Doradztwo autonomiczne izb rolniczych 

oferowane rolnikowi jest w zasadzie nieodpłatne, jednak rolnicy poprzez swoje 

składki członkowskie i stopniowe wprowadzenie opłat za określone usługi 

doradcze współfinansują ich działalność. Dofinansowanie z budżetu landu 

waha się w granicach od 10% do 50%. 

• doradztwo prywatne (komercyjne) – w 5 północno-wschodnich landach (Berlin, 

Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia-Anholt, 

Turyngia). Doradztwo komercyjne oferowane jest częściowo przez 

prywatnych, samodzielnych doradców z certyfikatami, częściej jednak przez 

towarzyszenia i biura doradcze, posiadające zespoły specjalistów, działające 

w formie spółek z o.o. W części z nich udziałowcem jest kraj związkowy. 

Część usług jest dotowana. W latach 50-tych w Niemczech utworzone zostały 

przez rolników autonomiczne koła doradcze. Mają one formę prawną związku, 

zatrudniającego jednego lub większą liczbę doradców. W 1995 r. w 120 kołach 

doradczych w Hanowerze zrzeszonych było prawie 16 000 gospodarstw 

rolnych oraz 1450 gospodarstw warzywnych i sadowniczych. 

Z gospodarstwami tymi współpracowało 150 doradców rolnych (przypadało 

ok. 100 gospodarstw na jednego doradcę) i 11 specjalistów ds. ogrodnictwa. 

Koła postrzegane są jako odpowiedni typ doradztwa dla gospodarstw 

specjalistycznych. Współpracują one z personelem doradczym izb rolniczych. 

Praca kół doradczych wspomagana jest z budżetu państwa, który pokrywa 
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50% kosztów zatrudnienia i ok. 50% kosztów technicznych. Pozostałe koszty 

usług opłacają sami rolnicy. 
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Rozdział II 

 

 

 

 

Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych 

do żywno ści podczas wykonywania prac w produkcji 

zwierz ęcej 
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Wstęp 

 

 

 

 Intensyfikacja rolnictwa po II wojnie światowej w związku ze wzrostem liczby 

ludności w tym zwiększenia wydajności zwierząt doprowadziło do tego, 

że zaspokojenie ich potrzeb zdrowotnych i behawioralnych zeszło na plan dalszy. 

Zwierzęta na fermach przemysłowych utrzymywane w zamkniętych budynkach, 

w dużym zagęszczeniu, na podłożach powodujących obrażenia., karmione paszami 

przemysłowymi miały duże trudności z dostosowaniem się do otaczającego 

je środowiska. Prowadziło to do pogorszenia stanu zdrowia zwierząt oraz produktów 

pochodzenia zwierzęcego poprzez wprowadzanie substancji szkodliwych 

do żywności. Sytuacja ta budziła coraz większy sprzeciw ekologów, lekarzy 

weterynarii, środowisk rolniczych i konsumentów. Określone zostało pojęcie 

dobrostanu zwierząt, wraz ze wskazaniem ze jego przestrzeganie ma bezpośredni 

wpływ na wprowadzanie substancji szkodliwych do żywności. Dobrostan to fizyczne 

i psychiczne samopoczucie zwierząt, w którym organizm może się dostosować-

zaadaptować do warunków otoczenia, a tym samym produkty pochodzące od niego 

są dobrej jakości. Zaowocowało to aktami prawnymi obowiązującymi w UE 

oraz w polskim prawodawstwie nakazującymi troskę o jakość życia zwierząt 

od urodzenia do uboju. 
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Regulacje prawne.  

 

 W Polsce problematykę bezpieczeństwa żywności reguluje ustawa z dnia 25 

sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity z 2010r. Dz.U 

Nr 136, poz. 914). Ustawa ma charakter ramowy, reguluje w sposób kompleksowy 

warunki konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach 

łańcucha żywnościowego ,,od pola do stołu”. 

 Oprócz postanowień przepisów krajowych, w Rzeczpospolitej Polskiej, tak jak 

i w pozostałych krajach członkowskich, stosuje się wprost rozporządzenia organów 

ustawodawczych UE z zakresu bezpieczeństwa żywności. 

 Od dnia 1 stycznia 2006r we wszystkich państwach członkowskich Unii 

Europejskiej obowiązują jednolite przepisy żywnościowe – tworzące tzw. „Pakiet 

Higiena” obejmujące cztery niżej wymienione rozporządzenia ustanawiające zasady 

higieny środków spożywczych, a także zasady postępowania właściwych władz 

nadzorujących operatorów sektora spożywczego, tj.: 

• Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych → ustanawia 

ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny 

środków spożywczych. 

• Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004r w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu 

sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 

dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt → ustanawia ogólne 

zasady wykonywania kontroli urzędowych mających na celu sprawdzenie 

zgodności z regułami ukierunkowanymi na: 

- zapobieganie, eliminowanie lub ograniczanie dopuszczalnych poziomów 

zagrożenia ludzi - bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu 

żywnościowym; 

- gwarantowanie uczciwych praktyk w handlu żywnością oraz ochronę 

interesów konsumenta (wraz z etykietowaniem żywności) – handel 

z państwami trzecimi i handel wewnątrz Unii. 

• Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004r ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny 

w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego → ustanawia przepisy 
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dla przedsiębiorstw sektora spożywczego dotyczące higieny w odniesieniu 

do żywności pochodzenia zwierzęcego, które stanowią uzupełnienie 

wymogów zawartych w rozp. 852/2004. 

• Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004r ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji 

urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi → stosuje się do pasz oraz 

produktów pochodzenia zwierzęcego w zakresie urzędowych kontroli. 
 

 Podstaw dla w/w rozporządzeń jest obowiązujące „Rozporządzenie (WE) 

nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustalające 

ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd 

ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie 

bezpieczeństwa żywności” (ze zm.), którego celem jest zapewnienie we wszystkich 

Państwach Członkowskich wysokiego poziomu ochrony zdrowia i ochrony interesów 

konsumentów z uwzględnieniem zróżnicowanej podaży żywności. 

 

Zasady bezpiecznej produkcji zwierz ęcej  

 

 Zasadą wiodącą produkcji bezpiecznej żywności w UE jest to, iż łańcuch 

żywnościowy „od gospodarstwa na stół” stanowi integralną i nierozerwalną całość 

zarówno w kwestiach prawnych, kontrolnych i informacyjnych. W prawie europejskim 

określono jasno rolę wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego począwszy 

od producentów pasz, hodowców, przetwórców żywności, handlowców, 

a na kontrolerach skończywszy. Fundamentalną zasadą systemu nadzoru i kontroli 

nad bezpieczeństwem żywności prowadzonym w systemie HACCP będzie według 

nowych regulacji rozciągnięcie tej kontroli na te ogniwa łańcucha żywnościowego, 

które dotyczą produkcji pierwotnej tj. na poziomie gospodarstwa. Ten odcinek kontroli 

w systemie HACCP nazywany często „pre-harvester food safety”, definiowany jest 

jako kompleks ciągłych przedsięwzięć na poziomie gospodarstwa, włączając w to 

produkcję polową materiałów paszowych, ich magazynowanie, wytwarzanie pasz 

i ich dystrybucję, bioasekurację ferm i dobrostan zwierząt, ochronę środowiska oraz 

transport zwierząt do rzeźni, dla zapobieżenia lub zminimalizowania zawartości 

zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych w żywności 
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przenoszonych drogą pokarmową przez zwierzęta lub produkty zwierzęce 

na człowieka, stwarzając ryzyko dla jego zdrowia. Bezpieczeństwa żywności 

na poziomie gospodarstwa nie można rozważać w izolacji. Zarządzanie  

bezpieczeństwem żywności powinno być częścią dobrych praktyk produkcyjnych 

(GMP), w skład których wchodzą zagadnienia bezpieczeństwa żywności, 

bezpieczeństwa zawodowego, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.  

 System HACCP wdrożony i powszechnie obowiązujący w zakładach 

przemysłu spożywczego nie ma jeszcze bezpośredniego przełożenia na system 

kontroli na poziomie gospodarstwa. W różnych krajach europejskich na tym 

pierwszym etapie łańcucha żywnościowego obowiązywały do tej pory różne systemy 

kontroli i zarządzania jakością w zakresie bezpieczeństwa żywności. I tak w wielu 

krajach UE , w sektorze świńskim już od kilku lat funkcjonuje system zintegrowanej 

kontroli łańcucha żywnościowego (Integrated Chain Control – ICC), który obejmuje 

różnych partnerów produkcji połączonych wzajemnie jak: farmerów, producentów 

i dostawców pasz, lekarzy weterynarii, przewoźników zwierząt i zakłady mięsne. 

Udział w tym systemie był dobrowolny. System ten opierał się na wdrożeniu 

systemów GMP- Dobrej Praktyki Produkcyjnej, GHP- Dobrej Praktyki Higienicznej 

i GVP- Dobrej Praktyki Weterynaryjnej oraz systemu zapewnienia jakości (QA). 

System ten jest kontrolowany już na poziomie farmy przez audytorów 

wewnętrznych  i zewnętrznych z inspekcji weterynaryjnej. 

 Nowe regulacje prawne UE w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia 

zwierzęcego (Rozporządzenia Rady 852/2004 ,853/2004 i 854/2004), 

które obowiązują od 1.stycznia 2006 roku obejmują kompleksowe podejście 

do standardów higienicznych, przypisując obowiązek wdrażania zasad dobrej 

praktyki higienicznej, dobrej praktyki produkcyjnej oraz systemu oceny i analizy 

ryzyka krytycznych punktów kontroli (HACCP) wszystkim operatorom zajmującym się 

produkcją żywności  począwszy od polowej produkcji rolnej, produkcji pasz, hodowli 

zwierząt, ich transportu  poprzez rzeźnie, magazyny i na handlu skończywszy. 

 

Rozporządzenie UE 852/2004  określa cztery zasady: 

• główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa 

na przedsiębiorstwie sektora spożywczego; 

• niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w ramach całego 

łańcucha produkcji żywności, począwszy od produkcji pierwotnej; 
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• ogólne zastosowanie procedur opartych na zasadach HACCP, wraz 

z zastosowaniem dobrej praktyki higieny,  

• wytyczne do dobrej praktyki higieny są ważnym instrumentem mającym na 

celu pomoc przedsiębiorstwom sektora spożywczego na wszystkich 

szczeblach łańcucha produkcji żywności w zakresie zachowania zgodności 

z zasadami higieny żywności oraz ze stosowaniem zasad HACCP. 
 

 Omawiane Rozporządzenie UE 852/2004 w artykule 5 nakłada obowiązek 

na wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego uczestniczące w jakimkolwiek 

etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, za wyjątkiem produkcji 

pierwotnej, opracowania i utrzymywania stałych procedur na podstawie zasad 

HACCP. W zakładach produkcji pierwotnej wprowadza się natomiast zasady dobrych 

praktyk produkcyjnych i dobrej praktyki higienicznej. 

 Rozporządzenie UE 852/2004 w części A Załącznika I dotyczącego  produkcji 

pierwotnej formułuje : 

• ogólne przepisy dotyczące higieny dla produkcji pierwotnej i powiązanych 

z nią działań, 

• zalecenia do wytycznych dobrej praktyki higienicznej. 

 

Ogólne przepisy Higieny. 

 

1. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym gospodarstwa specjalizujące 

się w produkcji żywca wieprzowego, muszą przestrzegać właściwych 

wspólnotowych i krajowych przepisów prawnych odnoszących się do kontroli 

zagrożeń w produkcji podstawowej i powiązanych działań, w tym: 

• środków kontroli zanieczyszczeń z powietrza, ziemi, wody, paszy, 

nawozów, weterynaryjnych produktów leczniczych, środków ochrony 

roślin oraz biocydów oraz składowania, przetwarzania 

i unieszkodliwiania odpadów;  

• kontroli zdrowia zwierząt i ich dobrostanu oraz zdrowia roślin, które 

mają wpływ na zdrowie ludzkie, w tym nadzór i kontrola czynników 

chorób odzwierzęcych. 

2. Fermy hodowlane, podejmują niezbędne działania dla: 
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• utrzymania budynków inwentarskich używanych w chowie świń i innych 

obiektów powiązanych z produkcją podstawową, w tym obiektów 

używanych do składowania i przetwarzania pasz, wyposażenia, 

magazynów i silosów paszowych oraz pojazdów w czystości, a w miarę 

potrzeby dezynfekowania ich we właściwy sposób; 

• zapewnienia czystości zwierząt przeznaczonych do uboju  

• używania wody pitnej, lub czystej wody, w każdym przypadku gdy jest 

to niezbędne do zapobieżenia zanieczyszczeniu; 

• zapewnienia, że personel pracujący przy zwierzętach jest dobrego 

zdrowia i przechodzi szkolenie na temat ryzyka zdrowotnego; 

• zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych mogących 

przenieść się na ludzi za pośrednictwem żywności, w tym poprzez 

podejmowanie środków ostrożności przy wprowadzaniu nowych 

zwierząt do gospodarstwa i niezwłocznym zgłaszaniu podejrzenia 

wybuchu epidemii właściwym organom; 

• uwzględniania wyników wszelkich analiz przeprowadzonych 

na próbkach pobranych od świń lub innych próbkach, które są istotne 

dla zdrowia ludzkiego;  

• używania dodatków paszowych i weterynaryjnych produktów 

leczniczych, zgodnie z wymogami odnośnego ustawodawstwa. 

3. Gospodarstwa hodowlane specjalizujące się w produkcji żywca wieprzowego 

są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji dotyczącej: 

• charakteru i pochodzenia paszy otrzymywanej przez zwierzęta; 

• weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych preparatów 

weterynaryjnych podawanych zwierzętom, okresów ich podawania oraz 

zaprzestania podawania; 

• występowania chorób, które mogą zagrozić bezpieczeństwu produktów 

pochodzenia zwierzęcego; 

• wyników analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od zwierząt 

lub innych próbkach pobranych do celów diagnostycznych, istotnych 

ze względu na zdrowie ludzkie;  

• wszelkich sprawozdań na temat przeprowadzanych kontroli zwierząt 

lub produktów pochodzenia zwierzęcego. 
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4. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej są zobowiązane 

do prowadzenia dokumentacji dotyczącej : 

• wszelkiego użycia środków ochrony roślin i biocydów; 

• wszelkiego występowania szkodników lub chorób, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu produktów pochodzenia roślinnego; 

• wyników analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od roślin lub 

innych próbkach, istotnych ze względu na zdrowie ludzkie. 

 

Dobra Praktyka Higieniczna (DPH).  

 

 Wytyczne dobrej praktyki higienicznej powinny zawierać właściwe informacje 

na temat zagrożeń, które mogą powstawać w produkcji podstawowej i działaniach 

powiązanych oraz działaniach mających na celu kontrolę zagrożeń. 

 

Przykłady takich zagrożeń i działań mogą obejmować:  

• kontrolę zanieczyszczeń takich jak mykotoksyny, metale ciężkie i materiały 

radioaktywne; 

• wykorzystanie wody, zagospodarowanie odchodów  zwierzęcych i nawozów; 

• używanie środków ochrony roślin i biocydów oraz możliwość ich śledzenia; 

• używanie weterynaryjnych produktów leczniczych i dodatków paszowych oraz 

możliwość ich śledzenia; 

• przygotowanie, składowanie, stosowanie pasz i możliwość  ich śledzenia ; 

• usuwanie padłych zwierząt, odpadów i śmieci; 

• czystość zwierząt produkcyjnych i przeznaczonych na ubój; 

• prowadzenie dokumentacji. 

• bioasekurację ferm, 

• dobrostan zwierząt 

 

Bioasekuracja ferm . 

 

 Zadaniem bioasekuracji ferm dla zwierząt jest podjecie takich przedsięwzięć, 

które mają na celu niedopuszczenie do wystąpienia na fermie specyficznych 

czynników infekcyjnych, a w przypadku ich zaistnienia mają doprowadzić 



Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  

52 

do całkowitej ich eliminacji. Zabiegi te zależą od typu gospodarstwa. W celu ochrony 

przed chorobami w intensywnych hodowlach trzody chlewnej obowiązują bardzo 

restrykcyjne zasady. Opracowanie zasad DPH powinno uwzględniać wszystkie 

czynniki ryzyka rozprzestrzeniania się chorób infekcyjnych . Dla tych zagrożeń winny 

być ustalone krytyczne punkty kontroli, system ich nadzorowania oraz opracowany 

plan działania prowadzący do obniżenia zagrożeń w danym punkcie.  

 

 

Dobrostan zwierz ąt. 

 

 Chociaż na pozór związek pomiędzy poziomem dobrostanu zwierząt 

a bezpieczeństwem żywności wydaje się być odległy, to zagadnienia dobrostanu 

zwierząt zarówno w prawodawstwie UE jak i w świadomości oraz oczekiwaniach 

konsumentów wysuwają się obecnie na pierwszy plan. Należy stwierdzić, 

że obniżonemu poziomowi dobrostanu zwierząt towarzyszy zawsze obniżona 

ich zdrowotność i odwrotnie, chore zwierzę charakteryzuje się zawsze obniżonym 

dobrostanem. Jeżeli zatem przyjmiemy, że bezpieczna żywność może pochodzić 

tylko od zdrowych zwierząt, to zależność pomiędzy dobrostanem zwierząt 

a bezpieczeństwem żywności nie jest ani pozorna ani odległa.  

 Dla oceny zagrożeń poziomu dobrostanu należy wyznaczyć krytyczne punkty 

kontroli, które wraz z przyjętym systemem monitoringu oraz planem korygującym 

powinny wchodzić w system nadzoru zdrowotnego stada. 

 Kolejne Rozporządzenie UE 853/2004 ustanawiające szczególne przepisy 

dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego mówi, że 

podmioty prowadzące ubojnie nie mają obowiązku przyjmować zwierząt do ubojni, 

chyba że wystąpiły o udzielenie odpowiednich informacji dotyczących 

bezpieczeństwa żywności, przechowywanych w rejestrach gospodarstwa 

pochodzenia zgodnie z Rozporządzeniem  852/2004, oraz takie informacje uzyskały. 

Podmioty prowadzące ubojnie muszą otrzymać informacje nie później niż 24 godziny 

przed przybyciem zwierząt do ubojni. Informacje te obejmują : 

• status gospodarstwa pochodzenia lub stan zdrowia zwierząt w regionie; 

• stan zdrowia zwierząt przywożonych do rzeźni; 

• leki lub inne leczenie, jakie podawano zwierzętom , wraz z okresem karencji 

powyżej zera, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji; 
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• występowanie chorób mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mięsa; 

• wyniki analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od zwierząt czy 

na innych próbkach pobranych w celu zdiagnozowania chorób, łącznie 

z próbkami pobranymi w ramach monitorowania i zwalczania chorób 

odzwierzęcych oraz kontroli pozostałości; 

• sprawozdania dotyczące poprzednich badań przed ubojowych i poubojowych 

zwierząt z tego samego gospodarstwa, włączając  sprawozdania 

urzędowego lekarza weterynarii; 

• nazwisko i adres prywatnego lekarza weterynarii, który sprawuje zwyczajową 

opiekę nad gospodarstwem pochodzenia. 

 

 

Higiena produkcji zwierz ęcej . 

 

 Przy zapobieganiu wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności 

podczas prac w produkcji zwierzęcej duże znaczenie ma zachowanie właściwych 

warunków bytowania i  korzystania ze środowiska w którym znajduje się 

gospodarstwo. Ma to duże znaczenie jeżeli mówimy o budynkach inwentarskich, 

na wybiegach czy pastwiskach. Poważnym problemem jest też zagospodarowanie 

odchodów zwierzęcych, przechowywanie niektórych pasz, oraz likwidacja gryzoni 

i innych szkodników. 

 Z chwilą udomowienia człowiek zaczął dozować wpływy klimatyczne i glebowe 

na zwierzęta. Dlatego też mówimy, że na zwierzęta gospodarskie oddziałuje 

środowisko hodowlane czyli zespół czynników glebowych i klimatycznych 

dozowanych przez człowieka. To on decyduje o lokalizacji, określa ilość i jakość 

spożywanej paszy, sposobie karmienia i pojenia, oraz pomieszczeniach i eksploatacji 

zwierząt. 
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Fot. 1.  Instytut Zdrowia Zwierząt /FLI- Institut fur Tiergesundheit/ w Braunschweig 

 Człowiek wpływa na zwierzęta gospodarskie w sposób bezpośredni 

(karmienie, pojenie, pielęgnowanie, użytkowanie) i podczas tych zabiegów mogą 

zostać wprowadzone substancje szkodliwe, które mogą przechodzić do mięsa, 

mleka, jajek. Pośredni wpływ ma gleba, klimat, woda. 

 Dostępność dobrej jakości, świeżej wody jest bardzo ważna. Woda 

uczestniczy w procesach trawienia i wchłaniania, pomaga w usuwaniu szkodliwych 

substancji w organizmie, bierze udział w licznych reakcjach biochemicznych 

związanych z przemianą materii. Zła jakość wody, algi, brud, resztki paszy i inne 

zanieczyszczenia obniżają pobranie wody. Bakterie, plankton, związki chemiczne 

obniżają jakość wody. Brudne poidła to też siedlisko wielu chorób. Powinny być 

czyszczone regularnie, aby woda była w nich czysta. Zapewnienie swobodnego 

dostępu do odpowiedniej ilości czystej wody jest warunkiem ich dobrej zdrowotności 

i wysokiej wydajności. 

 Zanieczyszczenie powietrza może być przyczyną wielu zaburzeń w 

organizmie zwierzęcym na skutek bezpośredniego oddziaływania, jak również za 

pośrednictwem skażonej wody i roślinności. Powietrze jest najtańszym elementem 

ograniczającym lub zwiększającym wydajność - jest za darmo. Wyróżnić można 

zanieczyszczenia chemiczne, biologiczne i fizyczne. Zanieczyszczeniem 

chemicznym może być skład chemiczny powietrza w pomieszczeniach 

inwentarskich. Różni się on od składu powietrza atmosferycznego gdyż jest w 
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nim więcej dwutlenku węgla, amoniaku i siarkowodoru. Większa ilość 

dwutlenku węgla wpływa na zmniejszenie mleczności, obniżenie zawartości 

tłuszczu w mleku.  Problem stanowi również amoniak powstały podczas zalegania 

moczu i odchodów zwierząt. Dlatego ważna jest odpowiednia 

wentylacja  w budynkach inwentarskich i szybkie usuwanie moczu zwierząt do 

zbiorników. 

 Zanieczyszczeniem fizycznym jest między innymi zapylenie powietrza. 

Źródłem tego zanieczyszczenia są głównie same zwierzęta zadawane im pasze, 

niewłaściwe uprzątanie stanowisk, ścielenie ściółki i czyszczenie zwierząt. Pyły są 

głównie pochodzenia organicznego unoszą się w powietrzu stosunkowo krótko 

i opadają na zwierzęta i sprzęt. Pyły działają na organizm zwierzęcy 

zanieczyszczając skórę, drażniąc błony śluzowe, wnikając do układu oddechowego. 

Najwięcej pyłu powstaje przy ścieleniu stanowisk, zarzucaniu pasz, zamiataniu 

pomieszczeń. Aby zapobiegać nadmiernemu zapyleniu w pomieszczeniach 

inwentarskich należy umiejętnie sprzątać stanowiska, zadawać pasze zwłaszcza 

sypkie jeżeli jest to możliwe przez specjalny rękaw lub kanał, oraz czyścić zwierzęta 

najlepiej za pomocą odkurzacza dla zwierząt z pochłaniaczem lub czyścić na 

okólniku lub wybiegu. Zapylenie ma niekorzystny wpływ nie tylko na zwierzęta, lecz 

również na produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskiwane w tych pomieszczeniach 

głównie mleko. 
 

 

 

Fot. 2. Pomieszczenia do udoju krów gospodarstwie Hemme Milch w Wedemark 



Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  

56 

 

 Zanieczyszczenia biologiczne powietrza są dużym zagrożeniem w oborach, 

chlewniach, kurnikach, stajniach, owczarniach. Stanowią je wirusy, bakterie 

i zarodniki grzybów. W zależności od składu zanieczyszczenia te powodują 

u zwierząt alergie lub choroby zakaźne. Za sprawą zanieczyszczonego powietrza 

pomieszczeń inwentarskich szerzy się gruźlica, różyca, pryszczyca. Ilość 

mikroorganizmów w powietrzu w tych pomieszczeniach jest wskaźnikiem ich stanu 

sanitarno-higienicznego. Dlatego między innymi  ważna jest odpowiednia wilgotność, 

czyli zawartość pary wodnej w powietrzu. Głównym źródłem pary wodnej są same 

zwierzęta, pozostała część pochodzi z parowania mokrych powierzchni, ściółki 

i pasz. Często w oborach mamy do czynienia z dużą wilgotnością wynikającą 

z braku właściwie działającej wentylacji oraz złej termoizolacji budynku. Skutkuje 

to skraplaniem się pary wodnej przy różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz 

budynku. Dobrze jest, gdy budynki inwentarskie posiadają wloty powietrza 

po bokach, oraz izolowany dach z odpowiednim spadkiem.  

 W pomieszczeniach inwentarskich powinna działać wentylacja 

zapewniająca wymianę powietrza i usuwanie nadmiaru substancji szkodliwych 

i zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na jakość produktów pochodzenia 

zwierzęcego. Ważne są zastosowane rozwiązania techniczne: użyte materiały, strefa 

klimatyczna, w której budynek inwentarski powstaje oraz jakie zwierzęta będą w nim 

przebywać. Tylko uwzględnienie powyższych czynników pozwala uzyskać dobre 

efekty końcowe, czyli produkty pozbawione substancji szkodliwych. 

O prawidłowej wentylacji należy już myśleć w trakcie budowy obory. A gdy obora już 

stoi warto zastanowić się nad montażem wentylatorów, które skutecznie mieszają 

powietrze powodując jego ruch. 
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Fot. 3. Obora w Gospodarstwie Hemme Milch 

 

 W budynkach i pomieszczeniach, w których prowadzona jest produkcja 

zwierzęca muszą być prowadzone zabiegi dezynfekcyjne oraz zwalczające insekty, 

gryzonie tj. myszy, szczury. Należy również likwidować miejsca żerowania ptaków, 

które mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt poprzez przenoszenie drobnoustrojów 

chorobotwórczych szczególnie salmonelli, która stanowi poprzez produkty 

zagrożenie dla człowieka np. jajka. 

 Dezynfekcja, czyli odkażanie niszczy znaczną ilość mikroorganizmów 

chorobotwórczych, zapobiega występowaniu chorób zakaźnych, a jeżeli występują 

ogranicza ich rozprzestrzenianie. Zabezpiecza też ludzi przed chorobami z grupy 

zoonoz /choroby odzwierzęce/. Dezynfekcja to proces, który ma na celu zabicie 

drobnoustrojów i ich form przetrwalnikowych. Dokonując wyboru środka 

dezynfekcyjnego należy kierować się aktywnością preparatu, jego skutecznością 

i bezpieczeństwem, czasem kontaktu, aktywnością pozostałości i efektywnością 

działania. Na rynku dostępnych jest dużo środków odkażających. Jednak przy ich 

stosowaniu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta, aby było 

to bezpieczne dla ludzi, zwierząt, ptactwa, a ostatecznie produktów żywnościowych.  
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 Do dezynsekcji, której celem jest zniszczenie owadów, roztoczy i pająków 

używa się środków fizycznych, chemicznych i biologicznych. Ich zwalczanie jest 

konieczne gdyż przenoszą one choroby np. gruźlicę, oraz schorzenia pokarmów 

między innymi dur. Szkodniki powodują też duże straty w magazynach 

zanieczyszczając pasze i surowce paszowe. Wiele preparatów owadobójczych 

pozostaje w użyciu ekip dezynsekcyjnych ze względu na ich toksyczność 

i szkodliwość. 

 Muchy są plagą w pomieszczeniach dla zwierząt w okresie letnio-jesiennym. 

Szkodliwość ich polega na przenoszeniu przez nie różnych drobnoustrojów w tym 

także chorobotwórczych. Skuteczność zwalczania owadów zależy nie tylko 

od regularnych, prawidłowo wykonanych zabiegów dezynsekcyjnych, ale również 

od higieny pomieszczeń, zwierząt, magazynów pasz oraz otoczenia pomieszczeń 

inwentarskich. Obecność much oznacza brak świeżego powietrza. Muchy drażnią 

i denerwują zwierzęta. Te owady nie lubią świeżego powietrza a więc najprostszym 

sposobem jest zapewnienie prawidłowej wentylacji. 

 Zdecydowanie największą popularnością cieszą się wśród hodowców środki 

chemiczne /granulaty, proszki, zawiesiny/. Podobnie jak inne preparaty owadobójcze 

mają one zalety i wady. Zaletą jest szerokie spektrum działania oraz skuteczność. 

Używając tych środków należy jednak pamiętać, że mogą one być szkodliwe 

dla zwierząt, a pośrednio przy braku odpowiednich środków ostrożności i higieny 

dla produkowanej żywności. 

 Deratyzacja jest zabiegiem mającym na celu niszczenie gryzoni głównie mysz 

i szczurów. Zwierzęta te powodują ogromne straty gospodarskie. Przenoszą choroby 

między innymi włośnice, dur, pryszczycę, wściekliznę, różycę salmonellozy i gruźlicę. 

Najczęściej spotykanym szkodnikiem jest szczur. Oprócz wyżej wymienionych 

chorób roznoszą one również pasożyty takie jak pchły, roztocza, wszy, 

motylicę wątrobową. Do podstawowych metod walki z gryzoniami zaliczamy metody 

fizyczne, chemiczne i mechaniczne. Do najszybciej działających chemicznych 

preparatów gryzoniobójczych należy fosforek cynku. Z uwagi na jego silną 

toksyczność środek należy stosować w miejscach niedostępnych dla zwierząt. 

 W budynkach gospodarskich w zachowaniu higieny ważną rolę stanowią 

urządzenia kanalizacyjne. Usuwać musimy odchody płynne i stałe zwykle 

pomieszane ze ściółką. 
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 Pomieszczenia głębokie są zwykle miejscem kilkumiesięcznego składowania 

odchodów i ściółki. Zwierzęta swym ciężarem i ruchami ugniatają masę i przyczyniają 

się do lepszej fermentacji z tego też powodu łatwiej ulega zanieczyszczeniu 

powietrze. 

 W pomieszczeniach płytkich odchody usuwane są codziennie na gnojownie. 

Gnojówkę i gnojowice należy przechowywać wyłącznie w szczelnych zbiornikach. 

Pojemność płyty gnojowej oraz zbiorników na gnojówkę powinna zapewnić 

możliwość przechowywania tych nawozów przez cztery miesiące. 

 Dla gospodarstw znajdujących się na obszarach szczególnie narażonych 

na zanieczyszczenia azotem ze źródeł rolniczych wymagane są pojemności 

urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych na okres co najmniej sześciu 

miesięcy.   

Produkcja rolnicza uważana jest często za jedno z głównych źródeł skażenia 

środowiska naturalnego, zwłaszcza związkami azotu. Podczas wykonywania prac 

w produkcji zwierzęcej warunki higieniczne mają duże znaczenie, gdyż brak ich 

zachowania może powodować zakażenie zwierząt i produktów takich jak mleko, 

jajka. 

 Użytkowanie zwierząt związane jest z zapewnieniem odpowiednich warunków 

produkcji. W rozwoju produkcji zwierzęcej wypracowano wiele modeli 

organizacyjnych i hodowlanych związanych z użytkowaniem zwierząt. Te modele 

organizacyjne nazywane są technologiami produkcji. Niezależnie od rodzaju 

technologii o charakterze ciągu technologicznego decyduje biologia zwierząt. Ciąg 

technologiczny kończy uzyskanie określonego produktu pochodzenia zwierzęcego 

(mleko, mięso, jaja).przypadku dużego zagrożenia gryzoniami najlepiej skorzystać 

z pomocy specjalistycznych firm oferujących usługi w tym zakresie. Przy stosowaniu 

trucizn należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności zgodnie z zaleceniami 

producenta gdyż preparaty są bardzo niebezpieczne i mogą stanowić zagrożenie 

dla ludzi i zwierząt. 

 Budynek inwentarski tworzy dla zwierząt środowisko wywierające bardzo 

istotny wpływ na zdrowie i produkcyjność. Budynki przeznaczone do utrzymania 

różnych gatunków zwierząt gospodarskich powinny spełniać wymagania 

technologiczne produkcji zwierzęcej, uregulowane i zawarte w prawie budowlanym, 

oraz odpowiednie warunki higieniczne, które nie przestrzegane mogą stanowić 
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zagrożenie dla zwierząt. To w następstwie stanowi zagrożenie dla produktów 

żywnościowych przez wprowadzanie substancji szkodliwych. 

 

Bezpiecze ństwo w żywieniu zwierz ąt hodowlanych . 

 

 Żywienie jest najważniejszym czynnikiem, wpływającym na wydajność krów 

mlecznych oraz na skład mleka (zawartość tłuszczu i białka). Wszelkie błędy 

popełnione w tym zakresie niemalże natychmiast uwidoczniają się w spadku 

wydajności, w niektórych przypadkach mogą też prowadzić do pogorszenia stanu 

zdrowia stada.  

 Bardzo ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi o zagadnienie zapobiegania 

wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac 

w produkcji zwierzęcej są lepsze nawyki rolników. Jeszcze do niedawna sposób 

żywienia zwierząt, w tym krów mlecznych preferowany przez wielu rolników 

(szczególnie mniejszych) pozostawiał wiele do życzenia. Podstawowym 

mankamentem był brak w dawkach pokarmowych kiszonek, jako podstawowej paszy 

objętościowej, niezbędnej szczególnie w żywieniu zimowym. Podczas wizyty 

w gospodarstwie rolnym Hemme Milch w Wedemark w Niemczech widzieliśmy wiele 

pryzm z kiszonką z kukurydzy, które były zabezpieczeniem paszy na zimę. 

Tu oczywiście zwrócono nam uwagę, że bardzo ważna jest właściwa lokalizacja bel 

czy pryzmy, oraz właściwe ich przygotowanie. Plac pod pryzmę powinien być 

utwardzony, wolny od roślinności, zabezpieczony przed dostępem wody, składowisko 

powinno być chronione przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. Ważne jest 

też szybkie napełnienie silosu, napełnianie silosu tylko przy bezdeszczowej 

pogodzie, dostosowanie wielkości silosu do późniejszego dziennego 

zapotrzebowania na kiszonkę, okrywanie rozpoczętego silosu na noc w czasie jego 

formowania, dokładne ugniecenie jego ciężkim ciągnikiem, wyprofilowanie wypukłej 

górnej powierzchni silosu po zakończeniu prac, dokładne okrycie i uszczelnienie 

silosu, równomierne pobieranie kiszonki z całego przekroju silosu, dokładne 

okrywanie i uszczelnianie silosu po każdorazowym pobraniu kiszonki. Dzięki takiemu 

postępowaniu przy pracach w produkcji zwierzęcej zapobiegnie się wprowadzaniu 

substancji szkodliwych do produkowanej żywności. 
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Fot. 4. Pastwisko gospodarstwa Hemme Milch  

 

 Obecnie również w Polsce coraz więcej rolników sporządza kiszonkę 

z kukurydzy, jednak zbyt mała ilość gospodarstw posiada maszyny do zbioru 

kukurydzy. Sporządzanie kiszonki z traw jest technicznie możliwe niemal w każdym 

gospodarstwie i dzięki temu jest to już powszechna metoda konserwacji pasz. 

Przy braku kiszonek bardzo trudno prawidłowo zbilansować dawkę pokarmową, 

w szczególności zapewnić odpowiednią ilość niezbędnego dla przeżuwaczy włókna, 

suchej masy oraz zachować odpowiedni poziom koncentracji składników 

pokarmowych (głównie energii). 

 Pasze objętościowe, a mianowicie: siano, kiszonki, okopowe to podstawa 

żywienia bydła mlecznego w okresie żywienia zimowego. Siano z młodych roślin 

zbierane przed kwitnieniem, właściwie wysuszone charakteryzuje się wysoką 

strawnością powyżej 70%. Dobra kiszonka z traw podsuszonych pod względem 

wartości pokarmowej i zawartości witamin, niewiele ustępuje zielonkom. Ze względu 

na urozmaicony skład, kiszonka z przewiędniętych traw może stanowić jedyną paszę 

objętościową w żywieniu krów mlecznych, jest podstawą ich zdrowego żywienia  

i produkcji zdrowej, żywności. Bardzo cennym dodatkiem do kiszonek i siana 

w dawce żywieniowej podstawowej są buraki cukrowe i półcukrowe. Krowy jedzą 

je bardzo chętnie. Pasze te działają pobudzająco na apetyt i powodują lepsze 
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wykorzystanie innych pasz. Udział buraków w dawce nie powinien przekraczać 20kg. 

Ziemniaki nadają się bardziej dla żywienia zwierząt opasowych, poprawiają jego 

kondycję, ponieważ są paszą energetyczną. Skarmianie ziemniaków w nadmiernej 

ilości jest niewskazane, gdyż skrobia i pozostałe cukry łatwo fermentują w żwaczu, 

co może powodować wzdęcia i inne schorzenia na tle pokarmowym. Dla krów 

wysokowydajnych, będących w słabej kondycji, wskazany jest dodatek 5-7 kg 

ziemniaków, w celu uzupełnienia związków energetycznych w dawce żywieniowej.  

Aby rolnicy mogli być zadowoleni z wyników produkcyjnych nie mogą popełniać 

błędów w żywieniu. Ważne jest dostarczanie witamin i minerałów. 

 Bilansowanie składników mineralnych stanowi istotny problem w żywieniu 

zwierząt hodowlanych. Stosownie do rodzaju skarmianych pasz odpowiednie 

mieszanki mineralne i mineralno-witaminowe powinny stanowić 2-3% udziału 

w mieszance paszy treściwej. Lizawka solna dostarcza krowom odpowiednich 

minerałów, należy ją stosować szczególnie w okresie pastwiskowym dla krów. 

 W żywieniu krów bardzo ważnym momentem jest przejście z żywienia 

zimowego na letnie. Wielu hodowców widząc w zielonkach szansę na wzrost 

wydajności, zbyt gwałtownie zmienia sposób, co w praktyce przynosi zupełnie 

odwrotny skutek. W stosunku do pasz okresu zimowego zielonki zawierają mniej 

suchej masy i włókna, charakteryzują się wyższą strawnością i zawartością białka, 

przy niekorzystnym stosunku energii do białka. Te różnice w składzie wartości 

pokarmowej może powodować brak wzrostu wydajności, a nawet jej spadek. Dlatego 

też dawki pasz treściwych dla krów są z góry ograniczane. 

 W problemie zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności 

podczas wykonywania prac w produkcji zwierzęcej niezwykle ważna jest więc 

świadomość, nawyki, uczciwość i odpowiedzialność rolników, hodowców, 

producentów i przetwórców żywności. Niestety, w praktyce jest to bardzo trudne do 

wyegzekwowania. Wiele elementów produkcji zwierzęcej opiera się na wzajemnym 

zaufaniu. Wszyscy w łańcuchu produkcji powinni zrozumieć, że nie opłaci się go 

stracić, bardzo trudno jest je później odbudować. Tym bardziej, że w gospodarce 

rynkowej panuje duża konkurencja. Wcześniej lub później konsumenci opowiedzą się 

za dobrymi, uczciwymi i odpowiedzialnymi za ich zdrowie i bezpieczeństwo 

hodowcami. 
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Fot. 5. Obora gospodarstwa Hemme Milch  

 

 Gospodarstwa z produkcją zwierzęcą są prowadzone na różnym poziomie 

i w różnych technologiach produkcji. W ostatnich latach wyraźnie zaznacza się 

tendencja do intensyfikacji produkcji, a co za tym idzie koncentracji dużej ilości  

zwierząt w gospodarstwie. Zwierzęta w dużych stadach są narażone na szybkie 

rozprzestrzenianie się chorób, dlatego ważne aby stada były monitorowane, 

kontrolowane  i rozwijały się według zasady zrównoważonego gospodarowania.  

 Zwierzęta w dużych stadach korzystają z większej mechanizacji, 

komputeryzacji czy nawet automatyzacji ale nie znaczy to, że te nowoczesne metody 

utrzymania, żywienia, doju mogą się odbywać bez zachowania dobrostanu 

zwierząt ,czy bezpiecznego zadawania pasz.  

 Odpowiednie krajowe akty prawne są opublikowane  w formie Rozporządzeń 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a kontrolę nad przestrzeganiem tych 

przepisów ma przypisany Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

 W celu zapobiegania wprowadzeniu substancji szkodliwych przez paszę dla 

zwierząt  rolnik jest zobowiązany do przestrzegania  następujących warunków: 
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• obowiązkiem rolnika produkującego paszę nawet tą skarmiana przez własne 

zwierzęta jest zarejestrowanie, zgłoszenie tej produkcji w Powiatowym 

Inspektoracie Weterynarii. 

• obowiązek zaopatrywania się i zadawania zwierzętom paszy zakupionej przez 

zarejestrowane podmioty produkujące pasze. 

• ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wyprodukowane, skarmiane pasze 

• zakaz wprowadzania paszy niebezpiecznej i wycofania jej w razie 

podejrzenia ,że ma substancje niebezpieczne. 

• zakaz stosowania w żywieniu zwierząt paszy posiadającej pozostałości 

pestycydów przekraczające dopuszczalne normy.  

• obowiązek prowadzenia dokumentacji ze stosowanych środków ochrony roślin 

i biocydów oraz stosowania nasion genetycznie modyfikowanych. 

• obowiązek przechowywania i przewożenia substancji i odpadów 

niebezpiecznych w sposób który nie zagrozi zanieczyszczeniu pasz. 

• obowiązek właściwego przechowywania pasz w gospodarstwie 

( zabezpieczona przed gryzoniami, ptakami)  

• uwzględnianie wyników wszelkich przeprowadzonych analiz pasz, ich 

przechowywanie. 

• prowadzenie dokumentacji umożliwiająca pełną identyfikowalność 

przyjmowanej i wydawanej paszy z gospodarstwa. 

 

Bezpiecze ństwo w produkcji podstawowej.  

 

 W gospodarstwie rolnym przez żywność rozumie się produkty z produkcji 

podstawowej i działań z nią powiązanych. Produkcja podstawowa zwierzęca  

to dojenie i hodowla zwierząt przed ubojem. 

Działania powiązane w produkcji podstawowej zwierzęcej to: 

• transport, składowanie, postępowanie z produktami podstawowymi w miejscu 

produkcji (np. surowe mleko, jaja) 

• transport żywych zwierząt 

Rolnicy maja tutaj obowiązek zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych 

mogących przenieść się na ludzi za pośrednictwem żywności, poprzez zgłaszanie 

podejrzenia choroby zwierzęcia powiatowemu lekarzowi weterynarii. 
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Stosować we właściwy sposób dodatki paszowe i weterynaryjne produkty lecznicze 

Prowadzić dokumentację: 

• rodzaju i pochodzenia paszy przeznaczonej do żywienia zwierząt-rejestr 

zakupu i zużycia 

• dokumentacja weterynaryjnych produktów leczniczych podawanych 

zwierzętom, okres podawania i zaprzestania tzw. ewidencja leczenia zwierząt. 

• sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli zwierząt lub produktów 

pochodzenia zwierzęcego. 

 

Dodatkowe dokumenty dla gospodarstw produkujących mleko: 

• decyzja powiatowego lekarza weterynarii, że stado jest wolne od gruźlicy 

bydła, brucelozy. 

• księga rejestracji, paszporty bydła 

• ważna książeczka zdrowia na nosicielstwo dla osób wykonujących dój. 

 

Pozostałe wymagania dla gospodarstw produkujących  mleko dotyczą zdrowia 

zwierząt, wymagań dotyczących pomieszczeń i wyposażenia, higieny podczas doju 

i składowania mleka: 

• mleko i siarę pozyskuje się od zwierząt w dobrym stanie zdrowia, a zwłaszcza 

nie mających infekcji z dróg rodnych, nie mają biegunki, gorączki 

i rozpoznawalnego zapalenia wymienia 

• nie posiadają  na wymieniu żadnych ran które mogą zakazić mleko 

• nie otrzymywały żadnych nie zatwierdzonych produktów leczniczych i nie były 

poddawane nielegalnemu leczeniu( np. hormonami, sterydami) 

• w gospodarstwie musi być możliwość odizolowania zwierząt zarażonych lub 

podejrzanych o chorobę 

• ściany i podłogi pomieszczeń w których dokonuje się udoju muszą być łatwe 

do czyszczenia, w miejscach w których możliwe jest ich zanieczyszczenie. 

Konstrukcja podłogi powinna ułatwiać odpływ cieczy i usuwanie 

zanieczyszczeń.  

• umiejscowienie i konstrukcja urządzeń do doju oraz pomieszczeń, w którym 

mleko jest składowane i schładzane muszą eliminować ryzyko 

zanieczyszczenia mleka. 
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• pomieszczenia do składowania mleka muszą być odpowiednio zabezpieczone 

przed szkodnikami, odpowiednio oddzielone od pomieszczeń w których 

przetrzymywane są zwierzęta, wyposażone w urządzenia schładzające mleko 

do 80C przy odbiorze codziennym albo do 60C przy odbiorze co drugi dzień. 

• powierzchnie urządzeń mających styczność z mlekiem (narzędzia ,pojemniki, 

zbiorniki, urządzenia do doju, transportu itp.)muszą być łatwe do czyszczenia, 

mycia, dezynfekcji.  

• zwierzęta poddane leczeniu i do czasu zalecanego okresu karencji 

są znakowane. 

• doju należy dokonać w sposób higieniczny uniemożliwiający zanieczyszczenie 

mleka 

• należy umyć strzyki i całe wymię  

• mleko po udoju przenieść w czyste miejsce, zabezpieczyć przed możliwością 

zanieczyszczenia  i schłodzić. 

 

Wymogi przy produkcji jaj: 

• jaja do czasu sprzedaży muszą być przechowywane w pomieszczeniach 

producenta w miejscu suchym i czystym 

• do czasu sprzedaży muszą być zabezpieczone przed obcym 

zapachem ,wstrząsami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 

Temat nie zostałby wyczerpany jeżeli nie przedstawimy obowiązków jakie ma rolnik 

w temacie zdrowia zwierząt zwłaszcza tych z przeznaczeniem na mięso. 

• Przepis o obowiązkowej  identyfikacji i rejestracji zwierząt w Biurze 

Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Księgi 

rejestracji prowadzone w formie papierowej, zmiany odnotowane i zgłoszone 

w ciągu 7 dni, wszystkie sztuki bydła posiadają paszport, obowiązek 

przechowywania danych o zwierzęciu 3 lata od jego utraty posiadania w 

gospodarstwie. Wszystkie zwierzęta bydło, kozy zakolczykowane, lochy 

również. Tuczniki oznakowane bezzwłocznie w momencie opuszczania 

siedziby stada.  

• Stosowanie substancji o działaniu beta-agonistycznym, hormonalnym 

i tyreostatycznym. Dokumentacja leczenia przechowywana w gospodarstwie 



Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  

67 

5 lat. Przestrzegany jest okres karencji dla podawanych środków 

weterynaryjnych leczniczych lub innych leków które są nie zabronione. 

• Przed upływem okresu karencji zabronione jest umieszczanie mięsa lub 

innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od zwierząt 

którym podawano substancje lecznicze o działaniu estrogennym 

i androgennym 

• Zapobieganie gąbczastym encefalopatiom.  

• Zakaz karmienia zwierząt przeżuwających i pozostałych zwierząt 

gospodarskich białkami pochodzenia zwierzęcego oraz paszami 

zawierającymi takie białka. Odstępstwem od tej zasady jest karmienie 

mlekiem, produktami na bazie mleka i siary, jajami, produktami jajecznymi, 

żelatyną i hydrolizatami białkowymi  pochodzącymi od zwierząt innych 

niż przeżuwacze. Można też karmić ryby mączkami z krwi pochodzącej 

od zwierząt innych niż przeżuwacze. Jako odstępstwo można stosować 

wpaszach dla zwierząt gospodarskich ( bez bydła ,kóz i owiec) mączki rybne, 

fosforany dwu i trójwapniowe oraz produkty  z krwi pochodzące od zwierząt 

innych niż przeżuwacze.  

 

 Bardzo ważne w temacie zapobiegania  wprowadzaniu substancji szkodliwych 

do żywności jest natychmiastowe zgłoszenie do Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenie 

o wystąpieniu BSE u zwierzęcia w gospodarstwie i bezwzględne stosowanie się 

do zakazów i nakazów. Między innymi zakazu wprowadzania potomstwa tych 

zwierząt na rynek. 

 Rolnik ma obowiązek zgłosić podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej takich 

jak księgosusz, afrykański pomór świń, choroba niebieskiego języka, pryszczyca oraz 

inne. W takim przypadku kiedy podejrzewamy chorobę zakaźną  obowiązkowe jest 

pozostawienie zwierząt w miejscu ich przebywania i powiadomienie lekarza 

weterynarii. 

 

Podsumowanie.  

 

Reasumując należy stwierdzić, że ryzyko skażenia żywności na etapie produkcji 

pierwotnej, tj. w gospodarstwie, jest największe. Dlatego za jakość i bezpieczeństwo 

tej żywności odpowiedzialni są bezpośrednio hodowcy zwierząt, rolnicy produkujący 
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materiał paszowy, inni operatorzy przemysłu paszowego oraz przewoźnicy zwierząt. 

Nie bez znaczenia jest także udział służby weterynaryjnej odpowiedzialnej 

za ochronę zdrowia zwierząt i działania kontrolne. 

 Najważniejsza i zasadnicza odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności 

spoczywa na organach państwowych, których zadaniem jest opracowanie dobrych 

aktów prawnych dotyczących standardów higieny dla różnych ogniw produkcji 

żywności oraz zasad i metod urzędowej kontroli, a także permanentnych szkoleń14. 

                                                           

14  Kołacz Roman: Zasady dobrej praktyki higienicznej w fermach zwierząt a 
bezpieczeństwo żywności. Mat. X Międzynar. Kongresu Pro Animali Et homine, Wrocław 2005. 
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Rozdział III 

 

 

 

 

Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych 

do żywno ści podczas wykonywania prac w produkcji 

roślinnej 
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Wstęp. 

 

 

 

 We współczesnym świecie, w celu uzyskania wysokich i dobrej jakości plonów 

roślin uprawnych, przy ekonomicznie uzasadnionych nakładach i w sposób 

akceptowalny z punktu widzenia ochrony zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego, 

stosuje się nawożenie roślin nawozami sztucznymi i naturalnymi oraz ochronę roślin 

środkami chemicznymi. Najważniejszym problemem jest stosowanie coraz większej 

ilości środków chemicznych w produkcji roślinnej. Zbyt wysokie stosowanie tych 

środków powoduje obniżenie jakości zdrowotnej żywności, co w dalszej 

konsekwencji wpływa niekorzystnie na zdrowie ludzi i zwierząt. Chemizacja rolnictwa 

spowodowała, że do gleby wprowadza się substancje szkodliwe poprzez: 

• nieumiejętne nawożenie mineralne oraz nadmierne stosowanie nawożenia 

organicznego, 

• stosowanie chemicznych środków ochrony roślin ( pestycydów). 

 

 Ochrona roślin jest obecnie jedną z najtrudniejszych dziedzin współczesnego 

rolnictwa. Wymaga ona wiedzy z zakresu fitopatologii, zajmującej się chorobami 

roślin, entomologii stosowanej, zajmującej się szkodnikami roślin oraz herbologii, 

zajmującej się chwastami występującymi w uprawach roślin. Ochrona roślin powinna 

łączyć w sobie efektywne zabezpieczanie chronionych upraw z czynnikami 

ekonomicznymi oraz z wymogami ochrony środowiska. Obejmuje zabiegi i metody, 

mające na celu zwalczanie organizmów szkodliwych, oraz ograniczanie strat plonu 

wynikające z występowania chorób, szkodników i chwastów.  

 Intensyfikacja produkcji rolniczej związana jest obecnie z wprowadzaniem 

coraz większych  ilości środków ochrony roślin i nawozów, zarówno naturalnych, jak 

i sztucznych, a obecnie również genetycznej modyfikacji produktów roślinnych 

i zwierzęcych. Wiąże się to jednak z nowymi, dotychczas nie analizowanymi 

zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. 
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 Bezpieczeństwo żywności stanowi jeden z priorytetów polityki żywieniowej 

i zajmuje centralne miejsce w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Organizacja 

Narodów Zjednoczonych już w początkach swojego istnienia powołała Organizację 

ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), której jednym z zadań jest wspieranie w skali 

globalnej działań poprawiających stan bezpieczeństwa żywnościowego. Również 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wśród wielu realizowanych programów 

poprawy stanu zdrowia publicznego aktywnie wspiera podnoszenie stanu 

bezpieczeństwa żywności. Zgodnie z językiem prawa żywnościowego 

bezpieczeństwo żywności to pewność, że żywność nie spowoduje żadnych 

szkodliwych skutków dla zdrowia konsumenta, o ile jest przygotowana i spożywana 

zgodnie z przeznaczeniem. Bezpieczeństwo produktu opiera się na wszechstronnym, 

zintegrowanym podejściu, obejmującym wiele działań. Myśl o bezpieczeństwie 

finalnego produktu winna zaczynać się już od produkcji surowca, jakości pasz, 

warunków hodowli zwierząt, poprzez technologię produkcji i sieć obrotu handlowego. 

Wszystkie te ogniwa są jednakowo ważne dla osiągnięcia optymalnej jakości 

zdrowotnej środków spożywczych i nie mniej istotne dla ich jakości handlowej. 

 Płaszczyznę wspólnych działań na rzecz podnoszenia stanu bezpieczeństwa 

żywności dla FAO i WHO stanowi Kodeks Żywnościowy (Codex Alimentarius). 

Poprzez zbiór wytycznych i rekomendacji Kodeks Żywnościowy reguluje obszar 

produkcji pierwotnej żywności, nadzór sanitarny nad procesami produkcyjnymi, stan 

sanitarny zakładów, higienę pracowników i wiele innych. Do zadań Komisji Kodeksu 

Żywnościowego należy ochrona zdrowia i interesów konsumentów, poprzez 

zapewnienie uczciwych praktyk w międzynarodowym handlu żywnością. Normy 

Kodeksu Żywnościowego wykorzystywane są przy opracowywaniu prawa 

obowiązującego w Unii Europejskiej. 

 

Stosowanie środków ochrony ro ślin.  

 

 Stosowanie środków ochrony roślin ma nie tylko zalety, ale również i wady. 

Zauważono to już w latach sześćdziesiątych, dlatego w Polsce w 1961 roku 

uchwalono Ustawę o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami 

i chwastami. Rozwiązania prawne, ograniczające ryzyko związane ze stosowaniem 

środków ochrony roślin, zostały zawarte także w innych aktach prawych z zakresu 

ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt.  
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 Obecnie w Polsce plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego 

ze stosowaniem środków ochrony roślin, stanowi wykonanie zobowiązań 

wynikających z postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. i wprowadzenie Ustawy o środkach 

ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 roku. W Ustawie tej wskazane zostały jednostki 

odpowiedzialne za nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, 

bezpieczeństwo żywności w odniesieniu do pozostałości środków ochrony roślin oraz 

ocenę stanu środowiska pod kątem zanieczyszczenia tymi preparatami w wyniku ich 

stosowania. Przyjęte zostały także przepisy pozwalające na gromadzenie danych 

obejmujących sprzedaż oraz zużycie środków ochrony roślin. Podstawą prawną, 

określającą kompetencje organów krajowych w zakresie prowadzenia badań 

sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin, jest corocznie wydawane 

rozporządzenie Rady Ministrów. 

 Począwszy od roku 2011 w ramach systemu wzajemnej zgodności (cross-

compliance), uzależniającego uzyskanie płatności bezpośrednich oraz płatności 

w ramach niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-

2013 od spełnienia określonych norm i wymogów dotyczących m.in. ochrony 

środowiska, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt, kontrolowane jest 

prawidłowe stosowanie przez rolnika środków ochrony roślin. 

 Podjęto działania na rzecz ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem 

środków ochrony roślin, w tym działania w zakresie: 

1. przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin przez profesjonalnych 

użytkowników środków ochrony roślin, 

2. upowszechniania stosowania niechemicznych metod ochrony roślin oraz 

ograniczania zależności produkcji roślinnej od stosowania chemicznych 

środków ochrony roślin, 

3. upowszechniania wiedzy dotyczącej bezpiecznego stosowania środków 

ochrony roślin. 

 
 Nad bezpieczeństwem stosowania środków ochrony roślin czuwa również 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Do zakresu zadań 

realizowanych przez Piorun w szczególności  należą: 
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1. kontrola obrotu środkami ochrony roślin (zapobieganie wprowadzaniu 

i eliminowanie z obrotu środków niedopuszczonych do obrotu lub 

podrobionych, stanowiących nieznane zagrożenie dla ludzi, zwierząt 

i środowiska); 

2. badanie jakości środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie; 

3. kontrola warunków sprzedaży środków ochrony roślin. 

 

 Przyjęte w Polsce regulacje prawne, określające zasady prowadzenia badań 

skuteczności działania środków ochrony roślin, a także sprawowania nadzoru 

nad jednostkami prowadzącymi takie badania, ma na celu zapewnienie zgodności 

prowadzenia tych badań z zasadami dobrej praktyki doświadczalnej oraz wytycznymi 

Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) 

oraz ograniczenie ryzyka związanego z uwalnianiem badanych preparatów 

do środowiska, a także ich wysoką jakość. 

 

Pestycydy 

 

 Pestycydy w większości są ksenobiotykami, czyli substancjami całkowicie 

obcymi, nie występującymi w normalnych warunkach w środowisku. Pestycydy 

zbudowane są z dwóch składowych: substancji aktywnej, która odpowiada 

za toksyczne działanie pestycydu i substancji docelowej, która łączy się z substancja 

docelowa ułatwiając aplikacje i działanie. Zawierają jeden lub kilka związków 

chemicznych, które są substancją aktywną służącą do zwalczania szkodliwego 

organizmu. do niszczenia pasożytów człowieka, zwierząt hodowlanych i roślin. 

Używane są również do zwalczania chorób roślin, regulacji ich wzrostu, usuwania 

chwastów, konserwacji drewna, odzieży, a także do zwalczania niepożądanych roślin 

w zbiornikach wodnych. Oprócz tego zawierają szereg nieaktywnych substancji –

nośników,  rozpuszczalników, czy tensydów (środki powierzchniowo czynne).  

 Z idealnego założenia pestycydy powinny charakteryzować się następującymi 

cechami: 

• dużą toksycznością w stosunku do szkodników, 

• małą toksycznością w stosunku do pozostałych organizmów, głównie wodnych 

czy człowieka, 

• odpowiednią trwałością, tak aby mogły spełnić swoje zadanie, 
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• dużą podatnością na degradację, tak aby po spełnieniu swojej funkcji szybko 

zanikały w środowisku. 

 

 W praktyce okazało się to jednak nieosiągalne. Badania doświadczalne 

wykazały szkodliwy wpływ pestycydów na większość organizmów żywych, w tym 

także ludzi. 

Nie ma nieszkodliwych pestycydów -są to najgroźniejsze substancje, z jakimi 

człowiek ma do czynienia na skalę masową.  

 Najczęściej spotykanymi podziałami pestycydów jest: podział w zależności 

od kierunku zastosowania i sposobu działania oraz ze względu na strukturę 

chemiczną. 
 

Podział pestycydów w zależności od kierunku zastosowania: 

1. Zoocydy-środki do zwalczania szkodników zwierzęcych 

2. Fungicydy -środki grzybobójcze. 

3. Herbicydy-środki chwastobójcze. 

4. Regulatory wzrostu -środki stymulujące lub hamujące procesy życiowe roślin. 

5. Atraktanty-środki zwabiające. 

6. Repelenty-środki odstraszające. 
 

Podział pestycydów pod względem chemicznym: 

1. Pestycydy nieorganiczne ( np.; arsenowe, fluorkowe) 

2. Pestycydy organiczne ( np.; chloroorganiczne, triazynowe) 

 

 Większość pestycydów jest wysiewana bezpośrednio do gleby lub rozpylana 

nad polami uprawnymi, plantacjami i lasami, a więc trafia bezpośrednio 

do środowiska. Zmiany, jakie zachodzą w glebie są długotrwałe i mało zauważalne. 

Jednak wiadomo, że pestycydy mogą powodować zmiany w powiązaniach między 

elementami biotycznymi gleby. Dostają się również do wód powierzchniowych lub 

przenikają do wód gruntowych, gdzie powodują ich skażenie.   

 Rozkład pestycydów zachodzi głównie na drodze biochemicznej (działanie 

bakterii), jak również może być spowodowany reakcjami fotochemicznymi (rozkład 

pod wpływem światła słonecznego) i chemicznymi (utlenianie, redukcja, hydroliza). 
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Ze względu na czas rozkładu pestycydów 
w środowisku rozróżnia się cztery grupy: 

Trwałość w środowisku 

Bardzo trwałe Powyżej 18 miesięcy 

Trwałe Do 18 miesięcy 

Nietrwałe Do 6 miesięcy 

Szybko znikające Do 3 miesięcy 

 

Jednak w wielu przypadkach produkty rozpadu mogą być bardziej toksyczne niż 

związek wyjściowy.  

 

Związek Czas rozkładu w 95% (lata) 

DDT 4-30 

Lindan 3-10 

Aldryna 1-6 

Dieldryna 5-25 

Heptachlor 3-5 

 

 Pestycydy mają również zdolność biokumulacji, czyli gromadzenia się różnych 

związków i substancji chemicznych w organizmach żywych. Zdolność ta jest 

zazwyczaj większa u organizmów wodnych niż lądowych.  Przez działanie łańcucha 

pokarmowego skumulowane związki mogą zostać poddane zwielokrotnieniu, dlatego 

też w najgorszej pozycji jest ostatnie ogniwo tego łańcucha. 

 Pestycydy nie tylko likwidują organizmy szkodliwe, ale także wszystkie 

organizmy bytujące na danym obszarze. W niektórych przypadkach może nastąpić 

przerwanie łańcucha pokarmowego dla wrogów naturalnych szkodnika. W efekcie po 

zabiegu najpierw następuje silne zniszczenie szkodnika. Gatunki pożyteczne 

i drapieżne giną z powodu braku pokarmu lub opuszczają pole. W następstwie pole 

zasiedlane jest przez nowy gatunek szkodnika (bądź przez odporny na pestycyd 

szczep tego samego gatunku, który przeżył oprysk), który na danym polu przeważnie 

nie ma wrogów naturalnych i w bardzo szybkim czasie dochodzi do jego gradacji. 



Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  

77 

 Pestycydy stanowią także bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a niekiedy 

i życia człowieka. Wywołują: 

• upośledzenie centralnego układu nerwowego 

• dermatozy, oparzenia i inne choroby skórne  

• choroby żołądka i zatrucia  

• zmiany hormonalne 

• osłabienie, zawroty głowy, paraliż stóp 

• upośledzenie układu oddechowego 

• zmiany operacyjne wątroby i nerek  

• nagromadzenie się metabolitów toksyn  

• działanie mutagenne i nowotworowe  

• nowotwory (prostaty, żołądka, przełyku, płuc, ust, skóry, układu oddechowego 

i limfy -białaczka) 

• zahamowanie wielu działań biologicznych ciała 

 

 Profesor Tyrone B. Hayes z Uniwersytetu w Kalifornii przeprowadził badania 

wpływu atrazyny (składnika popularnych środków ochrony roślin) na organizm 

laboratoryjnych żab z rodzaju Xenopus. Z badań wynika, że związek ten ma bardzo 

szkodliwy wpływ na fizjologie i zachowanie płazów. Aż 75% z nich staje się 

niepłodnych, w wyniku zablokowania produkcji testosteronu. Zmiana płci 

w przypadku dojrzałych zwierząt nie zdarza się w środowisku naturalnym, 

jej powodem jest wyłącznie działanie związku chemicznego, który ma silny wpływ 

na wydzielanie hormonów przez płazy. 

 Podobnie jak kobiecy hormon płciowy – estrogen, działa wiele syntetycznych 

związków chemicznych. Związki te – ksenoestrogeny są dzisiaj wszędzie - w farbach, 

detergentach, produktach rozpadu najróżniejszych rozpuszczalników, polichlorkach 

dwufenylu, DDT. Przenikają do powietrza, wody i gleby, a co za tym idzie do 

żywności. Ksenoestrogeny także stanowią składnik tysięcy rodzajów pestycydów. 

A podwyższone ich stężenie może powodować raka, zaburzenia genetyczne (np. 

ginekomastię), niepłodność, a nawet niewieścienie mężczyzn. Prognozuje się, 

że w ciągu kilkuset lat, jeżeli środowisko będzie nadal zanieczyszczone i stężenie 

estrogenu będzie takie jak w dzisiejszych czasach, mężczyźni będą na wymarciu 

 

Pestycydy w żywności. 
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 W XXI wieku pojęcie żywności traktowane jest często w oderwaniu 

od naturalnych źródeł jej pochodzenia. Niewiedza przeciętnego konsumenta ułatwia 

producentom wprowadzanie coraz bardziej sztucznej i przetworzonej 

żywności. W Unii Europejskiej każdego roku jest używanych ponad 140 tys. ton 

pestycydów do spryskiwania upraw rolnych, co w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca daje odpowiednio 280 gram. 

 Do grupy produktów rolnych najbardziej narażonych na obecność pestycydów 

należą winogrona, owoce cytrusowe oraz ziemniaki. Przy ich uprawie wykorzystuje 

się opryski rzędu ok. 6 kg/ha pestycydów. Pomimo tego, że owoce i warzywa 

wykazują najwyższe prawdopodobieństwo skażenia pestycydami, zboża, 

przetworzona żywność oraz żywność dla dzieci również jest w dużym stopniu 

zanieczyszczona pestycydami. Świadczą o tym liczne badania płodów rolnych 

prowadzone zarówno w Polsce jak i na terenie całej Unii Europejskiej. W 2007 roku 

organizacja pod nazwą „Przyjaciele Ziemi” dokonała badań ośmiu gatunków owoców 

zakupionych na terenie Budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 

We wszystkich ośmiu badanych owocach stwierdzono zawartość 28 różnych 

pestycydów, w tym 10 rakotwórczych (3 neurotoksyny, 3 toksyny rozwojowe oraz 7 

wpływających na zaburzenia hormonalne). W morelach, winogronach oraz 

pomarańczach poziom pestycydów przekraczał dozwolone unijne normy, a truskawki 

zawierały 14 różnych pestycydów. 

 Pestycydy wprowadzone do organizmu człowieka wraz z żywnością, 

ze względu na ich litofilność, kumulują się w tkankach zawierających tłuszcze, trudno 

ulegają przemianom metabolicznym i są bardzo wolno usuwane z organizmu. 

Związki chloroorganiczne w dużych dawkach działają negatywnie na ośrodkowy 

i obwodowy układ nerwowy (prowadząc do degeneracji włókien nerwowych). 

Dostarczanie z pożywieniem przez dłuższy okres czasu prowadzi do zatruć typu 

przewlekłego. Powolne kumulowanie się tych substancji w organizmie powoduje, że 

zatrucia przebiegają w postaci utajnionej, nie dając objawów patologicznych przez 

wiele lat. DDT szczególnie niebezpiecznie stają się w momencie uruchomienia 

rezerw tłuszczu. Objawiają się one głównie działaniem na centralny system nerwowy. 

Początkowo obserwuje się osłabienie, brak apatytu, bóle głowy, wzmożoną 

pobudliwość, później objawy mogą się nasilać, aż do wystąpienia zaburzeń 

wielonerwowych, a nawet psychicznych. 
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 Z powodu tego, że praktycznie zawsze mamy do czynienia z pewną 

pozostałością pestycydu określa się dawkę tolerancji, czyli maksymalną, 

dopuszczalną pozostałość pestycydów określoną po czasie karencji dla 

poszczególnych surowców i produktów spożywczych, wyrażoną w mg/kg produktu. 

Komisje FAO i WHO opracowały zalecenie ułatwiające międzynarodowy obrót 

żywnością. Kontrola pozostałości środków w płodach rolnych ochrony roślin obejmuje 

badania laboratoryjne urzędowo pobranych prób wybranych płodów rolnych i jest 

planowana w oparciu o analizę ryzyka oraz wytyczne wspólnotowe w tym zakresie. 

W ramach tej kontroli corocznie pobieranych jest około 2500 prób, które poddawane 

są analizom na obecność pozostałości około 160 substancji aktywnych. Kontrola 

obrotu środków ochrony roślin ma na celu zapewnienie, że w obrocie znajdują się 

jedynie te środki, które zostały dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi i spełniają one wymagania jakościowe. 

 Pestycydy są przyczyną wad wrodzonych, rozpadu męskich hormonów i raka. 

Wyniki badań z ostatnich miesięcy wskazują, że pestycydy używane w rolnictwie 

wpływają bardzo negatywnie na rozrodczość oraz problemy zdrowotne. Natomiast 

najnowsze badania z Argentyny dodają jeszcze więcej faktów na temat tego, jak te 

chemikalia przyczyniają się do rozprzestrzeniania pandemii chorób wśród 

społeczeństwa. Andres Carrasco, szef Laboratorium Embriologii Molekularnej przy 

Uniwersytecie w Buenos Aires, opublikował  raport, w którym stwierdza, iż glyphosat, 

aktywny składnik preparatu Roundup jest odpowiedzialny za powodowanie wad 

wrodzonych, bezpłodności, uszkodzeń spermy oraz raka. Naukowcy badali podczas 

badań wpływ tej substancji na zwierzęce embriony i stwierdzili, że zmienia ona 

i upośledza prawidłowy rozwój embrionów, a w dalszym działaniu prowadzi do wad 

urodzeniowych. Stwierdzono także, że tak szkodliwe działanie zostało 

by stwierdzone także w stosunku do człowieka. Podobne wyniki badań opublikował 

tuż po raporcie Carrasco brytyjski magazyn „The Ecologist”, również opisując 

destrukcyjny wpływ glyphosatu na zdrowie człowieka oraz na środowisko naturalne. 

Podobnie zgubne działanie przypisuje się nie tylko wspomnianemu wyżej środkowi, 

ale także innym toksycznym składnikom pestycydów oraz uprawom GMO. 

 Pestycydy niszczą nie tylko to co złe, ale i to co dobre. Giną szkodniki, 

a w następstwie wszystko to, co się nimi żywiło na danym polu. Gdy pole zostaje 

pozbawione jednego szkodnika (lub czynnika chorobotwórczego) na jego miejsce 

wchodzi następny, często odporny na pestycyd - prowadzi to do kolejnych oprysków, 



Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  

80 

zwiększania ich stężenia. Wiatry i ulewy prowadzą do tego, że pestycydy z oprysków 

są zmywane lub przenoszone - skażone zostają sąsiadujące z polami zbiorniki i cieki 

wodne. 

 W wyniku niewłaściwego użycia pestycydów, w tym także ich nadmiernego 

użycia, substancje chemiczne powodują zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby, 

wpływając niekorzystnie na faunę i florę oraz przyczyniając się ogólnie do  utraty 

różnorodności biologicznej. W szczególności, środki ochrony roślin uwalniane 

do  środowiska naturalnego zanieczyszczają glebę, wody powierzchniowe oraz wody 

gruntowe. Według europejskiej organizacji dostawców wody, zanieczyszczenie 

pestycydami wody w rzekach na obszarach nizinnych jest bardzo poważne. 

W rzeczywistości w  dużej części przekracza ono wartość progową 0,1 µg/L, co 

wiąże się z  koniecznością odpowiedniego uzdatniania wody przed jej przesłaniem 

do  wodociągów jako wody pitnej. 

 Na potwierdzenie tych faktów warto zacytować fragment dokumentu 

opracowanego przez UE: „Według badania przeprowadzonego przez Europejską 

Federację Związków  Pracowników Rolnych (EAF), najbardziej powszechne 

negatywne skutki oddziaływania pestycydów na pracowników i użytkowników 

obejmują bóle głowy, wymioty, bóle brzucha oraz biegunki. Występują one w wyniku 

narażenia w trakcie  stosowania, przygotowywania lub mieszania pestycydów oraz 

w trakcie kontaktu z  pojemnikami. Niskie lecz stałe poziomy narażenia mogą 

prowadzić do długotrwałej i przewlekłej utraty zdrowia (np.  nowotworów, wad 

wrodzonych,  problemów z płodnością, uczuleń). Najczęściej ludzie nie zdają sobie 

sprawy ze  związku pomiędzy narażeniem na działanie pestycydów a chorobą. 

Dzieje się tak,  gdyż nie ma wyraźnych objawów zatrucia występujących zaraz 

po narażeniu”.   

 W krajach UE obserwuje się corocznie wzrost o kilka % rocznie udział 

produktów spożywczych zanieczyszczonych pestycydami. Na świecie istnieje ponad 

1000 aktywnych składników pestycydów, które są ciągle wykorzystywane.  

 W celu zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności 

podczas wykonywania prac przy ochronie roślin, należy przestrzegać zasad 

Dyrektywy 91/414/EWG i w jak największym stopniu ograniczać stosowanie środków 

ochrony roślin. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem są gospodarstwa ekologiczne. 

Nawożenie. Azotany i azotyny.  
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 Do głównych zanieczyszczeń występujących w płodach rolnych i mogących 

mieć bezpośredni wpływ na zdrowie konsumenta należą pierwiastki śladowe (metale 

ciężkie), azotany i azotyny, pozostałości środków ochrony roślin, mykotoksyny 

i zanieczyszczenia organiczne. 

 Rolnictwo jest odpowiedzialne za zanieczyszczanie produktów roślinnych 

azotanami i azotynami. Zawartość tych związków w produktach przeznaczonych 

do konsumpcji lub na paszę może prowadzić do niekorzystnych zmian 

w organizmach ludzi i zwierząt (utleniania hemoglobiny, gorszego wykorzystania 

białka, tłuszczu i witamin z grupy B, utleniania witaminy A i karotenów). Azotany 

łatwo przekształcają się w azotyny, które mogą powodować niebezpieczną chorobę 

zwaną methemoglobinemią u noworodków, małych dzieci i ludzi starszych. Ponadto 

azotyny mogą reagować z aminami tworząc nitrozoaminy, substancje rakotwórcze 

i mutagenne, powodujące nowotwory przewodu pokarmowego i białaczki. Proces ten 

jest niebezpieczny nie tylko dla małych dzieci, ale także dla osób dorosłych bez 

względu na wiek. 

 Głównym źródłem azotanów i azotynów są produkty roślinne: owoce 

i warzywa oraz ziemniaki, a w mniejszym stopniu produkty zbożowe. W dawkach 

dziennych pożywienia człowiek pobiera 60-90% dopuszczalnego poziomu azotanów, 

który wg ustaleń WHO/FAO wynosi 5 mg NaNO/kg ciała dorosłego konsumenta, 

co odpowiada pobraniu 300mg na dzień. Dla azotynów bezpieczne pobranie 

ustalone przez WHO/FAO wynosi 0-0,2 mg NaNO/kg ciała. W warzywach 

przeznaczonych dla małych dzieci, kobiet ciężarnych i ludzi starszych, Ministerstwo 

Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Instytut Matki i Dziecka w swoich opracowaniach 

zaleca, aby ich poziom nie przekraczał 0,5 mg NaNO/kg ciała. W 1993 r. ukazało się 

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych pozostałości w produktach spożywczych środków chemicznych 

stosowanych w uprawie, ochronie i przechowywaniu (Dz. U. nr 140 z dn. 

14.11.1993r.). Zawartość azotanów i azotynów w roślinach jest cechą gatunkową, ale 

zależy również od długości okresu wegetacyjnego roślin, ich wieku fizjologicznego, 

rejonu, w którym zostały wyprodukowane i od ilości azotu wprowadzanego w postaci 

nawozów mineralnych lub uruchamianego z przyoranych nawozów organicznych 

i naturalnych oraz resztek pożniwnych. 

 Z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej zakończono formalno-prawne 

wdrażanie Dyrektywy Rady 91/676 EWG w sprawie ochrony wód przed 
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zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych, 

została ona nazwana Dyrektywą Azotanową.  

 Wprowadzenie Dyrektywy wynikało m.in. ze wzrostu zużycia mineralnych 

nawozów azotowych oraz nawozów naturalnych. Uznano, że nadmierne zużycie 

nawozów sprzyja wzrostowi koncentracji azotanów w wodach przeznaczonych 

do celów konsumpcyjnych, co wskazuje na konieczność ochrony zdrowia ludzi oraz 

ekosystemów wodnych poprzez właściwe składowanie nawozów oraz ich racjonalne 

wykorzystanie. 

 Najważniejszym polskim aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa Prawo 

wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami, która reguluje problemy 

gospodarki wodnej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, również w aspekcie 

kształtowania oraz ochrony jej zasobów i Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 

i nawożeniu   (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) z późn. Zmianami). 

 

Podstawowe zasady stosowania nawozów wynikające z obowiązujących aktów 

prawnych: 

• Dozwolone jest stosowanie tylko tych nawozów, które zostały dopuszczone 

do obrotu na mocy ustawy o nawozach i nawożeniu, przepisów 

rozporządzenia nr 2003/2003 oraz  nawozów naturalnych. 

• Dawka nawozu naturalnego zastosowana w ciągu roku nie może przekraczać 

170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych 

• Przy ustalaniu dawek nawozów należy brać pod uwagę potrzeby pokarmowe 

roślin oraz zasobność gleby w składniki pokarmowe 

• Nawozy powinny być stosowane równomiernie na całej powierzchni pola, 

w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych 

• Nawozy naturalne i  organiczne w postaci stałej lub płynnej stosuje się 

w okresie od 1 marca do 30 listopada (z wyjątkiem nawozów stosowanych pod 

osłonami) 

• Nawozy naturalne i organiczne w postaci płynnej stosuje się przy użyciu 

aplikatorów doglebowych, deszczowni lub wozów asenizacyjnych 

wyposażonych w płytki rozbryzgowe lub węże rozlewowe 

• Nawozy naturalne należy przykryć lub wymieszać z glebą nie później niż 

następnego dnia po ich zastosowaniu (z wyjątkiem nawozów stosowanych 

w lasach i na użytkach zielonych) 
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• Nawozy naturalne i organiczne w postaci stałej mogą być stosowane w czasie 

wegetacji roślin (pogłównie) tylko na użytkach zielonych i na wieloletnich 

uprawach polowych roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia 

przez ludzi 

• Nawozy (z wyjątkiem gnojowicy) na gruntach rolnych stosuje się w odległości 

co najmniej 5 m od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 

ha; cieków wodnych; rowów (z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m 

liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu i rowu), kanałów 

• Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od 

brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni 50 ha; stref ochronnych ujęć 

wody oraz obszaru pasa nadbrzeżnego 

• Gnojowicę na gruntach rolnych należy stosować co najmniej 10 m od brzegu 

jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha; cieków wodnych; 

rowów z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m oraz kanałów 

• Zabrania się stosowania nawozów na glebach zalanych wodą przykrytych 

śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu 

• Zabrania się stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej oraz 

nawozów azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach 

o nachyleniu większym niż 10% oraz wegetacji roślin przeznaczonych do 

bezpośredniego spożycia przez ludzi 

• Gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnych zbiornikach 

o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji 

tego nawozu, w zamkniętych zbiornikach lub na nieprzepuszczalnych płytach 

zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu. 
 

 Głównym celem nawożenia jest zaspokojenie potrzeb pokarmowych roślin 

w stopniu umożliwiającym uzyskanie wysokich plonów  o dobrej jakości. Stosowanie 

nawozów w ilościach przekraczających rzeczywiste potrzeby obniża efektywność 

nawożenia i prowadzi do strat składników na skutek ich przemieszczania poza 

granice pól uprawnych i poza zasięg systemu korzeniowego  roślin. „Ucieczka” 

składników mineralnych oznacza realne straty finansowe dla rolnika, a jednocześnie 

stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, w szczególności wodnego. 

 W celu uniknięcia strat składników należy stosować je w takich ilościach, 

które będą  pobrane przez rośliny. Zaleca się zatem planowanie nawożenia 
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w oparciu o bilans składników pokarmowych, dopływ składników do gleby 

ze wszystkich źródeł powinien równoważyć potrzeby nawożenia. Źródła dopływu 

oraz sposób określania potrzeb nawożenia zależą od rozpatrywanego składnika 

pokarmowego. We wszystkich przypadkach głównymi źródłami składników są 

nawozy mineralne, naturalne i organiczne, a głównym elementem potrzeb nawożenia 

są potrzeby pokarmowe roślin. 

 Nawożenie azotowe jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym , a udział 

nawozów w przyroście plonów, w zależności od poziomu dawek, wynosi 50-70%.  

Azot w nawozach mineralnych występuje w trzech podstawowych formach: 

amidowej, amonowej i azotanowej. Różnią się one między sobą szybkością 

działania, co ma często kluczowe znaczenie przy wyborze nawozu. 

 Spośród trzech form azotu, rośliny są w stanie bezpośrednio pobrać jedynie 

dwie: azot amonowy NH4+ i azotanowy NO3-. Aby stać się dostępny dla roślin azot 

z mocznika musi przejść hydrolizę do formy amonowej i nitryfikację do azotanowej. 

Do tego potrzebuje wody, temperatury i czasu. Rośliny w większości pobierają 

z gleby azot NO3- czyli saletrzany lub inaczej mówiąc azotanowy. Jest to forma 

najszybciej i najłatwiej dostępna dla roślin, ale nie ulega sorpcji wymiennej w glebie. 

nie jest zatrzymywana w glebie, przez co łatwo ulega wymywaniu. Młode rośliny 

preferują pobieranie azotu w formie amonowej, a nie azotanowej, Na glebach 

słabych, piaszczystych, a nawet na piaskach gliniastych, całkowita dawka saletry 

powinna być podzielona, na co najmniej dwie porcje, aby uniknąć strat wynikających 

z wypłukiwania azotu w głąb gleby i zanieczyszczenia wód gruntowych. Ważnym 

elementem jest termin stosowania saletr, których nie należy używać zbyt wcześnie 

wiosną, przed ruszeniem wegetacji. Azot azotanowy (saletrzany) pobierany jest 

przez korzenie wraz z wodą, a siłą napędzającą jest proces transpiracji, czyli 

parowania wody przez liście. Saletry mogą więc być pobierane efektywne tylko, gdy 

rośliny mają już wykształcone liście (nawet w początkowym stadium rozwoju). 

Nawożenie saletrami „na zapas” jest mało skuteczne, bowiem rośliny nie mogą 

pobrać odpowiedniej ilości azotu, a ten niepobrany jest wypłukiwany w głąb gleby. 

Saletry są łatwiej pobierane na glebach kwaśnych  lub lekko kwaśnych, im odczyn 

gleby jest bliższy obojętnemu, tym słabsze pobieranie N-NO3-, a lepsze N-NH4+. 

 Drugą formą azotu która jest dostępna dla roślin jest forma amonowa NH4+, 

pobierana w mniejszych ilościach, ale za to chętniej przez młode rośliny. Nie ulega 

stratom z gleby tak łatwo jak forma azotanowa i jest wiązana przez kompleks 
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sorpcyjny gleby, w przeciwieństwie do saletrzanej, która bezpośrednio trafia do 

roztworu glebowego. 

 Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie nawozów zawierających obie formy 

azotu, np. saletry amonowej. Na glebach słabszych, kwaśnych  lub w razie 

konieczności jednorazowego użycia nawozu azotowego dobrym wyborem będzie 

saletrzak, który jest mieszaniną saletry amonowej z węglanem wapnia. Wprawdzie 

zawartość azotu w tym nawozie jest mniejsza niż w saletrze amonowej (do 28%), ale 

saletrzak dodatkowo wnosi do gleby wolnodziałający wapń i magnez. Dodatek 

węglanu wapnia spowalnia działanie nawozu sprawiając, że zawarty w nim azot jest 

długo dostępny dla roślin. Saletrzaku  można również używać w miarę wcześnie bez 

obawy o duże straty azotu. 

 Nawozem azotowym popularnym w rolnictwie jest mocznik. Spośród 

wszystkich nawozów azotowych zawiera on w składzie najwięcej azotu (46%). 

Efektywność stosowania mocznika napotyka jednak na wiele ograniczeń, których 

nieprzestrzeganie może doprowadzić do dużych (nawet ponad 50%) strat azotu. 

W glebie lub roztworze szybko przechodzi przemiany prowadzące do wytworzenia 

formy amonowej azotu. Bardzo silnie zakwasza glebę, a zatem nie powinien być 

polecany na gleby kwaśne, bo przyczynia się do jeszcze silniejszego ich 

zakwaszenia. Mocznik nie jest też dobrym rozwiązaniem na zaopatrzenie w azot 

roślin rosnących  na glebach alkalicznych (pH powyżej 7) lub świeżo wapnowanych. 

W takich warunkach istnieje bowiem  możliwość przemiany azotu z mocznika 

na silnie toksyczny dla roślin gazowy amoniak (NH3). Mocznik jest najbardziej 

efektywny na glebach lekko kwaśnych (pH 6,0-6,5). Możliwość przemiany azotu 

mocznikowego w formę gazową (amoniak) jest główną przyczyną strat tego 

składnika i mniejszej efektywności nawozowej mocznika. 

 Według prof. Grzebisza, aby zneutralizować zakwaszające działanie np. 100 

kg mocznika, trzeba zastosować ponad 180kg wapna węglanowego zawierającego 

min 50% CaO. (Źródło: ABC wapnowania 2005). 

 Ważne jest, aby decyzję o wyborze nawozu azotowego podejmować 

świadomie, w sposób przemyślany, kierując się nie tylko ceną czystego składnika, 

ale również jego dostępnością i przyswajalnością dla roślin.  

 

Obszary szczególnie narażone 
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 Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia 

rolniczego (OSN) zostały wyznaczone zgodnie z obowiązującą wszystkie kraje UE 

tzw. Dyrektywą azotanową . Rolnicy, których działki położone są na  (OSN) są 

obowiązani do wypełnienia tzw. Programów działań , których celem jest ograniczenie 

dopływu azotu z rolnictwa do wód i ograniczenie ich eutrofizacji.   

 

Na OSN stosuje się  następujące zasady nawożenia: 

• nawożenie stosuje się w okresach i w warunkach, gdy nie ma zagrożenia, 

że zawarte w nich składniki mineralne, szczególnie związki azotu, będą 

wymywane do wód gruntowych lub zmywane do wód powierzchniowych 

w stopniu powodującym zagrożenie dla wód, a w konsekwencji ich 

zanieczyszczenie; 

• nawozy naturalne i organiczne na gruntach ornych stosuje się w okresie 

od dnia 1 marca do dnia 15 listopada; 

• nawozy płynne naturalne na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych stosuje się 

od dnia 1 marca do dnia 15 sierpnia; 

• nawozy stałe naturalne stosuje się:- na łąkach trwałych od dnia 1 marca 

do dnia 30 listopada;   - na pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 

15 kwietnia i od dnia 15 października do dnia 30 listopada; 

• zakazuje się nawożenia na glebach zamarzniętych powierzchniowo; 

• nawożenia nie stosuje się przez cały rok na glebach nieuprawianych, w tym 

na ugorach.  

• nie należy przekraczać dawki 170 kg N/ha w nawozach naturalnych (obornik, 

gnojowica, gnojówka) rocznie  

 

 

 

 

Nawozy azotowe mineralne stosuje się: 

• na gruntach ornych i w uprawach wieloletnich od dnia 1 marca do dnia 15 

listopada; 

• na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 

sierpnia. 

 



Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  

87 

Nawożenie precyzyjne 

 

 Celem precyzyjnego nawożenia jest dostarczenie do gleby optymalnych ilości 

nawozów przy uwzględnieniu jej zasobności w składniki, a w efekcie uzyskanie 

wysokiego i wyrównanego plonu. W tym celu należy z pól pobrać próbki gleby 

do badań i opracować mapę zasobności pól. Dzięki odbiornikom GPS można 

zlokalizować dokładnie pozycje, z których pobierane są próby. Miejsca pobrania 

próbek zostają zapisane, po zarejestrowaniu miejsc pobrania prób opracowywane są 

izoliniowe mapy zmienności i zasobności gleby. Posiadając mapę zasobności 

glebowej można zaplanować ile nawozu zostanie wysiane w każdej ze stref. 

Na podstawie wyników badań gleb tworzona jest elektroniczna mapa aplikacyjna, 

na której uwzględnione są już strefy zmiennego dawkowania.  

 Kluczowym elementem  rolnictwa precyzyjnego jest optymalizacja aplikacji 

składników pokarmowych  i dostosowanie dawek nawożenia do warunków 

glebowych oraz terminów i rodzajów upraw. 

 Wiele danych podawanych w publikacjach mówi o wyraźnie wyższej 

zawartości azotanów i azotynów w konwencjonalnie produkowanych ziemiopłodach 

w porównaniu z produkowanymi ekologicznie.  

 Nieprzestrzeganie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej jest często 

przyczyną skażeń chemicznych i biologicznych. Stosowanie technologii przyjętych 

dla rolnictwa integrowanego (zrównoważonego) może zapewnić dobrą jakość 

zdrowotną produktów. 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie.  

 

 Zmiany w świecie w XX wieku określiły nowe determinanty 

bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Konsekwencją tego jest fakt, że coraz 

większa grupa różnych produktów żywnościowych jest postrzegana jako potencjalne 
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źródło zatruć i zakażeń pokarmowych, a infekcje pokarmowe mają coraz większy 

wpływ na zdrowie publiczne. Z drugiej strony postęp technologiczny, techniczny 

i higieniczny oraz nowe metody i systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 

żywności, są istotnym narzędziem opanowania tych zagrożeń. Jednak ze względu 

na opracowywane nowe produkty, procesy, praktyki, ludzi, patogeny i substancje 

szkodliwe, bezpieczeństwo zdrowotne żywności będzie nadal ważnym problemem 

także w XXI wieku. Producenci żywności, w całym łańcuchu żywnościowym, powinni 

dołożyć starań, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zdrowotne związane 

z produktami żywnościowymi. Podstawą tego jest przeprowadzenie jak najbardziej 

szczegółowej analizy zagrożeń i ocenienie ryzyka zdrowotnego. 

 Obecnie wydaje się, że najbardziej efektywnym systemem zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego żywności jest HACCP; powinien więc być wdrożony 

we wszystkich przedsiębiorstwach. Warunkiem efektywności tego systemu jest 

jednak zaangażowanie pracowników, ich chęć zmiany starych przyzwyczajeń, 

otwartość na nowe doniesienia dotyczące zagrożeń i ciągłe doskonalenie 

(weryfikacja) systemu. 
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Rozdział IV 

 

 

 

 

Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych 

do żywno ści podczas wykonywania prac w produkcji 

ogrodniczej 
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Wstęp. 

 

  

 Rolnictwo to działalność człowieka, która w ogromnym stopniu jest związana 

ze środowiskiem biofizycznym. W dużym zakresie praktyki rolnicze są określone 

przez środowisko i jego interakcje, zarówno z destrukcyjnymi jak i korzystnymi 

metodami. Człowiek, poprzez swoją działalność, pogarsza stan środowiska, 

stwarzając tym samym problemy dla zdrowia ludzkiego poprzez konsumpcję 

niebezpiecznych substancji, w wyniku obniżonej jakości produktów rolniczych.  

 Współcześnie produkcja rolnicza charakteryzuje się potrzebą stosowania 

przyjaznych dla środowiska praktyk rolniczych, które zachowują i poprawiają jego 

jakość, przy jednoczesnym zabezpieczeniu jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych 

produktów rolnych, koncentrując się na zadowoleniu klientów i wynikającej stąd 

rentowności działalności rolniczej. 

 W produkcji roślinnej system produkcji związany jest ze środowiskiem poprzez 

silne i zawiłe stosunki. Występujące między nimi interakcje muszą być 

zoptymalizowane tak, aby rolnicze aktywności (nawożenie, produkcja roślin, uprawa 

gleby, nawadnianie itp.) były przeprowadzone zgodnie z zasadami promującymi 

produkcję jakościowych i bezpiecznych produktów rolnych z jednej strony jak również 

optymalne zarządzanie środowiskiem z drugiej. 

 Dzisiaj najważniejszym kryterium jakości produktu (usługi) jest najpełniejsze 

zadowolenie kupującego (klienta). Odpowiednia jakość jest to  spełnienie wcześniej 

ustalonych wymagań. 

 Zabezpieczenie jakości żywności oparte jest na systemach kontroli. Jako 

„System zabezpieczenia jakości” określa się strukturę organizacyjną i sumę 

procedur, procesów i środków wymaganych dla satysfakcjonującego zarządzania 

jakością. Osiągnięcie tego celu zakłada, że wszystkie parametry i wymagania 

odnoszące się do określonego produktu (usługi) są dostatecznie znane i rozumiane 

przez wszystkich, którzy będą wdrażali taki system. 
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Regulacje prawne.  

 

 Komisja Europejska stawia wymagania producentom rolnym oraz zajmujących 

się produkcją ogrodniczą w zakresie jakości żywności, ochrony sanitarnej, 

środowiskowej. W celu zachowania bezpieczeństwa używanych środków 

chemicznych w rolnictwie Komisja Europejska określiła kryteria decydujące o ich 

produkcji i obrocie. Zatwierdzona substancja wchodząca w skład pestycydów 

podlega kryteriom dotyczącym skuteczności jej działania, składu oraz właściwości, 

jak również wpływu na zdrowie ludzi i środowiska. Celem jest wykluczanie środków 

chemicznych, które mogły by działać w sposób toksyczny, rakotwórczy, 

czy mutagenny,  szkodliwie na rozrodczość oraz na układ hormonalny. Następny 

warunek, który musi spełnić dopuszczony środek chemiczny to zdolność 

do bioakumulacji. 

 W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia UE wprowadziła normy dotyczące 

dopuszczalnego poziomu pestycydów w żywności. Rozporządzenie dotyczy zarówno 

produktów surowych, jak i przetworzonych, a w przypadku produktów rozcieńczonych 

lub skoncentrowanych są odpowiednio dostosowane. Rozporządzenie w sprawie 

pestycydów obejmuje około 1 100 pestycydów stosowanych w rolnictwie, w UE 

i poza jej granicami. Ujednolicenie tych przepisów ma pozytywny wpływ na wymianę 

handlową i gwarantuje większe bezpieczeństwo produktów żywnościowych. 

 Producenci towarów roślinnych przeznaczonych do spożycia powinni znać 

najwyższe dopuszczalne pozostałości pestycydów / Rozporządzenie /WE) 

nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ich powierzchni. Celem jest ograniczenie 

i minimalizacja pozostałości tych środków, również poprzez wydłużanie okresu 

pomiędzy stosowaniem pestycydów a zbiorem.  

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów na obszarze Wspólnoty 

Europejskiej zostały określone w Rozporządzeniu Komisji ( UE ) NR 441 /2012 z dnia 

24 maja 2012 r.  

 Aby zwiększyć bezpieczeństwo żywności przeprowadzane są kontrole pod 

kątem pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotynów i azotynów 

i metali ciężkich. Zostają one przeprowadzone w laboratoriach posiadających 

akredytację w odpowiednim zakresie udzieloną w trybie przepisów z dnia 30 sierpnia 
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2002 r. o systemie zgodności lub przepisów rozporządzenia nr 765/2008. 

W przypadku producentów gospodarstw certyfikowanych,  liczba kontroli dotyczy 

co piątego gospodarstwa. W pierwszej kolejności badania przeprowadza się 

w przypadku podejrzenia o niestosowanie postawionych producentowi wymagań.  

 W styczniu 2013 roku w Unii Europejskiej weszły w życie częściowe 2-letnie 

zakazy stosowania trzech insektycydów z grupy neonikotynowidów: tiametoksamu  

(produkowanego przez koncern Syngenta ) oraz imidaklopridu i klotianidyny) 

produkowanych przez Bayer). Zakazy są spowodowane szkodliwym oddziaływaniem 

wymienionych pestycydów na pszczoły.  Neonikotynoidy to stosunkowo nowa grupa 

insektycydów stanowiących pochodną nikotyny. Działają bardzo skutecznie 

w zwalczaniu niektórych szkodników, ponadto są stosowane w różnej formie 

i na różnego typu uprawach. Wykorzystuje się je również w ogrodnictwie między 

innymi w ochronie drzew owocowych. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności (EFSA) bazując na badaniach naukowych stwierdził wysoką toksyczność 

ostrą spowodowaną bezpośrednim kontaktem ze skażonym materiałem. Pszczoły 

są szczególnie narażone na konsumpcję pozostałości insektycydów w pyłku lub 

w nektarze. Rozporządzenie wykonawcze Komisji ( UE ) nr 485 / 2013 /2/ zabrania 

używania klotianidyny, tiametoksamu i imidaklaopridu na uprawach atrakcyjnych dla 

pszczół miodnych. Zakaz nie jest obowiązujący w przypadku produkcji szklarniowej, 

jak również nie dotyczy uprawy, które nie są uznawane za atrakcyjne dla pszczół. 

Kolejnym wyjątkiem jest możliwość stosowania oprysków dolistnych po okresie 

kwitnienia rośliny. Nieprzemysłowe użycie wyżej wymienionych pestycydów jest 

również zakazane. Tekst rozporządzenia przewiduje jednak, że w ciągu dwóch lat od 

jego wejścia w życie Komisja Europejska zainicjuje przegląd nowych badań 

naukowych dotyczących pestycydów . Jest możliwe, że po tym czasie KE zadecyduje 

o całkowitym zakazie stosowania tych środków. Wprawdzie wprowadzony zakaz 

częściowy i czasowy używania neonikotynoidów w UE to działania w dobrym 

kierunku, jednak w dalszym ciągu budzi w niektórych środowiskach kontrowersje. 

Zakaz nie dotyczy innych pestycydów szkodliwych dla pszczół, / chloropirysfos, 

cypermetryna i deltametryna / . Ponadto zakaz nie uwględnia wpływu pestycydów na 

inne zwierzęta oraz owady zapylające np. trzmeli , które są często efektywniszymi 

zapylaczami, niż pszczoły .  

 Szczegółowe rozporządzenia w sprawie obowiązujących działań na rzecz 

zrównoważonego stosowania pestycydów znajdują się w Dyrektywie Parlamentu 
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Europejskiego i Rady 2009/128/ WE z dnia 21 października 2009r. W dokumencie 

tym narzucone są krajowe plany działania, które powinny zawierać cele, środki 

i harmonogramy zmierzające do zmniejszenia zagrożenia związanego ze stosowanie 

dla zdrowie ludzi i środowiska. UE zaleca stosowanie alternatywnych metod lub 

technik, uznane za bardziej ekologiczne. Państwa członkowskie są zobowiązane 

ponadto stworzyć system szkoleniowy dla profesjonalistów /użytkowników/, 

dystrybutorów i doradców. Istotnym obowiązkiem dotyczących zabiegów ochrony 

roślin jest obowiązująca kontrola sprzętu do aplikacji pestycydów. Używany do tego 

celu sprzęt musi być poddawany kontroli co 5 lat przez ograny wyznaczone przez 

państwa członkowskie. Zalecane kontrole mają zagwarantować dokładne dozowanie 

i rozprowadzanie pestycydów. Kontrolą są objęte: elementy przeniesienia napędu, 

pompy, urządzenia mieszające, zbiorniki cieczy roboczej, systemy pomiarowe, 

kontrolne i regulacyjne, rury, węże i filtry.  

 W państwach EU obowiązuje w produkcji rolniczej i ogrodniczej stosowanie 

zasad integrowanej  ochrony roślin, która narzuca pierwszeństwo stosowaniu 

środków najmniej zagrażającym zdrowiu i środowisku. System integrowanej produkcji 

roślin umożliwia uzyskanie plonu o wysokich wartościach biologicznych i odżywczych 

oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi. W ramach systemu Państwowa Inspekcja 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa / PIORiN / kontroluje cały proces produkcyjny 

aż rozbiorów. Produkty roślinne poddawane są również ścisłej kontroli pod kątem 

pozostałości środków ochrony roślin, nawozów oraz innych substancji 

niebezpiecznych dla zdrowia. Równie istotną kwestią jest propagowanie ochrony 

środowiska. Celem IP jest ochrona krajobrazu rolniczego i różnorodności 

biologicznej. Należy wziąć pod uwagę wszystkie metody, które w najmniejszym 

stopniu zakłócają funkcjonowanie ekosystemu rolniczego. Ogólne zasady 

integrowanej ochrony roślin obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r.  

 

Produkcja owoców w Polsce a ograniczenie zawarto ści szkodliwych substancji 

w owocach.  

 

 Do niedawna polskie owoce miały raczej niską ocenę na zachodnich rynkach, 

ze względu na niedostosowanie produkcji do standardów zachodnich 

i niejednorodność partii pochodzących z różnych gospodarstw co skutkowało opinią, 
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że nie są one bezpieczne ze względu na nadmiar pozostałości środków 

chemicznych. 

 Od 2004 r. odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej zintensyfikowano 

działania mające na celu dostosowanie wymagań w zakresie jakości  żywności 

do jednolitego rynku europejskiego i światowego. W praktyce oznaczało 

to dostosowanie do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, w zakresie 

higieny produkcji, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa 

żywności i wprowadzenie certyfikatów jakościowych. 

 

 Obecnie w Polsce funkcjonują różne systemy narzucające dyscyplinę 

produkcji ogrodniczej w gospodarstwach m.in.: 

• Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza (ZDPR) - jako warunek uzyskania wsparcia w 

ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006 

i Sektorowego Programu operacyjnego (SPO) 

• Integrowana Produkcja - w UE w wielu uprawach obowiązujący standard 

• EUREPGAP - European Good Agruculture Practice -europejska dobra 

praktyka rolnicza 

• HACCP - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli 

• Rolnictwo ekologiczne - Listy Kontrolne Tesco 

 

Integrowana produkcja owoców IPO.  

 

 Podstawową zasadą Integrowanej Produkcji (IP) jest ograniczenie populacji 

szkodników przy użyciu metod innych, niż chemiczne lub poprzez integrowanie 

ograniczonych zabiegów chemicznych z czynnikami nie chemicznymi, w tym także 

biologicznymi. Wśród czynników biologicznych najważniejszą rolę odgrywają owady 

drapieżne i pasożytnicze. Ich działalność jest nie do przecenienia. Bez udziału tych 

organizmów zwalczanie wielu szkodników byłoby bardzo trudne, mimo stosowania 

najbardziej wyrafinowanych środków ochrony roślin.  

 W uprawach sadowniczych bardzo cenne są  maleńkie (0,5 mm dł.) 

parazytoidy z rodzaju kruszynek. W ciągu sezonu wegetacyjnego kruszynek 

w naszych warunkach może mieć nawet 7 pokoleń. W sadach pasożytują przede 

wszystkim jaja takich szkodników jak: pierścienica nadrzewka, piędzik przedzimek, 

zwójka różóweczka i inne gatunki zwójkówek, owocówka jabłkóweczka i owocówka 
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śliwkóweczka, znamionówka tarniówka, niestrzęp głogowiec, kuprówka rudnica oraz 

na jajach różnych gatunków sówek. Rola kruszynka, mimo jego mikroskopijnych 

wymiarów, w ograniczeniu liczebności wielu szkodników, jest nie do przecenienia. 

 Biedronki są jedną z najpowszechniej występujących grup sprzymierzeńców 

sadowników. Jedną z ważniejszych zalet tych owadów jest fakt, że są one 

drapieżcami zarówno w stadium dorosłym, jak też we wszystkich stadiach 

larwalnych. Intensywnie tępią  przede wszystkim mszyce, miodówki, czerwce 

i przędziorki, a także drobne larwy motyli i muchówek.  

 Złotooki. Z punktu widzenia biologicznej ochrony roślin przed szkodnikami 

do przydatnych należy zaliczyć wszystkie gatunki tego rodzaju. Samice składają jaja 

najczęściej w pobliżu kolonii mszyc, przędziorków lub miodówek. Często spotykamy 

je licznie w uprawach sadowniczych.  

 Drapieżne muchówki bzygowate (Syrphidae) to rodzina drapieżnych 

gatunków, które zasługują na szczególną uwagę sadowników. Owady te 

powszechnie występują zarówno w sadach, jak i w uprawach krzewów jagodowych. 

Podobnie jak u biedronek wszystkie stadia larwalne intensywnie żerują w koloniach 

mszyc. Szczególnie pożyteczne są larwy starszych stadiów rozwojowych ze względu 

na duże zapotrzebowanie pokarmowe. Ocenia się, że jedna larwa, w zależności od 

gatunku oraz  od wielkości i gatunku zjadanych mszyc, potrafi w ciągu swojego życia 

zniszczyć od 100 do 900 a nawet, jak podają niektórzy autorzy, do ok. 2000 mszyc. 

Tak więc jedna larwa zdolna jest zniszczyć całą dość liczną kolonię tych szkodników. 

 

     
 

Fot. 6. Omawiane wyżej owady 

 

 Integrowana produkcja to dość trudny i wymagający  system gospodarowania, 

który w sposób harmonijny wykorzystuje metody techniczne i biologiczne w uprawie, 

nawożeniu i ochronie roślin. Celem takiego systemu produkcji jest uzyskanie stabilnej 

wydajności i odpowiedniego dochodu rolniczego w sposób nie zagrażający 

konsumentom (czyli zminimalizowanie zawartości pozostałości środków chemicznych 
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w plonach) i środowisku przyrodniczemu. Producenci, którzy nie podejmą działań 

związanych z IP, zmniejszą swoje szanse funkcjonowania na unijnych rynkach. 

Niestety obecnie w naszym kraju IP obejmuje jeszcze nieznaczny zakres upraw 

( kilka procent sadów towarowych). Jednak rok 2004 zainicjowała powstanie 

narodowego systemu kontrolowanej integrowanej produkcji w Polsce i stał się on 

rozpowszechniany. Przyjęto założenie, że wprowadzany system IP będzie 

kompatybilny we wspólnych obszarach z systemem EUREPGAP i niemieckim QS. 

Posiadanie certyfikatu jest warunkiem pełnego uczestnictwa na rynku 

w Zjednoczonej Europie. Certyfikat jest wydawany na okres 12 miesięcy przez 

Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

 IP jest pierwszym krokiem do uzyskania przez gospodarstwo certyfikatów 

potwierdzających najwyższa jakość produktu - m.in. certyfikatu EUREPGAP. 

 

Produkcja owoców w Niemczech a ograniczenie zawarto ści szkodliwych 

substancji w owocach. 

 

 W 2006 roku rozpoczęła się w Niemczech medialna burza dotycząca owoców 

z pozostałościami środków ochrony roślin,  zmieniła ona podejście odbiorców 

(głównie sieci handlowe), do wymagań z tym związanych. 

 Normy europejskie dotyczące MRLi okazały się niewystarczające i wiele sieci 

handlowych mocno zaostrzyło kryteria co do dopuszczalnych poziomów pozostałości 

w owocach. Dziś niemieccy sadownicy wiedzą już jak produkować jabłka, by spełnić 

te wymagania. Projekt Fruit Quality Contract, zainicjowany przez firmę Syngenta 

umożliwił osiągnięcie tych norm w krajach Europy Zachodniej i wkrótce ma 

to umożliwić również polskim producentom. 

 FQC zapoczątkowano we Włoszech w odniesieniu do ochrony winogron, 

a następnie wprowadzono w Hiszpanii, gdzie program był zastosowany dla owoców 

pestkowych. W przypadku jabłek ochrona ta zaczęła się w Niemczech. 

 Uwe Harzer przybliża jak w praktyce realizowany jest program FQC 

w Niemczech. Podkreślał on, że obecnie nie da się całkowicie wyeliminować 

pozostałości pestycydów w produkowanych jabłkach. Natomiast możliwe jest takie 

zaplanowanie programów ochrony, by uzyskane owoce spełniały specyficzne 

wymagania konkretnych odbiorców. Zwłaszcza w Niemczech są one bardzo 

restrykcyjne, np. sieć Aldi dopuszcza obecność w owocach maksymalnie 3-5 
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substancji aktywnych, a sumaryczny poziom MRL nie może przekraczać 80% normy 

europejskiej. Z kolei Lidl i Kaufland oczekują, by poziom pozostałości 

poszczególnych s.a. w jabłkach nie przekraczał 33% norm europejskich. Aby zatem 

spełnić te wymagania, konieczne jest bardzo szczegółowe zaplanowanie ochrony 

upraw i radykalne ograniczenie liczby stosowanych substancji aktywnych. Jest to 

trudne, ale jednak możliwe. Niezbędna  jest do tego wiedza m.in. o tym, jak długo 

pozostałości poszczególnych pestycydów utrzymują się w tkankach produkowanych 

owoców. Wykazano, że w przypadku fungicydów używanych do zwalczania parcha 

jabłoni pozostałości środków zawierających dodynę czy dithianon wykrywane są 

w jabłkach około 130 dni po zabiegu, podczas gdy cyprodinil rozkłada się w ciągu 75 

dni. Spośród środków stosowanych do zwalczania zwójek najdłużej rozkładają się 

substancje, takie jak metoksyfenozyd, indoxacarb czy fenoxycarb – ponad 100 dni, 

podczas gdy benzoesan emamektyny rozkłada się w ciągu jedynie kilkunastu  dni. 

 Ochrona, w której ogranicza się liczbę stosowanych substancji aktywnych, jest 

bardzo trudna i tak naprawdę sprzeciwia się nieco zasadom integrowanej ochrony, 

ale pewien wypracowany kompromis jest konieczny, by sprzedawać jabłka 

wymagającym niemieckim sieciom. 

 

Ogrodnictwo ekologiczne na przykładzie Herzapfelhof  Altes Land  

 

 Obecnie to duże gospodarstwo nastawione na produkcję owoców. Jednak 

jego korzenie sięgają 18 wieku. W tym czasie było to małe, typowe gospodarstwo 

o powierzchni 4 hektarów uprawiające owoce i hodujące kilka zwierząt 

gospodarskich. Z biegiem lat i z pokolenia na pokolenie, gospodarstwo owocowe 

rozwijało się. 

 Dziś Luhs Hein i jego syn, Rolf uprawiają 20 hektarów ziemi. Dla porównania, 

odpowiednik powierzchni 40 boisk piłkarskich! Roczna wielkość zbiorów wynosi około 

700 ton owoców. Są to jabłka, wiśnie, śliwki, śliwki i gruszki. Kolejny rozwój jest już 

w zasięgu wzroku; bo w tej chwili jest gospodarstwo owoców przekształca się na 

rolnictwo ekologiczne. 
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Fot. 7, 8. Widok na sady w gospodarstwie Herzapfelhof w Niemczech 

 

 Lokalizacja sadów oferuje idealne warunki do uprawy owoców. Wynika 

to z faktu, że Stary Kraj znajduje się w dolinie Łaby. Gleby są tutaj bardzo bogate 

w składniki odżywcze co jest bardzo istotne dla uprawy drzew owocowych. 

Dodatkowym aspektem jest tutaj łagodny klimat. 

W skład pracowników firmy wchodzą: Hein i Beate Luhs (4 pokolenie rodziny Luhs), 

wspierani przez syna Rolfa  i córkę Meike, oraz potężny i zmotywowany zespół 

pracowników. 

 Produkcja w gospodarstwie odbywa się w standardach Unii Europejskiej i jest 

odpowiednio kontrolowana i certyfikowana. Gospodarze wprowadzają integrowaną 

ochronę roślin łącząc zabiegi chemiczne z ochroną biologiczna swoich sadów. 

 

         

 

Fot. 9. Certyfikaty jakości produktów uzyskane przez gospodarstwo Herzapfelhof 
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Dodatkowa proekologiczna działalno ść gospodarstw w Niemczech – edukacja 

społecze ństwa.  

 

 Wspaniałym pomysłem jest również działalność turystyczno-edukacyjna 

gospodarstwa Herzapfelhof. Polega ona prezentowaniu zwiedzającym struktury 

działalności gospodarstwa ekologicznego, przybliżeniu wartości ochrony dawnych 

rodzimych odmian drzew owocowych. Poprzez pomysłowe zagospodarowanie części 

sadu i zaprojektowanie w nim „Herz-Apfel-Garten”, który stworzony jest głownie 

ze starych odmian jabłoni zwiedzający mogą poznać te odmiany, skosztować ich 

owoców oraz odpocząć w cieniu ich liści na zorganizowanym placu piknikowym 

w kształcie serca. 

 W gospodarstwie na każdym kroku spotykamy tablice informacyjne z opisami 

odmian drzew owocowych oraz związane z etapami produkcji i wykonywaniem 

zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie. Taka działalność tego gospodarstwa choć 

przynosi niewielki procent dochodu, ma za zadanie głownie promować ekologię, 

region oraz wspaniałe lokalne owoce i ich przetwory. 
 

     

 

     

 

Fot. 10 – 13. Rekreacyjno-edukacyjne założenie w postaci nasadzeń na planie jabłka 
oraz gama produktów regionalnych pochodzących z gospodarstwa Herzapfelhof 
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Podsumowanie  

 

 W trosce o zdrowie człowieka i czyste środowisko coraz częściej propaguje 

się ekologiczne metody produkcji rolniczej i ogrodniczej. Taka metoda 

gospodarowania opiera się na zrównoważonej produkcji roślinnej, dopuszcza 

do użycia w uprawie i przetwórstwie tylko środki naturalne. Dzięki wykluczeniu 

pestycydów i nawozów przetworzonych przemysłowo nie powoduje zanieczyszczenia 

gleb i wód gruntowych, ogranicza wypłukiwanie składników pokarmowych z gleby, 

sprzyja bioróżnorodności, wymaga niewielkich nakładów energii i wytwarza żywność 

wysokiej jakości.  

 Ekologia na stałe zagościła w naszym życiu i wyznacza nowe trendy w ocenie 

jakości produktów. Ekologiczna żywność uznawana jest za lepszą, ale by dane 

gospodarstwo rolnicze mogło nazywać się „ekologicznym”, musi spełniać określone 

standardy. Jakość, a nie ilość – to kwintesencja rolnictwa ekologicznego. Oczywiście, 

wydajność również ma znaczenie, ale w rolnictwie ekologicznym nie chodzi 

o maksymalne wyeksploatowanie posiadanych gruntów, tylko o zoptymalizowanie 

produkcji rolnej. Ochrona środowiska jest podyktowana względami praktycznymi: 

dobrze zagospodarowana ziemia będzie służyć dłużej i zapewniać lepsze plony. 

W gospodarstwie ekologicznym wykorzystuje się odnawialne źródła energii, 

na przykład pompy ciepła, niezwykle ważne jest też utrzymanie czystości 

środowiska, dzięki czemu płody rolne nie tracą swoich wartości odżywczych. 

Zabronione jest stosowanie nawozów sztucznych - do użyźniania ziemi stosuje się 

wyłącznie kompost, obornik oraz minerały naturalnie występujące w przyrodzie. 

Powrót do natury nie oznacza całkowitej rezygnacji ze zdobyczy współczesnej nauki 

– w rolnictwie ekologicznym pomagają przecież maszyny rolnicze i kombajny 

zbożowe. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarstwa ekologicznego 

opracowała Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego IOFAM. 

 Produktem końcowym tak prowadzonego gospodarstwa jest żywność 

ekologiczna. To określenie bywa nadużywane, bo ekologiczne są wyłącznie 

te produkty, które posiadają stosowny certyfikat. Na etykiecie musi się znaleźć nazwa 

organu kontrolującego żywność oraz symbol „Rolnictwa ekologicznego” i unijne logo 

żywności ekologicznej. 
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Rozdział V 

 

 

 

 

Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych 

do żywno ści podczas wykonywania prac 

naprawczych i obsługi środków technicznych 
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Wstęp. 

 

 

 

 Maszyny i urządzenia, mające zastosowanie w produkcji i przetwórstwie 

żywności, mogą być źródłem wprowadzania do żywności substancji szkodliwych. 

 Każda maszyna lub urządzenie techniczne powinny posiadać kompletną 

dokumentację techniczno – ruchową ( DTR ). Dokumentacja techniczno – ruchowa, 

zwana również paszportem maszyny, jest opracowana dla każdej maszyny lub 

urządzenia osobno i powinna zawierać dane: 

• Charakterystykę, zawierającą informację o urządzeniu takie jak: dane 

ewidencyjne, wymiary zewnętrzne, pojemność, moc zainstalowanych silników, 

wydajność, prędkości robocze, masę całkowitą itp.  

• Rysunek zewnętrzny. 

• Wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego. 

• Schematy kinematyczne, elektryczne, pneumatyczne przedstawiające sposób 

podłączenia. 

• Schematy funkcjonowania. 

• Instrukcję użytkowania. 

• Instrukcję obsługi. 

• Instrukcje konserwacji i smarowania podającą podstawowe czynności jakie 

należy wykonać w tym zakresie. 

• Instrukcję BHP. 

• Normatywy remontowe określające czynności wykonywane podczas napraw 

bieżących, średnich i głównych. 

• Wykaz części zamiennych, które nie wchodzą w skład wyposażenia 

urządzenia a ulegają szybkiemu zużyciu oraz wskazówki dotyczące sposobu 

ich zamawiania. 

• Wykaz części zapasowych. 

• Wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia. 



Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  

105 

• Wykaz załączonych rysunków. 

• Dane odnoszące się do niedozwolonych sposobów użytkowania urządzenia, 

środków ochronnych czy kwalifikacji operatorów. 

DTR powinna być zgodna z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 17 maja 2006 roku. 

 Aby zabezpieczyć się przed możliwością wprowadzenia do żywności 

substancji szkodliwych dla zdrowia, podczas jej przetwarzania, należy bezwzględnie 

przestrzegać wszystkich postanowień zawartych w dokumentacji  techniczno – 

ruchowej. Przestrzeganie zapisów DTR zapewnia bezawaryjność  w pracy 

urządzenia. 

 Różnorodność konstrukcji maszyn i urządzeń narzuca konieczność 

opracowania zasad eksploatacji i naprawy oraz zasad bezpiecznej pracy dla każdej 

maszyny. Przy odbiorze nowo zakupionych maszyn i urządzeń należy sprawdzić stan 

techniczny, na podstawie dokumentacji, oceniając jej kompletność, wygląd 

zewnętrzny i wewnętrzny oraz sprawność maszyny. Zasadniczym warunkiem 

właściwej pracy maszyn i urządzeń jest ich prawidłowa obsługa, która należy 

wykonać zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami. 

 Czynności eksploatacyjne jak: uruchamianie i zatrzymywanie maszyn, 

regulacja parametrów, czynności załadowcze i wyładowcze surowców i produktów, 

obsługa techniczna, przeglądy i naprawy muszą być prowadzone zgodnie 

z zaleceniami w dokumentacji. Po zakończonej pracy należy wykonać czynności 

konserwacyjne związane z myciem, czyszczeniem i smarowaniem. Wszystkie 

te czynności należy wykonać po uprzednim odłączeniu maszyn i urządzeń od 

instalacji elektrycznej. Czynności konserwacyjne mają na celu zapewnić ciągłość 

pracy urządzeń i przedłużyć okres ich eksploatacji. Oprócz stałych czynności 

konserwacyjnych są wykonywane przeglądy okresowe, które sprawdzają stan 

techniczny maszyn, usuwają ewentualne usterki i określają terminy i zakresy napraw 

czy kolejnych przeglądów. Użyte do mycia, czyszczenia, dezynfekcji i smarowania 

materiały muszą spełniać wymagania, zawarte w stosownych przepisach, odnoszące 

się do przetwórstwa żywności. 
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Właściwy przebieg procesów technologicznych w przetwórs twie żywno ści  

 

 Właściwy przebieg większości procesów technologicznych w przetwórstwie 

żywności zależy od utrzymania na określonym poziomie takich parametrów 

fizycznych takich jak: 

• temperatura, w jakiej powinny przebiegać procesy związane z: niszczeniem 

drobnoustrojów – pasteryzacja, sterylizacja, przedłużeniem trwałości – 

zamrażanie, chłodzenie, nadawanie odpowiednich cech organoleptycznych – 

gotowanie, parzenie, smażenie, pieczenie. 

• ciśnienie, w urządzeniach pracujących pod zwiększonym ciśnieniem – 

autoklawy, rurociągi. 

• wilgotność powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynach. 
 

 Kontrolowanie tych ważnych parametrów dokonywane jest za pomocą 

aparatury kontrolno – pomiarowej, właściwej dla przetwórstwa spożywczego. 
 

 

 

Fot. 14. Bezkontaktowy pomiar temperatury. Fot. 15. Przyrząd do pomiaru temperatury. 
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Fot. 16. Elektroniczny termometr higrometr  Fot. 17. Termometr higrometr barometr LB-
707 z powiadamianiem SMS, rejestrator.  

 

Kontrolowanie tych ważnych parametrów dokonywane jest za pomocą aparatury 

kontrolno – pomiarowej, właściwej dla przetwórstwa spożywczego. Pomiar tych 

wielkości z odpowiednią dokładnością jest ważną sprawą dla przebiegu procesu 

i jakości otrzymanego produktu. 

Do pomiaru temperatury służą termometry wycechowane w stopniach jednej 

z uznanych skal termometrycznych – w Polsce przyjęto międzynarodową skalę 

stopni Celsjusza. Do pomiaru wilgotności – higrometry. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie 

warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie 

środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. 

Nr 30 z dnia 20 kwietnia 2000, poz. 377) zobowiązuje zakłady produkcyjne 

oraz zakłady wprowadzające artykuły spożywcze do obrotu do bieżącej kontroli 

i rejestracji warunków przechowywania artykułów spożywczych w magazynach 

poprzez instalowanie termometrów i higrometrów do mierzenia temperatury 

i wilgotności powietrza (§22, §32 pkt 4, §38 pkt 2 oraz §69 pkt 3); 

 Przepisy Unii Europejskiej (Dyrektywy Rady 64/433, 71/118 i 77/99) - przepisy 

nakazują stosowanie termografów do pomiarów, rejestracji i dokumentacji 

temperatury w pomieszczeniach rozbioru mięsa, odkostniania i zamykania 

w opakowania bezpośrednie, chłodniach składowych, magazynach i transporcie; 
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Właściwe magazynowanie paliwa w gospodarstwie i jego dy strybucja 
do pojazdów 
 

 

 Wielu rolników, aby nie tracić czasu na dojazdy do stacji paliw, magazynuje 

paliwo w gospodarstwie. Bardzo często czyni się to niestety wbrew podstawowym 

zasadom bezpieczeństwa, gromadząc olej napędowy w zbiornikach i beczkach, które 

zupełnie się do tego nie nadają. Takie przechowywanie paliw stwarza ogromne 

zagrożenie, stwarzając potencjalne źródło pożaru lub skażenia środowiska. Aby 

zapobiec zagrożeniu można przechowywać oraz zapewnić wewnętrzną dystrybucję 

oleju napędowego w gospodarstwie stosując przenośne, bezciśnieniowe zbiorniki 

dwupłaszczowe. 

 

 

 

Fot. 18. Urządzenie dozujące do oleju napędowego FuelMaster 
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Fot.19 . Mobilne urządzenie TruckMaster 

 Jako przykład można podać zbiorniki Ropotank toruńskiej firmy Swimer 

o pojemności od 1350 do 15000 litrów oraz przenośne urządzenia dozujące do oleju 

napędowego FuelMaster firmy Titan Eko o pojemnościach od 1200 do 9000 litrów. 

Paliwo jest magazynowane w dwupłaszczowych zbiornikach polietylenowych. 

Dwupłaszczowa konstrukcja zbiorników zapewnia maksymalne zabezpieczenie 

przed wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska naturalnego. 

Zbiorniki te wykazują większą od stalowych odporność na utlenianie. Urządzenia 

te są odporne na promieniowanie ultrafioletowe, nie sprzyjają ponadto rozwojowi 

glonów. Technologia wytwarzania zapewnia im jednolitą, pozbawioną złączy 

strukturę, gwarantującą bardzo dużą szczelność. Zbiorniki polietylenowe mogą być 

użytkowane w temperaturze od -50 do +60°C. Wyposażenie standardowe obejmuje 

oprzyrządowanie do napełniania i dystrybucji paliwa a także m.in. system alarmowy 

przepełnienia i ewentualnego przecieku. Firmy oferują również przenośne zbiorniki 

do tankowania oleju napędowego  w polu. Są to najczęściej polietylenowe zbiorniki 

o pojemności od 125 do 900 litrów. Zawierają w standardowym wyposażeniu wąż 

ssawny z zaworem odcinającym oraz filtrem, wydajną pompę, przewód 

dystrybucyjny, nalewak z automatycznym zaworem odcinającym, odpowietrznik 

zapobiegający wylewaniu paliwa podczas transportu. 
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 Opisane urządzenia na olej napędowy z układem dystrybucyjnym nie tylko 

zwiększają bezpieczeństwo ale też zapobiegają zanieczyszczeniu środowiska oraz  

umożliwiają tankowanie paliwa w dowolnym miejscu i czasie. 

 

Zagospodarowanie zu żytych olejów, filtrów i innych materiałów 

eksploatacyjnych.  

 

 Zgodnie z obowiązującą w Polsce „Ustawą o odpadach” z dnia 27 kwietnia 

2001 roku, olejami odpadowymi są zużyte oleje z silników spalinowych, przekładni  

i oleje hydrauliczne. Według tej Ustawy oleje przepracowane i filtry olejowe 

są uważane za odpady niebezpieczne, z którymi należy obchodzić się szczególnie 

ostrożnie. Artykuł 39 Ustawy szczegółowo określa zasady ich zagospodarowania. 

W artykule mówi się między innymi, że „posiadacz odpadów w postaci olejów 

odpadowych, powstałych w wyniku prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej, powinien przekazać je podmiotowi gwarantującemu zgodne z prawem  

ich zagospodarowanie. Zakazuje się mieszania olejów odpadowych z innymi 

odpadami niebezpiecznymi w czasie ich zbierania lub magazynowania oraz zrzutu 

olejów odpadowych do wód i gleby”. 

 Oleje przepracowane, pochodzące z maszyn  rolniczych, to przede wszystkim 

zużyte oleje silnikowe, rzadziej przekładniowe czy hydrauliczne. Są one bardzo 

mocno zanieczyszczone związkami pochodzącymi ze spalania oleju napędowego, 

głównie siarki, fosforu i dużej ilości metali ciężkich. Dodatkowo wysoka temperatura 

powoduje termiczny rozkład oleju i powstanie nowych toksycznych związków o słabej 

zdolności do biologicznego rozkładu. Przepracowany olej zawiera również dużą ilość 

opiłków metali powstałych w wyniku tarcia współpracujących powierzchni części 

maszyn. 

 Rolnicy najczęściej starają się we własnym zakresie zagospodarować 

przepracowany olej. Wykorzystują go w gospodarstwach do konserwowania 

elementów roboczych maszyn w celu zabezpieczenia ich przed korozją. Wbrew 

ogólnie panującemu przekonaniu  przepracowany olej silnikowy nie chroni 

powierzchni przed korozją, a wręcz przeciwnie – przyspiesza ją. Znajdująca się 

w nim siarka łączy się z wodą, tworząc kwas siarkowy, który  przyspiesza procesy 

korozji. Dodatkowo padające deszcze spłukują olej z powierzchni maszyn, 

powodując przenikanie szkodliwych substancji z przepracowanego oleju do gleby. 
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Wyciek oleju do gleby stwarza groźne, bardzo często nieodwracalne w skutkach 

zatrucie jej wierzchniej warstwy gleby oraz wód gruntowych. Poprzez cieki wodne 

i wody podskórne przepracowany olej dostaje się do zbiorników wodnych i rzek. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić że, obecność 1 litra 

przepracowanego oleju w jakimkolwiek akwenie wodnym skaża i czyni niezdatnym 

do picia 1- 5 mln litrów wody. Można wymienić trzy główne czynniki, od których 

zależy stopień wpływu oleju na środowisko. Są to: skłąd chemiczny, temperatura 

robocza w maszynie oraz sposób obchodzenia się z olejem. Skład chemiczny jest 

oczywiście czynnikiem dominującym  i charakteryzuje on potencjalny wpływ oleju na 

środowisko a także  narzuca sposób jego zagospodarowania. Temperatura robocza 

określa zużycie oleju w czasie eksploatacji oraz intensywność przemian fizyko-

chemicznych . Stopień toksyczności jest zróżnicowany i zależy od struktury 

komponentów, jednak prawie wszystkie oleje smarowe stanowią zagrożenie 

dla gleby i wody.  

 Stosowane są trzy sposoby zagospodarowania przepracowanych olejów: 

użycie ich jako paliwa kotłowego, przetworzenie i pozyskanie z nich nowych 

surowców petrochemicznych oraz poddanie procesom oczyszczania i przywrócenie 

im pierwotnych właściwości. Wykorzystanie przepracowanych olejów jako paliwa 

kotłowego jest metodą najtańszą, ale stwarzającą ogromne zagrożenie 

dla środowiska, zwłaszcza gdy oleje spala się w nieprzystosowanych do tego celu 

piecach. Z tego względu wykorzystuje się oleje przepracowane jako paliwo 

dodatkowe, niezbędne w instalacjach do spalania odpadów. Instalacje takie 

są wyposażone w urządzenia oczyszczające. Rafinacją olejów przepracowanych 

zajmują się przede wszystkim zakłady petrochemiczne i rafinerie. Umożliwia ona 

otrzymanie olejów silnikowych po kosztach niższych niż klasyczną drogą z ropy 

naftowej. 

 Podstawową zasadą w postępowaniu z olejami odpadowymi jest 

ich selektywna zbiórka i magazynowanie. Należy pamiętać o tym, że olejów różnych 

typów nie należy mieszać ze sobą. Wymieszanie ze sobą olejów silnikowych 

i przekładniowych praktycznie uniemożliwia ich rafinację. Zabronione jest oczywiście 

mieszanie olejów z innymi odpadami lub substancjami, a w szczególności 

z odpadami stałymi, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, 

płynami hamulcowymi oraz innymi substancjami chemicznymi niebędącymi olejami. 

Oleje przepracowane powinny być bezpiecznie przechowywane. Miejsce 
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przeznaczone do ich składowania powinno być zadaszone  i zabezpieczone przed 

możliwością zanieczyszczenia gruntu. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia 

przepracowanych olejów powinny być szczelne, wykonane z materiałów niepalnych 

i odporne na działanie olejów. Każdy pojemnik powinien być oznaczony 

w widocznym miejscu napisem : „Olej odpadowy”. 

 

 

Fot.20 Magazynowanie olejów zużytych 

 Problemem w gospodarstwach są również filtry olejowe. Są wykonane 

z różnych materiałów tj.  metalu, gumy, tworzyw sztucznych, papieru a także 

zawierają duże ilości osadów i zanieczyszczeń, co dyskwalifikuje je jako złom 

metalowy. Traktowane są jako bezużyteczne odpady i bardzo często pozostawiane 

są w przypadkowych  miejscach lub niewłaściwie składowane, co stwarza ogromne 

zagrożenie dla środowiska, poprzez  wyciek oleju przepracowanego z osadami 

i zanieczyszczeniami. Przepracowane oleje i filtry można oddawać do punktów 

zbiórki. Są to najczęściej wybrane stacje paliw lub technicznej obsługi maszyn oraz 

punkty demontażu samochodów. Stacje takie odbierają oleje i filtry bezpłatnie. 

 Podobnie postępuje się ze zjełczałymi  przeterminowanymi smarami stałymi. 

Jeżeli nie można już zużyć takiego smaru, chociażby ze względu na powstające 

odcieki, należy go zabezpieczyć w szczelnym pojemniku i oddać do stacji obsługi. 



Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  

113 

Nie wolno go stosować do konserwacji łańcuchów czy otwartych przekładni maszyn 

rolniczych, ponieważ odcieki, przedostając się do gleby, bardzo intensywnie 

ją zanieczyszczają. 

 

Przestrzeganie zasad post ępowania podczas mycia sprz ętu rolniczego 

w gospodarstwie  

 

 Okazją do mycia jest nie tylko koniec sezonu użytkowania, czy też okres 

zimowego przechowywania ale też bieżąca potrzeba. Wbrew pozorom utrzymanie 

czystości maszyn w gospodarstwie nie musi być uciążliwe, pod warunkiem jednak, 

że jest ono wyposażone w odpowiednio przystosowane urządzenia do mycia. Oprócz 

zanieczyszczeń mechanicznych w niektórych maszynach rolniczych zespoły robocze 

mają kontakt ze środkami chemicznymi – nawozami mineralnymi i środkami ochrony 

roślin – których pozostałości wykazują agresywne oddziaływanie. Do uciążliwych 

zanieczyszczeń pokrywających elementy robocze maszyn i ciągników zalicza się 

także smary, oleje i inne produkty ropopochodne, które w połączeniu 

z zanieczyszczeniami mechanicznymi tworzą trudne do usunięcia osady. 

 Do mycia sprzętu w gospodarstwie można użyć zarówno zimną, jak i gorącą 

wodę. Zimna woda pod odpowiednim ciśnieniem w pełni wystarcza do usunięcia 

ziemi i materiałów organicznych. Nie wystarcza jednak do oczyszczenia maszyn 

ze środków chemicznych, olejów i smarów. Do tego celu najlepiej nadaje się gorąca 

woda z dodatkiem odpowiednich środków myjących, alkalicznych do mycia 

elementów ze stali, staliwa i żeliwa oraz nieagresywnych emulsji do mycia 

podzespołów ze stopów aluminium. Usuwanie zanieczyszczeń z wykorzystaniem 

gorącej wody jest jednak uwarunkowane wyposażeniem gospodarstwa w specjalną 

myjnię.  Podejmując zadania związane z myciem maszyn  i ciągników rolniczych 

należy zwrócić uwagę na to, aby zabieg nie stwarzał zagrożenia skażenia 

środowiska naturalnego. Rozpuszczone w wodzie pozostałości pochodzące 

z chemicznych środków ochrony roślin, a także paliwa, oleje i smary mogą wnikać 

do gleby i wód gruntowych. Dlatego zaleca się, aby mycie przeprowadzać 

na wydzielonym stanowisku, obowiązkowo wyposażonym w kratki ściekowe zarówno 

do gromadzenia, jak i odprowadzania zanieczyszczonej wody. 
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Fot. 21, 22 Mycie maszyn i ciągników  na wydzielonym stanowisku. 
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Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do  żywno ści podczas 

prac obsługi opryskiwaczy.  

 

 Skażenia powstające podczas prac związanych z chemiczną ochroną roślin 

można podzielić na skażenia miejscowe i rozproszone. Do skażeń miejscowych 

najczęściej dochodzi w przypadku  rozlania lub rozsypania stężonego środka 

ochrony w miejscu jego przechowywania lub napełniania zbiornika opryskiwacza, 

mycia opryskiwacza, a także przy składowaniu nieopłukanych opakowań. 

Nagromadzenie substancji chemicznych w glebie uniemożliwia ich szybką 

degradację i prowadzi do wyniszczenia organizmów glebowych oraz do groźnego 

w skutkach zmywania substancji do wód powierzchniowych lub ich przesiąkanie 

do wód podziemnych.  Skażenia rozproszone są mniej szkodliwe dla środowiska. 

Powstają w wyniku znoszenia cieczy podczas opryskiwania, albo ociekania z roślin 

i zmywania z powierzchni gleby. Rozproszony na dużej powierzchni rozcieńczony 

środek ochronny ulega szybszemu rozpadowi pod wpływem działania czynników 

chemicznych oraz biologicznych, światła słonecznego i powietrza. Nie oznacza to 

jednak braku wpływu na środowisko. Podczas stosowania herbicydów może dojść do 

zniszczenia roślin rosnących na sąsiednich uprawach. Często stwierdza się 

niedozwolone pozostałości środków grzybobójczych i  owadobójczych w sąsiednich 

uprawach, gdy były stosowane bez zachowania warunków bezpiecznego 

stosowania. Prowadzenie prac chemizacyjnych w pobliżu zbiorników wodnych może 

doprowadzić do skażenia organizmów wodnych oraz ludzi w razie wykorzystania 

wody z tych zasobów jako pitnej.  

 Aby uniknąć skażeń miejscowych należy przestrzegać zaleceń zawartych 

w Kodeksie Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin. Zawsze trzeba zaplanować 

działania związane z opryskiwaniem upraw oraz określić położenie wszelkich 

obszarów wrażliwych, takich jak zbiorniki i cieki wodne, kanały melioracyjne, ujęcia 

wody i inne miejsca wymienione w przepisach prawa. Środki ochrony roślin należy 

przewozić  w oryginalnych opakowaniach, najlepiej w pojemniku zapewniającym ich 

stabilne ustawienie i umożliwiającym zebranie ewentualnych wycieków lub 

rozsypanych preparatów. Załadunek i wyładunek większej ilości środków powinno się 

przeprowadzać na suchej powierzchni, bez wystających elementów mogących 

uszkodzić opakowania. Trzeba też zwracać uwagę na dodatkowe instrukcje 
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w rodzaju „tą stroną do góry”, a przed załadunkiem sprawdzić, czy opakowania są 

całe i nieuszkodzone.  

 
 

Fot. 23. Bezpieczne przewożenie środków ochrony roślin. 

 

 Środki ochrony roślin należy przechowywać we właściwie zlokalizowanym 

i zorganizowanym magazynie, dostępnym tylko dla upoważnionych osób 

i wyposażonym w odpowiednie środki umożliwiające reagowanie na sytuacje 

awaryjne jak np. wycieki,  rozlania czy rozsypania.  

 Do wykonywania zabiegów ochrony roślin stosować sprzęt przebadany 

z oznakowaniem CE. Opryskiwacz powinien być wyposażony w zawory 

przeciwkroplowe i zbiorniki na czystą wodę do płukania układu cieczowego oraz 

zapewnić minimalną objętość pozostałości cieczy w zbiorniku. Przed zabiegiem 

należy wykonać jego kalibrację, aby ustawić zakładaną dawkę cieczy na hektar oraz 

przygotować tyle cieczy użytkowej, ile jest niezbędne. Wszystkie czynności związane 

z kalibracją i przeglądami opryskiwacza należy wykonywać z dala  źródeł wody, 

kanałów melioracyjnych i innych obszarów wrażliwych na skażenie wody, najlepiej na 

wydzielonym stanowisku w gospodarstwie - Biobed. Napełniając zbiornik 

opryskiwacza należy kontrolować wskaźnik poziomu cieczy, aby nie dopuścić 

do przepełnienia zbiornika. Ciecz użytkową należy sporządzać bezpośrednio przed 
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jej użyciem z dala od zbiorników wodnych, a po przygotowaniu nie wolno 

pozostawiać jej bez nadzoru. Przygotowując ciecz roboczą najlepiej korzystać 

z odpowiedniego sprzętu (np. rozwadniacze), a w razie ich braku posłużyć się 

nieprzepuszczalnym materiałem, na którym wykonywane jest mieszanie, bądź 

odważanie. Zaraz po pobraniu środka ochrony roślin opakowania trzeba zamknąć, 

a opróżnione w całości trzykrotnie przepłukać i popłuczyny wlać do zbiornika 

opryskiwacza. Podczas przejazdu opryskiwaczem  na pole  z przygotowaną cieczą 

roboczą należy zachować szczególną ostrożność i nie wjeżdżać w cieki wodne. 

Podczas wykonywania oprysków trzeba zachować właściwe odległości od obszarów 

chronionych.  Nie wolno opryskiwać otwartych zbiorników i cieków wodnych, studni 

i kanałów melioracyjnych. Nie należy również opryskiwać utwardzonych powierzchni, 

z których ciecz może spływać w jednym kierunku i tworzyć skażenia miejscowe.  
 

 

Fot. 24. Gromadzenie zużytych opakowań po środkach ochrony roślin w kontenerze.  

 Należy unikać znoszenia cieczy, szczególnie w sąsiedztwie obszarów 

wrażliwych, a podczas postoju opryskiwacza wyłączyć opryskiwanie. Jeżeli w trakcie 

opryskiwania wystąpią awarie opryskiwacza, to w miarę możliwości trzeba 

je natychmiast usuwać, przy czym czynności naprawcze wykonywać z dala 

od obszarów wrażliwych. Po zabiegu należy umyć opryskiwacz z zewnątrz.  Najlepiej 
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zrobić to w polu, za każdym razem zmieniając miejsce mycia, aby uniknąć 

nagromadzenia się pozostałości środków ochrony roślin w jednym miejscu. Jeżeli 

mimo przeprowadzenia kalibracji opryskiwacza pozostanie w zbiorniku nadwyżka 

cieczy, to należy ją wypryskać na powierzchni uprzednio opryskanej. Nie wolno 

spuszczać pozostałości na ziemię ani w jakimkolwiek innym miejscu. Należy 

wielokrotnie płukać instalację opryskiwacza, a do mycia stosować najmniejszą 

konieczną objętość wody, co umożliwi ograniczenie ilości powstających popłuczyn. 

Jeżeli opryskiwacz jest myty w gospodarstwie, to popłuczyny należy zbierać 

do zamkniętego systemu.  

 

 

Fot. 25. Mycie opryskiwacza na polu. 

 

Fot. 26. Przechowywanie opryskiwacza pod  zadaszeniem. 

 

 W przypadku pozostałości środków ochrony roślin należy zagospodarować 

je we właściwy i bezpieczny sposób. Zawsze należy czytać instrukcję stosowanego 
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środka ochrony roślin, aby sprawdzić czy nie ma specjalnych zaleceń dotyczących 

zagospodarowania pozostałości. Opakowania po środkach ochrony roślin należy 

zwracać do punktu, w którym je kupiliśmy, a pozostałości i preparaty 

niepełnowartościowe zagospodarowywać w sposób legalny. Nie wolno ich porzucać 

lub zakopywać w ziemi czy wylewać do zlewu albo kanału ściekowego. Jeżeli jest 

to możliwe, to pozostałości płynne należy wykorzystać do powtórnego opryskiwania, 

natomiast pozostałości stałe, np. osad z filtrów, rozlane środki ochrony roślin zebrane 

za pomocą trocin lub piasku kompostować lub poddawać innemu sposobowi 

utylizacji. Pozostałości stałe, nieprzetworzone w procesie biodegradacji, powinny być 

utylizowane jako odpad  niebezpieczny. Zawsze podczas pracy ze środkami ochrony 

roślin mogą wystąpić sytuacje awaryjne, takie jak rozlanie lub rozsypanie preparatu. 

Aby zapobiec ewentualnemu skażeniu terenu, należy przygotować absorbent, 

najlepiej trociny, piasek lub wyściółkę dla kotów oraz szufelkę i zmiotkę do zebrania 

skażonego materiału  a także pojemnik i worki foliowe, w których skażony materiał 

będzie przechowywany. 

 Aby zapobiegać skażeniom rozproszonym jeżeli jest to możliwe, należy 

stosować rozpylacze antyznoszeniowe, wytwarzające mniej drobnych kropel 

podatnych na znoszenie lub dodawać do cieczy adiuwanty ograniczające lotność 

kropel. Ograniczenie znoszenia umożliwia utrzymywanie belki polowej na wysokości 

mniejszej niż 50 cm i utrzymywanie prędkości roboczej poniżej 8 km/h. Znoszenie 

cieczy znacznie ogranicza stosowanie pomocniczego strumienia powietrza. 

Decydując się na zakup opryskiwacza wyposażonego w rękaw powietrzny, najlepiej 

wybrać sprzęt z kierowanym strumieniem. Żywopłoty rosnące wokół pól ograniczają 

znoszenie, a nieopryskiwane strefy rozmieszczone wzdłuż obszarów wrażliwych 

ograniczają ilość cieczy docierającej do tych obiektów. W sadach i jagodnikach, 

gdzie stosowane są opryskiwacze sadownicze, należy właściwie dobierać parametry 

robocze sprzętu do opryskiwanych roślin. Dotyczy to wydajności wentylatora i ilości 

powietrza oraz sposobu ustawienia rozpylaczy, np. zmniejszenie odległości między 

nimi a opryskiwanym obiektem. Pomocne są opryskiwacze z regulacją strumienia 

powietrza umożliwiającą korygowanie kierunku strumienia powietrza zależnie 

od kierunku i siły wiatru, a także opryskiwacze wyposażone w ruchome przesłony 

zamykające w razie potrzeby wylot powietrza po jednej ze stron opryskiwacza. 

Należy stosować wytwarzające większe krople rozpylacze antyznoszeniowe 

i inżektorowe. Najskuteczniej ograniczają znoszenie opryskiwacze tunelowe oraz 
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sensorowe, kierujące ciecz tylko w strefy z ulistnieniem. Podobnie jak w uprawach 

polowych, znoszenie można ograniczyć, sadząc żywopłoty lub dodając do cieczy 

opryskowej adiuwanty. 

 Jednym z najważniejszych elementów decydujących o powstawaniu 

lub niepowstawaniu skażeń miejscowych i rozproszonych jest stosowany 

opryskiwacz, jego właściwości eksploatacyjne oraz stan techniczny. W dwóch 

dyrektywach UE, zawierających wymagania dotyczące bezpieczeństwa operatora 

i środowiska, znajduje się zapis, że opryskiwacz musi być zaprojektowany 

i wykonany w sposób ułatwiający jego precyzyjne napełnianie niezbędną ilością 

pestycydu, zapewniający łatwe i całkowite opróżnienie oraz zapobiegający wyciekom 

pestycydów i zanieczyszczeniu źródła poboru wody w trakcie wykonywania tych 

czynności.  
 

 

Fot. 27. Nanoszenie pestycydu na obszary docelowe. 

 Opryskiwacz musi być wyposażony w środki umożliwiające łatwą dokładną 

i pewną regulację dawek, a zaprojektowany i wykonany tak, aby zapewnić 

nanoszenie pestycydu na obszary docelowe, ograniczając tym samym jego utratę na 

innych obszarach oraz zapobiegając znoszeniu pestycydu do środowiska. 

Jego konstrukcja i wykonanie powinny zapobiegać utracie pestycydu po wyłączeniu 

oraz umożliwiać łatwe i dokładne czyszczenie bez zanieczyszczania środowiska. 

W celu sprawdzenia, czy odpowiednie części maszyny spełniają wymagania 
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gwarantujące właściwe dawkowanie i ograniczenie znoszenia cieczy użytkowej, 

producent musi przeprowadzić lub zlecić wykonanie odpowiednich badań 

dla każdego typu danej maszyny. Opryskiwacz spełniający wszystkie wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa oznaczany jest znakiem CE.  

 W istotny sposób do ograniczenia skażeń miejscowych i rozproszonych 

przyczynia się wdrażana do praktyki precyzyjna technika ochrony roślin. Umożliwia 

ona kontrolę przebiegu procesów istotnych z punktu widzenia stosowanej dawki na 

hektar. Połączenie komputera z czujnikami prędkości jazdy ciągnika 

i przepływomierzami umożliwia obliczenie dawki na hektar oraz ilości wypryskanej 

cieczy. W niektórych opryskiwaczach polowych komputery sterujące przepływem 

cieczy zapewniają również optymalny dobór parametrów wewnętrznego płukania 

opryskiwacza, dzięki czemu zmniejsza się zapotrzebowanie na czystą wodę 

niezbędną do uzyskania dokładnego płukania wewnętrznego. 

 W nowoczesnych opryskiwaczach polowych istnieje możliwość 

indywidualnego sterowania pojedynczymi rozpylaczami oraz monitorowania w nich 

przepływu cieczy. Indywidualna kontrola przepływu i możliwość odcinania dopływu 

cieczy do wybranych rozpylaczy umożliwia współpracę z systemami nawigacji 

satelitarnej i wyłączanie opryskiwania nad obiektami wymagającymi specjalnej 

ochrony i w ich pobliżu. Pozycjonowanie opryskiwacza z wykorzystaniem nawigacji 

satelitarnej zapewnia precyzyjne wykonanie zabiegów ochrony roślin na podstawie 

mapy pola. Pozycjonowanie satelitarne w połączeniu z automatycznym sterowaniem 

i wyborem rozpylaczy oraz związanej z nimi zróżnicowanej wielkości kropel 

umożliwia ograniczenie znoszenia kropel na sąsiednie uprawy w zmiennych 

warunkach pogodowych a także umożliwia pryskiwanie pól o nieregularnych 

kształtach. 

 
Podsumowanie.  

 

 System zapewnienia  bezpieczeństwa żywności w Polsce opiera się 

na nadzorze nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności. W Polsce opiera się 

na dwóch systemach kontroli: wewnętrznej i zewnętrznej. Wewnętrzny system 

kontroli (zakładowy) opiera się na Zasadach Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) 

wraz z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Systemem Analizy Zagrożeń 

i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz na systemie norm ISO 9000. Zasady 
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GMP, GHP oraz system HACCP stanowią podstawę do zapewnienia jakości 

zdrowotnej żywności i pasz. ISO 9000 to system zarządzania jakością. Wewnętrzny 

system kontroli bezpieczeństwa żywności leży w kompetencji samych wytwórców 

żywności. Zewnętrzną kontrolę żywności i odżywiania można podzieli_ na dwa 

działy: dział zdrowia reprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia i dział rolnictwa 

reprezentowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jakość 

i bezpieczeństwo żywności nadzorują resorty zdrowia, rolnictwa i rozwoju wsi oraz 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 W Unii Europejskiej główną rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

żywności pełni Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food 

Safety Authority – EFSA), który został powołany rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w styczniu 2002 r. jako część kompleksowego 

programu oceny ryzyka oraz poprawy bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej, 

zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów i przywrócenia zaufania 

do dostaw żywności w Unii.  

 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności stawia sobie za cel pełnienie 

czterech podstawowych misji w zakresie prawodawstwa i polityki unijnej 

i we wszystkich dziedzinach, mających wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz: 

doradztwo naukowe, wsparcie naukowo-techniczne, gromadzenie i analiza danych, 

które umożliwiają przygotowanie charakterystyk i monitorowanie zagrożeń, 

wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz 

oraz wydawanie opinii naukowych. 

 Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa opracowała 

dokument zatytułowany „Ogólne zasady higieny żywności”. Zasady stanowią trwałe 

podstawy dla zapewnienia higieny żywności i powinny być stosowane, 

gdzie to właściwe, łącznie z każdym odpowiednim kodeksem praktyki higienicznej 

i z wytycznymi dla kryteriów mikrobiologicznych. Dokument obejmuje cały łańcuch 

żywnościowy od produkcji pierwotnej do końcowej konsumpcji, podkreślając 

na każdym etapie kluczowe elementy kontroli higieny. Rekomenduje podejście 

oparte, gdzie tylko możliwe, na systemie HACCP w celu poprawy bezpieczeństwa 

żywności, jak to opisano w Systemie Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów 

Kontroli (HACCP) oraz Wytycznych do jego stosowania. 
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Rozdział VI 

 

 

 

 

Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych 

do żywno ści podczas wykonwania prac 

magazynowych i transportowych. 
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Wstęp. 

 

 

 Podczas całego łańcucha żywnościowego, począwszy od pozyskiwania 

surowca, poprzez produkcję, magazynowanie, dystrybucję do fazy konsumpcji 

żywność jest narażona na oddziaływanie czynników, które mogą doprowadzić 

do obniżenia jej jakości, a w konsekwencji powodować negatywne skutki dla zdrowia 

konsumenta. Czynniki te określa się mianem zagrożeń zdrowotnych żywności. 

Rozróżnia się trzy zasadnicze grupy zagrożeń: biologiczne, chemiczne i fizyczne. 

 Pierwszą z nich stanowią zagrożenia biologiczne, związane z występowaniem 

mikroorganizmów chorobotwórczych i saprofitycznych, jak również szkodników 

i pasożytów. Kolejną grupą są zagrożenia chemiczne, do których zalicza się 

wszystkie substancje i związki chemiczne, które wprowadzane do organizmu 

człowieka wraz z żywnością, po przekroczeniu dopuszczalnego poziomu mogą 

wywoływać stany zatrucia. Zatrucie takie bywa natychmiastowe lub występuje po 

dłuższym czasie, po skumulowaniu odpowiedniej ilości czynnika toksycznego. Trzeci 

rodzaj - to zagrożenia o charakterze fizycznym. Dotyczą one najczęściej ciał obcych 

pochodzących z surowców lub przenikających podczas produkcji. Powyższe 

zagrożenia mogą wynikać z zanieczyszczeń surowców, procesu technologicznego, 

otoczenia (maszyn, hal produkcyjnych, powierzchni stykających się z żywnością), 

wody i powietrza, czy też braku należytej higieny. 

 Zagrożenia mikrobiologiczne są to nieakceptowane zanieczyszczenia, wzrost 

lub przeżywalność drobnoustrojów w żywności, które mogłyby spowodować jej 

zepsucie lub wytwarzanie i utrzymywanie się w niej toksyn, enzymów, amin 

biogennych bądź produktów ich metabolizmu. Rozpatrując mikroflorę produktów 

spożywczych należy zaznaczyć, że w wielu z nich mogą lub powinny znajdować się 

mikroorganizmy charakterystyczne dla danego produktu. Ponadto z reguły występują 

mikroorganizmy saprofityczne, których dopuszczalną ilość określają przepisy prawa. 
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Problemem jest natomiast obecność w żywności mikroflory niepożądanej, której 

niekontrolowany wzrost prowadzi do zatruć i zakażeń pokarmowych - główną 

przyczyną jest obecność w żywności toksyn lub innych szkodliwych metabolitów. 

Bakterie wytwarzające toksyny i powodujące zatrucia pokarmowe, rozwijając się 

w produktach spożywczych, nie powodują zmian organoleptycznych żywności, stąd 

też są szczególnie niebezpieczne.  

 Proces psucia się żywności zależy od rodzaju drobnoustrojów, które w niej 

występują, stopnia spełnienia ich wymagań pokarmowych, jak również warunków 

i czasu przechowywania żywności. Bakterie mogą psuć różne rodzaje żywności, 

ponieważ zarówno skład chemiczny jak i właściwości fizyczne sprawiają, że jest ona 

dobrym podłożem do rozwoju. Większość bakterii wymaga do rozwoju wysokiej 

aktywności wodnej i nie powoduje psucia się żywności suchej. Grzyby natomiast 

mogą namnażać się przy mniejszej zawartości wody, dotyczy to głównie pleśni, które 

powodują psucie się nawet suchych produktów, szczególnie przechowywanych 

w wilgotnych warunkach. 

 Spośród mikrobiologicznych zagrożeń szczególne miejsce zajmują grzyby 

strzępkowe, czyli pleśnie. Negatywna działalność pleśni wynika ze strat na skutek jej 

rozwoju na surowcach oraz żywności nieprawidłowo przechowywanej. Pleśnie 

powodują rozkład białek, tłuszczów oraz innych składników, obniżając wartość 

odżywczą żywności. Produktami metabolizmu pleśni są mikrotoksyny, które mają 

działanie toksyczne, jak również mutagenne i kancerogenne. Mogą powodować 

zaburzenia układu pokarmowego, rozrodczego lub uszkodzenia nerek. Z uwagi 

na różnorodne efekty toksyczne oraz dużą odporność na działanie wysokich 

temperatur (pasteryzacja i sterylizacja nie inaktywują ich), obecność mikotoksyny 

w żywności i paszach niesie ze sobą potencjalne zagrożenie dla zdrowia zarówno 

ludzi jak i zwierząt. Żywność zagrożona tymi toksynami to przede wszystkim orzechy 

ziemne, ziarna zbóż, ryż, owoce, sok jabłkowy i mleko.  

 Wirusy w odróżnieniu od bakterii nie mogą rozmnażać się poza komórką 

organizmu gospodarza, dlatego żywność stanowi dla nich jedynie czynnik 

transportujący, umożliwiający rozprzestrzenianie się infekcji. Głównym źródłem 

infekcji pokarmowych wywoływanych przez wirusy jest zakażona woda oraz produkty 

morskie. Wirusy mogą przetrwać w żywności od kilku do kilkunastu dni i nie są 

wrażliwe na rozwój bakterii wywołujących jej zepsucie.  



Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  

127 

 Pasożyty są to organizmy roślinne i zwierzęce żyjące i rozwijające się, 

czasowo bądź stale, na innym lub w innym organizmie, który jest ich żywicielem 

i któremu przynoszą szkodę. Niektóre z pasożytów zagrażają zdrowiu człowieka, 

inne nie przedstawiają większego niebezpieczeństwa. Ważne są te, które odgrywają 

zasadniczą rolę ze względów sanitarno-higienicznych i epidemiologicznych. 

Głównym źródłem pasożytów jest najczęściej zakażone mięso, przetwory mięsne, 

ryby, mleko lub źle umyte warzywa. W produkcji żywności najpoważniejsze 

zagrożenie stanowią następujące pasożyty: włosień kręty (Trichinella spiralis), 

tasiemiec uzbrojony (Taenia solium), tasiemiec nieuzbrojony (Taenia saginata), 

motylica wątrobowa (Fasciola hepatica), glista ludzka (Ascaris lumbricoides), owsik 

ludzki (Enterobius vernicularis), Giardia lamblia oraz Toxoplasma gondii.  

 Do obrotu i przerobu nie może być dopuszczona żywność wykazująca zmiany 

wywołane obecnością szkodników. Szkodniki identyfikowane są na wszystkich 

etapach łańcucha żywnościowego. Do najważniejszych zalicza się: roztocze 

(rozkruszki i roztoczki), nicienie (węgorek pszeniczny i octowy), owady (muchy 

i karaczany), ptaki (najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów przetwórczych 

spotykane są wróble, gołębie, jaskółki i kawki) oraz gryzonie (szczury i myszy). 

Występowanie szkodników lub ich pozostałości w żywności to problem nie tylko 

ekonomiczny spowodowany stratami, ale także sanitarno-epidemiologiczny, 

związany z jakością zdrowotną żywności. 

 W zdecydowanej większości zagrożenia chemiczne są spowodowane 

działaniem człowieka związanym z intensyfikacją produkcji rolnej i przemysłowej. 

Mogą one występować na każdym etapie łańcucha żywnościowego, zaczynając 

od produkcji podstawowej przez przetwórstwo, pakowanie, magazynowanie, 

transport i dystrybucję, a kończąc na konsumencie. Do tej grupy zagrożeń zalicza się 

substancje chemiczne, które wprowadzone do organizmu człowieka w dawce 

przekraczającej dopuszczalny poziom mogą prowadzić do zatruć, stymulować 

powstawanie nowotworów lub wywoływać reakcje alergiczne. Dla większości 

zanieczyszczeń, w odpowiednich przepisach prawa, wyznaczone są dopuszczalne 

poziomy w surowcach i wybranych grupach artykułów żywnościowych (MRL - 

maximum residua limit). Wyroby, w których stężenia nie przekraczają MRL uznawane 

są za bezpieczne. 

 Zagrożenia fizyczne to wszystkie niepożądane obce ciała i materiały, 

które normalnie nie występują w żywności, a które mogą spowodować fizyczne 
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uszkodzenie ciała konsumenta (np. jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelit). Mogą 

również prowadzić do zachłystnięcia, zadławienia, a w najgorszym wypadku - 

uduszenia. Bardzo często wniknięcie obcych ciał do żywności jest bezpośrednio 

związane z jednoczesnym pojawieniem się zagrożenia mikrobiologicznego. 

 

Regulacje prawne.  

 

 Obecnie w Polsce i w Niemczech obowiązują podobne przepisy, 

tj. np. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. I tak według tego 

rozporządzenia: 

 Przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące lub zbierające produkty 

roślinne podejmują odpowiednie działania, według potrzeb: 

• w celu utrzymania w czystości oraz, w miarę potrzeby po wyczyszczeniu, 

dezynfekowania ich we właściwy sposób obiektów, wyposażenia, pojemników, 

skrzyń, pojazdów i statków; 

• w celu zapewnienia, w miarę potrzeby, higienicznych warunków produkcji, 

transportu i składowania, oraz czystości, produktów roślinnych; 

• w celu używania wody pitnej, lub czystej wody, w każdym przypadku gdy jest 

to niezbędne do zapobieżenia zanieczyszczeniu; 

• w celu zapewnienia, że personel przetwarzający środki spożywcze jest 

dobrego zdrowia i przechodzi szkolenie na temat ryzyka zdrowotnego; 

• w zakresie w jakim to możliwe w celu zapobieżenia, aby zwierzęta lub 

szkodniki spowodowały zanieczyszczenie; 

• w celu składowania i przetwarzania odpadów i substancji niebezpiecznych 

w taki sposób, aby zapobiegać zanieczyszczeniu; 

• w celu uwzględnienia wyników wszelkich właściwych analiz 

przeprowadzonych na próbkach pobranych od roślin lub innych próbkach, 

które są istotne dla zdrowia ludzkiego; oraz 

• w celu właściwego używania środków ochrony roślin i biocydów, zgodnie 

z wymogami odnośnego ustawodawstwa. 

 

 



Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  

129 

Ww. rozporządzenie nr 852/2004 podaje ogólne wymagania dotyczące pomieszczeń 

żywnościowych:  

 1. Pomieszczenia żywnościowe muszą być utrzymywane w czystości 

i zachowane w dobrym stanie i kondycji technicznej. 

 2. Wyposażenie, wystrój, konstrukcja, rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń 

żywnościowych: 

 a) pozwala na odpowiednie utrzymanie, czyszczenie i/lub dezynfekcję, 

zapobieganie lub minimalizowanie dostawania się zanieczyszczeń 

pochodzących z powietrza, oraz zapewnia odpowiednią przestrzeń 

roboczą pozwalającą na higieniczne przeprowadzanie wszelkich działań; 

 b) ma chronić przed gromadzeniem się brudu, kontaktem z materiałami 

toksycznymi, strząsaniem cząstek brudu do żywności i tworzeniem się 

kondensacji niepożądanej pleśni na powierzchni; 

 c) umożliwia dobrą praktykę higieny, włącznie z ochroną przed 

zanieczyszczeniem oraz, w szczególności, ze zwalczaniem szkodników; 

oraz 

 d) w miarę potrzeby, zapewnia warunki przetwarzania i składowania 

o odpowiednich warunkach termicznych wystarczające do odpowiedniego 

utrzymywania środków spożywczych we właściwej temperaturze oraz 

zaprojektowane w ten sposób, aby temperatura ta mogła być 

monitorowana i, w razie potrzeby, zapisywana. 

 3. Musi być dostępna odpowiednia ilość ubikacji spłukiwanych wodą, 

podłączonych do sprawnego systemu kanalizacyjnego. Ubikacje nie mogą 

łączyć się bezpośrednio z pomieszczeniami, w których pracuje się 

z żywnością. 

 4. Musi być dostępna odpowiednia liczba umywalek, właściwie usytuowanych 

i przeznaczonych do mycia rąk. Umywalki do mycia rąk muszą mieć ciepłą 

i zimną bieżącą wodę, muszą być zaopatrzone w środki do mycia rąk i do 

higienicznego ich suszenia. W miarę potrzeby należy stworzyć takie warunki, 

aby stanowiska do mycia żywności były oddzielone od umywalek. 

 5. Muszą istnieć odpowiednie i wystarczające systemy naturalnej 

lub mechanicznej wentylacji. Trzeba unikać mechanicznego przepływu 

powietrza z obszarów skażonych do obszarów czystych. Systemy 
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wentylacyjne muszą być tak skonstruowane, aby umożliwić łatwy dostęp 

do filtrów i innych części wymagających czyszczenia lub wymiany. 

 6. Wszelkie węzły sanitarne powinny być zaopatrzone w odpowiednią naturalną 

bądź mechaniczną wentylację. 

 7. Pomieszczenia żywnościowe muszą posiadać odpowiednie naturalne i/lub 

sztuczne oświetlenie. 

 8. Urządzenia kanalizacyjne muszą odpowiadać zamierzonym celom. Muszą być 

zaprojektowane i skonstruowane tak, aby unikać ryzyka zanieczyszczenia. 

W przypadku gdy kanały kanalizacji są częściowo lub całkowicie otwarte, 

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. 

 9. W miarę potrzeby, muszą być zapewnione odpowiednie warunki 

do przebierania się przez personel. 

 10. Środki czyszczące i odkażające nie mogą być przechowywane w obszarach, 

gdzie pracuje się z żywnością. 

 

Natomiast szczególne wymagania dla pomieszczeń, w których się przygotowuje, 

poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze są następujące: 

 1. W pomieszczeniach, w których się przygotowuje, poddaje obróbce lub 

przetwarza środki spożywcze (z wyjątkiem miejsc spożywania posiłków oraz 

pomieszczeń wymienionych w rozdziale III rozporządzenia, ale włączając 

pomieszczenia zawarte w środkach transportu), projekt i wystrój muszą 

umożliwiać dobrą praktykę higieny żywności, w tym ochronę przed 

zanieczyszczeniem między oraz podczas działań. W szczególności: 

 a) powierzchnie podłóg muszą być utrzymane w dobrym stanie i muszą być 

łatwe do czyszczenia, oraz w miarę potrzeby, do dezynfekcji. Wymaga to 

stosowania nieprzepuszczalnych, niepochłaniających, zmywalnych oraz 

nietoksycznych materiałów, chyba że przedsiębiorstwa sektora 

spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są 

odpowiednie. Gdzie sytuacja tego wymaga, podłogi muszą zapewniać 

odpowiednie odwadnianie podłogowe; 
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 b) powierzchnie ścian muszą być utrzymane w dobrym stanie i muszą być 

łatwe do czyszczenia, oraz tam gdzie jest to konieczne, do dezynfekcji. 

Wymaga to stosowania nieprzepuszczalnych, niepochłaniających, 

zmywalnych oraz nietoksycznych materiałów oraz gładkiej powierzchni 

aż do wysokości niezbędnej do działania, chyba że przedsiębiorstwa 

sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte 

materiały są odpowiednie; 

 c) sufity (lub, w przypadku gdy nie ma sufitu, wewnętrzna powierzchnia 

dachu) i osprzęt napowietrzny muszą być zaprojektowane i wykończone 

w sposób uniemożliwiających gromadzenie się zanieczyszczeń oraz 

redukujący kondensację, wzrost niepożądanych pleśni oraz strząsanie 

cząstek; 

 d) okna i inne otwory muszą być skonstruowane w sposób uniemożliwiający 

gromadzenie się zanieczyszczeń. Te, które mogą być otwierane 

na zewnątrz muszą, tam gdzie jest to niezbędne, być wyposażone 

w ekrany zatrzymujące owady, które mogą być łatwo demontowane do 

czyszczenia. W miejscach gdzie otwarte okna mogą spowodować 

zanieczyszczenie, okna muszą być zamknięte i unieruchomione podczas 

produkcji; 

 e) drzwi muszą być łatwe do czyszczenia oraz, w miarę potrzeby, 

do dezynfekcji. Wymaga to wykorzystania gładkich i niepochłaniających 

powierzchni, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą 

zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie; oraz 

 f) powierzchnie (wraz z powierzchniami wyposażenia) w obszarach, 

w których pracuje się z żywnością, a w szczególności te pozostające 

w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie i muszą być łatwe 

do czyszczenia, w miarę potrzeby, do dezynfekcji. Wymaga to stosowania 

gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję oraz nietoksycznych 

materiałów, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą 

zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie. 

 2. W miarę potrzeby, muszą być stosowane odpowiednie urządzenia 

do czyszczenia oraz dezynfekcji narzędzi roboczych oraz wyposażenia. 

Urządzenia te muszą być skonstruowane z materiałów odpornych na korozję 
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i muszą być łatwe do czyszczenia oraz muszą posiadać odpowiednie 

doprowadzenie ciepłej i zimnej wody. 

 3. Każdy zlewozmywak lub inne takie urządzenie przeznaczone do mycia 

żywności musi posiadać odpowiednie doprowadzenie ciepłej i/lub zimnej wody 

pitnej oraz musi być utrzymane w czystości oraz, w miarę potrzeby, 

dezynfekowane. 
 

 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 zobowiązało przedsiębiorstwa produkujące 

żywność do wdrożenia i stosowania zasad systemu HACCP (Hazard Analysis and 

Control Points System  czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów 

Kontroli). Konieczność stosowania zasad systemu HACCP w Polsce przewiduje 

ustawa  o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

 System HACCP przewiduje postępowanie mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu 

widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpień zagrożeń, podczas 

przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywności; system ten ma również na 

celu określenie metod eliminacji lub ograniczenia zagrożeń oraz ustalania działań 

korygujących.  

 Według Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) system HACCP 

funkcjonuje w oparciu o zasady, którymi są :  

• przeprowadzanie analiz zagrożeń, 

• określanie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP), 

• ustalanie limitów krytycznych dla CCP, 

• ustalanie procedur monitorowania CCP, 

• określanie działań korygujących w CCP, 

• opracowanie procedur weryfikacyjnych systemu, 

• utrzymania zapisów i procedur dokumentacyjnych systemu. 

 

 Aby można było wprowadzić w zakładzie system bezpieczeństwa żywności, 

w pierwszej kolejności należy wdrożyć system GMP i GHP. System dobrych praktyk 

produkcyjnych GMP (Good Manufacturing Practice) przewiduje działania, które 

muszą być przyjęte oraz warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja 

żywności odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie 

z jej przeznaczeniem.  
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 Ze względu na istotę i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 

żywności, opracowano szereg metod służących temu celowi, które mogą być 

wdrażane w przedsiębiorstwach w postaci systemów. Wdrożenie systemu pozwala 

na uporządkowanie wszystkich działań podejmowanych w celu zapewnienia jakości, 

w tym przede wszystkim bezpieczeństwa produkowanych wyrobów, zmianę 

postępowania i przeniesienie odpowiedzialności na pracowników bezpośrednio 

zaangażowanych w produkcję. Umożliwia także produkcję żywności o stałej, 

niezmiennej jakości i opanowanie procesu tak, aby nie dopuścić do produkcji 

wyrobów nie spełniających ustalonych wymagań (w tym dotyczących ich jakości 

zdrowotnej).  

 Stosowane przy produkcji żywności systemy zapewnienia jakości mają za 

zadanie zapobiegać problemom zanim one wystąpią i ewentualnie podejmować 

działania naprawcze, ale zawsze na czas, w celu nie dopuszczenia do wytworzenia 

produktu o nie gwarantowanej jakości.  

 Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) to wykonywanie wszystkich czynności 

produkcyjnych zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi głównych założeń 

budowlanych, technicznych, technologicznych, wyposażenia, praktyk operacyjnych 

i metod produkcji, które są niezbędne do wyprodukowania żywności o dobrej jakości 

zdrowotnej, pożądanej przez konsumenta. 

 Wymagania GMP dotyczą: 

• podstawowych czynników utrzymania higienicznych warunków środowiska, 

• zapobiegania przenikaniu z zewnątrz owadów, ptaków i innych zwierząt, 

• odpowiednich magazynów sprzętu, substancji chemicznych i produktów 

spożywczych, 

• zapewnienia odpowiedniego miejsca na rozmieszczenie urządzeń 

produkcyjnych i magazynowych, 

• właściwej wentylacji zakładu, 

• utrzymania całości w dobrym stanie technicznym, 

• skuteczności oświetlenia, 

• gospodarki wodno-ściekowej, 

• procedur mycia i dezynfekcji, 

• kontroli pracowników związanej z przeciwdziałaniem zakażeniom żywności. 

 Stosowanie zasad GMP w produkcji i przetwórstwie żywności powinno opierać 

się o istniejące akty prawne regulujące poszczególne obszary, jak i o doświadczenia. 
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Dobrą Praktyką Higieniczną (GHP) jest wykonywanie wszystkich czynności zarówno 

w produkcji jak i obrocie środkami spożywczymi z zachowaniem warunków 

zapewniających środkom spożywczym właściwą jakość zdrowotną.  

 GHP jest pojęciem nieco węższym aniżeli GMP i dotyczy jedynie aspektów 

higienicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków 

sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami 

spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi, „Osoba kierująca 

zakładem jest obowiązana do zapewnienia: posiadania przez zakład instrukcji dobrej 

praktyki higienicznej.”. Oznacza to obowiązek wdrożenia zasad GHP we wszystkich 

zakładach przetwarzających i prowadzących obrót środkami spożywczymi. Zakres 

wymagań omówionych w ww. rozporządzeniu jest jednak na tyle szeroki, że dotyczy 

raczej GMP niż GHP. 

 Przy planowaniu operacji manipulowania żywnością dla zapewnienia 

zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych, w tym zanieczyszczeń, 

do żywności powinny być brane pod uwagę podstawowe zasady - z punktu 

widzenia higieny: 

• drogi przepływu produkcji proste, bez zawracania i krzyżowania – jeden 

kierunek ruchu,  

• redukcja zbędnego przemieszczania się personelu pomiędzy centrami pracy, 

szczególnie pomiędzy brudną i czystą strefą, 

• redukcja możliwości zakażenia wtórnego (krzyżowego),  

• rozdzielenie stref funkcjonalnych (brudne i czyste).  
 

 Warunki techniczno-higieniczne, które muszą być spełnione w zakładzie 

produkującym wyroby spożywcze, w tym także żywność wygodną, dotyczą 

następujących grup zagadnień: 

• wymagań sanitarnych w budownictwie związanym z produkcją żywności 

i żywieniem zbiorowym, 

• utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych,  

• wymagań dotyczących projektowania maszyn i urządzeń z uwzględnieniem 

aspektów higienicznych, 

• mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń, 

• dezynsekcji i deratyzacji, 

• szkolenia i edukacji personelu w zakresie wymagań higienicznych, 
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• higieny osobistej personelu, badań lekarskich i nosicielstwa. 
 

 Dokumentem porządkującym i stanowiącym podstawę wszelkich działań 

porządkowych jest Podręcznik (Plan) Dobrej Praktyki Higienicznej. Powinien on 

zawierać zbiór wszystkich instrukcji utrzymania higieny pomieszczeń, maszyn, 

personelu produkcyjnego, planów szkoleń i badań lekarskich oraz wzory zapisów 

(formularzy) potwierdzających wykonywanie i kontrolę wykonania działań 

porządkowych i zapobiegawczych.  

 Powinien także zawierać, jako dokumenty związane, zbiór atestów, metod 

analitycznych i materiałów informacyjnych, dotyczących stosowanych w zakładzie 

środków myjących, dezynfekujących, dezynsekcyjnych, deratyzacyjnych, jak też 

innych materiałów stosowanych do utrzymania higieny. Dokument ten powinien być 

zgodny z obowiązującym prawem zarówno we własnym kraju, jak i krajach, 

do których dany zakład eksportuje swoje produkty. 

 

Magazynowanie żywno ści.  

 

 Magazynowanie (przechowalnictwo) są to czynności związane z czasowym 

gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych 

warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Konieczność magazynowania wynika 

m.in. z faktu, że czas produkcji poszczególnych dóbr nie pokrywa się z czasem 

ich konsumpcji. Różnice te są łagodzone przez odpowiednie gromadzenie zapasów 

w odpowiednich magazynach, w których oprócz gromadzenia towarów wykonywane 

są również inne zadania, jak np. ewidencjonowanie asortymentów, paczkowanie, czy 

też porcjowanie. 

 Proces magazynowania surowców przeprowadza się w celu zaopatrzenia 

ciągłości produkcji. Surowce poddane procesowi magazynowania muszą być 

przechowywane w warunkach zapobiegających powstawaniu strat, powstających 

w wyniku działania czynników fizjologicznych, fizycznych, chemicznych 

i mikrobiologicznych, pod wpływem działania szkodników magazynowych. 
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Zabezpieczenie surowców przed stratami polega na: 

• modyfikacji środowiska magazynowania poprzez m.in.: regulację temperatury 

magazynu, obniżenie wilgotności, ograniczenie dostępu światła, zapewnienie 

odpowiedniej wentylacji, 

• zastosowaniu środków profilaktycznych, które polegają na szczególnej 

dbałości o czystość pomieszczeń magazynowych, separowanie surowców od 

szkodliwych czynników np. stosowanie odpowiednich technik magazynowania 

takich jak izolowanie od porzeczki ścian i podług magazynu, zapewnienia 

odpowiedniej cyrkulacji powietrza, 

• zabezpieczenia przed obecnością szkodników poprzez stosowanie metod : 

dezynfekcji (zwalczanie drobnoustrojów), dezynsekcja (zwalczanie owadów), 

deratyzacja (zwalczanie gryzoni)  

 

Przeznaczenie magazynów. 

 

 W zakładach przemysłu spożywczego konieczne jest przechowywanie przez 

krótszy lub dłuższy czas surowców przeznaczonych do produkcji. Racjonalne 

przechowywanie artykułów spożywczych polega na stworzeniu im takich warunków, 

aby zachowały one jak najdłużej cechy świeżości i zdatności do konsumpcji, 

względnie przerobu. Najlepiej do tego celu nadają się specjalnie wyposażone 

pomieszczenia lub wydzielone budynki, czyli magazyny. 

 Magazyn jest to oddzielne pomieszczenie, wyposażone w urządzenia, 

zapewniające jak najdłuższą trwałość danych surowców. Magazyn spełnia bardzo 

ważną rolę w zapewnieniu ciągłości produkcji w zakładzie przemysłowym. 

Szczególnie ważne jest to przy magazynowaniu surowców roślinnych, a to wiąże się 

z sezonowością produkcji rolnej. Z tego właśnie względu magazyn surowców 

powinien być odpowiednio duży, aby pomieścił wystarczający zapas surowców 

i materiałów pomocniczych na określony czas. Ponadto magazyn surowców 

spożywczych powinien stwarzać warunki, w których surowce nie tylko straciłyby 

swoich pierwotnych właściwości, ale mogły osiągnąć pełną wartość technologiczną. 

 Magazyny przeznaczone do przechowywania artykułów spożywczych powinny 

być czyste, suche, o dobranej temperaturze dla danego towaru. Ściany i stropy 

magazynu bieli się wapnem, przy czym odnawianie powinno odbywać się 

przynajmniej raz w roku. Ściany do wysokości 2 m maluje się farbą olejną lub 
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wykłada płytkami ceramicznymi, co pozwala na zachowanie czystości. Podłogi nie 

powinny mieć szpar, gdyż gromadzi się w nich pył, brud i różne odpadki. Najlepsze 

są podłogi betonowe, klinkierowe lub z płytek ceramicznych. Okna magazynów 

zaopatruje się w gęste siatki, które zabezpieczają przed wtargnięciem owadów. 

Wszelkie otwory na styku ścian i w podłodze muszą być zalepione zaprawą murarską 

lub gipsem, co uniemożliwi przedostanie się gryzoni, które wyrządzają bardzo duże 

szkody zjadając artykuły spożywcze i zanieczyszczając je swoimi odchodami. 

W nawet bardzo sprzyjających warunkach przechowywania czas magazynowania 

artykułów spożywczych jest na ogół ograniczony. Artykuły spożywcze zawierają 

w sobie zazwyczaj znaczne ilości wody i składniki nietrwałe, jak tłuszcze, które 

jełczeją oraz białka, które łatwo ulegają gniciu. A więc przechowywanie może 

przedłużyć okres trwałości artykułów spożywczych, ale nie uchroni ich przed 

niekorzystnymi zmianami, które określa się ogólną nazwą - psucie. Czynnikami 

naturalnymi, powodującymi stałe obniżanie się jakości, aż do zepsucia włącznie lub 

oddziałującymi niekorzystnie w sposób pośredni, są: powietrze, światło, temperatura, 

wilgotność, czas, drobnoustroje. 

 Podstawowe wyposażenie magazynu - to półki, regały ścienne, podkłady pod 

worki i beczki. Górne części regałów należy wykorzystać do składowania produktów 

rzadziej używanych i o dłuższym terminie ważności. Półki i regały środkowe powinny 

być przeznaczone do przechowywania produktów najczęściej użytkowanych. 

Na najniższych półkach należy ustawić towary w większych opakowaniach, 

a na podestach drewnianych, worki, beczki itp. 

 

Cele magazynowania żywności. 

 

 Celem magazynowania surowców spożywczych jest zachowanie przez jak 

najdłuższy czas ich pierwotnej wartości lub nawet poprawienie ich jakości. 

Podstawowym celem magazynowania surowców przeznaczonych do produkcji jest 

zachowanie ciągłości procesów technologicznych. W zakładach przemysłu 

spożywczego wykorzystuje się głównie surowce naturalne pochodzenia zwierzęcego 

lub roślinnego. W większości tych surowców podczas magazynowania zachodzą 

procesy dla żywych organizmów na przykład procesy oddychania, syntezy substancji 

odżywczych, kiełkowania, porastania itp. Surowce naturalne są również dobrą 
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pożywką dla drobnoustrojów. Dlatego konieczne jest dostosowanie warunków 

magazynowania do cech tych surowców. 

 

Znaczenie i warunki magazynowania surowców 

 

 Do głównych czynników wpływających na zmianę surowca podczas 

magazynowania zalicza się temperaturę, wilgotność, dostęp światła oraz wentylację. 

 Większość surowców powinna być magazynowana w obniżonej temperaturze, 

co spowalnia tempo ich procesów życiowych i szkodliwych zmian fizykochemicznych. 

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury stosowane są urządzenia 

klimatyzacyjne i chłodnicze. Urządzenia chłodnicze występują głównie w postaci 

komór i szaf chłodniczych. Komory chłodnicze stosowane są np. do przechowywania 

przez dłuższy okres czasu surowców pochodzenia zwierzęcego tj. mięso, ryby, drób, 

przetwory mięsne. Komory chłodnicze umożliwiają magazynowanie surowców 

w stanie zamrożenia w temperaturze do - 20 °C. Szafy chłodnicze stosuje się do 

przechowywania żywności w temp. 0- 4°C. Wykorzystuje się je do magazynowania 

surowców tj. jaja, mleko, owoce, warzywa, drożdże. Surowce takie jak mąka, kasza, 

cukier, sól mogą być przechowywane w pomieszczeniach magazynowych 

w temperaturze około 15°C. 

 Zbyt wysoka wilgotność magazynów może powodować zmiany 

mikrobiologiczne surowca oraz przyśpieszać procesy życiowe. Zbyt niska wilgotność 

zwiększa natomiast straty powstałe w wyniku wysychania surowców. Wilgotność 

środowiska magazynowego określa się jako wilgotność względną i bezwzględną. 

Wilgotność względna jest to wyrażony w procentach stosunek liczby gramów pary 

wodnej znajdującej się realnie w pomieszczeniu, co do ilości pary wodnej 

maksymalnie nasycającej powietrze w tej samej temperaturze. Wilgotność 

bezwzględna jest to liczba gramów pary wodnej, jaka znajduje się w 1m3 powietrza. 

Ilość pary wodnej w powietrzu uzależniona jest od otoczenia i im wyższa 

temperatura, tym więcej może być pary wodnej. Do pomiaru wilgotności 

w magazynie wykorzystuje się higrometry i psychrometry. 

 Światło jest czynnikiem mogącym wywoływać wiele zmian w surowcach, 

np. rozkład witamin, zmiany w tłuszczach, odbarwienia. Dostęp światła 

w magazynach powinien być ograniczony. Wskazane jest, aby magazyny surowców 

żywnościowych nie posiadały okien. 
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 Magazyny surowców muszą posiadać sprawne urządzenia wentylacyjne, 

aby zapobiec procesom samozagrzewania się surowca. 

 

Czas przechowywania produktów spożywczych. 
 

Podział żywności ze względu na podatność na procesy psucia  

 

Żywność łatwo psująca się  mięso, ryby, drób, jaja, mleko, 

większość owoców i warzyw  
Żywność w mniejszym stopniu 

podatna na zepsucie  

 ziemniaki, buraki, orzechy  

Żywność trwała  mąka, cukier, ryż, fasola  
 

Najczęściej zalecane warunki i okresy przechowywania warzyw nietrwałych 

w chłodniach 

Nazwa Temperatura [oC] Wilgotność wzgl. [%] Okres 

przechowywania 
Warzywa nietrwałe 
Brokuł  0 90-95 7-14 dni 
Kalafiory (letnie) 0-1 95-98 14-21 dni 
Groszek zielony 0 95-98 3-5 dni 
Ogórki 12-13 95-98 7-10 dni 
Pieczarki 0-1 95-98 7-9 dni 
Pomidory dojrzałe 8-10 95-98 7-10 dni 
Rzodkiewka 0 95 7-14 dni 
Sałata krucha 0-1 95-98 7-14 dni 
Szpinak 0 90-95 7-14 dni 

 

Najczęściej zalecane warunki i okresy przechowywania warzyw trwałych 

w chłodniach 

Nazwa Temperatura [oC] Wilgotność wzgl. [%] Okres 

przechowywania 
Warzywa trwałe 
Buraki ćwikłowe  1-2 90-95 7-14 dni 
Czosnek -3-1 70-80 14-21 dni 
Kalafiory jesienne 0-1 90-95 4-8 tygodni 
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Kapusta głowiasta 

biała i czerwona 

0-1 90-98 6-8 miesięcy  

Kapusta pekińska 0-3 95-98 2-3 miesiące 
Marchew  0-1 95-98 8-10 miesięcy 
Papryka zielona  7-10 95-98 3-5 tygodni  
Papryka wybarwiona  7-8 85-90 2-4 tygodnie 
Ziemniaki wczesne  6-7 90-95 2-4 miesiące 
Ziemniaki późne  4-6 90-95 7-8 miesięcy 

 

Najczęściej zalecane warunki i okresy przechowywania owoców w chłodniach 

Nazwa Temperatura [oC] Wilgotność wzgl. [%] Okres 

przechowywania 
Owoce nietrwałe 
Jabłka wczesne  0-3 85-90 15 dni 
Jabłka jesienne  0-3 85-90 30 dni 
Owoce jagodowe 

miękkie  

0-3 85-90 1 dzień 

Owoce pestkowe  0-3 85-90 3-4 dni 
 

Najczęściej zalecane warunki i okresy przechowywania mięsa i produktów 

pochodzenia zwierzęcego w chłodniach 

Nazwa Temperatura [oC] Wilgotność wzgl. [%] Okres 

przechowywania 
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego  
Jaja 10-3 85-90 21 dni 
Mleko świeże  2-6  7 dni 
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Fot. 28 - 30. Magazyn warzyw i owoców firmy Thiermann 

 

Opakowalnictwo  
 

 Opakowania chronią towary przed niekorzystnymi wpływami z zewnątrz, 

uszkodzeniami, rozsypywaniem, rozlewaniem oraz umożliwiają manipulację 

produktami w czasie transportu i obrotu. 

 

Opakowania w obrocie żywności spełniają następujące funkcje:  
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• funkcję ochronną -  zabezpieczają żywność przed działaniem szkodliwych 

czynników zewnętrznych np.: działanie temperatury, światła słonecznego, 

uszkodzenia mechaniczne itp., 

• funkcję informacyjną -  informują klienta (konsumenta) umieszczonym 

w widocznym miejscu i czytelnym nadrukiem o nazwie produktu, składzie 

surowcowym, masie, ilości sztuk, wartości kalorycznej, sposobie użycia, 

przydatności do spożycia, adresie i nazwie producenta, numerze partii, 

sugerowanej cenie, znakach informacyjnych i kodzie kreskowym, 

• funkcję techniczną -  ułatwiają obrót towarowy produktu podczas jego 

transportu, magazynowania, sprzedaży i użytkowania, 

• funkcję promocyjną - przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania 

towarem poprzez odpowiednią barwę, informację o promocjach, promowane 

logo firmy lub wyrobu, wzór opakowania, hasła promocyjne itp.  

 

Kryteria podziału opakowań mogą być bardzo różne. W zależności od funkcji, jaką 

spełniają; opakowania dzieli się je na: 

• opakowania jednostkowe zawierają jedną detaliczną porcję lub sztukę 

produktu np. torebka mąki, opakowania te stykają się bezpośrednio 

z produktem lub są z nim związane integralnie np. zgrzewane hermetycznie,  

• opakowania transportowe przeznaczone są głównie do transportu 

i składowania produktu luzem np. mąka w workach; innym typem tych 

opakowań są opakowania przeznaczone do obrotu towarami w opakowaniach 

jednostkowych np. czteroraki, 

• opakowania zbiorcze zawierają większą ilość opakowań jednostkowych lub 

transportowych; opakowania te są wykorzystywane głównie w hurtowym 

obrocie towarów np. kartony zbiorcze, palety.  

 

Najczęściej obecnie wykorzystuje się opakowania z tworzyw sztucznych. Klasyfikuje 

się je na dwie grupy syntetyczne oraz półsyntetyczne: 

• opakowania syntetyczne uzyskiwane są z tzw. polimerów będących 

substancjami uzyskiwanymi z łączenia różnych związków chemicznie 

syntetycznych.  

• opakowania półsyntetyczne uzyskiwane są poprzez modyfikacje związków 

naturalnych tj. celuloza, kauczuk, węgiel. Opakowania tego typu mogą być 
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bardzo różne: torby, worki, butelki, słoje, tuby, pudełka itp. Zaletą tych 

opakowań jest ich łatwość uzyskiwania recyklingu, wszechstronność 

zastosowania, możliwość pakowania hermetycznego i próżniowego, wadą zaś 

utrudniony proces składowania odpadów (nie ulegają rozkładowi), obecność 

w składzie chemicznym substancji szkodliwych.  
 

 W ostatnich latach coraz większą rolę odgrywają opakowania jednostkowe, 

o małej pojemności, przeznaczone do handlu detalicznego. Umożliwiają one 

krótkotrwałe przechowywanie produktów w hurtowni czy w sklepie. Opakowanie takie 

spełnia następujące funkcje:  

• zapewnienie odpowiednich warunków (skład gazowy atmosfery, wilgotność, 

temperatura) od czasu zapakowania produktów, poprzez okres krótkotrwałego 

ich przechowywania, do chwili konsumpcji, 

• ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu 

i składowania; 

• informowanie konsumenta o cechach produktu 

• zachęcenie nabywcy do zakupu (walory estetyczne opakowania 

i wyeksponowanie produktu) 

• usprawnienie handlu (zwłaszcza w supermarketach), czemu służy między 

innymi kod kreskowy, 

• zapewnienie większej wygody zakupów nabywcom. 

 

Transport żywno ści  

 

Transport jest działaniem gospodarki narodowej zajmujących się przemieszczaniem 

ładunków za pomocą odpowiednich środków i urządzeń transportowych. 

W zależności od zasięgu oddziaływania transport dzielimy na zewnętrzny 

i wewnętrzny. 

 

Transport zewnętrzny: 

• bliski dystrybucyjny - odbywa się wtedy, gdy sklepy (punkty sprzedaży 

detalicznej) znajdują się w odległości nie przekraczającej 50 km od magazynu, 

• przerzutowy - jeśli odległość jest większa niż 50 km. 

• W zależności od zastosowanych środków transport zewnętrzny dzieli się na:  
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• szynowy (kolejowy),  

• kołowy (samochodowy), konny 

• wodny (śródlądowy, morski),  

• lotniczy.  
 

Transport wewnętrzny zajmuje się przemieszczaniem towarów w obrębie jednego 

punktu sprzedaży lub magazynu. Ze względu na organizacje transport dzielimy na: 

• własny 

• branżowy 

• publiczny 

 

Ogólne środki transportowe możemy podzielić na: 

• środki transportu poziomego - mogą być ręczne lub zmechanizowane. Do nich 

zalicza się: 

◦ wózki ręczne,  

◦ wózki rolkowe,  

◦ dźwigniki zębatkowe i śrubowe,  

◦ wózki podnośnikowe ręczne,  

◦ wózki akumulatorowe, w tym widłowe.  

• środki transportu pionowego - mogą być ręczne lub zmechanizowane. Należą 

do nich: 

◦  przenośniki taśmowe,  

◦ ześlizgi spiralne,  

◦ dźwignice,  

◦ wciągniki,  

◦ dźwigi towarowe, 

• środki do przenoszenia we wszystkich kierunkach - należą do nich np. dźwigi 

samojezdne kołowe i suwnice. 
 

 Transport żywności jest jednym z ważniejszych elementów łańcucha 

spożywczego ze względu na pełnioną funkcję. Przedsiębiorstwa spożywcze 
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korzystają w głównej mierze z transportu drogowego ze względu na jego mobilność 

oraz funkcjonalność.  

 Forma transportu powinna być właściwa do produktów, które mają być 

przewożone. Główne grupy obejmują produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak: 

mięso, drób, jaja, mleko lub produkty mieszane, zawierające składniki pochodzenia 

zwierzęcego oraz produkty pochodzenia roślinnego, takie jak: ziarna zbóż, mąka, 

syropy. Podgrupa podziału towarów obejmuje produkty transportowane luzem albo 

w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych. W zależności od grupy i podgrupy 

transportowanych produktów istnieją specyficzne wymagania, które muszą być 

spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu. 

 

Zmiany zachodz ące w żywno ści podczas magazynowania i transportu. 

 

 Zmiany zachodzące w żywności podczas magazynowania i transportu można 

podzielić na grupy według przyjętych kryteriów, takich jak: rodzaj surowca, 

pochodzenie i jakość surowca, obróbka przed magazynowaniem i transportem. 

Zmiany w żywności można podzielić według ich charakteru na: 

• fizyczne, 

• fizykochemiczne, 

• chemiczne,  

• biochemiczne, 

• biologiczne. 

•  

 Zmiany o charakterze fizycznym mogą dotyczyć np. uszkodzeń żywności 

wskutek zamarzania i rozmrażania, twardnienia surowców, a nawet zestalania 

wskutek krystalizacji niektórych składników żywności (np. cukru w miodzie, błonnika 

w surowcach roślinnych), czy też zbrylania się surowców sypkich wskutek 

pochłaniania wilgoci z powietrza. 

 Zmiany o charakterze fizykochemicznym polegają na równoczesnych 

zmianach fizycznych i chemicznych. Najczęściej obserwowane zmiany w surowcach 

żywnościowych o tym charakterze to np.:  

- sorpcja (pochłanianie gazów i par na powierzchni surowca – adsorpcja, a w całej 

masie – absorpcja), 

- desorpcja, która jest zjawiskiem odwrotnym do sorpcji. 
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 Sorpcja, a zwłaszcza adsorpcja pary wodnej i innych lotnych substancji, 

odgrywa istotną rolę w przechowywaniu surowców żywnościowych o silnie 

rozwiniętej powierzchni, takich jak ziarna zbóż, śruta. Duża ilość mikro- i makropor 

w surowcach zbożowych powoduje, że tzw. aktywna powierzchnia ziarna jest ok. 

dwieście tysięcy razy większa niż powierzchnia oglądana gołym okiem. Tak więc 1 g 

ziarna może mieć powierzchnię aktywną od 200 do 250 m3 .  Zdolność sorpcyjna 

zależy od gatunku i odmiany zboża, stopnia dojrzałości i wykształcenia ziarna. Ziarno 

mniejsze, z większą ilością białka mają większe zdolności sorpcyjne. Dotyczy 

to również ziaren uszkodzonych i zarodków w stosunku do innych części ziarna. 

 Szybka adsorpcja gazów, takich jak dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór 

czy pary związków organicznych, zwłaszcza zapachowych, oraz powolna ich 

desorpcja sprzyja niekorzystnym zmianom zapachowym surowców żywnościowych. 

 Zmiany o charakterze chemicznym w żywności związane są z przemianą jednych 

związków chemicznych na inne, często bardzo niepożądane. Do tych zmian 

zaliczamy przede wszystkim utlenianie i nieenzymatyczne brunatnienie. Zmiany 

o charakterze chemicznym surowców żywnościowych mogą powodować obniżenie 

ich wartości użytkowych lub nawet całkowitą utratę tych wartości. 

 Zmiany o charakterze biochemicznym są to zmiany chemiczne, które 

katalizowane są przez enzymy. Enzymy mogą być enzymami własnymi surowca lub 

pochodzić od drobnoustrojów, rozwijających się w surowcach lub na ich powierzchni. 

Najczęściej spotykane enzymy, występujące w magazynowanych surowcach to :  

- hydrolazy, katalizujące rozszczepianie związków złożonych, takich jak skrobia, 

celuloza, pektyny, białka, tłuszcze, z dołączeniem cząsteczki wody, 

- oksydoreduktazy, katalizujące reakcje oksydoredukcyjne. 

 Zmiany o charakterze biologicznym występują w surowcach będących żywymi 

organizmami, jak ryby czy zwierzęta rzeźne lub też częściami organizmów 

np. roślinnych, o budowie tkankowej, w których zachodzą niektóre procesy życiowe. 

Znaczący udział w procesach biologicznych mają drobnoustroje. Mikroorganizmy 

te mogą pochodzić np. z gleby, wody i powietrza. Zmiany o charakterze biologicznym 

w surowcach następują podczas takich procesów, jak: oddychanie, fermentacja, 

samozagrzewanie, transpiracja, kiełkowanie, dojrzewanie.  

 Oddychanie polega na pobieraniu z zewnątrz tlenu i wydalaniu dwutlenku 

węgla  i wody. U kręgowców  oddychanie ma 3 etapy:  

- oddychanie zewnętrzne w płucach, oskrzelach lub poprzez skórę, 
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- transport gazów oddechowych przez krew i wymiana gazów między krwią 

i tkankami, 

- oddychanie komórkowe, które zachodzi podczas utleniania różnych substancji 

organicznych, z uwolnieniem energii spalania, głównie w postaci ciepła. 

 Oddychanie komórkowe, zwane biologicznym, zachodzi w żywych komórkach 

zwierząt, roślin i drobnoustrojów, dostarczając im energii potrzebnej do życia. 

Wskutek wydzielania się wody i ciepła obserwuje się straty suchej substancji 

w danym surowcu. Natomiast wzrost zawartości wody i podwyższenie temperatury 

surowca, przy braku odpowiednich warunków w magazynie, może prowadzić 

do niepożądanych zmian w surowcu, jak samozagrzewanie czy wzmożony rozwój 

drobnoustrojów. 

 Fermentacja (inaczej – oddychanie beztlenowe) to zdobywanie energii przez 

żywe komórki w warunkach beztlenowych, poprzez procesy redukowania innych 

związków, takich jak cukry, białka czy tłuszcze. Jest to stosunkowo często spotykana 

forma oddychania u drobnoustrojów, a dla beztlenowców nawet jedyna. Bardzo 

dobrym podłożem do rozwoju drobnoustrojów są surowce zawierające np. cukry. 

 Samozagrzewanie się jest wynikiem podwyższenia temperatury surowców 

przechowywanych w dużej masie bez wymiany powietrza. Występuje ono wskutek 

wydzielania się ciepła w procesach oddychania czy fermentacji, zachodzących 

w ziarnach zbóż, bulwach ziemniaka, warzywach, owocach. Samozagrzewanie może 

prowadzić do poważnego obniżenia jakości surowców, a nawet ich zepsucia. 

Transpiracja natomiast to wydzielanie wody /pary wodnej/ przez żywe rośliny lądowe 

poprzez skórkę rośliny lub powierzchnię liści. Intensywność transpiracji zależy 

od warunków magazynowania czy transportu. Transpiracja nie jest zbyt szkodliwa 

przy przechowywaniu ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i strączkowych. Odnośnie 

warzyw i owoców – wyparowywanie z nich wody powoduje kurczenie się, 

marszczenie skórki i utratę jędrności. Transpirację można ograniczyć poprzez 

obniżenie temperatury i podwyższenie wilgotności względnej podczas 

magazynowania czy transportu. 

 Dojrzewanie jest to jedna z faz rozwoju organizmów żywych, w wyniku której 

osiągają one zdolność do rozmnażania się. Odgrywa ono istotną rolę zwłaszcza przy 

przechowywaniu surowców roślinnych. Odnośnie większości surowców zwierzęcych 

ma ono relatywnie mniejsze znaczenie z uwagi na krótszy czas ich przechowywania. 
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Podczas dojrzewania obserwuje się zmianę cech organoleptycznych, składu 

chemicznego, trwałości i innych cech użytkowych surowców. 
 

 Zawartość substancji szkodliwych w żywności zależy m.in. od: 

• rodzaju żywności, zawartości wody w żywności , odporności  na czynniki 

zewnętrzne; 

• rodzaju i stopnia zanieczyszczeń występujących w żywności; 

• organizacji transportu i magazynowania;  

• rodzaju środka transportowego i magazynu; 

• zaniedbań i niewłaściwie przeprowadzonych czynności w czasie transportu 

i magazynowania; 

• awarii urządzeń transportowych i magazynowych np. instalacji wentylacyjnej, 

chłodniczej; 

• czasu transportu i czasu magazynowania; 

• rodzaju i czystości opakowań produktów żywnościowych; 

• sposobu przeprowadzanych operacji dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji 

pomieszczeń magazynowych i środków transportu; 

• stanu czystości odzieży ochronnej i roboczej pracowników. 
 

 Wilgotność, temperatura, prędkość przepływu powietrza w magazynach 

żywności powinny być dostosowane do rodzaju produktów żywnościowych 

np.: w magazynach produktów suchych względna wilgotność powietrza 

w pomieszczeniach nie może przekraczać 75%, a temperatura 18o C. Ponadto  

należy  tam unikać raptownych zmian temperatury i wilgotności. 

 Oprócz szkodliwych związków powstających w wyniku wyżej wymienionych 

zmian zachodzących w żywności, mogą do niej się również dostać szkodliwe 

substancje stosowane podczas transportu i magazynowania. Obecność  ich  może 

wynikać z  zastosowania podczas czyszczenia środków transportowych 

i pomieszczeń magazynowych, takich substancji jak:  

• rodentycydy ( substancje stosowane w procesie deratyzacji) takie jak:  

• 2-fluoroetanol, fluorooctan sodu, fosforek glinu, wodoroarsenian(III) miedzi(II, 

dwutlenek siarki, fosforek wapnia), 

• insektycydy  (substancje owadobójcze), 

• środki dezynfekujące ( substancje niszczące drobnoustroje), 
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• fumiganty ( substancje służące do likwidacji szkodników w formie dymu, pary 

lub gazu), 

• detergenty (środki powierzchniowo czynne służące do utrzymania środków 

transportu i powierzchni magazynowych w odpowiednim stanie higienicznym). 
 

 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne o działaniu rakotwórczym 

mogą przechodzić do żywności z powietrza w wyniku parowania produktów 

naftowych i pracy silników spalinowych oraz na skutek przechowywania żywności 

w magazynach, w których zastosowano materiały budowlane takie jak: ksylamity, 

papy smołowe, kleje smołowe i lepiki smołowe. Metale takie jak np. ołów pochodzący 

ze spalin samochodowych, naczyń metalowych, farb ściennych, do produkcji których 

używa się związków ołowiu, również może stanowić poważne niebezpieczeństwo. 

 

Sposoby ograniczania wprowadzania substancji szkodl iwych do żywno ści 

podczas transportu i magazynowania.  

 

 Wśród rodzajów żywności zarówno żywność nieprzetworzona (świeża), 

jak i żywność niskoprzetworzona stanowią ważny segment w analizie zagrożeń 

chemicznych. Żywność niskoprzetworzona określana jest mianem przetwarzanej 

przemysłowo z wyborem nowoczesnych metod niskoenergetycznych w celu ochrony 

naturalnych walorów wyjściowych surowców. Rzadziej określa się jako żywność 

trafiającą do konsumentów w formie pierwotnej, charakterystycznej dla surowca, 

lub przetworzoną tylko kulinarnie. Zalicza się również świeżo zebrane owoce 

i warzywa zabezpieczone przed rozwojem mikroflory przez dokładne mycie 

i przechowywanie w warunkach chłodniczych, w tym uwzględnia się: 

• zachowanie sensoryczne cech świeżości poprzez użycie wysokiej jakości 

surowców, po możliwie najkrótszym czasie od ich zbioru (uzyskania) oraz 

zastosowanie bardzo łagodnych metod przetwarzania i utrwalania w celu 

zachowania wrażliwych składników odżywczych, głównie witamin; 

• wspomaganie łagodnych metod przetwarzania i utrwalania naturalnymi 

czynnikami biologicznymi w celu dodatkowego zabezpieczenia przed 

rozwojem niepożądanej mikroflory; 

• zabezpieczenie jakości i trwałości minimalnie przetworzonych produktów 

przez zastosowanie specjalnych opakowań, indywidualnie dobranych do ich 
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charakteru i wymagań; rygorystyczne zachowanie łańcucha chłodniczego 

w przechowywaniu i dystrybucji produktów. 
 

 Aby zminimalizować zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka wynikające ze 

stosowania chemicznych środków w magazynowaniu i transporcie oraz w produkcji 

żywności, należy większą uwagę zwrócić na działania profilaktyczne zapobiegające 

przedostawaniu się substancji szkodliwych i np. szkodników do żywności podczas 

magazynowania i transportu.   

 

Do działań takich zaliczamy: 

• prawidłowe uszczelnienie okien, drzwi i otworów wentylacyjnych, 

• zabezpieczenie wszelkich szczelin w ścianach i podłodze, 

• dezynfekcja opakowań wielokrotnie używanych, 

• dezynfekcja środków transportowych, 

• utrzymanie pustych magazynów i środków transportu w odpowiednim stanie 

higienicznym, 

• ciągła kontrola magazynów, 

• dokładna kontrola każdej nowej partii dostarczonego surowca do magazynu. 

 

Rozwój szkodników można również ograniczyć poprzez: 

• brak dostępu do pożywienia 

• ograniczenie dostępu powietrza  i zastąpienie go innym gazem (brak tlenu 

hamuje rozwój szkodników) lub częste wietrzenie magazynu 

• odpowiednią temperaturę oraz wilgotność pomieszczenia 

• odpowiedni skład powietrza  

 

 

Do walki ze szkodnikami można również zastosować inne metody:  

• metody fizyczne  

◦ polegające na zastosowaniu wysokich i niskich temperatur, najbardziej 

skuteczne jest ogrzewanie do temp. 48-52oC przez 45-50 minut, 

temperatura ta wystarcza do zabicia szkodników obecnych w ziarnach 

i nasionach, temperatury minusowe poniżej -5oC również obniżają ilość 

szkodników, 
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◦ czyszczenie ziarna za pomocą wialni 

◦ zabijanie szkodników zbożowo-mącznych we wszystkich stadiach 

rozwojowych (jaja, larwy, owady), występujących zarówno w formie jawnej 

jak i ukrytej (wewnątrz ziarna)  w udarowym aparacie o nazwie entoleter 

◦ para wodna 

◦ promieniowanie - do odkażania używa się promieni UV  

• metody mechaniczne - to zakładanie wszelkiego rodzaju pułapek i potrzasków 

• metoda bakteriologiczna - polega na zakażaniu przynęty bakteriami chorób 

zakaźnych dla tych szkodników, rzadko stosowana.  

 

 W wypadku rozmnożenia się szkodników magazynowych do ich zwalczania 

trzeba zastosować metody chemiczne. Stosowany środek chemiczny musi być 

selektywny, czyli działać tylko na szkodliwe owady oraz  ulegać rozpadowi 

na nietoksyczne środki po okresie planowanego oddziaływania. Coraz częściej 

stosuje się  preparaty, w których substancją czynną są bakterie i przetrwalniki mające 

silne działanie owadobójcze.  

 Obecnie dużo mówi się o tzw. metodzie zintegrowanej, która łączy w sobie 

wszystkie metody zwalczania, co ma gwarantować zwiększoną skuteczność 

owadobójczą i mniejszą szkodliwości dla środowiska. Nadal jednak najskuteczniejszą 

i najczęściej stosowaną metodą zwalczania szkodników magazynowych jest metoda 

chemiczna. 

 Utrzymanie pustych pomieszczeń magazynowych i środków transportu 

w odpowiednim stanie higienicznym wymaga stosowania odpowiednich środków 

czyszczących należących do substancji powierzchniowo czynnych  tzw. detergentów. 

Środki te, po przedostaniu się do organizmu człowieka, mogą powodować trwałe 

zmiany w śluzówce przewodu pokarmowego, działają drażniąco, poprzez działanie 

odtłuszczające wywołują reakcje uczuleniowe lub choroby skóry. Niektóre detergenty 

powodują denaturację białek. Zatem bardzo ważne jest przy stosowaniu środków 

czyszczących dokładne i obfite spłukiwanie wodą pozostałości tych substancji.  

 Pomieszczenia magazynowe muszą być wykonane z bezpiecznych 

materiałów budowlanych. Stosowane w przeszłości ksylamity, papy smołowe, kleje 

smołowe i lepiki smołowe są źródłem rakotwórczych wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać 
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aktualną ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie lub 

Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie albo Instytutu Medycyny Morskiej 

i Tropikalnej w Gdyni. 

 

Podsumowanie.  

 

 Globalizacja, która wpływa także na zmiany w łańcuchu żywnościowym, 

nieustannie stawia nowe wyzwania i niesie ze sobą dotychczas nieznane czynniki 

ryzyka dla zdrowia i interesów obywateli nie tylko Wspólnoty Europejskiej, 

ale i całego świata. Twierdzi się, że przemysł chemiczny jest siłą napędową innowacji 

i tworzy nowe miejsca pracy. Jednak substancje chemiczne mogą być niebezpieczne 

dla ludzi i środowiska. Związki stałe mogą gromadzić się w organizmie, a metale 

ciężkie mogą zatruwać wodę, ryby i glebę. Aby uniknąć niepożądanych skutków 

zasadne jest dobrze zbadać właściwości takich substancji chemicznych, 

wykorzystując dostępną wiedzę specjalistyczną, techniczną i naukową do oceny 

ryzyka, poprzez dokonywanie ciągłej oceny toksyczności nowych związków 

chemicznych i biologicznych, których zastosowanie może być szkodliwe. 

 Zastosowanie w przemyśle spożywczym substancji dodatkowych przynosi 

korzyści zarówno producentom żywności poprzez ułatwianie procesów produkcji 

i przechowywania, jak i również konsumentom, którzy otrzymują produkt o lepszej 

jakości zdrowotnej i higienicznej, często o wyższej wartości odżywczej. 

Ich stosowanie sprzyja poszerzeniu asortymentu środków spożywczych, które mogą 

przyczynić się do urozmaicenia pożywienia i zmniejszania ryzyka powstawania 

chorób dietozależnych. Z drugiej strony biorąc pod uwagę niską zawartość substancji 

dodatkowych w żywności, a tym samym niewielkie spożycie, zagrożenie dla zdrowia 

ludzkiego wynikające ze stosowania substancji dodatkowych wydaje się być 

minimalne w porównaniu ze szkodliwością, np. toksyn wytwarzanych przez 

mikroorganizmy mogące rozwijać się w żywności, która nie zawiera substancji 

dodatkowych o działaniu konserwującym. Można stwierdzić, że współczesny stan 

wiedzy wskazuje, że stosowanie substancji dodatkowych i dodatków do żywności 

w ilościach zgodnych z zaleceniami Kodeksu Żywnościowego i dobrej praktyki 

produkcyjnej przynosi znacznie więcej korzyści aniżeli ewentualnych zagrożeń 

dla stanu zdrowia człowieka. 
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Rozdział VII 

 

 

 

 

Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych 

do żywno ści podczas przetwórstwa artykułów 

spo żywczych i w zakładach gastronomicznych. 
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Wstęp. 

 

 

 „Dostęp do właściwej ilości żywności bezpiecznej jest prawem każdego 

człowieka” (FAO/WHO, Międzynarodowa konferencja dotycząca żywności, 

Rzym, 1992). To stwierdzenie stało się podstawą do budowania bezpieczeństwa 

żywności w Unii Europejskiej. Uznano, że bezpieczeństwo żywnościowe musi być 

sprawą najważniejszej wagi dla rządu, przemysłu i konsumentów. 

 W gastronomii i cateringu, bardzo ważne jest, aby produkować żywność 

bezpieczną i o gwarantowanej jakości. W celu uzyskania posiłków o właściwej 

jakości przygotowywanych potraw w zakładach żywienia zbiorowego są odpowiednie 

warunki sanitarno-higieniczne produkcji. Obecnie nie wystarczy już kontrolowanie 

gotowej potrawy, gdyż nie daje ono pewności wyprodukowania wyrobu o dobrej 

jakości zdrowotnej i całkowicie bezpiecznego dla konsumenta, a to może być 

kosztowne zarówno dla producenta-gastronoma, jak i konsumenta. 

 Dostawy bezpiecznej żywności sprzyjają rozwojowi gospodarek krajowych, 

handlu i turystyki, przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego 

i żywieniowego, a także stanowią podstawę zrównoważonego rozwoju. Globalizacja 

spowodowała rosnące zapotrzebowanie konsumentów na większą gamę artykułów 

spożywczych, czego skutkiem jest coraz bardziej złożony i dłuższy globalny łańcuch 

żywnościowy. Ponieważ liczba ludności na świecie rośnie, intensyfikacja 

i uprzemysłowienie produkcji rolnej i zwierzęcej w celu zaspokojenia rosnącego 

zapotrzebowania na żywność stwarza zarówno szanse, jak i wyzwania w zakresie 

bezpieczeństwa żywności. Wyzwania te nakładają większą odpowiedzialność 

na producentów żywności i personel pracujący przy żywności.  
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Substancje szkodliwe w żywno ści. 

 

Podział substancji szkodliwych w żywności. 

Biologiczne Chemiczne Fizyczne  

Mikroorganizmy 
chorobotwórcze Naturalne z surowców Naturalne (kości, ości, pestki, 

kamienie, piasek) 

Mikroorganizmy 
saprofityczne Rolniczo-hodowlane Plastik - kawałki (z opakowań, 

maszyn) 

Pasożyty Dodatki funkcjonalne Metal - opiłki lub części maszyn 
(z maszyn i urządzeń) 

Szkodniki Pozostałości higienizacyjne Szkło 

 
 

Pochodzenia 
mikrobiologicznego 

Drewno 

     Inne ciała obce np. włosy, ozdoby, 
guziki 

 

Czynniki wpływające w XXI w. na bezpieczeństwo zdrowotne żywności 
 

• „nowe” patogeny i inne nieznane dotąd zagrożenia pochodzące  z żywności  

• zdolności adaptacyjne mikroorganizmów (zwiększona odporność na środki 

antymikrobiologiczne)  

• wzrost handlu międzynarodowego (większy kontakt ludzi z nieznanymi 

wcześniej patogenami przewożonymi z żywnością)  

• scentralizowanie rynku, powiększenie zasięgu działalności i dystrybucji firm  

• zmiany metod utrwalania żywności 

− technologie przetwarzania minimalnego 

− ograniczenie ilości lub całkowita rezygnacja ze stosowania 

chemicznych środków konserwujących  

• podróże międzynarodowe (turystyka i podróże służbowe)  

• emigracje (przenoszenie zwyczajów żywieniowych)  

• przyczyny socjo-demograficzne (wzrost populacji ludzi o zmniejszonej 

odporności na zachorowania - HIV, ludzie  w starszym wieku) 

• zmiany preferencji konsumenckich, zmiany sposobu odżywiania  

• zmiana miejsca spożywania posiłków 
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Biologiczne substancje szkodliwe w żywno ści.  

 

 Odpowiednia jakość mikrobiologiczna posiłków wydawanych w ramach 

żywienia zbiorowego jest koniecznością ze względu na fakt częstego występowania 

zatruć pokarmowych.  Przeciętnie 30-50% notowanych zatruć spowodowanych jest 

spożyciem posiłków w zakładach żywienia zbiorowego. W większości przypadków 

czynnikami odpowiedzialnymi za wystąpienie choroby są takie mikroorganizmy, jak: 

• Salmonella - nosicielstwo u ludzi i zwierząt (kaczki, kury, świnie, gryzonie) 

powoduje szerokie ich rozpowszechnienie i zagrożenie zdrowotne. Rosną 

w szerokim zakresie temperatur od 5 do 46 st.C i pH 6,6 – 8,2, giną podczas 

pasteryzacji. Ich szczególnie chorobotwórcze gatunki powodują ciężkie 

schorzenia u ludzi (dur brzuszny i dur rzekomy), natomiast tzw. gatunki 

odzwierzęce wywołują infekcje pokarmowe tzw. salmonelozy, zwłaszcza po 

spożyciu żywności pochodzenia zwierzęcego (mięso z dodatkiem surowych 

jaj, mleko surowe)., 

• Escherichia – pałeczki tego rodzaju występują w przewodzie pokarmowym 

ludzi i zwierząt. Dlatego obrane zostały wskaźnikiem sanitarnym produktu. 

Niektóre serotypy Escherichia coli (O 157: H7 EHEC) mogą powodować 

zatrucia trawienne i ciężkie biegunki u niemowląt i ludzi dorosłych. Pałeczki te 

są wrażliwe na niskie temperatury (poniżej 0 st.C), jak również na ogrzewanie, 

giną przy 60 st.C po 15 min., a więc ich obecność w produktach 

pasteryzowanych wskazuje na zanieczyszczenie wtórne. 

• Shigella – bakterie chorobotwórcze dla ludzi, powodujące czerwonkę oraz 

zatrucia pokarmowe. Źródłem ich jest przewód pokarmowy człowieka. 

Żywność i woda mogą być przenośnikiem dla tych bakterii. Są wrażliwe na 

ogrzewanie, jednak na brudnej odzieży mogą przetrwać wiele dni, podobnie 

jak w fekaliach 

• Yersinia – występuje w przewodach pokarmowych zwierząt i w wodzie. 

Są wrażliwe na temperatury pasteryzacji. Pałeczki te izoluje się z różnych 

produktów żywnościowych, mięsa, mleka, wody i szczególnie często z warzyw 

i jadalnych skorupiaków. Produkty żywnościowe przechowywane w lodówce, 

szczególnie pakowane próżniowo, mogą być źródłem zakażenia Yersinia 

enterocolitica, które to wywołują ostre zaburzenia przewodu pokarmowego 

podobne do salmoneloz. 
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• Listeria – gramdodatnie pałeczki szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. 

Bakterie te mają zdolność namnażania się w niskich temperaturach, 

przeżywają proces mrożenia i długotrwałe okresy wysuszenia. Zaliczane są do 

najbardziej ciepło-opornych wśród form wegetatywnych. Tolerują znaczne 

stężenia soli i niskie pH. Mogą powodować zatrucia o ciężkim przebiegu, 

szczególnie u osób z osłabionym układem odpornościowym. U kobiet 

ciężarnych mogą powodować poronienia oraz zakażenia płodu. Źródłem 

skażenia najczęściej jest żywność (np. pasztety, galarety mięsne, sery, sałatki 

warzywne, ryby) zawierające powyżej 1000 pałeczek na 1g produktu. 

• Staphylococcus aureus – chorobotwórczy gatunek należący do tego rodzaju 

(gronkowiec złocisty) wywołuje ropnie skóry, anginy i zatrucia pokarmowe. 

Zapobieganie zakażeniom gronkowcowym polega na przestrzeganiu zasad 

higieny produkcji i temperatury obróbki termicznej, aby nie dopuścić 

dorozmnażania się bakterii.  

• Clostridum – szeroko rozpowszechnione, naturalnym środowiskiem ich 

bytowania jest gleba. Do produktów żywnościowych dostają się z ziemią 

i kurzem. Część ich gatunków wywołuje ciężkie zatrucia pokarmowe. Inne 

prowadzą procesy gnilne produktów białkowych w warunkach beztlenowych, 

np. bombaż konserw mięsnych, nadając produktom odrażające cechy 

organoleptyczne. Mogą być spotykane w wadliwych (słabo ukwaszonych) 

kiszonkach oraz w mleku. , 

• Bacillus – stwierdza się ich obecność w mięsie i jego przetworach, 

w produktach mleczarskich, zbożowych, owocowo-warzywnych, przyprawach. 

Powodują psucie różnych produktów, wywołują hydrolizę skrobi, śluz 

i ciągliwość miękiszu pieczywa i nieprzyjemny zapach oraz kwaśne zepsucia 

konserw owocowo-warzywnych, wady serów (gorzki smak, wzdęcia), 

speptonizowany skrzep mleka („na słodko”) i zepsucia mleka zagęszczonego. 

Gatunki chorobotwórcze są przyczyną zatruć pokarmowych występujących 

szczególnie po spożyciu produktów białkowych i skrobiowych (deserów, 

sosów), uprzednio ugotowanych i pozostawionych w temperaturze pokojowej , 

sprzyjającej kiełkowaniu zarodników. 
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Najczęstszymi przyczynami zatruć pokarmowych związanych ze spożyciem posiłków 

w gastronomii są: 

 

A) Wykorzystanie do produkcji zanieczyszczonych surowców, maszyn i urządzeń. 
 

W surowcach występują skażenia: 

• możliwe do wyeliminowania poprzez zastosowanie odpowiedniej obróbki 

technologicznej: 

• trwałe lub trudno usuwalne. 
 

 Do skażeń pochodzących z linii produkcyjnej zalicza się skażenia 

mikrobiologiczne, substancje pochodzące z materiałów konstrukcyjnych maszyn 

i urządzeń, opakowań, środków myjących i dezynfekujących oraz osadów 

tworzących się na powierzchniach roboczych. Wynikają one najczęściej z wadliwej 

konstrukcji urządzeń i mebli, bądź niewłaściwie wykonanego procesu mycia, 

rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń. Niemałe ryzyko skażenia żywności wnoszą 

ze sobą również pracownicy biorący udział w procesie produkcyjnym; stąd też tak 

ważne są dbałość o higienę osobistą personelu i wyrobienie u niego podstawowych 

nawyków higienicznych. 

 Otoczenie linii produkcyjnej ma również duży udział w tworzeniu jakości 

gotowego produktu, gdyż żadna linia produkcyjna nie działa jako wydzielony obiekt 

niekontaktujący się z otoczeniem. Tak więc odpowiednio zaprojektowany układ 

funkcjonalny pomieszczeń oraz same pomieszczenia, używane materiały 

konstrukcyjne i wykończeniowe, stosowane systemy wentylacji, odpowiednia 

instalacja wodno-kanalizacyjna w znacznym stopniu decydują o higienie produkcji. 

Przygotowanie dań w otoczeniu o wysokim standardzie higieny znacznie zmniejsza 

prawdopodobieństwo skażenia żywności. 
 

B) Zatrudnienie przy produkcji pracowników będących nosicielami drobnoustrojów 

patogennych, 
 

 Dobry stan zdrowia jest niezbędnym warunkiem pracy przy produkcji 

żywności. Osoby ubiegające się o pracę w gastronomii muszą mieć aktualną 

książeczkę zdrowia wydaną na podstawie wyników badań lekarskich i odpowiednich 

badań analitycznych. Osoby z potwierdzeniem lub podejrzeniem choroby zakaźnej, 
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bądź będące nosicielami chorób nie mogą pracować w kontakcie z żywnością. Każdy 

pracownik powinien wiedzieć, iż zawsze należy zgłaszać przełożonemu podejrzenia 

lub istnienie takich objawów chorobowych, jak: 

• biegunka 

• torsje 

• gorączka 

• ból gardła w powiązaniu z gorączką 

• widoczne infekcje skóry 

• dolegliwości ucha, oka lub nosa. 

W takich przypadkach winien on być bezzwłocznie odsunięty od wykonywania 

wszelkich czynności mogących doprowadzić do zakażenia żywności. 

 W całym przebiegu procesów produkcyjnych nie mniej ważna jest higiena 

osobista pracowników. Powinni oni zachować wysoki poziom czystości osobistej, 

nosić odpowiednią do wykonywanych prac odzież ochronną, z uwzględnieniem 

nakrycia głowy oraz obuwia. Bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie włosów 

oraz bród, gdyż znaleziony w potrawie włos może na bardzo długo zniechęcić 

konsumenta do odwiedzenia danego lokalu gastronomicznego. Wszyscy pracownicy 

mają mieć krótko obcięte i nielakierowane paznokcie. Skaleczenia i rany na skórze 

powinny być pokryte wodoodpornym opatrunkiem. 

 Pracownicy muszą myć zawsze ręce przed rozpoczęciem pracy, po wyjściu 

z toalety, po zakończeniu prac „brudnych”- np. obierania warzyw i owoców. Mycie rąk 

winno odbywać się z użyciem mydła, szczoteczki do rąk, płynu dezynfekującego oraz 

ręczników jednorazowego użytku. Na rękach nie powinna znajdować się żadna 

biżuteria, która nie może być odpowiednio zdezynfekowana. Jeżeli to możliwe-

personel powinien unikać dotykania rękoma żywności gotowej do spożycia. 

 Pracownicy podczas produkcji żywności nie powinni palić, żuć gumy, jeść 

czy pić napojów, kichać lub kaszleć nad nienakrytą żywnością. 

 Nie należy używać szpilek i agrafek do zapinania odzieży, nosić w kieszeniach 

ostrych i tłukących się przedmiotów czy też luźnej biżuterii, gdyż mogą one stać się 

źródłem fizycznego zanieczyszczenia żywności. Na pewno nie przyniosłoby to sławy 

zakładowi gastronomicznemu gdyby konsument znalazł w swoim posiłku szkło, 

łańcuszek, agrafkę lub inne tego typu przedmioty. Na stanowiskach pracy nie mogą 

znajdować się przedmioty osobiste, gdyż mogą one stanowić źródło skażenia 

żywności; winny być one pozostawione w szatni. 
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Chemiczne substancje szkodliwe w żywno ści  

 

• Metale ciężkie Cd, Pb, Hg – do żywności (głównie do surowca) przedostają się 

ze wszystkich elementów środowiska (powietrza, gleby i wody), a także 

źródłem skażenia żywności mogą być  procesy technologiczne. Są one łatwo 

kumulowane w organizmie ludzkim, charakteryzują się długim okresem 

biologicznego półtrwania i związaną z tym toksycznością chroniczną. 

Z żywnością do organizmu trafia ok. 80 - 90% całkowitego pobrania metali 

ciężkich, przy czym najwięcej dostarczanych jest z żywnością pochodzenia 

roślinnego. Znaczącym źródłem kadmu i ołowiu w codziennej diecie 

są ziemniaki, wynika to przede wszystkim z ich dużego spożycia. 

• Azotany / azotyny – nieodpowiednie zabiegi agronomiczne, środowisko 

• Pozostałości środków ochrony roślin - nieodpowiednich zabiegów 

agrotechnicznych. W zależności od kierunku zastosowania można je podzielić 

na środki do zwalczania bakterii (bakteriocydy), szkodników zwierzęcych 

(zoocydy), chwastów (herbicydy) i grzybów (fungicydy). Pestycydy w wyniku 

kumulacji małych dawek w organizmie mogą być przyczyną zatruć 

przewlekłych, a także mogą powodować zatrucia ostre. 

• Hormony, pozostałości leków weterynaryjnych. Obecność w żywności 

pozostałości antybiotyków wynika najczęściej z nieprzestrzegania okresów 

karencji lub stosowania środków niedozwolonych. Do żywności pochodzenia 

zwierzęcego dostają się w wyniku stosowania środków leczniczych w jej 

produkcji, co staje się przyczyną zanieczyszczenia tej żywności 

pozostałościami tych preparatów. 

• Mikotoksyny – produkty metabolizmu pleśni. Ponieważ grzyby mogą się 

rozwijać jako patogeny na roślinach uprawnych bądź jako saprofity 

na żywności i paszach w trakcie przechowywania, to mikotoksynami mogą być 

skażone nie tylko produkty pochodzenia roślinnego, ale także  mleko i mięso, 

i ich przetwory. 

• Aflatoksyny – występowanie w zbożach, kukurydzy, ziarnie kakaowym, 

przyprawach (pieprz, papryka), suszonych owocach (figi, rodzynki), orzechach 

• Ochratoksyna A – występowanie w zbożu, przetworach zbożowych, chlebie 

• Dioksyny – ze środowiska, używanie gazów spalinowych do suszenia 
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• Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – ze środowiska, opakowań, 

w wyniku grillowania, wędzenia 

• Smary, kleje – w trakcie procesu produkcyjnego 

• Środki myjąco-dezynfekujące – pozostające po zabiegach mycia i dezynfekcji 

• Niedopuszczalne substancje dodatkowe np. barwniki 

• Przedawkowanie substancji dodatkowych 

• Migracja substancji chemicznych (barwniki, dodatki opóźniające zapłon, 

substancje przeciwpieniące – z opakowań) 

 

Zagrożenia chemiczne i alergeny: 

• Orzechy (włoskie, laskowe, migdały, nerkowce, pistacje itp.) 

• Orzeszki ziemne 

• Skorupiaki, owoce morza 

• Jaja 

• Ryby 

• Nasiona soi 

• Seler 

• Zboża zawierające gluten 

• Mleko (łącznie z laktozą) 

• Gorczyca 

• Nasiona sezamu 

• Dwutlenek siarki i siarczyny (powyżej 10mg/kg lub 10 mg/l SO2) 

• Łubin 

• Mięczaki 

Produkty pochodzące z wyżej wymienionych grup mogą zawierać śladowe ilości 

alergenów. 
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Fizyczne substancje szkodliwe w żywno ści.  

 

• Dostające się z surowcami 

◦ piasek, kamienie, patyki 

◦ elementy metalowe 

◦ ciała obce ze środka transportu 

• Pochodzące z surowców 

◦ pestki owoców 

◦ łupiny orzechów 

◦ skorupki jaj 

◦ kości, ości 

• Dostające się w czasie procesu produkcyjnego 

◦ elementy metalowe z urządzeń np. fragment noża 

◦ odłamki szkła, plastiku, drewna 

• Powstające w wyniku zaniedbań personelu 

◦ włosy 

◦ spinki, biżuteria, guziki 

◦ drobne przedmioty noszone w kieszeniach 

◦ drobne narzędzia 

◦ niedopałki papierosów 

• Nieprzestrzeganie zasad GMP / GHP 

◦ pozostałości surowca / produktu (niedokładne czyszczenie, mycie) 

◦ szkło okienne i z nieosłoniętych lamp 

◦ farba z sufitu i ścian 

 

Substancje dodatkowe w żywno ści  

 

 Jedzenie wpływa na to, jak się czujemy, jak pracujemy, a nawet na to, 

jak wyglądamy. To, czym karmimy siebie ma bezpośredni związek z tym, jak się 

rozwijamy i jaką mamy naturalną zdolność do radzenia sobie z chorobą. Na skutek 

złego odżywiania słabnie nasza odporność, coraz bardziej tyjemy, chorujemy, 
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zapadamy na alergie. Nasza dieta powinna być naturalna i zrównoważona, 

pozbawiona składników przetworzonych i chemicznych – a do takich należy 

większość dodatków do żywności, które są standardem w produktach spożywczych. 

 Polepszacze, zagęszczacze, barwniki i sztuczne konserwanty mają nadać 

atrakcyjny wygląd, poprawić smak, przedłużyć okres przydatności do spożycia, 

spulchnić, zagęścić. Jednak wiele z tych substancji dodanych do żywności może 

powodować lub nasilać problemy zdrowotne, np. reakcje alergiczne, bóle żołądkowe, 

astmę, zapalenia skóry, migrenę, katar sienny i nadwrażliwość sensoryczną. Związki 

chemiczne w żywności mogą prowadzić także do wzrostu ilości substancji 

toksycznych w ludzkim organizmie. Większość z nich nie została zbadana pod kątem 

długoterminowego oddziaływania na nasze zdrowie. Nie możemy także stwierdzić, 

jakie mają właściwości w połączeniu z innymi związkami – nie każda substancja jest 

szkodliwa od samego początku, ale może się nią stać w reakcji z inną, tworząc 

zagrożenie dla zdrowia. Możemy podejrzewać tylko, że wzrastająca liczba tak 

zwanych chorób cywilizacyjnych jest wynikiem spożywania produktów 

wysokoprzetworzonych, zawierających substancje chemiczne. 

 Warto zaznaczyć, że substancje dodatkowe stosowane w żywności nie są 

objęte jednolitym prawem. Niektóre, dopuszczone do użycia w Polsce, są zabronione 

w krajach Unii, inne odwrotnie. Wynika to między innymi z tego, że substancje te 

podlegają ciągłym badaniom, mającym stwierdzić ich właściwości i konsekwencje 

stosowania. 

 Środek spożywczy szkodliwy dla zdrowia, to taki środek, który nie spełnia 

wymagań zdrowotnych, może zawierać szkodliwe substancje pochodzenia 

fizycznego, chemicznego lub biologicznego.  
 

 Substancje dodatkowe są stosowane do żywności w celu : 

• przedłużenia trwałości produktów, a więc ograniczenia lub zapobiegania 

niekorzystnym zmianom spowodowanym przez drobnoustroje, enzymy 

tkankowe, utlenianie; 

• zapobiegania niekorzystnym zmianom jakościowym powodującym zmiany 

barwy, smaku, zapachu, konsystencji; 

• zwiększenia atrakcyjności konsumenckiej oraz ułatwienia stosowania 

lub wykorzystania produktu; 

• utrzymania stałej i powtarzalnej jakości produktu 
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• ułatwienia prowadzenia procesów produkcyjnych oraz zwiększenia ich 

efektywności przez np. zmniejszenie ubytków 

 Środek spożywczy zafałszowany jest to taki produkt, w którym jego 

właściwości zostały celowo zmienione, a konsument nie zostało tym poinformowany. 

Zafałszowania środka spożywczego można wykonywać poprzez : 

• podmianę surowca 

• rozcieńczenie płynu 

• dodanie substancji zmieniających skład 

• nieodpowiednie zabiegi technologiczne 

 

Dodatki do żywności dzielą się na grupy : 

• E100E199 (barwniki) 

• E200E299 (konserwanty) 

• E300E399 (antyoksydanty) 

• E400E499 (emulgatory, środki spulchniające, żelujące itp.) 

• E500E599 (środki pomocnicze) 

• E600E699 (wzmacniacze smaku) 

• E900E999 (środki słodzące, nabłyszczające i inne) 

• E1000E1999(stabilizatory, konserwanty, zagęstniki i inne) 

 

 Substancje dodatkowe stosowane w żywności nie są objęte jednolitym 

prawem. Niektóre, dopuszczone do użycia w Polsce, są zabronione w krajach Unii, 

inne odwrotnie. Wynika to między innymi z tego, że substancje te podlegają ciągłym 

badaniom, mającym stwierdzić ich właściwości i konsekwencje stosowania.  

 

Najczęściej możemy spotkać się na etykietach produktów z takimi substancjami: 

 

Barwniki, grupa E 100: 

E 102 – tartrazyna  - występuje w napojach w proszku, sztucznych miodach, 

esencjach owocowych, musztardzie, napojach bezalkoholowych, zupach w proszku, 

galaretkach czy dżemach. Jej działania u astmatyków może powodować reakcje 

alergiczne, bezsenność, depresję, nadpobudliwość i dekoncentrację. W połączeniu z 

benzoesanami jest podejrzewany o wywoływanie ADHD u dzieci. 
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- E 104 – żółcień chinolinowa – występuje w napojach gazowanych, cukierkach na 

kaszel, lodach i galaretkach do ciast. Często powoduje wysypkę, zaczerwienienie, 

nadpobudliwość u dzieci, podejrzewany o wywoływanie nowotworów wątroby. 

Niebezpieczny dla astmatyków i osób uczulonych na aspirynę. 

- E 110 – żółć pomarańczowa – spotykana w gumach do żucia, żelach, musztardach, 

zupach w proszku, marmoladach, płatkach zbożowych. Powoduje nasilenie objawów 

astmy, podejrzewana o wywoływanie nowotworów wątroby i nadpobudliwości 

u dzieci. 

- E 122 – azorubina – występuje w aromatyzowanych napojach, lodach, budyniu, 

wyrobach piekarniczych i cukierniczych. Jest niebezpieczna do astmatyków, może 

powodować nadpobudliwość. 

- E 123 – amarant – występuje w ciastach w proszku, płatkach zbożowych, kaszach, 

kolorowych napojach alkoholowych, kawiorze, galaretkach, napojach oraz 

w przetworach z czarnej porzeczki. Niebezpieczny dla astmatyków, ma działania 

mutogenne, podejrzewany o działania rakotwórcze. 

- E 124 – czerwień koszenilowa – występuje w kolorowych napojach alkoholowych, 

lodach, wyrobach piekarniczych i cukierniczych, deserach i budyniu w proszku. 

Jest niebezpieczny dla astmatyków, może powodować nadpobudliwość u dzieci. 

- E 127 – erytrozyna – występuje w owocach konserwowanych zawierających wiśnie 

oraz w koktajlach wiśniowych. Powoduje dekoncentrację, trudności w nauce, 

jest niebezpieczny dla osób z chorą tarczycą. 

- E 131 – błękit patentowy – występuje w barwionych słodyczach i lodach. 

Niebezpieczny dla alergików, powoduje uwalnianie histaminy. 

- E 132 – indygotyn – występuje w słodyczach, herbatnikach, lodach, wypiekach 

i napojach. Powoduje reakcje alergiczne, nadpobudliwość, jest podejrzewany 

o działanie rakotwórcze. 

- E 142 – zieleń – występuje w słodyczach, lodach i kremach. Powoduje reakcje 

astmatyczne i alergiczne. 

- E 150a – E 150d karmel – występuje w słodyczach, alkoholach oraz herbatach 

rozpuszczalnych. Skutkuje problemami żołądkowo-jelitowymi, może prowadzić 

do nadpobudliwości. 

- E 151 – czerń brylantowa – występuje w wyrobach cukierniczych, ikrze rybiej oraz 

w galaretkach. Niebezpieczna dla osób nadwrażliwych na salicylany, może być 

przekształcony w jelicie do szkodliwych związków. 
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- E 173 – aluminium – stosowany tylko do powlekania cienką warstwą powierzchni 

zewnętrznych ozdób ciast i tortów. Może powodować chorobę Alzheimera, choroby 

nerek i płuc, jest toksyczny dla układu krwionośnego, rozrodczego i nerwowego. 

- E 180 – litorlubina – stosowana w serach. Działa alergicznie, powoduje 

nadpobudliwość, bezsenność, pokrzywkę, katar sienny oraz problemy żołądkowo-

jelitowe. 

 

Konserwanty , grupa E 200: 

- E 210, 211, 212, 213 – kwas benzoesowy i benzoesany – występuje w sokach 

owocowych, galaretkach, napojach, margarynach, sosach owocowych i warzywnych, 

konserwach rybnych i koncentratach pomidorowych. Powoduje reakcje alergiczne, 

wysypki, podrażnia śluzówkę żołądka i jelit, podejrzewany o działanie rakotwórcze, 

niebezpieczny dla osób uczulonych na aspirynę. 

- E 214 – ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego – występuje w przetworach 

rybnych, margarynach, żelatynie spożywczej, warzywach i owocach oraz w pastach 

do zębów. Działa alergicznie i odurzająco, wywoływuje skurcze mięśni. 

- E 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228 – dwutlenek siarki i siarczany – występują 

w suszonych owocach, wiórkach kokosowych, przyprawach, naturalnych sokach 

owocowych, koncentratach owocowych, chrzanie oraz w przetworach 

ziemniaczanych. Powodują stratę witaminy B12, reakcje alergiczne, nudności, bóle 

głowy, zakłócają pracę jelit, podejrzewane o wywoływanie ataków astmy. 

- E 230 bifenyl, E 231 ortofenylofenol, E 232 ortofenylofenolan sodu – występują 

w owocach cytrusowych, stosowane przeciwko rozwojowi grzybów na owocach, 

do impregnowania skórek, jako środek insektobójczy. Skutkuje reakcjami 

alergicznymi oraz zakłóceniami czynności skóry. 

- E 249 azotyn III potasu, E 249, 250 azotyn III sodu – występują w mięsach, rybach 

i wędlinach. Powoduje powstawanie nowotworów, astmy, zapalenia nerek, zawroty 

głowy, problemy behawioralne, szkodzą przy nadciśnienia, E 250 utrudnia transport 

tlenu przez krew. 

- E 251 azotan V sodu, E 252 azotan V potasu – występuje w mięsach, wędlinach 

i serach. Skutkuje dusznościami, sinieniem powłok skórnych, astmą, zapaleniem 

nerek, zawrotami głowy, problemami behawioralnymi, mogą przekształcić się 

w azotyny, niebezpieczne przy nadciśnieniu. 
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Przeciwutleniacze, grupa E 300: 

- E 310 galusan propyl, E 311 galusan oktylu, E 312 galusan dodecylu – występuje 

w płatkach ziemniaczanych i gumach do żucia. Powoduje reakcje alergiczne 

i wysypkę. 

- E 320 BHA, E 321 BH – występują w frytkach, ciastkach i cistach wieloowocowych. 

Zwiększają poziom cholesterolu we krwi. 

- E 335 winiany sodu, E 336 winiany potasu – występuje w wyrobach cukierniczych 

i piekarskich. Mogą działać przeczyszczająco. 
 

Emulgatory, gruba E 400: 

- E 400 – kwas alginowy – jest dodawany do produktów dla niemowląt, dżemów, 

galaretek, marmolad i budyniów. Obniża poziom składników mineralnych 

w organizmie, niebezpieczny dla kobiet w ciąży. 

- E 407 – karagen – występuje w śmietankach pasteryzowanych, dżemach, 

galaretkach, marmoladach, mleku w proszku oraz w mleku zagęszczonym. Powoduje 

owrzodzenia układu pokarmowego, zmniejsza wchłanianie składników mineralnych 

(np. potasu), działa przeczyszczająco. Nie powinien być spożywany przez dzieci. 

- E 450 – difosforany – występują w soli, przetworach mięsnych, aromatyzowanych 

napojach, sosach, owocach kandyzowanych, chipsach, mleku zagęszczonym, 

zupach i herbatach w proszku, gumie do żucia oraz w cukrze pudrze. 

Może zmniejszać przyswajalność żelaza, magnezu i wapnia, pogłębia osteoporozę, 

pogarsza metabolizm. 

- E 461 – metyloceluloza – występuje w mięsach, rybach i wędlinach. 

Może wywoływać problemy jelitowe, zaparcia lub biegunkę. 

Wzmacniacze smaku, grupa E 600: 

- E 621 – glutaminian sodu MSG – występuje w koncentratach spożywczych, zupach 

i daniach w proszku, przyprawach, sosach w proszku, sosach sojowych, wędlinach 

oraz konserwach. Może nasilać problemy astmatyczne, powodować bóle głowy, 

przyspieszać bicie serca, pogorszyć wzrok, nudności, bezsenność, osłabienie 

lub otyłość. 

- E 622 – glutaminian potasu – występuje w koncentratach spożywczych, zupach 

i daniach w proszku, przyprawach, sosach w proszku, sosach sojowych, wędlinach 

i konserwach. Powoduje bóle głowy, przyspieszone bicie serca, pogorszenie wzroku, 

nudności, bezsenność, osłabienie lub otyłość. 
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- E 631 – inozydian sodu – występuje w koncentratach spożywczych, zupach 

i daniach w proszku, przyprawach, sosach w proszku, sosach sojowych, wędlinach, 

konserwach, produktach o obniżonej zawartości soli. Niewskazany dla osób z kamicą 

nerkową. 
 

Preparaty zastępujące cukier : 

- E 951 – aspartam – występuje w napojach bez cukru, dietetycznych produktach 

mlecznych, sokach owocowych bez cukru, deserach bez cukru, wyrobach 

cukierniczych, piwach bezalkoholowych, dżemach, marmoladach, musztardach, 

galaretkach, sosach, konserwach rybnych, pieczywie oraz płatkach zbożowych. 

Może powodować białaczkę, choroby układu nerwowego, raka płuc, raka piersi. 

Niewskazany dla osób z wrażliwym przewodem pokarmowym. 

- E 954 – sacharyna – występuje w napojach bez cukru, dietetycznych produktach 

mlecznych, sokach owocowych bez cukru, deserach bez cukru, wyrobach 

cukierniczych, piwach bezalkoholowych, dżemach, marmoladach, sosach, 

galaretkach, musztardach, konserwach rybnych, pieczywie, płatkach zbożowych, 

jako dodatek do produktów dla dietetyków. Może powodować nowotwory pęcherza. 

 

Wyjaśnienie terminów związanych z dodatkowymi substancjami żywności oraz inne: 

- substancje konserwujące (E 210, E 211, E 250, E 251, E 220) – to substancje 

przedłużające okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez 

ochronę przed zepsuciem spowodowanym obecnością mikroorganizmów 

lub chroniące przed wzrostem mikroorganizmów patogennych. 

- barwniki (E 100, E 101, E 102, E 163, E 140, E 160a) - to substancje nadające 

lub przywracające żywności barwę, obejmujące naturalne składniki żywności 

i naturalne źródła, które w normalnych warunkach ani nie są same spożywane jako 

żywność ani nie są stosowane jako typowe składniki żywności. W rozumieniu 

niniejszego rozporządzenia barwnikami są preparaty uzyskane ze środków 

spożywczych i innych jadalnych surowców naturalnych uzyskanych poprzez fizyczną 

lub chemiczną ekstrakcję, której efektem jest selektywna ekstrakcja pigmentów 

względem składników odżywczych lub aromatycznych. 

- substancje słodzące (E 421, E 967, E 951, E 950, E 954, E 955) - to substancje 

stosowane do nadania środkom spożywczym słodkiego smaku lub stosowane 

w słodzikach stołowych. 
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- przeciwutleniacze (E 300, E 307, E 320) - to substancje przedłużające okres 

przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem 

na skutek utleniania, takim jak jełczenie tłuszczu czy zmiana barwy. 

- nośniki (E 1504, E 422, E 414) - to substancje stosowane do rozpuszczania, 

rozcieńczania, dyspersji lub innej fizycznej modyfikacji dodatku do żywności, środka 

aromatyzującego, enzymu spożywczego, składnika odżywczego lub innej substancji 

dodanej do środka spożywczego w celach odżywczych lub mających związek 

z fizjologią, które nie zmieniają ich funkcji technologicznej (i same nie wywołują 

żadnych skutków technologicznych), w celu ułatwienia posługiwania się nimi 

lub wykorzystania czy zastosowania ich. 

- kwasy (E 296, E 330, E 227) -  to substancje, które zwiększają kwasowość środka 

spożywczego lub nadają mu kwaśny smak. 

- regulatory kwasowości (E 300, E 331, E 500) - to substancje zmieniające 

lub kontrolujące kwasowość lub zasadowość środka spożywczego. 

- substancje przeciwzbrylające (E 504, E 341) - to substancje ograniczające 

tendencję pojedynczych cząstek środka spożywczego do zlepiania się. 

- substancje przeciwpieniące (E 900a) - to substancje zapobiegające 

lub ograniczające powstawanie piany. 

- substancje wypełniające (E 421, E 967) - to substancje zwiększające objętość 

środka spożywczego nie zwiększając znacząco jego wartości energetycznej. 

- emulgatory (E 322, E 407, E 471) - to substancje umożliwiające utworzenie 

lub utrzymanie jednorodnej mieszaniny dwóch lub większej liczby niemieszających 

się faz, takich jak olej i woda w środkach spożywczych. 

- sole emulgujące (E 509, E 452) - to substancje które zmieniają białka zawarte 

w serze w formę zdyspergowaną wprowadzając w ten sposób jednorodne rozłożenie 

tłuszczów i innych składników. 

- substancje wiążące (E 526) - to substancje powodujące lub utrzymujące jędrność 

lub kruchość tkanek owoców i warzyw lub współdziałające z substancjami żelującymi 

w tworzeniu lub wzmacnianiu żelu. 

- wzmacniacze smaku (E 620, E 627, E 634) - to substancje wzmacniające istniejący 

smak lub zapach środków spożywczych. 

- substancje pianotwórcze (E 941, E 948, E 1505) - to substancje umożliwiające 

powstanie jednorodnej dyspersji fazy gazowej w środkach spożywczych w płynie 

lub w postaci stałej. 
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- substancje żelujące (E 406, E 407, E 415) - to substancje nadające środkom 

spożywczym konsystencję poprzez tworzenie żelu. 

- substancje glazurujące (E 414, E 412, E 901) - to substancje, które po nałożeniu 

na zewnętrzną powierzchnię środka spożywczego tworzą warstwę ochroną 

lub nadają jej błyszczący wygląd. 

- substancje utrzymujące wilgoć (E 340, E 422) - to substancje zapobiegające 

wysychaniu żywności poprzez przeciwdziałanie wpływom atmosferycznym, 

posiadające niski stopień wilgotności, lub ułatwiające rozpuszczanie się proszku 

w środowisku wodnym. 

- skrobie modyfikowane (E 1412, E 1422) -  to substancje otrzymane w wyniku 

jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, 

które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, 

i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiem. 

- gazy do pakowania (E 290, E 941) - oznacza gazy inne niż powietrze, 

wprowadzane do pojemnika przed, w trakcie lub po umieszeniu środka spożywczego 

w tym pojemniku. 

- gazy nośne (E 942) - oznacza gazy inne niż powietrze, które wypychają środek 

spożywczy z pojemnika. 

- substancje spulchniające (E 500, E 451, E 336) -  to substancje lub mieszaniny 

substancji uwalniające gaz, a tym samym zwiększające objętość ciasta. 

- sekwestranty (E 509, E 574) - to substancje tworzące związki chemiczne z jonami 

metali. 

- stabilizatory (E 407, E 339, E 330) - to substancje umożliwiające utrzymanie 

właściwości fizyczno-chemicznych środków spożywczych; stabilizatory obejmują 

substancje umożliwiające utrzymanie w środkach spożywczych jednorodnej dyspersji 

dwóch lub większej liczby wzajemnie nierozpuszczalnych substancji, substancje 

stabilizujące, zachowujące lub wzmacniające istniejącą barwę środków spożywczych 

i substancje zwiększające zdolność środków spożywczych do wiązania, w tym 

do tworzenia wiązań poprzecznych pomiędzy białkami, umożliwiających wiązanie się 

elementów środków spożywczych, a tym samym uzyskiwanie produktów 

zrekonstytuowanych. 

- środki do przetwarzania mąki - to substancje, inne niż emulgatory, dodawane 

do mąki lub ciasta w celu poprawy ich właściwości wypiekowych. 
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 Nieprzetworzone produkty, jak mięso, mleko, warzywa owoce, miód pszczeli 

nie mogą zawierać żadnych dodatków. Barwniki nie mogą być dodawane miedzy 

innymi do żywności nieprzetworzonej, wód mineralnych, stołowych, źródlanych, 

mleka bez dodatków smakowych, niearomatyzowanych i bez dodatków smakowych 

napojów mlecznych, cukru, niezemulgowanych olejów i tłuszczów zwierzęcych 

i roślinnych, kawy, herbaty w liściach niearomatyzowanej, kakao, mąki, suchych 

makaronów, soków, nektarów, ryb, mięczaków i skorupiaków, mięsa, drobiu 

i dziczyzny. Żywność przetworzona dla niemowląt i małych dzieci może zawierać 

niektóre, ściśle określone substancje dodatkowe. Substancji słodzących nie wolno 

stosować w środkach spożywczych dla niemowląt i małych dzieci, w tym również ze 

schorzeniami, o ile nie jest to przedmiotem odrębnych przepisów. 

 Do dodatków nie są zaliczane takie składniki żywności, jak: substancje 

przeznaczone do wód do picia, wód mineralizowanych, itp. Pektyna, baza gumy 

do żucia, dekstryny, skrobia, skrobia modyfikowana, chlorek amonu, plazma krwi, 

żelatyna spożywcza, hydrolizatory białkowe, białka mleka, gluten, kazeina, 

kazeiniany oraz inulina. Jednak czy te dodatki chemiczne mają jakiś wpływ na nasze 

zdrowie? Oczywiście, że tak – spożywane regularnie i w nadmiarze mogą 

powodować liczne dolegliwości zaczynając od zgagi, alergii na nowotworach żołądka 

i jelita grubego kończąc. Poza tym przetworzone jedzenie mocno obciąża wątrobę, 

nerki i układ moczowy, osłabia układ immunologiczny, który w odpowiedzi na 

zagrożenie może zareagować alergią. Poza tym warto pamiętać, że w jednym 

produkcie rzadko kiedy substancje dodatkowe występują pojedynczo. Często jest ich 

kilka czy nawet kilkanaście. Może prowadzić to do ich wzajemnej reakcji, co może 

powodować niekorzystny wpływ na zdrowie. Duża liczba substancji sztucznych 

dodawanych do żywności może prowadzić do zatrucia organizmu toksynami, 

które znacznie pogarszają samopoczucie i prowadzą na przykład do nasilenia 

objawów alergii, bezsenności czy ciągłego osłabienia. Barwniki, konserwanty, 

emulgatory i inne szkodliwe substancje dodawane do żywności mogą znajdować się 

w produktach, które wydają się nam „ zdrowe’’. Na przykład w bakaliach znajdziemy 

konserwant E 220, w wodach smakowych i serze E 211, a w płatkach zbożowych 

i kaszach E 123. Metodą na unikniecie jedzenia produktów ze szkodliwym E jest 

kupowanie produktów z pewnego źródła lub tych, które posiadają certyfikaty 

żywności ekologicznej oraz – co najważniejsze – uważne czytanie etykiet 

na opakowaniach żywności. Większości E lepiej unikać, chociaż część z nich 
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uważana jest za substancje nie mające wpływu na zdrowie człowieka. E stają się 

szczególnie szkodliwe, kiedy spożywamy je długotrwale i w dużych ilościach. 

Niektóre, jak na przykład E 300 to kwas askorbinowy. 

 

Żywno ść ekologiczna  

 

 Sztuczne dodatki do żywności częściej są zastąpione naturalnymi. Żywność 

ekologiczna wytwarzana jest przy użyciu metod, które gwarantują utrzymanie 

jak największej ilości walorów odżywczych surowca na wszystkich etapach produkcji 

oraz wysoką jakość produktu końcowego. Takie podejście wiąże się ze stosowaniem 

tylko biologicznych, mechanicznych i fizycznych metod przetwarzania i utrwalania 

żywności : ogrzewania, pasteryzowania, pieczenia, smażenia, kiszenia, suszenia czy 

mrożenia, W porównaniu z przetwórstwem konwencjonalnym zdecydowanie 

ograniczona jest ilość dodatków do żywności oraz substancji pomocniczych. 

W produkcji ekologicznej nie ma miejsca na substancje, dodatki i techniki, które 

odtwarzają jakość utraconą w trakcie przetwarzania i przechowywania lub które 

naprawiają skutki zaniedbań w trakcie przetwarzania. Nie ma miejsca na techniki 

i dodatki, które mogą wprowadzić konsumenta w błąd, co do prawdziwej natury 

i wartości produktów. Żywność ekologiczna jest uzyskiwana z produktów roślinnych 

lub zwierzęcych, które wytwarzane są w systemie gospodarstwa ekologicznego, tzn. 

takiego, w którym unika się stosowania nawozów sztucznych, pestycydów, 

regulatorów wzrostu i dodatków do żywności. W takim gospodarstwie prowadzona 

jest kontrola całego procesu hodowli i produkcji, a nie tylko produktu końcowego. 

Żywność ekologiczna nie jest tożsama z pojęciem „zdrowa żywność”.  

 Gospodarstwa ekologiczne oraz przetwórnie wytwarzające tego rodzaju 

żywność są corocznie kontrolowane przez inspektorów jednostek certyfikujących, 

które posiadają akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) oraz upoważnienie 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W rolnictwie ekologicznym stosuje się tylko 

naturalne nawozy (obornik, kompost, nawozy zielone, sproszkowane skały naturalne 

np. wapienne czy magnezowe, odchody ptaków np. guano) nie wolno stosować 

nawozów syntetycznych (produkowanych przez człowieka). Ochrona roślin na polu 

czy drzew w sadzie może odbywać się również bez zastosowania pestycydów, czyli 

chemicznych środków ochrony roślin (insektycydów przeciwko owadom, herbicydów 

przeciwko chwastom oraz fungicydów przeciwko grzybom pasożytniczym 

powodującym choroby roślin). W rolnictwie ekologicznym stosuje się więc 
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mechaniczne metody ochrony przed chwastami na polu, dobiera się odpowiednie 

odmiany i terminy wysiewu, aby nie dopuścić do zachwaszczenia roślin na polu, 

czy porażenia roślin przez choroby bądź ataku przez szkodniki. Do ochrony roślin 

przed szkodnikami stosuje się pułapki feromonowe (np. do wyłapywania samic, 

w czasie ich wędrówki w celu złożenia jaj, wrogów naturalnych (drapieżne pluskwiaki 

czy stwarzanie dobrych warunków do żerowania dla biedronek, które masowo 

zjadają mszyce), jak też dba się o stworzenie dobrych warunków dla ptaków, które 

w perfekcyjny sposób oczyszczają sad z owadów żerujących na liściach jabłoni. 

 Żywność posiadająca certyfikat ekologiczny zawiera głównie składniki 

pochodzenia rolniczego, włączając w to przyprawy i wyciągi, które uzupełniają smak 

lub nadają kolor produktom. Pojawia się także woda i sól (chlorek sodu lub potasu). 

Uzupełnieniem produktów ekologicznych mogą być naturalne substancje i preparaty 

zapachowe oraz preparaty z mikroorganizmów takie jak drożdże i enzymy. 

Produktów ekologicznych nie wzbogaca się minerałami (mikroelementami 

i pierwiastkami śladowymi), witaminami, aminokwasami i mikroelementami, chyba, 

że jest to wymagane innymi przepisami.  
 

W żywności ekologicznej dopuszczalne są następujące dodatki: 

- kwasy spożywcze i ich sole o różnym przeznaczeniu (np. utrwalanie): mlekowy, 

jabłkowy, cytrynowi i winowy. 

- przeciwutleniacze: ekstrakt bogaty w tokoferol, kwas askorbinowy, ekstrakt 

z rozmarynu. 

- zagęstniki: alginiany, agar, karagen, mączka chleba świętojańskiego, guma guar, 

guma arabska, kasztanowa, gliceryna, pektyny. 

- gazy : dwutlenek węgla, hel, argon. 

- węgiel drzewny i annato do specjalnych serów. 

- nieliczne konserwanty: azotany do produkcji produktów mięsnych i wędlin oraz 

siarczyny i inne związki siarki, m.in. do win owocowych. 

- regulatory pH i środki przeciwzbrylające: nieliczne węglany, chlorek wapnia, 

siarczan wapnia, wodorotlenek sodu i dwutlenek krzemu. 

- lecytyna 

- fosforan monowapniowy jako składnik proszku do pieczenia. 

 Żywność ekologiczna zawiera więcej witamin, minerałów i innych cennych 

składników niż produkty otrzymane w konwencjonalny sposób. Ponadto 
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nie dostarcza żadnych toksycznych substancji chemicznych. Dla przykładu, 

na skórce dojrzałego jabłka wyhodowanego w tradycyjny sposób może znajdować 

się 20 – 30 różnych sztucznych środków, często toksycznych pozostających nawet 

po jego opłukaniu. Zwierzętom, od których uzyskuje się mięso i mleko 

w gospodarstwach konwencjonalnych nierzadko podaje się antybiotyki i hormon 

wzrostu, które przechodzą do produktu finalnego. W gospodarstwie ekologicznym 

jest to niedopuszczalne. 

 Przetwórstwo produktów rolnictwa ekologicznego ma na celu zachowanie 

wysokiej jakości biologicznej surowców. Technologia dla danego produktu powinna 

być tak dobrana, aby zachować w możliwie niezmienionym składzie zawartość 

witamin, węglowodanów, białek czy też składników mineralnych. Dopuszczalne są 

metody mechaniczne, fizyczne, fermentacyjne i termiczne. W przetwórstwie 

ekologicznym niedopuszczalne jest stosowanie dodatków i substancji 

wspomagających takich jak: barwniki, emulgatory, stabilizatory, konserwanty, 

przeciwutleniacze, substancje powlekające i inne. 

 Produkty certyfikowane posiadają odpowiednie oznakowanie, takie, 

aby konsument w sposób klarowny i jasny mógł je odróżnić od innych produktów. 

Po pierwsze jest to symbol europejski produktu ekologicznego (listek z białych 

gwiazdek na zielonym polu), następnie numer certyfikatu wydanego przez określoną 

jednostkę certyfikującą. Numer nadawany jest na konkretny produkt, więc jeżeli ten 

sam producent posiada w sprzedaży kilka produktów to każdy produkt ma inny 

numer certyfikatu. Następnie na opakowaniu może się znaleźć nazwa i logo jednostki 

certyfikującej oraz dokładny adres producenta, aby w razie wątpliwości można było 

się skontaktować z producentem i porozmawiać o produkcie. Nie można ufać takim 

produktom, które posiadają na opakowaniu nazwę bio lub eko nie poparte żadnymi 

numerami certyfikatów bądź symboli. W takim przypadku pochodzenie ekologiczne 

produktu jest wielce wątpliwe. Jeśli produkt posiada takie informacje oznacza to, że: 

- przynajmniej 95% jego składników zostało wyprodukowane metodami 

ekologicznymi, 

- produkty były nadzorowane podczas procesu produkcji i przygotowania zgodnie 

z przyjętymi wytycznymi, 

- produkty są sprzedawane bezpośrednio przez producenta lub w zamkniętych, 

zabezpieczonych i oznakowanych opakowaniach. 
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 Żywność ekologiczna jest zdrowa ponieważ nie jest zanieczyszczona 

środkami chemii rolnej (nawozy mineralne oraz pestycydy, hormony i antybiotyki), 

nie posiada w składzie chemii przetwórcze, o której była mowa wcześniej 

oraz faktycznie owoce i warzywa zawierają więcej związków 

przeciwutleniających (polifenoli), witamin (witamina C, E, A) oraz naturalnych 

barwników (karotenoidy i antocyjany). Mięso i mleko z produkcji ekologicznej 

pochodzi od zwierząt traktowanych w sposób humanitarny i nieprzedmiotowy. Takie 

produkty są bogatsze w kwasy omega 3 i 6 oraz wielonienasycone kwasy 

tłuszczowe. Mleko ma lepszy smak i konsystencję, a jaja od kur ekologicznych 

zawierają mniej cholesterolu oraz więcej luteiny i zeaksantyny w żółtku. Dzięki 

zdrowej żywności, czy chociażby dzięki uważaniu na to, co jemy, możemy pozbyć się 

z organizmu różnych chorób a czasem nawet zahamować ich rozwój, czy chociażby 

pomóc w wyzdrowieniu. 

 

Zapewnienie bezpiecze ństwa żywno ści.  

 

 W ciągu roku spożywamy kilka kilogramów dodatków do żywności. 

Długotrwałe ich stosowanie może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie, 

a w przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią, na zdrowie dzieci. Nie wiadomo 

też, jaki wpływ będą miały na kondycję kolejnych pokoleń. Dlatego naukowcy 

przekonują do spożywania produktów nie zawierających szkodliwych substancji 

konserwujących i zwracają szczególną uwagę na dokładne czytanie etykiet. 

 Wiele produktów zawierających konserwanty ma na rynku swoje odpowiedniki 

pozbawione chemicznych dodatków. Warto ich szukać w trosce o własne zdrowie. 

Jedno wiadomo na pewno – rzadko zastanawiamy się, co jemy. Chemiczne dodatki 

zawarte w żywności mogą być przyczyną różnych chorób w tym: pokrzywki, obrzęku 

naczynioruchowego, nowotworów, zakłócają prawidłowe funkcjonowanie układów: 

pokarmowego, krążenia, oddechowego. Ostrożność w spożywaniu konserwantów 

zalecana jest szczególnie alergikom, dzieciom oraz osobom nadwrażliwym. 

W ostatnich latach lekarze obserwują znaczący wzrost zachorowań na alergie 

różnego typu. W Polsce tempo wzrostu chorób alergicznych jest nawet większe niż 

w Europie Zachodniej. Jako przyczyny tego zjawiska wskazuje się zanieczyszczenie 

środowiska i rosnącą chemizację życia, w tym chemizację żywności. Świadomość 
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zagrożenia, jakie niesie ze sobą stosowanie substancji chemicznych w życiu 

codziennym może uchronić przed negatywnymi skutkami dla zdrowia człowieka. 

 Ze względu na istotę i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 

żywności, opracowano szereg metod służących temu celowi, które mogą być 

wdrażane w przedsiębiorstwach w postaci systemów. Wdrożenie systemu pozwala 

na uporządkowanie wszystkich działań podejmowanych w celu zapewnienia jakości, 

w tym przede wszystkim bezpieczeństwa produkowanych wyrobów, zmianę 

postępowania i przeniesienie odpowiedzialności na pracowników bezpośrednio 

zaangażowanych w produkcję. Umożliwia także produkcję żywności o stałej, 

niezmiennej jakości i opanowanie procesu tak, aby nie dopuścić do produkcji 

wyrobów nie spełniających ustalonych wymagań (w tym dotyczących ich jakości 

zdrowotnej). 

 Stosowane przy produkcji żywności systemy zapewnienia jakości mają 

za zadanie zapobiegać problemom zanim one wystąpią i ewentualnie podejmować 

działania naprawcze, ale zawsze na czas, w celu nie dopuszczenia do wytworzenia 

produktu o nie gwarantowanej jakości.  

 Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności związane jest 

w wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 

jakimi są m.in. zasady Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP, Dobrej Praktyki 

Produkcyjnej – GMP oraz system HACCP. Jest to wymóg prawa określony m.in. w : 

• Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  

• Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 

stycznia 2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa 

żywnościowego,  

oraz 

• Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.  

W świetle tego ostatniego. rozporządzenia wszyscy operatorzy żywności 

bez względu na wielkość i profil prowadzonej działalności od dnia 1 stycznia 2006 

mają obowiązek posiadać wdrożony i funkcjonujący system HACCP. 
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Co to jest system HACCP? 

 Skrót HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) oznacza 

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. HACCP jest narzędziem 

zarządzania bezpieczeństwem żywności i uniwersalną metodą systematycznej oceny 

możliwości wystąpienia zagrożeń oraz określenia metod ich eliminacji podczas 

produkcji żywności. 

 HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali 

zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jaj jakości zdrowotnej oraz 

ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i 

dystrybucji żywności .Jest to również system mający na celu określenie metod 

ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych. 

 Kodeks Żywnościowy czyli Codex Alimentarus jako najwyższe 

międzynarodowe gremium i autorytet w dziedzinie żywności definiuje system HACCP 

jako taki system, który: 

• Identyfikuje  

• Ocenia  

• Kontroluje (opanowuje) zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności.  

System HACCP wymagany jest w całym łańcuchu żywnościowym za wyjątkiem 

produkcji pierwotnej. 
 

Historia systemu HACCP-u 

 Koncepcja systemu HACCP zrodziła się na przełomie lat 60-70-tych 

w Stanach Zjednoczonych jako wynik połączonych wysiłków NASA /Państwowej 

Agencji d/s Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej/ oraz laboratoriów wojskowych 

w celu wprowadzenia tzw. programów “zero-defects” przy produkcji żywności, 

a więc gwarantujących w sposób niezawodny i skuteczny jej całkowite 

bezpieczeństwo. W 1975 roku system HACCP został oficjalnie zaaprobowany przez 

Światową Organizację Zdrowia /WHO/, zaś w 1980 roku na tym samym forum 

przedstawiono jego ogólne zasady i definicje. W roku 1983 system został uznany 

jako istotne narzędzie w nadzorze na produkcją żywności, a następnie w 1993 roku 

przyjęty przez komisję Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius). 

W tym samym roku na mocy dyrektywy d/s higieny Unii Europejskiej zobowiązano 

kraje członkowskie do sukcesywnego wprowadzania systemu HACCP w całym 
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obszarze produkcji i przetwórstwa żywności. Rok 1993 stał się więc kluczowym 

momentem obligującym przedsiębiorców do działań w tym zakresie. Kwestie 

te zostały również dokładnie wyartykułowane w rozporządzeniu Nr 852/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych. 
 

Zasady sytemu HACCP 

System HACCP działa w oparciu o 7 podstawowych zasad określonych w Kodeksie 

Żywnościowym. Są to: 

1. Analiza zagrożeń-zidentyfikowanie i ocena zagrożeń oraz ryzyka 

ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania 

tym zagrożeniom 

2. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli- KPK/CCP?, w celu wyeliminowania 

lub zminimalizowania występowania zagrożeń 

3. Ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), 

jakie powinien spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych), 

4. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów 

kontroli, 

5. Ustalenie działań korygujących, jeśli krytyczny punkt kontroli nie spełnia 

ustalonych wymagań 

6. Ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system jest skuteczny 

i zgodny z planem 

7. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów 

jego wprowadzania oraz ustalenia sposobu rejestrowania i przechowywania 

danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu. 
 

Etapy wdrażania systemu HACCP 

 Na podstawie znajomości samych zasad systemu oraz jego teoretycznej 

koncepcji trudno jest jednak wdrożyć system w praktyce. Zanim rozpocznie się 

realizację pierwszej zasady systemu HACCP niezbędne jest przeprowadzenie kilku 

czynności wstępnych ułatwiających prawidłowe jego wprowadzanie.   

 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu HACCP 

Korzyści jakie można osiągnąć wdrażając system HACCP, obok celu nadrzędnego 

jaki jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, to przede wszystkim : 
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• podniesienie świadomości pracowników i zwiększenie ich odpowiedzialności 

zawodowej  

• uporządkowanie kompetencji i obowiązków osób odpowiedzialnych 

za produkcję żywności lub realizację żywienia  

• zmniejszenie ryzyka popełniania błędów i pomyłek  

• dostarczenie dowodów, że prowadzone działania są wykonywane prawidłowo, 

a tym samym zwiększenie satysfakcji pracowników.  
 

Weryfikacja systemu HACCP 

 Zespół HACCP powinien ustanowić procedurę weryfikacji systemu w celu 

stwierdzenia jego zgodności z założeniami systemu HACCP, a także oceny 

skuteczności wdrożenia i aktualizowania systemu. 

 Praktyka, a także liczne dane literaturowe wskazują, iż najskuteczniejszym 

narzędziem weryfikacji systemu HACCP jest audyt. Audyt jest jednym ze sposobów 

weryfi kacji systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności w zakładach 

produkcji i przetwórstwa wyrobów spożywczych. Metody za pomocą których 

przeprowadza się weryfikację systemu HACCP, można podzielić na bezpośrednie 

(audyt systemu) i pośrednie. Audyt powinien być przeprowadzony sprawnie 

i dokładnie. Weryfikacja obejmuje sześć etapów: 

• Etap 1. Przegląd planu HACCP 

• Etap 2. Analiza dokumentacji – etap ten wymaga przeglądu procedur 

postępowania, 

• instrukcji stanowiskowych i kart kontroli14. 

• Etap 3. Planowanie audytu – określenie obszaru systemu, który będzie 

audytowany. 

• Etap 4. Przygotowanie listy pytań kontrolnych audytu. 

• Etap 5. Przeprowadzenie audytu – badanie i zbieranie informacji. 

• Etap 6. Raport z audytu. 

 

 Audyt jest niezbędny w celu zweryfikowania, czy funkcjonujący w zakładzie 

gastronomicznym system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności działa 

prawidłowo i czy nadal jest efektywny. 
 

 

Sposoby kontrolowania zagrożeń: 
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• Ogólne dokumenty (procedury i instrukcje) 

• Środki kontroli 

• urządzenia do pomiaru (sprawdzane) 

• czujniki, wzorce (testowane) 

• Szkolenia personelu 

 

Przykłady środków kontroli: 

• Urządzenia mierzące lub/i rejestrujące  temperaturę, wilgotność 

• Analizy laboratoryjne (gotowego wyrobu) 

• Ocena wizualna (surowca, półproduktu, wyrobu gotowego, pracowników) 

• Badania lekarskie pracowników 

• Detektor obecności metali 

• Audyty u dostawców, szkolenia dostawców 

 

Ocena ryzyka: 

Możliwość wystąpienia (możliwość, że zagrożenie wystąpi w gotowym produkcie 

w czasie konsumpcji przez człowieka, opiera się na pomiarach i obserwacjach 

lub oczekiwaniach w konkretnym zakładzie):  

• Mała: może wystąpić, wiadomo, że nie zdarzyło się w ostatnim roku  

• Średnia: czasem występuje, zdarzyło się w ostatnim roku   

• Duża: powtarza się  
 

Powaga (szkodliwość) danego zagrożenia (konsekwencja dla konsumenta 

narażonego na zagrożenie): 

• Duża: śmiertelne choroby,  nieodwracalne szkody, występujace natychmiast 

lub po dłuższym czasie  

• Średnia: poważne szkody lub choroby, występujace natychmiast lub po 

dłuższym czasie  

• Mała: niewielkie szkody lub choroby, prawie nie występujące lub po przyjęciu 

ekstremalnej dawki, występujące po dłuższym czasie  

 

 

 W celu ograniczenia lub wyeliminowania zagrożeń fizycznych i biologicznych 

stosuje się różnego rodzaju procedury kontrolne, detektory czy procesy 
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technologiczne w dalszym etapie przetwarzania. Jednak nie jest możliwe usunięcie 

skażeń chemicznych, które zostały wprowadzone do łańcucha żywieniowego 

na etapie upraw polowych i produkcji pasz czy też żywienia zwierząt. Skażenia 

te stają się później źródłem podwyższonych poziomów substancji toksycznych 

w surowcach do produkcji żywności oraz tkankach zwierzęcych. Nad tymi skażeniami 

można zapanować, przestrzegając okresów karencji dla pestycydów i leków 

weterynaryjnych. 
 

Zapobiegać występowaniu zagrożeń w produkcji spożywczej można poprzez: 

• Zaopatrywanie się w surowce i półprodukty tylko u sprawdzonych dostawców; 

• Wnikliwe przeprowadzanie odbioru jakościowego dostaw, polegający 

na kontroli dokumentacji, specyfikacji jakościowej, warunków transportu, 

ocenie organoleptycznej, kontroli obecności szkodników, ocenie warunków 

higieniczno-sanitarnych transportu; 

• Realizowanie dostaw na bieżąco, nie przechowując nadmiernych ilości 

surowców i składników, w celu uniknięcia ich przeterminowania 

• Przestrzeganie rozdzielności magazynowania surowców i produktów 

gotowych; 

• Zapewnienie odpowiednich warunków magazynowania; 

• Przestrzeganie reżimu technologicznego 

• Ścisłe przestrzeganie wymagań higienicznych – regularne mycie rąk przez 

personel, utrzymanie porządku w pomieszczeniach, mycie sprzętu i narzędzi; 

• Dbanie by pracownicy wykonywali czynności zgodnie z instrukcjami 

technologicznymi; 

• Regularne wysyłanie pracowników na badania lekarskie. 

 

 



Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  

184 

 

 

Podsumowanie.  

 

 Podsumowująć można stwierdzić, że rządy państw powinny uczynić 

z bezpieczeństwa żywności sprawę priorytetową w zakresie zdrowia publicznego, 

ponieważ odgrywa ona kluczową rolę w ustalaniu polityk i ram prawnych, 

ustanawianiu i wdrażaniu skutecznych systemów bezpieczeństwa żywności, 

zapewniających podejmowanie odpowiedzialnych działań przez producentów 

i dostawców żywności w całym łańcuchu żywnościowym oraz dostarczanie 

konsumentom bezpiecznej żywności. 

 Do skażenia żywności może dojść na dowolnym etapie produkcji i dystrybucji, 

a główna odpowiedzialność spoczywa na jej producentach. Przyczyną dużej liczby 

przypadków chorób przenoszonych drogą pokarmową jest jednak żywność 

niewłaściwie przygotowywana lub nieprawidłowo przechowywana w domach, 

zakładach gastronomicznych lub na bazarach. Nie wszyscy pracownicy mający 

kontakt z żywnością i konsumenci mają świadomość tego, jak ważne dla 

zapewnienia ochrony zdrowia własnego i innych jest przestrzeganie podstawowych 

zasad higieny podczas dokonywania zakupów, sprzedaży i przygotowywania 

posiłków.  

 Dlatego tak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności i żywienia już 

na początkowym etapie produkcji zaczynając od praktyk rolniczych a kończąc 

na zakładach gastronomicznych i producentach gotowych półproduktów i produktów 

żywnościowych. 
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przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw 89 sztucznych, a także 

sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi 

limitami (Dz. U. Nr 129, poz. 904). 
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stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności 

oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. 
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16. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2073/2005 z 15 listopada 2005 r. w sprawie 

kryteriów mikrobiologicznych, dotyczących środków spożywczych. 

17. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 z 5 grudnia 2005 r. ustanawiające 

środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych 

rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na 

mocy rozporządzeń nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające 

odstępstwa do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające 

rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004. 
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21. http://www.izz.waw.pl/pl/haccp 
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Zakończenie  

 

 

PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ 

LEONARDO DA VINCI  

 

 

Marek Rudziński – Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 15
 

 

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)  

zmienia oblicze polskiej edukacji. FRSE jest fundacją Skarbu Państwa 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, 

Wydział XVI (Sygn. Akt XVI NS Rej. F 1647/93). Akt rejestracji dokonany był 

w dn. 11.10.1993 r. 

Fundacja działa na podstawie statutu oraz ustawy o fundacjach 

z dn. 6.04.1984 r. W 2011 roku uzyskała certyfikat zgodności systemu zarządzania 

jakością z normą ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania międzynarodowymi 

i krajowymi programami edukacyjnymi. 

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008 było poprzedzone wielomiesięcznymi 

przygotowaniami w zakresie wprowadzania polityki jakości Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji oraz dostosowania wewnętrznych procedur fundacyjnych 

do nowoczesnych narzędzi zarządzania. Certyfikat został odnowiony w roku 2014. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspiera działania związane z reformą 

i rozwojem edukacji w Polsce. Do końca 2006 r. swój cel realizowała przede 

wszystkim poprzez koordynację dwóch programów Unii Europejskiej w Polsce - 

SOCRATESA II i MŁODZIEŻY. Od 2007 r. zajmuje się realizacją programów: 

"Uczenie się przez całe życie" i "Młodzież w działaniu".  

Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, 

w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożliwia 

rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach. 

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem 

w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 

2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” 

( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. 

Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając 

jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+  na lata 2014-2020. 

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: 

European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice 

i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski 

Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy 
                                                           

15  Opracowano na podstawie stron internetowych FRSE 
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Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu 

Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu 

Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: 

Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, 

Edukacja, Rozwój (PO WER). 

Fundacja prowadzi także Krajowe Punkty Kontaktowe ds. Programów UE: 

ERASMUS MUNDUS i TEMPUS, Krajowe Biuro Programu Eurodesk oraz Centrum 

Współpracy z Europą Wschodnią i krajami Kaukazu SALTO EECA. 

Fundacja realizuje w Polsce inicjatywę wspólnotową European Language Label 

oraz program eTwinning. Przy Fundacji działa także Polskie Biuro Eurydice - sieć 

informacji o edukacji w państwach europejskich. Od 2007 Fundacja realizuje także 

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Od 2008 r. FRSE prowadzi także 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. 

 

 

 

Programy realizowane w ramach FRSE 

 

Celem programu jest rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany 

w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od 

przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku. 

Podprogramy: 

− Comenius - edukacja przedszkolna i szkolna 

− Erasmus - szkolnictwo wyższe 

− Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe 

− Grundtvig - edukacja dorosłych 

− Wizyty studyjne - wyjazdy dla kadr eksperckich i kierowniczych w obszarze 

edukacji i szkoleń, doradztwa zawodowego oraz akredytacji 

− Wizyty przygotowawcze LLP - w ramach Wizyt możliwe jest uzyskanie 

dofinansowania na działania przygotowawcze, służące stworzeniu przyszłego 

projektu w ramach programów: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci 

i Grundtvig. 

 

O programie Lifelong Learning Programme (LLP) 
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Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii 

Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na 

lata 2007-2013. 

W programie kontynuowane są działania prowadzone wcześniej w programach 

SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language 

Label. 

Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez 

wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach 

uczestniczących. 

Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności 

szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. 

W skład programu "Uczenie się przez całe życie" wchodzą cztery programy 

sektorowe (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz program 

międzysektorowy i program Jean Monnet. 

 

Program LEONARDO DA VINCI  

 

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku 

pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość 

i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer 

punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia 

EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego 

i ustawicznego (np. europejskie  i narodowe ramy kwalifikacji  EQF / NQF czy 

europejskie systemy oceny jakości EQARF). 

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji 

i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej 

odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także 

mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy 

zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili 

swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy 

tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych 
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oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach 

europejskich. 

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii 

Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Jest 

on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r. Program działań 

w zakresie uczenia się przez całe życie został ustanowiony decyzją nr 

1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r.  

Program Leonardo da Vinci wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej 

samej nazwie.  Polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku. 

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku 

pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość 

i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer 

punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia 

EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego 

i ustawicznego (np. europejskie  i narodowe ramy kwalifikacji  EQF/NQF, czy 

europejskie systemy oceny jakości EQARF). 

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji 

i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej 

odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także 

mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy 

zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili 

swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy 

tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych 

oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach 

europejskich.  

Program przyczynia się do rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego na 

wszystkich poziomach w poszczególnych krajach, jak też do współpracy między 

nimi w tym zakresie. Dalekosiężnym celem programu jest dostosowanie systemu 

kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w zjednoczonej Europie oraz 

poprawa sytuacji na rynku pracy w poszczególnych krajach. Będzie to możliwe 

dzięki bardziej efektywnemu przygotowaniu zawodowemu i stworzeniu lepszych 

szans zatrudnienia absolwentów szkół różnych typów. Dla państw członkowskich 

UE oznacza to m.in. wzmocnienie jej konkurencyjności w przemyśle w stosunku do 
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innych regionów świata, rozwój społeczeństwa informacyjnego, wzmacnianie 

związków społecznych i ekonomicznych. W sytuacji, gdy rynek pracy - zgodnie 

z umowami zjednoczeniowymi - jest otwarty, chodzi już nie tylko o doskonalenie 

narodowych systemów kształcenia, ale także o przyjęcie standardów pozwalających 

na wzajemne uznawanie świadectw i dyplomów poprzez zdobywanie 

porównywalnych kwalifikacji. 

Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest 

realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie 

mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian 

i staży. 

Nowością w programie są tzw. Projekty partnerskie Leonardo (od 2008 roku) 

oraz Certyfikacja projektów mobilności (od 2009 roku). 

Program jest adresowany do instytucji publicznych oraz prywatnych 

zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe, są to zwłaszcza: 

− placówki szkolenia zawodowego, 

− centra kształcenia i instytucje szkoleniowe, 

− przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie (MŚP), 

− przemysł rzemieślniczy, 

− sektor publiczny lub prywatny, w tym instytucje zaangażowane w szkolenie 

zawodowe, 

− organizacje zawodowe, w tym izby przemysłu i handlu itp., 

− organizacje partnerów społecznych, 

− organy i organizacje samorządów lokalnych i regionalnych, 

− organizacje non-profit, 

− organizacje wolontariuszy, 

− organizacje pozarządowe. 

 

Do składania wniosków i realizacji projektów uprawnione są wszystkie podmioty: 

publiczne, niepubliczne, a także komercyjne. 

− przedsiębiorstwa (zwłaszcza małe i średnie); 

− stowarzyszenia branżowe i związki pracodawców; 

− izby rzemieślnicze, izby przemysłowo-handlowe; 

− związki zawodowe; 



Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  

193 

− szkoły zawodowe i techniczne wszystkich szczebli; 

− centra kształcenia praktycznego i ustawicznego; 

− instytucje i firmy szkoleniowe; 

− placówki doskonalenia nauczycieli; 

− szkoły wyższe; 

− instytuty badawcze i naukowe; 

− podmioty świadczące usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego; 

− władze oświatowe; 

− jednostki administracji publicznej; 

− organizacje pozarządowe; 

− i wszelkie inne podmioty, które w swojej działalności znajdują wspólną 

przestrzeń z programem. 

 

Niestety, osoby indywidualne nie mogą składać projektów samodzielnie. Mogą 

oni skorzystać z dofinansowania jedynie za pośrednictwem instytucji realizującej 

projekt. 

W ramach Programu "Leonardo da Vinci" instytucja, czy organizacja szuka 

zagranicznych partnerów, którzy będą zainteresowani podjęciem współpracy, 

a następnie zgłasza swój pomysł na konkurs projektów. Jeśli projekt zostanie 

zatwierdzony - otrzymuje dotację lub całkowite finansowanie. Projekty oceniają 

eksperci krajowi i unijni. Wysokość dotacji dla wykonawców projektów uzależniona 

jest od typu projektu i warunków kontraktu zawartego z Narodową Agencją 

Programu lub Komisją Europejską. Projekty dają uczestnikom możliwość 

nawiązania współpracy międzynarodowej i organizacji wyjazdów na staże 

zagraniczne, pozwalają doskonalić warsztat metodyczny nauczycielom, trenerom 

i  instruktorom. 

Program stwarza możliwości realizacji różnorodnych działań, między innymi 

w ramach projektów wymian doświadczeń adresowanych dla nauczycieli 

kształcenia zawodowego i staży adresowanych dla osób w trakcie wstępnego 

kształcenia zawodowego  

Projekty wymian i staży wspierają międzynarodową mobilność osób biorących 

udział w szkoleniu zawodowym. Koncentrują się przede wszystkim na 

organizowaniu szkoleń służących doskonaleniu zawodowemu. Głównym 

założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, co powoduje 
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wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy. Można uzyskać 

dofinansowanie staży dla uczniów szkół zawodowych (staże od 2 tygodni do 9 

miesięcy), studentów (staże od 3 miesięcy do 12 miesięcy), młodych pracowników 

i absolwentów (staże od 2 miesięcy do 12 miesięcy) oraz dofinansowanie wymiany 

doświadczeń dla nauczycieli i szkoleniowców, doradców zawodowych, 

kierowników działów kadr, organizatorów szkoleń oraz nauczycieli i lektorów 

języków obcych (czas trwania od 1 do 6 tygodni).  

Można ubiegać się również o skorzystanie z możliwości dofinansowania na 

etapie przygotowywania projektów (Wizyty Przygotowawcze).  

Ofertę możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry zarządzającej edukacją 

i kształceniem ustawicznym uzupełniają także Wizyty Studyjne. 

Program Leonardo da Vinci ściśle współpracuje Krajowym Centrum 

EUROPASS, które od stycznia 2009 roku jest umiejscowione w Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji. 

 

Projekty mobilno ści 

 

Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla 

uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców. 

Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia 

zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, 

metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany 

doświadczeń). 

Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym 

idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy. 

 

Kto mo że być uczestnikiem działa ń w projekcie?  

 

W projektach staży może uczestniczyć każdy, kto znajduje się na rynku pracy 

bądź jest w trakcie kształcenia zawodowego. Mogą to być zatem: 

− uczniowie szkół zawodowych, 

− czeladnicy, 

− absolwenci, 

− pracownicy różnych branż i zawodów, 
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− osoby bezrobotne, 

− osoby poszukujące pracy bądź możliwości przekwalifikowania się. 

 

W projektach wymiany doświadczeń mogą brać udział 

− nauczyciele zawodu; 

− doradcy zawodowi; 

− szkoleniowcy; 

− osoby zarządzające zasobami ludzkimi; 

− kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach. 

 

W projektach wielostronnych mogą brać udział osoby zatrudnione, bądź w inny 

sposób formalnie związane z instytucją realizującą projekt. 

 

Typy realizowanych działań 

 

Wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach 

projektów wymian i staży, natomiast współpraca partnerska oraz rozwój innowacji 

i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego są realizowane w ramach tzw. 

projektów wielostronnych. 

• Projekty Mobilności:  

a. Projekty staży zagranicznych (IVT i PLM) 

b. Projekty wymiany doświadczeń (VETPRO) 

• Projekty Partnerskie 

• Projekty Transferu Innowacji (ToI) 

Powyższe projekty zarządzane są na poziomie Narodowej Agencji Programu 

Leonardo da Vinci, której funkcję pełni w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji. 

W ramach programu można także realizować projekty centralne, tj. projekty 

tworzenia innowacji (DoI - Development of Innovation), europejskie sieci instytucji 

(Thematic Networks) oraz działania towarzyszące (Accompanying Measures). Te 
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działania są jednak zarządzane bezpośrednio na poziomie Agencji Wykonawczej 

Komisji Europejskiej 

 

O programie Erasmus+  

 

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe 

programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – 

Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program 

„Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus 

i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 

wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu 

zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020. 

 

Założenia  

 

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji 

działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. 

Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej 

polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do 

rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na 

zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania 

młodzieży. 

 

Priorytety 

 

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od 

zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk 

w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą 

rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich 

sytuacji na rynku pracy. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną 

mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia 

praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry 

edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw 

pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami 
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i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania 

wiedzy. W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy 

międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym 

profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem 

pracy. 

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające 

na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą 

mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit. 

 

Bud żet 

 

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost 

w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. 

Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – 

studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc 

się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany bud żet programu 

Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR , w tym 102 mln EUR zostało 

przeznaczone na działanie programu w Polsce . 

Podstawowe dane  

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej 

edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań: 

• Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych), 

• Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, 

• Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji. 

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport. 

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez 

Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3. będą działaniami 

zcentralizowanymi i będą zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, 

Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. 

 

Uczestnicy programu 
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W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – 

program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, 

ale  jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie 

projektów. W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa: 

• 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, 

• państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; 

• państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika 

Macedonii; 

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji 

z państw partnerskich. Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa 

w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+. 

 

Agencja Wykonawcza  

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) 

znajduje się w Brukseli. Do jej zadań należy realizacja kilkunastu finansowanych 

przez Wspólnotę programów oraz działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, 

aktywnego obywatelstwa, spraw młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej, w tym 

również programu Erasmus+. 

W ramach programu Erasmus + EACEA będzie zarządzać akcjami 

scentralizowanymi. 
 

Władza Krajowa 
 

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo 

Sportu i Turystyki. 

 

Narodowa Agencja 
 

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje 

z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli 

oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję 

Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

z siedzibą w Warszawie. 
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Załączniki  

 

Prezentacja 

Płyta CD  


