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W Unii Europejskiej prawo zywnościowe jest instru-
mentem gwarantujapym ochronę życia t zdrowtalldz-
kiego. Gwarancje te uznane zostŃy za jeden z najważ-
niejszych priorytetów Wspólnoty, dlatego tez nikogo nie
powinno dziwió, ze producentom zywności stawiane są
cotaz wyższe wymaganta. Cały, czasaml bardzo długi
łańcuch produkcji i dystrybucji zywności nadzorowany
jestprzezurzędowe inspekcje, które starają się wprowa-
dzać nowe, efek§rvniejsze systemy kontroli. Jednocześ-
nie stosowane w państwach członkowskich prawo regu-
luj ąc e spr aw y mv iązane z b ezpieczeństwem zywno ś c i j e st
co pewien czas aktualizowanę i modemizowane.

Do istotnych zmtan w unijnym prawodawstwie do-
szło w okresie bezpośrednto poprzedzającym rozszęTze-
nie Unii Europejskiej. W dniu 30 kwietnia 2004 roku,
opublikowan o szeregTozporządzeń, które, będąc prawem
w sp ó lno towym, wprow adzaj ąr e gul acj e ob ej muj ap e tak-
ze 10 nowych państw zjednoczonej Europy. W Dzienni-
ku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr L I39 za-
mieszczono tekst trzech rozporzalzeń, które przede
wszystkim ustanawiają zasady higieny przy produkcji
środków spożlłvczych, a takżę regulują postępowanie
władz nadzoruj ących wspomnianą produkcj ę.

Trzy rozporzalzenia Parlamentu Europej skiego i Rady:
Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

higieny środków spozywczych;
Nr 853/2004 z dniaż9 kwietniaż004 r. ustanawiaja.-

ce szczegóIne przepisy dotyczape higieny w odniesieniu
do zywności pochodzenl,a zw ierzęcego

oTaZ
Nr 854/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające

szczegó|ne przepisy dotyczące organizacji urzędowych
kontroli w odniesieniu do produktów pochodzęntazwie-
T zęc e go pr zeznac zony c h d o sp o zy c i a pr zez ludzi

uzupel nione są przez zapisy
Dyrektywy ż004l41lWF. z dnia 21 kwietnia 2004 r.,

która uchyla niektóre dyrektywy doĘczące higieny zyw-
ności oraz warunków zdrowotnych produktów pocho-
dzenia zwierzęcego.

Wzajemne powiązanie wymienionych aktów praw-
nych jest na tyle istotne, ze ustawodawca przewtdział
koniecznośó jednoczesnego wdrozenia ich w życie.Każ-
de ztozporzalzeń wchodzi w życie dwadzieścia dni po
opublikowaniu, a stosuje się je 18 miesięcy po dacie,
w ktorej wszystkie będą obowtązywać. Termin tch za-
stosowania nie moze być j ednak w cześntejszy niz od dnia
I stycznia2006 r.

Europeiskie standardy bezpieczeństwa żywności.
J|owe prawo wspólnotowe

JACEK LEoNKlEwlcz
Warszawa

Datę publikacj i nowego prawa higienicznego Wspól-
noty Europejskiej należy lznać za symptomatyczną.
Przepisy lkazŃy się dosłownie o dzień wcześniej niż
miało miejsce wspólnotowę tozszeTzęnie o nowe 10
p aństw c złonkowskich. Zasto s owanie klauzuli doty czą-
cej bezpośredniego stosowania nowego prawa we
wszystkich państwach członkowskich oznacza, że w tym
względzie nię zachodzi potrzeba wprowadzania jakich-
kolwiek procedur legislacyjnych w prawie krajowym.
Stąd też znależIiśmy się w sytuacji, w której za dziesięc
miesięcy staniemy przed koniecznością stosowania no-
wych regulacji, na których ksztńtnie mieliśmy żadnego
wpłyr,vu.

Rodzi się zatem pytanie, czy polscy przedsiębiorcy
zw iązant z pro dukcj ą przetw arzaniem. maga zynow a-
niern i dystrybucją żywności powinni obawiać się no-
wego wspólnotowego prawa?

Z perspektywy powstĄch zmian,jakie w ostatnich
kilku latach staĘ się udziałem rodzimego przemysłu ro1-

no-spozywczego, na|eży postawić tezę, że nawet jeżeli
nie wszystkie normy wprowadzanepTzęz Parlament Eu-
ropejski i Radę Europy są obecnie spełnione, to ich re-
alizacja j est kwestią krótkich terminów.

Rozporząd zenie 85212004 skierowane jest do wszyst-
kich prze dsiębiorstw s ektora sp ożyw cze go, niezależnte
czy produkuj ą one zywno śc zwierzęcego , czy tez innego
pochodzenia. Dotychczasowe przepisy dotyczape tej

materii wypracowane były w oparciu o Dyrektywę Rady
93l43lEWG z dnia 14 czqwca 1993 r. w sprawie higie-
ny środków spożywczych. Ustanowiła ona ogólne zasa-
dy higieny dla środków spoz}ryvczychotazprocedur słu-
żących weryfikacji zgodności ztymi zasadami. Według
deklaracj i wspólnotowego ustawodawcy, doświadczenie
pokazŃo,że zarówno zasady,jak i wypracowane proce-
dury stanowiły solidną podstawę dla zapewnianiabez-
pieczeństwa zywności.

Wprowadzenie nowych regulacji prawnych ma na celu
przyj ęci e pr zez w szy stkie Państwa Członkowskie wspól-
nych reguł, w szczególności w odniesieniu do obowiąz-
ków producentów orazwłaściwych organów. W posze-
rzonej Unii Europejskiej nie moze być bowiem miejsca
dla zrożnicowanego podejścia urzędowego nadzoru do
nadzorowanych podmiotów. Jak na ironię, zasadataprzy-
nieść moze więcej korzyści polskim zakładom niż przed-
siębiorstwom operującym w starych strukturach UE.
Misje kontrolne unijnyclr inspektorów, k!óre 1eszcze
przed akcesją Polski do Wspolnoty wielokrotnie prze-



ptowadzane był w naszym kraju, w sposób rygorystycz-
ny oceniały proces wdrażania systemów wewnętrznej
kontroli jakości zdrowotnej t przestrzegania zasad hi-
gieny w procesie produkcjl. Zalecenia pokontrolne prze-
kazywane polskim władzom w konsekwencji doprowa-
dziły do powszechnego wdrażania systemu HACCP
w nadzorow any ch przedsiębiorstwach. Natomiast ob s er-
wacje poczynione w Ęm czasie ptzezprzedstawicieli na-
szej branży przetwórstwa żywności w zakładach unrj-
nych wskazywały na, delikatnie mówiąc, liberalne po-
dejście słuzb inspekcyjnych do wypełniania wspomnia-
nych, zasad w konkurencyjnych przedsiębiorstwach
państw,,starej piętnastki".

Obecnie w Polsce sprawy dotyczage konieczności
w dr ażania sy stemu HAC CP w prz edsięb i orstw achbr anży
spozywczej re gulowane s ą rozporzaj zenlęm Ministra
Zdrowiazdnla3O kwietnia 2004r. w sprawie wewnętrz-
nej kontroli jakości zdrowotnej i przestrzegania zasad
higieny w procesie produkcji (Dz. U. Nr 120 z 2004 r.

poz. lżS9),wydanym na podstawie ustawy z dnia 1 1 maja
2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
(Dz. U. Nr 63, poz. 634, z póżn. zm.). Zapisy rozporzą-
dzenia nie dają mozliwości na zróżntcowane (bardziej
liberalne) podejście do wymogu stosowania systemu
IiACCP w bardzo mĄch lub mĄch przedsiębiorstwach.

Zdecydowanie blizej życiowych realiow pozostaje
ustawa z dnia29 stycznia2l)4 r. o wymaganiach wete-
rynaryj nych dl a produktów pochod zenta zw ierzęcego,
która stworzyła Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podstawę, aby w wydawanych przepisach wykonaw-
czych, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów pro-
wadzonej działalności, określał, najakich zasadachw za-
kładach tych ma się odbywać prowadzenie kontroli we-
wnętrznej, w tym opracowywanie, wdrażantę i ręaliza-
cja systemu HACCP, Niezależnie jednak od przyjętych
rozwiązah należy stwierdzić, że obciążenia, zwŁaszcza
najmniejszych firm branży spożywczej, systemem ana-
lizy zagrożeh i klytycznych punktów kontroli odblłvały
się kosztem produkcji i były niewspółmierne do poten-
cjalnie osiaganych celów.

Nowe prawo wspólnotowe ewoluuje w kierunku zli-
b eralizowani a wymagań doty czący ch omaw i ane g o sys -
temu. W r o zp or ządzenfu 8 5 2 l 200 4, z w ielor aki e g o punk-
tu widzenia, najbar dziej istotnym określeniem Parlamen-
tu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej jest zapis do-
ty czący konieczności zapewnienia,,odpowiedniej ela-
styczności" w podejściu do wymogów systemu HACCP.
Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, ze prawo
wspólnotowe redagowane jest w sposób specyficzny, od-
mienny niżto, do którego jesteśmy przyzwyczajęni. Za-
pisy niektórych aktów prawnych Wspólnoty sąmało pre-
cyzyjne,brak w nich klarownych i jasnych zapisów, w od-
niesieniu do konkretnych sytuacji często są trudne do
zintetpretowania. Podobnle Tzęcz się ma z ,,odpowied-
nią elastycznością". Termin ten stwarza tyle interpreta-
cyjnych możliwości, że już obecnie powstała koniecz-
ność opracowania proj ektu dokumentu, który ma wyj aś-
nić, na czymto podejście ma polegać.

Unij ne poj ęcie małego przedsiębiorstwa zdefiniowa-
ne jest w zaleceniu Komisji z dnia 6 majaż003 r. w spra-

wie definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorsfw.
Wy znacznlkiem mikroprzedsięb iorstwa j e st zatrudnie -
nie nie więcej ntż I0 osób oraz obroty mniejsze niż2 mi-
liony euro. Projektodawcy przyjęIi, że poziombezpie-
czeństwa zywności nie powinien być oheśIany przez
liczbę zatrudnionych pracowników, lecz przez rodzĄ
i sposób produkowanej i przetwarzanej w przedsiębior-
stwie zyrvności. Dlatego opieranie się dla celów elastycz-
ności systemu HACCP tylko na rozmiarachprzedsiębior-
stwa byłoby błędem. Przedstawiony Komisji projekt roz-
porządzenia, ktore ułatwiłoby wdrazanie systemu
HACCP przez maŁe przedsiębiorstwa, proponuje przy-
j ęcie defi nicj i dla te go Ę pu zaWadu jako :,,. . kńde przed-
siębiorstwo, które z powodu swoich rozmiarów, ograni-
czonych zasobów ludzkich, braku specjalistycznej wie-
dzy, rodzaju zywności, którym się zajmuje i rodzajl
przedsiębiorstwa napoĘka na trudności we wdrazaniu
całości systemu HACCP...".

W przedsiębiorstwach przemysłu spozFvczeg o, zanim
procedura HACCP zostanie ustalona, powinny zostać
wdrozone podstawowe wymagania, które stanowią fun-
dament higienicznej produkcji. Wymagania te dotyczą
infrastruktury, sprzętu, surowców, b ezpiecznego obrofu
zywno ści ą prawidłowej go sp odarki o dp adami, zw alcza-
nia szkodników, ustalenia procedur sanitamych, jakoś-
ci wody, zdrowia pracowników, higieny osobistej perso-
nelu i konieczności przeprowadzania szkoleń załogi.

Proj ektodawcy proponuj ący bardziej liberalne podej ś-
cie do przedmiotowego zagadnienia chca. aby w przy-
szłym prawie wspólnotowym znalazł się zapis mówią-
cy, że ,,...w sytuacji, gdzie oczywiste jest, ze podstawo-
we wymagania gwarantują osiągnięcie celu, polegają-
cego na zapobieganiu, eliminowaniu lub zmniejszeniu
zagrożei związanych z żywnośctą do dopuszczalnego
poziomu, tam wykonywanie i utrzymywanie stałej pro-
cedury na podstawie zasad HACCP nie musi być da-
lej realizowane..."

Podobnie, zalęca się bardziej liberalne (lub elastycz-
ne) podejście do wymoguwyznaazania granic l<tytycz-
nych. Nie zawsze musi się onwlązać z ustaleniem sztyw-
nych wartości liczbowych. Jako przykład podać można
procedury monitoringu oparte na obserwacji wizualnej
(np. zanieczyszczenle fekaliami tllsz zwierzęcych w za-
kładach ubojowych).

Równiez procedury monitorowania w wielu przypad-
kach mogą byc procesem z oceną dokonyłvaną w spo-
sób wyłącznie sensoryczny.Dotyczy to np. regulamego,
wizualnego sprawdzania temperatury w urządzęniach
chłodniczych, obserwacji wzrokowej procedur skórowa-
nia podczas uboju czy też obserwacji mającej na celu
sprawdzenie, czy dany preparat spożywczy posiada od-
powiednie właściwośc i ftzyczne (konsystencj a, kolor)
świadczące o odpowiedniej temperatlrzę obróbki ter-
mlCZneJ.

Zmianie musi równiez ulec podejście do prowadze-
nia przez zakład dokumentacji i ewidencji zwla7,anej
zwewnętrzną kontrolą jakości zdrowotnej t przestrze-
ganiem zasadw procesie produkcji. Zapisy nowego pra-
wa stały się o wiele bardziej logiczne, a co za tym idzie
stały się rowniez bardziej zyciowe. ,,...Wymóg zacho-



wywania dokumentów musi być elastyczny, aby nie po-
wodował nadmiernego obciązenia małych przedsię-
biorstw. Ewidencj a powinna być wywazona i moze ogra-
ntczać się do kwestii najistotniejszych z punktu widze-
nia bezpieczeństwa zywności. . .".

Elastyczne wdrażanię zasad HACCP polega między
innymi na tym, że cel dotycza.cy kontroli zagrożeimoże
być osiągnięty przy wykorzystaniu róznych środków.
O znacza to, że up or ządkowane według wazno ś c i pro c e-

dury koncentrują się na tym, co jest istotne dla zapew-
nienia bezpteczeństwa zywności. W wielu przypadkach,
zagr ożenta mo gą być kontrolowan e pTzezwdrozenie tyl-
ko podstawowych wymagań dotyczących higieny żyw-
ności.

Bez względu na formę stosowania, procedury muszą
byó opracow}a)vane przez przedsiębiorstwa i to na ich
wyłąc zną o dpowi e dzi alno ś ć. Wprowa dzanie pr zez właś -

ciwy nadzór j akichkolwiek korekt j e st dopuszcz alne, lecz
ni e mozna t ego lw ażaćj ako formalne zatwierd zanie pr o -

cedur.
Znamiennym ptzykładem mało przejrzysty ch zapi sów

wspólnotowego prawa moze być treść artykułl7 rozpo-
r ządzenia 8 5ż l ż0 0 4 . Artykuł doty czy oprac owyw ania.
up owsze chniani a i korzystani a z w yty cznych kraj owych
i wspólnotowych. W związku zpowyższym jego zapis
brzmi: ,,...Zachęca się do upowszechniania i korzysta-
nia zarówno z wytycznych krajowych, jak i wspólnoto-
wych. Przedsiębiorstwa sektora spozywczego mogąjed-
nakżę korzystać z Ę ch wytycznych nieobowiązkowo . . . . "

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawia
szcze góIne przepisy dla przedsiębiorstw s ektora sp ozyw-
czego w zakresie higieny ż}rvności pochodzenia zwię-
rzęcego. Przepisy stanowią uzupełnienie wymogow
okre ślonych w r ozp orządzeniu P arl amentu Europ ej ski e -

go i Rady Nr 852/2004.
Prawne regulacje ujęte w rozporza.dzeniu mają zasto-

sowanie w odniesieniu zarówno do nieprzetworzonych,
jak i przetworzonych produktów pochodzenia zwlerzę-
ce go . Zaw arte w niniej s zy m akcie prawnym wyma gan i a

strukturalne, jak i higieniczne obowiązują we wszyst-
kich rodzajach zakład6w, takżę w małych przedsiębior-
stwach.

Szczęśliwie unijni prawodawcy lznali, że prawo
wspólnotowe nie powinno regulować produkcji podsta-
wowej na własny domowy ttżytek, a także przyrządza-
nia, obróbki lub składowania zyrvności w celu spozycia
jej w domu. Równiez produkcję narzecztzw. sprzedaży
bezpośredniej pozostawiono w gestii ustawodawców
poszczególnych państw członkowskich.

Na potrzeby niniejszej publikacji i to wyłapznie z ra-
cji ograniczonych możliwości, konieczne wydaje się
o mów i eni e j e dyni e dwó c h s ekcj i z Ńapznlka II r o zp or za;
dzenia85312004 trakĘapych o celach procedur opar-
tych na zasadach HACCP w zakładach ubojowych
i o konieczności posiadanta przez te zakady informa-
cji dotyczących łańcucha pokarmowego.

Przepisy dotyczące tych zagadnień wynikaj ąz prze-
słanki mowiapej, iż na wszystkich etapach produkcji,

pr zetw arzania i dystrybucj i występuj ą wzaj emne p owi ą-
zania między przedsiębiorstwami sektora spożyw czego,
łapznle z sektorem paszowym, a talżę powiązania mię-
dzy zdrowiem i dobrostanem zwierza! a zdrowiem pub-
Itczny m. Wymaga to odp owi edniej komunikacj i między
r óżny mt p o dmiotami tworzącymi łańcuch p okarmowy,
od produkcji podstawowej począwszy, a skończywszy
na sprzedaży detalicznej. Stąd też unijny ustawodawca
wskazuje na konieczność prawidłowej identyfikacji zwie-
r zal tr aftą ących do zakł adu ub oj ow e g o, zaop atry w ania
ich w odpowiednią dokumentację, atakże, aby zwlerzę-
ta te były zdrowe, znĄdowaĘ się w prawidłowym sta-

nie w zakresie ich dobrostanu i aby nie pochodziĘ z go-
spodarstw ba!ź rejonów objętych urzędowymi ograni-
czenlaml zwlązanymi ze zdrowiem zwierza! lub zdro-
wiem publicznym.

Całkowitą nowością dotychczas nie ujętą w polskim
prawie weterynaryjnym, jest nałożony na właścicieli
zaĘadów uboj owych obowiązek gromadzenia. spraw-
dzania i opracowywania informacji doĘczących łańcu-
cha pokarmowego w odniesieniu do wszystl<ich zwie-
rzątrzeźnych.

Zgodnie z nowymi wymogami informacje dotyczag,e
bezpleczehstwa zywności wynikające zwiedzy o łańcu-
chu pokarmowym powinny obejmować:

. status gospodarstwa pochodzenia lub stan zdro-
wia zwierząt w regionie;

. wiedzę na temat ewentualnego stosowania wete-

rynaryjnych produktów leczniczych lub innego leczenia
zw t er ząt r ze żny ch z w y sz c ze go lni eni em dat p o daw ani a

leków i okresów karencji;
. występowanie chorób mogapych mieć wpĘw na

bezpieczeństwo mięsa;
, w przypadkuznaczenia dla ochrony zdrowia pub-

licznego, wyniki analiz przeprowadzonych na próbkach
pobranych odzwierząt czy na innych próbkach pobra-
nych w celu zdiagnozowania chorób, które mogą wpły-
wać na bezpteczehstwo mięsa, łapznte z próbkami po-
branymi w ramach monitorowania i zwalczania chorób
odzwlerzęcy ch oraz kontroli pozostałości;

. stosowne sprawozdania dotyczape poprzednich
badań przedubojowych i poubojowych zwierzat z tego
samego gospodarstwa pochodzenia, włapzając w to
zwł.aszcza sprawozdania urzędow e go 1 ekar za w etery-
nar1l,

. datę produkcji, jeżeIt moze wskazywać na wystę-
powanie choroby oraz

. nazwisko i adres prywatnego lękarua weterynarii,
który sprawqe zwyczajową opiekę nad gospodarstwem
p o cho dzeni a zw ieruąt r zeźny ch.

Podmioty prowadzape lbój zwierząt muszą posiadać
wyżej wymienione infonnacje nie pózniej niżż4 godzi-
ny przed przybyciem zwierząt do ubojni. Od zasady tej

są odstępstwaw przypadku wydania przez powiatowe-
go lekarza weterynarii, odpowiedniego zezwolenia.

Urzędowy lekarzmoże zęzwolić, aby informacje do-
tyczape łańcucha pokarmowego (bez 24 godzinnego
wy pr ze dzenia) towarzys zyły b ezp o śre dni o transp ortowa-
nym zwierzętom w następujących przypadkach:



. świń, drobiu hlb zwierzątłownych utrzymyrvanych
przez człowieka, które zostały poddane badaniu przed-
ubojowemu w gospodarstwie pochodzenia, jeżeli towa-
rzysży im świadectwo podpisane przęz7ekarza wetery-
narii, zawl,erające oświadczenie, że dokonał badania
zwierząt w gospodarstwie i stwierdza, ze są zdrowe;

, hodowlanych zwterzątnieparzystokopytnych;
. zwierząt poddanych ubojowi zkonieczności, je-

żelt tow ar zyszy im o świadczeni e p o dpi san e pt zez leka-
rza wetetynarl| zawierające korzystny wynik badania
przedubojowęgo oTaz

. zwierząy które nie są bezpośrednio dostarczane
z gospodarstwa pochodzetia do ubojni.

Ponadto pewne odstępstwa przewidziane są w plzy-
padkach posiadania przez zakład ubojowy informacji
doty czapy ch łańcucha pokarmowego uzyskanych na
przykład, wskutek stałej umowy z dostawcązlvierząt
rzeżnychbądż del<Iaracji producenta o braku istotnych
in lormacji do zgloszenia.

Jeżell w stosunku do zwierzal rzeżnych właściciel
zakładu ubojowego nie posiada wspomnianych wyżej
informacji, zgodnie z pTawerr1 moze odmówić przyję-
cia tych zwierza! do ubojni. W przypadku, gdyjednak
takie zwierzęta znajdą się na terenie rzeżni, to właści-
clel zakładl zobowlązany będzie do niezwłocznego po-
wiadomienia o tym fakcie urzędowego \ekarza wetery-
narii.

Zw ier zęta, o ktorych brak j e st informacj i dotycz ących
łańcucha pokarmowe go, bez uprzedniej zgody urzędo-
wego lekarza weterynarii nie mogą zostaó poddane ubo-
jowi.

Kolejnym, trzecim, choó nie ostatnim, rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady, które zosta-
ło opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich w dniu 30 kwietnia 2004 roku jest roz-
porządzenie o numerze854lż004. Ustanawia ono pTze-
pisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w od-
niesieniu do produktow pochodzenia zwierzęcego prze-
znaczonych do spozycia przez lldz| Znajdujące się
w tekście Itcznę odniesienia do zapisów rozporza§zeh
85212004 oraz 85312004 stanowią jedynie potwierdze-
nie wzajemnego powia.zania wymienionych aktów praw-
nych, które z pewnością przezdłuższy czas określać będą
ob owiagki pro duc entów zywno ś c t, a także ukierunkuj ą
urzędowy nadzór nad tego rodzaju produkcją,

W zakadach ubojowych, w zakładach przetwórstwa
dziczyzny oTaz w zakładach rozbioru mięsa, wplowa-
dzających mięso świeże do obrotu, urzędowy lekarz
weterynarii wykonuje zadania w zakresie inspekcji,
w szczególności w odniesieniu do informacji doĘczą-
cych łańcucha pokarmowego, badanta przeduboj owego,
dobrostanu zwterzą| badania poubojowego, materiału
szczególnego ryzyka i innych produktów ubocznych
po chodzeni a zw ier zęc e go oT az badań lab oratoryj nych.

W działanlach tych urzędowego lekarza weterynarii
wspierać mogą tzw. pracownicy pomocntczy. Pracow-
nik pomocnlczy oznacza osobę uprawnioną, zgodnie
z rozporządzeniem954l2))4, do działanjaw takim cha-
raktetze, wyznaczoną przez właściwy organ oraz pTa-

cuj ąc ą p o d ki erunkiem i z up ow ńnienia urzędowe go le-
karza weterynarii. W polskiej rzeczywistoścl, z reguły
są to technicy weterynarii będący jednocześnie kontro-
lerami sanitarnymi, atakże osoby po ukończonych kur-
sach dla oglalaczy mięsa i kursach trychinoskopii.

Wedfug nowego prawa wspolnotowego, pracownicy
pomocniczy mogą pomagać urzędowemu lekarzowi
weterynarii w wykonywaniu wszystkich zadań, lecz
z pewnymi ograniczeniami :

. w odniesieniu do zadań w zakresie audytu, pra-
cownicy pomocniczy mogą j edynie gromadzić informa-
cje dotyczące dobrej praktyki higienicznej oraz proce-
dur opartychna zasadach HACCP;

. w odniesieniu do badania weterynaryjnego przed-
uboj owe go i kontroli doty czapy ch dobro stan u zw ier ząt,
pracownicy pomocniczy mogą jedynie dokonywać
wstępnej kontroli zwierząt i pomagać przy zadaniach
czysto prakty czny ch oraz

. w odniesieniu do badania weterynaryjnego poubo-
jowego, urzędowy lekarz weterynarii musi nieustannie
kontrolowac pracę pracowników pomocni czy ch oraz,
w przypadku zwlerzal poddanych ubojowi z konięcz-
ności wykonanemu poza ubojnią przeprow adzić bada-
nie osobiście.

Niezaleznie od możliwości podjęcia pracy inspekcyj-
nej przez personel pomocniczy, prawo wspólnotowe
dopuszczamożliwość wykonywania pewnych czynnoś-
uprzez pracowników zatrudnionych w zakładach ubo-
jowych. Decyzje w tym względzie pozostawiono po-
szczególnym Państwom Członkowskim. Pewne zasady
pozo staj ą j ednak nienaruszal ne, zwłaszcza doty czące
konieczności posiadan la przez wspomnianych pracow-
ników zakładów ubojowych odpowiednich kwalifikacji,
które muszą być poparte odpowiednimi szkoleniami.
Pracownicy ci muszą działać niezależnię od personelu
produkcyjnego i muszą być świadomi obowiązkll zgła-
szania urzędowemu lekarzowi weterynarii wszelkich
stwierdzony ch ptzez nich uchybień, Szersze uprawnie-
ntamoże zdobyó personel zatrudniony w rzeżniach dro-
biu i królików. Państwa Członkowskie mogą zezwolió
pers onelowi uboj ni na pr zej ęcie c zynno ści pracowników
pomocniczych w zakresie kontrolowania produkcj i rnięsa
drobiowego i króliczego w prąpadku, gdy zaK,ład sto-
sował dobrą praktykę higieniczną i procedurę HACCP,
przęz co najmniej 12 miesięcy. Wówczas właściwy or-
gan mo że up owazni ć p ers one l zaĘadl, który zo stał pr ze -

szkolony w ten sam sposób jak asystenci i zdał te same
e gzaminy, do wykonyw ania zadah prac owników p omo c -
ntczych i zostania członkiem niezależnego zespołu in-
spekcyjnego pTzy właściwym organie, pod nadzorem,
kierownictwem i z upowaznienia urzędowego lekarza
weterynarii.

Oczywiste jest, że w przypadku, gdy personel ten nie
wykonuje poprawnie swoich zadańlub w przypadku, gdy
ogólnie personel ten wykonuje swoją pracę w sposób
uznany przez właściwy organ za niezadowalający, zo-
staje on zastąpiony przez pracowników pomocniczych.
Konieczne jest, aby w zŃładzie rczdzielic obowiązki
w zakresie produkcji i inspekcji, a każdy zakład za-



mierzajapy korzystać z usług własnego inspektora za-
kł adow e go mus i p o s i ad aó mtędzy naro dow o :uznaną c er -

tyfikację.
Rozporządzęnlę 854 l 2004 reguĘe bardzo istotne spra-

wy dotyczące kwalifikacji zawodowych wymaganych od
wszystkich pracownikó w dziŃający ch z wy znaczenia
właściwego organu. Mianowanie urzędowe go lekarza
weterynarii obwarowane j est koniec znościązdania przez
niego odpowiedniego testu. Kandydaci mogą uzyskać
wymaganą wiedzę w toku podstawowego wykształce-
nia w zakresie weterynarii Iub poprzez podjęte szkole-
niebądż zdobyte doświadczenie zawodowe po uzyska-
niu kwalifikacji lekarza weterynarii. Właściwy organ
moze organizować rózne tesĘ uwzględniaj ącprzygoto-
wanie zawodowe kandydatów. Jednakze właściwy or-
ganmoże odstąpić od wymogu zaliczania testu w przy-
padku, gdy jest przekonany, że kandydat posiadł całą
wymaganą wiedzę podczas studiów wyższych lub po-
pr z e z lstaw tc zne kształ c eni e zakońc zonę uzy skani em
kwalifikacj i podyplomowych.

Ponadto każdy urzędowy lękarz weterynarii przecho-
dzi co najmniej 2\\-godztnne szkolente praktyczne
w okresie próbnym, przed rozpoczęciem samodzielnej
pracy. W tym okresie stazysta pracuje pod nadzorem
funkcjonuj ących urzędowych lekarzy weterynarii w uboj -

niach, zal<ładach rozbioru mięsa, punktach badań mięsa
świezego oraz w gospodarstwach. Szkolenie w szcze-
g ó lno ś c i doty czy audYu syst emó w zar zalJzanta b ezpie -
czeństwem zywności.

Mianowanie pracowników pomocniczych może byc
dokonane po odbyciu przez nich przeszkolenia t zali-
czenia testu. Aby uzyskać uprawnienie do zdaw anla ty ch
testów, kandydaci muszą wyk azać, że zaliczy|i:

a) co najmniej 500 godzin szkolenia teoreĘcznego
i co najmniej 400 godzin szkolenia praktycznego;

oTaZ
b) takie dodatkowe szkolenie, jakie jest wymagane

w celu umozliwienia podjęcia obowia.zków ptzęz pra-
cowników pomocniczych w spo sób profesj onalny.

Szkolenie praktyczne odbywa się w ubojntach i za-
kładach rozbioru mięsa, pod nadzorem urzędowego le-
karza węterynarii, jak równiez w gospodarstwach i w
innych o dp owiedni ch zakładach.

Analogiczne szkolenia i testy przejść muszą pracow-
nicy zatrttdnieni przez za\<łady ubojowe (personel uboj-
nt), którzy nie są pracownikami pomocniczymi.

W przypadku Polski, do sprawy zatrudnieniaw rzęż-
niach personelu pomocniczego należy podejść z całą
powagą. Dane dotyczage zatrudnienia osób wyznaczo-
nych do przeprowadzania badań oraz ilości zwierząt
poddawanych ubojowi w naszych rzężnlach są przed-
miotem analizy nie tylko ze strony Inspekcji Weteryna-

ryjnej, lecz równiez skrupulatnie śledzone sąpTzezprze-
mysł mięsny.

Według opracowanego w lipcu 2004 roku w Głow-
nym Inspektoracie Weterynarii ,,rapottu w sprawie ob-
wodów urzędowego badania zwierzątrzeżnych i mięsa,
wy znaczeńdo wykonyłvania czynno śct związany ch z ba-
daniem zwierząt rzeżnych, wynagrodzeniem za wyko-

nywane czynności wraz ze wstępną analizą etatyzacji
w zal<ładach o duzej zdolności ubojowej" w 2003 roku
w Polsce w 4405 obwodach urzędowego badania zwie-
r ząt r ze żny ch i mi ęs a do prz eprow adzania b adah w y zna-
czonych było 6849 Iekarzy weterynarii i 578 osob po-
mocniczych. W 1 7 8 7 obwo dach r zeżniany ch wy znaczo -

nych było 3552 Iekarzy weterynarli I 499 osób pomoc-
ntczych. W 2003 roku na terenie kraju działńy 853 rzeż-
nie o dużej zdolności ubojowej, w tym 666rzeżni mięsa
czerwonego i 187 mięsa białego. Ponadto funkcjonowa-
ły 934 rzężnle o małej zdolności produkcyjnej (mięsa
czerwonego i białego łącznie).

Zabadanie zwterząt rzeżnych i mięsa, tylko w rzeż-
niach o dużej zdolności ubojowej osiągnięto wpływy
w wysokoś ci 121,1miliona zł, Z tego zabadante w rzeź-
niach mięsa czerwonego 99,9 miliona zł, aw rzeżntach
mięsa białego 21,2 mi|iona zł.

kozporządzetrie Parlamentu Europej skiego i Rady NR
85412004 z dnla29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj ące szcze-
gólne przepisy dotyczape organizacji urzędowych kon-
troli w odniesieniu do produktów pochodzeniazwierzę-
cego pTzęznaczonych do spozycia przezlldzi wprowa-
dza r ów ni eż re gul acj e doĘ c ząc e b ad ani a zw ter ząt r zeź-
nych i mięsa.

Mając na uwadze usprawnienie pracy w zakładach
ubojowych, istotną regulacją jest zapis umozliwiający
przeprowadzanieprzedubojowegobadaniattzodychlew-
nej na terenie gospodarstwa pochodzęniazwierząt. W ta-
kich przypadkach, oprócz badania zwyczajowego, za-
chodzi koniecznoś ć przeprowadzęnia kontroli rej estrów
lub dokumentacji w gospodarstwie, w tym informacji
doty czący ch łańcucha pokarmowe go. Lekarz pTzepro -

wadzający badanie przedubojowe winien równiez pod-
dac analizie wyniki b adai monito rin g owych doty c hcz a s

przeprowad zany ch w go spodarstwie. Trzodę zaopatrzo-
ną w świadectwo zdrowia wysyła się bezpośredni do
za\<ładl ubojowego. Zwterzal pochodzących z różnych
gospodarstw nie mozna łączyć i wspólnie ptzewozic jed-
nym środkiem transportu.

W przyp adku przeprow adzania b adania przedub oj o -

wego na terenie rzężnitrzoda chlewna musi zostać pod-
dana kontroli identyfikacjt oraz badaniu przeglalowe-
mu, Badanie takie może przeprowadzaó pracownik po-
mocnlczy.

Na podobnych zasadach odbywać się moze badanie
przedubojowe drobiu, z tą jednak różnica. że w przy-
padku drobiu dopllszcza się przewóz do rzeżnijednym
środkiem transportu ptaków pochodzących z różnych
ferm.

Czas wdrożenia nowego prawa w życie nie jest od-
legły i w zwiękttz tym, jest jużnajv,ryższapora do prze-
prowadzenia szerokich konsultacj i br anży z prze dstaw i-
cielami urzędowych słuzb inspekcyjnych. Rozmowy ta-
kie winny zawczasu ustrzec nas przed niepotrzebnymi
komplikacj aml,, zwłaszcza gdy prawo wspólnotowe
w odniesieniu do poszczególnych wymagań pozostawia
duży margines intetpretacyj ny.
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