
Dynamika liczebności lisów 
wolno żyjących

W okresie 5  lat objętych oceną wystą‑
piła stabilizacja liczebności lisów wolno 
żyjących na terenie Podkarpacia (ryc. 3). 
Stan liczebny tego gatunku oscylował na 
poziomie ok. 12  tys. osobników. Z kolei 
wielkość corocznego pozyskania w dro‑
dze odstrzału kształtowała się na pozio‑
mie 7,7 tys. zwierząt. W 2009 r. wskaźnik 
łowieckiej eksploatacji populacji ujmują‑
cy udział lisów pozyskanych w drodze od‑
strzału w odniesieniu do wiosennej liczeb‑
ności populacji kształtował się na pozio‑
mie 76%. W kolejnym roku oceny wielkość 
tego wskaźnika zmniejszyła się do pozio‑
mu 66%, a rok później zmniejszyła się do 
poziomu 60%. W 2012 r. wielkość wskaź‑
nika pozyskania była zbliżona do 2011 r. 
i wynosiła 61%. W ostatnim roku oceny 
łowieckie pozyskanie lisów na tym terenie 
wynosiło prawie 5600 osobników, co sta‑
nowiło, iż wielkość wskaźnika łowieckiej 
eksploatacji populacji kształtowała się na 
poziomie wynoszącym 48%.

Podsumowanie

Przedstawiona sytuacja stanu epizootycz‑
nego wścieklizny u zwierząt na terenie wo‑
jewództwa podkarpackiego wskazuje, że 

w ocenianym okresie wystąpił gwałtow‑
ny wzrost występowania wirusa, zarów‑
no u zwierząt dzikich, jak i domowych. 
W pięcioletnim okresie oceny 71,8% przy‑
padków wścieklizny stwierdzanych w kra‑
ju wystąpiło na terenie województwa pod‑
karpackiego. Wyniki te są potwierdzeniem 
wysokiego stopnia zagrożenia epizootią 
tej choroby na terenie tego województwa 
(13). W dalszym ciągu, podobnie jak w la‑
tach wcześniejszych, podstawowym rezer‑
wuarem wirusa pozostają zwierzęta dzi‑
kie, a głównie lisy wolno żyjące. U zwie‑
rząt domowych wścieklizna diagnozowana 
była głównie u psów i kotów (2, 4, 5, 8, 11). 
Analiza rozmieszczenia przestrzennego 
stwierdzanych przypadków wścieklizny 
wskazuje, że rejonami o największym za‑
grożeniu epizootycznym są tereny powia‑
tów graniczących z Ukrainą oraz powia‑
tów południowo‑wschodniej części wo‑
jewództwa, graniczące z województwem 
małopolskim, gdzie liczba stwierdzanych 
przypadków wścieklizny na tle kraju jest 
również wysoka (8, 11, 14).
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Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa 
w łańcuchu żywnościowym jest stosowa‑

nie dobrych praktyk na każdym etapie pro‑
dukcji żywności zgodnie z zasadą „od pola 
do stołu konsumenta”. Ważnym elementem 
dobrych praktyk higienicznych jest właściwe 
stosowanie zabiegów związanych z czyszcze‑
niem i dezynfekcją, dezynsekcją oraz dera‑
tyzacją (DDD). Wymagania w tym zakresie 
zostały opracowane przez Komisję Kodek‑
su Żywnościowego FAO/WHO oraz zosta‑
ły wprowadzone do prawodawstwa Unii 
Europejskiej, określanego pakietem higie‑
nicznym. Dokonana w 2014 r. kolejna no‑
welizacja prawa żywnościowego zobowiązu‑
je bez wyjątku wszystkie podmioty łańcucha 

żywnościowego do coraz bardziej szerokie‑
go i profesjonalnego podejścia do wykony‑
wania omawianych zabiegów. Wynika to 
głównie z faktu, że zabiegi te mają znaczący 
i wymierny wpływ na podwyższenie pozio‑
mu bezpieczeństwa łańcucha żywnościowe‑
go, co jest wykorzystywane przy zmianie po‑
dejścia polegającego na zapewnianiu coraz 
wyższego poziomu bezpieczeństwa przy po‑
łożeniu większego nacisku na zapobieganie 
zagrożeniom niż redukowanie ich skutków. 
Należy podkreślić, że efektywność tego ro‑
dzaju podejścia warunkuje i zapewnia fak‑
tyczny wzrost poziomu bezpieczeństwa pro‑
duktu końcowego, którym jest środek spo‑
żywczy przeznaczony do spożycia przez 
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konsumenta. Wskazuje to na konieczność 
coraz bardziej restrykcyjnego traktowania 
zagadnień związanych z zapewnieniem hi‑
gieny żywności. Zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 852/2004 w łańcuchu żywnościo‑
wym higienę definiuje się jako środki i wa‑
runki niezbędne do kontroli zagrożeń, bez 
wyjątku we wszystkich ogniwach łańcucha 
żywnościowego i zapewnienia zdatności do 
spożycia przez ludzi środków spożywczych, 
uwzględniając ich zamierzone użycie (1).

Warto dodać, że poziom zapewnienia 
higieny może się zmieniać i poprzez zarzą‑
dzanie powinno się go podwyższać. Ozna‑
cza to bowiem, że w przypadku podwyższe‑
nia poziomu higieny będziemy zapewniać 
lepszą kontrolę zagrożeń i wyższy poziom 
bezpieczeństwa w  łańcuchu żywnościo‑
wym. Zgodnie z definicją prawa żywno‑
ściowego łańcuch żywnościowy (food cha‑
in) oznacza sekwencję etapów i procesów 
mających miejsce w produkcji, przetwór‑
stwie, dystrybucji, magazynowaniu i wszel‑
kim traktowaniu żywności oraz jej składni‑
ków, począwszy od produkcji pierwotnej, 
a skończywszy na etapie konsumpcji. Szcze‑
gólnej uwagi w tych nowych uwarunkowa‑
niach zapewnienia bezpieczeństwa wyma‑
ga początek łańcucha żywnościowego, czyli 
etap produkcji pierwotnej, gdzie wytwa‑
rzamy w zasadzie wszystkie surowce żyw‑
nościowe pochodzenia roślinnego i zwie‑
rzęcego. Dlatego eliminowanie czynników 
zagrożeń na tym etapie jest sprawą priory‑
tetową. Oznacza to, że na fermach, w wy‑
twórniach pasz, budynkach gospodarczych, 
pomieszczeniach magazynowych i innych 
miejscach na etapie produkcji pierwotnej 
powinny być prowadzone zabiegi czyszcze‑
nia i dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyza‑
cji zgodnie z opracowanymi wcześniej pro‑
cedurami. Zapobiega to powstawaniu lub 
rozprzestrzenianiu się zagrożeń związanych 
z pasożytami, wirusami, mikroorganizmami 
patogennymi, niepożądanymi z racji nega‑
tywnego wpływu na dobrostan zwierząt lub 
jakość gotowych produktów spożywczych 
zwierzęcego pochodzenia. Należy wyraź‑
nie stwierdzić, że opracowanie i wdroże‑
nie przedmiotowych procedur leży u pod‑
staw wprowadzenia dobrych praktyk przy 
produkcji pasz, chowie zwierząt i produk‑
cji żywności. Stało się to również obowiąz‑
kiem wynikającym z prawa żywnościowego, 
a pełniejsze wdrożenie procedur higienicz‑
nych, w  ramach postępowania bioaseku‑
racyjnego, staje się nakazem chwili, kiedy 
to z jednej strony istnieje groźba rozprze‑
strzenienia się wysoce zakaźnych chorób 
zwierząt, np. afrykańskiego pomoru świń, 
a z drugiej strony zaczynają obowiązywać 
nowe przepisy o uznawaniu stad za wolne 
od chorób odzwierzęcych, np. włośnicy 
u świń czy salmonelozy u drobiu.

W związku z  tym, że przepisy prawa 
żywnościowego uległy w ostatnim czasie 

nowelizacji postanowiono w dalszej części 
tego artykułu przedstawić wybrane, aktu‑
alnie obowiązujące wymagania w zakresie 
prowadzenia zabiegów DDD. Otóż zgod‑
nie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 
z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środ‑
ków spożywczych przedsiębiorstwa sektora 
spożywczego są zobowiązane zapewnić, że 
na wszystkich etapach produkcji, przetwa‑
rzania i dystrybucji żywności odbywających 
się pod ich kontrolą, spełniane są właściwe 
wymogi higieny ustanowione w niniejszym 
rozporządzeniu (1). W przypadku przedsię‑
biorstwa sektora spożywczego prowadzącego 
produkcję pierwotną oraz powiązane działa‑
nia, które są wymienione w załączniku I, po‑
winno ono postępować zgodnie z ogólnymi 
przepisami dotyczącymi higieny ustanowio‑
nymi w części A załącznika I wymienionego 
rozporządzenia oraz z wszelkimi szczególny‑
mi wymaganiami przewidzianymi w rozpo‑
rządzeniu (WE) nr 853/2004 (2).

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego 
uczestniczące w którymkolwiek etapie pro‑
dukcji, przetwarzania i dystrybucji żywno‑
ści (z wyjątkiem produkcji pierwotnej oraz 
działań powiązanych) zobowiązane są do 
przestrzegania ogólnych zasad higieny usta‑
nowionych w załączniku II rozporządzenia 
(WE) nr 852/2004 oraz wszelkich szczegól‑
nych wymagań przewidzianych w rozpo‑
rządzeniu (WE) nr 853/2004 (1, 2). To wła‑
śnie te procedury opracowane na bazie tych 
przepisów powinny stać się rutynową pod‑
stawą do wykonywania zabiegów DDD. Za‑
warte jest to m.in. w pkt 4 i 5, część A, za‑
łącznika I „Produkcja pierwotna – przepisy 
higieny” oraz w pkt 1 i 2 załącznika II „Ogól‑
ne wymogi dla wszystkich przedsiębiorstw 
sektora spożywczego – ogólne wymagania 
dotyczące pomieszczeń żywnościowych” roz‑
porządzenia (WE) nr 852/2004 z 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie higieny środków spożyw‑
czych (1). Wymóg posiadania procedur hi‑
gienicznych, w skład których wchodzi ochro‑
na przed szkodnikami, pasożytami i wszelki‑
mi czynnikami chemicznymi i biologicznymi 
mogącymi zanieczyścić produkt spożywczy, 
został sformułowany w rozdziale IX powyż‑
szego rozporządzenia. W ten sposób określo‑
ne wymagania obejmują wszelkie podmioty 
sektora spożywczego. Stwierdza się tam, że 
muszą istnieć odpowiednie procedury, aby 
zapewnić kontrolę szkodników oraz zwierząt 
domowych w miejscach, gdzie żywność jest 
przygotowywana, przetwarzana lub składo‑
wana. Dla sektora produkcji pasz wymagania 
zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 
183/2005 z 12 stycznia 2005 r. ustanawiające 
wymagania dotyczące higieny pasz (3). Prze‑
pisy te wskazują na konieczność zapewnie‑
nia przez podmioty kontroli wszystkich eta‑
pów produkcji, przetwarzania i dystrybucji 
zgodnie z przepisami prawa Unii Europej‑
skiej, prawa krajowego oraz dobrą praktyką. 
W szczególności podmioty powinny spełniać 

odpowiednie wymagania w zakresie higie‑
ny określone w niniejszym rozporządzeniu. 
Zgodnie z zapisami załącznika I wymaga się, 
aby przedsiębiorstwa pierwotnej produkcji 
pasz w ramach systemu zapewnienia higie‑
ny w produkcji posiadały procedury ochro‑
ny przed szkodnikami oraz czyszczenia i od‑
każania. Należy podejmować wszelkie dzia‑
łania mające na celu skuteczną dezynfekcję, 
o ile jest to konieczne, w celu zapobiegania 
niepożądanemu zanieczyszczeniu pomiesz‑
czeń, urządzeń, pojemników, skrzyń i pojaz‑
dów wykorzystywanych podczas produk‑
cji, przetwarzania, sortowania, pakowania, 
przechowywania i  transportowania pasz. 
Należy zauważyć, że w przypadku produk‑
cji pasz wymagania dotyczące dezynfekcji 
odpowiednich obszarów są mniej restryk‑
cyjne niż dla produktów spożywczych i za‑
leżą od konkretnych potrzeb. Celem jest za‑
pewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicz‑
nego końcowego produktu. Zabezpieczenie 
przed dostępem zwierząt i szkodników jest 
już obligatoryjne na każdym etapie produk‑
cji i magazynowania pasz.

W odniesieniu do przedsiębiorstw na po‑
ziomie innym niż określona produkcja pier‑
wotna wymagane jest, aby pomieszczenia, 
wyposażenie, pojemniki, skrzynie i pojazdy 
przeznaczone do przetwarzania i przecho‑
wywania pasz, a także ich bezpośrednie oto‑
czenie było utrzymywane w czystości. Na‑
leży również wdrożyć program zwalczania 
szkodników, a rozkład, rozplanowanie, kon‑
strukcja i rozmiar pomieszczeń oraz wypo‑
sażenie muszą pozwalać na ich odpowied‑
nie oczyszczenie i/lub dezynfekcję, służące 
eliminowaniu zanieczyszczeń krzyżowych 
lub unikaniu jakiegokolwiek niekorzystne‑
go wpływu na bezpieczeństwo i jakość pro‑
duktów. Maszyny mające kontakt z paszą po‑
winny być osuszane po każdym czyszczeniu 
na mokro. Niektóre procesy psucia się pro‑
duktów oraz pylenia mogą sprzyjać pojawie‑
niu się szkodników, dlatego powinny rów‑
nież podlegać kontroli w celu zapobieżenia 
takim przypadkom. Elementem zapobiegają‑
cym dostępowi szkodników do pomieszczeń 
jest odpowiednia konstrukcja okien i drzwi 
oraz innych otworów (np. wentylacja), któ‑
re powinny być szczelne lub posiadać odpo‑
wiednie zabezpieczenia wykluczające dostęp 
szkodników do pomieszczeń.

Ważnym ogniwem z punktu widzenia 
bezpieczeństwa łańcucha paszowego jest 
końcowy etap karmienia zwierząt. W ra‑
mach zasad dobrej praktyki żywienia zwie‑
rząt zgodnie z załącznikiem III przedmioto‑
wego aktu prawnego należy wdrożyć system 
ochrony przed szkodnikami, umożliwiający 
kontrolowanie dostępu szkodników do obiek‑
tów, w których prowadzona jest produkcja 
zwierzęca, w celu ograniczenia do minimum 
możliwości zanieczyszczenia pasz oraz ma‑
teriałów ściółkowych lub pomieszczeń dla 
zwierząt. Miejsca przechowywania pasz oraz 
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pojemniki muszą być czyste i suche oraz, jeśli 
jest to konieczne, należy i w tym przypadku 
wdrożyć środki ochrony przed szkodnikami.

Wykonywane działania powinny być 
w odpowiedni sposób rejestrowane w spe‑
cjalnej do tego celu stworzonej dokumentacji 
operacyjnej w ramach procedur zakładowych 
wdrażających zasady dobrej praktyki produk‑
cyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej 
(GHP), które stanowią podstawę systemu 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dokumenty 
takie powinny być dostępne dla odpowied‑
nich organów kontrolnych. Wymagania do‑
tyczące takiego postępowania z dokumenta‑
cją są również zawarte w omawianych roz‑
porządzeniach. Trzeba wskazać i ponownie 
podkreślić, że zabiegi DDD stanowią ważny 
i poszerzający się element w systemie zapew‑
nienia bezpieczeństwa żywności w łańcuchu 
żywnościowym, który należy traktować jako 
efektywny środek kontroli. Stąd też znajdują 
one coraz wyższy poziom docenienia w opra‑
cowywanych wytycznych międzynarodo‑
wych, prawie żywnościowym UE i naszym 
krajowym (2, 3, 4, 5, 6, 7).

Zgodnie z wytycznymi Komisji Kodeksu 
Żywnościowego (KKŻ) FAO/WHO na te‑
mat ogólnych zasad higieny żywności, pod‑
mioty łańcucha żywnościowego winny opra‑
cować odpowiednie programy czyszczenia 
i dezynfekcji celem zapewnienia odpowied‑
niego stanu czystości (4). Podobny wymóg 
dotyczy zapewnienia kontroli szkodników 
w zakładzie czy w środowisku produkcji 
pierwotnej. Wdrożone programy powin‑
ny być stałe i  skuteczne, co należy uczy‑
nić przedmiotem monitorowania i doku‑
mentowania. Opracowane w skali między‑
narodowej wytyczne KKŻ od wielu już lat 
są przedmiotem wdrażania w wielu krajach 
świata, w tym także krajach członkowskich 
UE. W Polsce od 2004 r. trwa wdrażanie 
prawa żywnościowego UE, które podlega 
ciągłemu doskonaleniu w zakresie dotyczą‑
cym zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha 
żywnościowego.

Jedną z ważniejszych, ostatnio doko‑
nanych nowelizacji dotyczących zabiegów 
DDD jest rozporządzenie Komisji (UE) nr 
216/2014 z 7 marca 2014 r. zmieniające roz‑
porządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawia‑
jące szczególne przepisy dotyczące urzę‑
dowych kontroli w odniesieniu do włośni 
(Trichinella) w mięsie wieprzowym (8, 9). 
W załączniku 4 tego rozporządzenia okre‑
ślono warunki, które muszą zostać spełnio‑
ne przez przedsiębiorstwo rolne celem uzy‑
skania oficjalnego uznania gospodarstwa za 
stosujące kontrolowane warunki utrzyma‑
nia w pomieszczeniach inwentarskich. Ni‑
niejsze przepisy określają, że podmiot musi 
przedsięwziąć wszelkie praktyczne środki 
ostrożności w zakresie konstrukcji i utrzy‑
mywania budynków w celu uniemożliwienia 
dostępu do budynków, w których trzymane 
są zwierzęta, gryzoniom i wszelkim innym 

rodzajom ssaków oraz ptaków. Ponadto pod‑
miot zobowiązany jest do skutecznego sto‑
sowania programu zwalczania szkodników, 
w szczególności gryzoni, aby zapobiec za‑
rażeniu świń. Podmiot musi prowadzić do‑
kumentację programu zgodnie z zalecenia‑
mi właściwego organu. Kolejne wymaganie 
prawne zawarte w omawianym akcie praw‑
nym podaje, że podmiot zobowiązany jest 
dopilnować, aby wszystkie pasze stosowa‑
ne w żywieniu świń pochodziły z zakładu 
zapewniającego produkcję zgodnie z zasa‑
dami opisanymi w rozporządzeniu (WE) nr 
183/2005 (3). Podmiot powinien przechowy‑
wać paszę przeznaczoną dla gatunków po‑
datnych na zarażenie Trichinella w zamknię‑
tych silosach lub innych zbiornikach, do któ‑
rych nie mają dostępu gryzonie. Wszystkie 
inne pasze należy poddać obróbce cieplnej 
lub produkować i przechowywać zgodnie 
z zaleceniami właściwego organu. W przy‑
padku padnięć zwierząt w stadzie należy za‑
pewnić, aby wszystkie zwłoki zwierzęce były 
gromadzone, identyfikowane i przewożo‑
ne do przetwarzania, tak szybko jak to jest 
możliwe, zgodnie z art. 21 i 22 rozporządze‑
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1069/2009 oraz z załącznikiem VIII do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011. 
W przypadku, gdy w sąsiedztwie gospodar‑
stwa znajduje się wysypisko śmieci, podmiot 
jest zobowiązany poinformować o tym fak‑
cie właściwy organ urzędowej kontroli. Na‑
stępnie właściwy organ musi ocenić związa‑
ne z tym zagrożenia i zadecydować, czy go‑
spodarstwo może zostać oficjalnie uznane za 
stosujące kontrolowane warunki w pomiesz‑
czeniach inwentarskich. Pojęcie „kontrolo‑
wane warunki w pomieszczeniach inwen‑
tarskich” zostało zdefiniowane w rozporzą‑
dzeniu (WE) nr 216/2014 i oznacza rodzaj 
hodowli zwierząt, w którym świnie są nie‑
przerwanie utrzymywane w warunkach kon‑
trolowanych przez przedsiębiorstwa sekto‑
ra spożywczego w odniesieniu do żywienia 
i pomieszczeń dla zwierząt (8). Jednocześnie 
pojawiła się definicja „przedziału”, co ozna‑
cza grupę gospodarstw stosujących kontro‑
lowane warunki w pomieszczeniach inwen‑
tarskich. Wszystkie gospodarstwa stosujące 
kontrolowane warunki w pomieszczeniach 
inwentarskich w jednym państwie członkow‑
skim mogą być uznane za jeden przedział.

Kolejna nowelizacja w zakresie prowa‑
dzenia zabiegów DDD zawarta jest w roz‑
porządzeniu Komisji (UE) nr 217/2014 
z 7 marca 2014 r. zmieniającym rozporzą‑
dzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu 
do pałeczki Salmonella w tuszach wieprzo‑
wych, które nakazuje w przypadku przekro‑
czenia przyjętej wartości kryterium higie‑
ny procesu dla tusz wieprzowych wdrożyć 
działania mające na celu poprawę higieny 
uboju oraz przegląd stosowanych środków 
kontroli procesu, pochodzenia zwierząt 
i  środków bezpieczeństwa biologicznego 

w gospodarstwach pochodzenia, czyli za‑
biegów DDD (10).

W związku z upowszechnieniem się kon‑
cepcji zapewniania tzw. kontrolowanych 
warunków utrzymywania (przetrzymywa‑
nia) zwierząt, większego znaczenia nabie‑
rają wymagania zawarte w rozporządze‑
niu Komisji (WE) nr 2074/2005 z 5 grudnia 
2005 r. ustanawiające środki wykonawcze 
w odniesieniu do niektórych produktów 
objętych rozporządzeniami pakietu higie‑
nicznego (11). W 2007 r. dokonano noweli‑
zacji powyższego aktu prawnego polegają‑
cej na opracowaniu dodatku do załącznika 
VIb, w którym określono znaczenie termi‑
nu „kontrolowane warunki utrzymywania 
i zintegrowane systemy produkcyjne”. De‑
finicja ta staje się istotna i ważna obecnie 
z praktycznego punktu widzenia w związ‑
ku z wdrażaniem programu uwalniania ferm 
trzody chlewnej od inwazji Trichinella spi-
ralis, co wymaga opracowania, wdrożenia 
i wykonywania procedur obejmujących za‑
biegi DDD. Wydaje się, że w kontekście pro‑
filaktyki afrykańskiego pomoru świń (ASF) 
i innych chorób zakaźnych tego rodzaju kon‑
trolowane warunki utrzymywania świń stają 
się koniecznością dla wszystkich ferm. Po‑
niżej podano warunki i kryteria, które mu‑
szą być spełnione w procesie uzyskiwania 
przez gospodarstwo statusu – „kontrolowa‑
ne warunki utrzymywania” (11). Do wspo‑
mnianych warunków i kryteriów należą na‑
stępujące elementy:
a)  wszystkie pasze powinny pochodzić z za‑

kładu produkującego pasze zgodnie z wy‑
mogami określonymi w art. 4 i 5 rozpo‑
rządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu 
Europejskiego i Rady; jeżeli pasze objęto‑
ściowe lub zboża są podawane zwierzę‑
tom jako pasza, powinny być poddawa‑
ne odpowiedniej obróbce i jeżeli to moż‑
liwe suszone i/lub granulowane;

b)  w miarę możliwości powinno się stoso‑
wać system chowu polegający na wpro‑
wadzaniu/likwidowaniu stada w całości 
bez dodawania pojedynczych sztuk zwie‑
rząt. W przypadku wprowadzenia do sta‑
da pojedynczo nowych zwierząt, powinny 
one zostać odizolowane od reszty stada 
na czas wymagany przez służby wetery‑
naryjne w celu zapobieżenia wprowadze‑
nia czynnika chorobowego;

c)  żadne ze zwierząt nie powinno mieć do‑
stępu do wyposażenia znajdującego się na 
zewnątrz, chyba że przedsiębiorca sekto‑
ra spożywczego w drodze analizy ryzy‑
ka oraz przy aprobacie właściwego or‑
ganu wykaże, że przedział czasowy, wy‑
posażenie oraz okoliczności dostępu na 
zewnątrz nie stwarzają ryzyka wprowa‑
dzenia do stada  choroby;

d)  powinny być dostępne szczegółowe in‑
formacje dotyczące zwierząt, obejmujące 
okres od urodzenia do uboju oraz warun‑
ków zarządzania, jak określono w sekcji 
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III załącznika II do rozporządzenia (WE) 
nr 853/2004;

e)  jeżeli zwierzęta utrzymywane są na ściół‑
ce, obecności choroby lub wprowadzeniu 
czynnika chorobowego zapobiegać się po‑
winno poprzez odpowiednie postępowa‑
nie z materiałem ściółkowym;

f)  personel gospodarstwa powinien prze‑
strzegać ogólnych warunków higieny 
ustalonych w załączniku I do rozporzą‑
dzenia (WE) nr 852/2004;

g)  należy stosować procedury kontrolujące 
dostęp do pomieszczeń, w których utrzy‑
mywane są zwierzęta;

h)  gospodarstwo nie może posiadać kem‑
pingu lub urządzeń przeznaczonych dla 
turystów, chyba że podmiot działający na 
rynku spożywczym w drodze analizy ry‑
zyka i przy aprobacie właściwego organu 
wykaże, że urządzenia te oddzielone są od 
jednostek utrzymywania zwierząt oraz że 
bezpośredni i pośredni kontakt pomiędzy 
ludźmi a zwierzętami jest niemożliwy;

i)  zwierzęta nie mogą mieć dostępu do wy‑
sypisk śmieci oraz odpadów z gospodar‑
stwa domowego;

j)  należy posiadać wdrożony system ochro‑
ny i zwalczania szkodników;

k)  nie można stosować pasz kiszonych, chy‑
ba że podmiot działający na rynku spo‑
żywczym w drodze analizy ryzyka i przy 
akceptacji właściwego organu wykaże, że 
pasze te nie mogą stanowić żadnego za‑
grożenia dla zwierząt;

l)  substancje płynne i osady z oczyszczalni 
ścieków nie mogą być wypuszczane na 

obszary dostępne dla zwierząt ani stoso‑
wane jako nawóz dla gruntów przezna‑
czonych pod uprawę zbóż wykorzysty‑
wanych jako pasza dla zwierząt, chyba 
że są odpowiednio przetwarzane i uzy‑
ska to akceptację właściwego organu.
Reasumując, należy wskazać na potrze‑

bę bardziej precyzyjnego i szerokiego wdra‑
żania zabiegów DDD na całej długości łań‑
cucha żywnościowego celem podwyższenia 
poziomu bezpieczeństwa wytwarzanych su‑
rowców i produktów żywnościowych oraz 
zdrowia zwierząt. Muszą one stanowić uzu‑
pełnienie przemyślanego systemu utrzy‑
mania czystości, zapobiegania zanieczysz‑
czeniom krzyżowym oraz ochrony przed 
szkodnikami, który powstaje już na eta‑
pie planowania powstania przedsiębior‑
stwa sektora żywnościowego lub paszowe‑
go. Przeprowadzane zabiegi DDD w opar‑
ciu o opracowane procedury w połączeniu 
z odpowiednią infrastrukturą techniczną 
przedsiębiorstwa muszą być stale analizo‑
wane i doskonalone, tworząc jednolity sys‑
tem, który zapewnia i pomaga utrzymać 
wysoki poziom zdrowia zwierząt i bezpie‑
czeństwa pasz oraz produkowanych surow‑
ców i produktów spożywczych pochodze‑
nia zwierzęcego.
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1921 r. we wsi Grzymała, położonej w po‑
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że 2 października 1942 r. pięcioosobowa ro‑
dzina Ledermanów zjawiła się z prośbą o po‑
moc. Wszyscy oni zostali ukryci na terenie 
pomieszczeń gospodarskich, oddalonych 
od zabudowy mieszkalnej, które przystoso‑
wano do zamieszkania. O skuteczności tej 
kryjówki i nieprzeciętnych umiejętnościach 
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