
W ostatnich latach Państwowy Insty-
tut Weterynaryjny – Państwowy In-

stytut Badawczy w Puławach realizuje sze-
reg form współpracy naukowej z różnymi 
ośrodkami na Ukrainie. Jednym z aspektów 
takiej kooperacji było zapewnienie wspar-
cia merytorycznego ośrodkom i instytucjom 
odpowiedzialnym za nadzór nad badaniem 
i bezpieczeństwem żywności. Ma to istot-
ne znaczenie dla harmonizacji prawa żyw-
nościowego obowiązującego na Ukrainie 
z funkcjonującymi w tym zakresie wymaga-
niami w Unii Europejskiej, zwłaszcza w kon-
tekście eksportu żywności na rynki unijne, 
a w dalszej perspektywie akcesji Ukrainy do 
UE. Jedną z form takiego wsparcia nauko-
wego i pomocy dla strony ukraińskiej był 
projekt określany skrótem MICRORISK, 
którego pełna  nazwa brzmi „Research co-
operation in  assessment of microbiological 
hazard and risk in the food chain” (Współ-
praca naukowa w ocenie zagrożeń mikro-
biologicznych i ryzyka w łańcuchu żywno-
ściowym; 1). Projekt był finansowany przez 
Komisję Europejską w ramach 7 Programu 
Ramowego w zakresie wymiany naukowej 
w temacie FP7-PEOPLE-2012-IRSES oraz 
realizowany w latach 2014–2015. Koordy-
natorem był PIWet-PIB w Puławach, a dru-
gim partnerem ze strony UE była instytucja 
francuska ANSES (French Agency for Food, 
Environmental and Occupational Health & 
Safety) z Maisons Alfort. Współpraca objęła 
dwa ośrodki naukowe z Ukrainy: Państwo-
wy Naukowo-Badawczy Instytut Diagnosty-
ki Laboratoryjnej i  Ekspertyzy Weterynaryj-
no-Sanitarnej z Kijowa (State Scientific and 
Research Institute of Laboratory Diagno-
stics and Veterinary and Sanitary Experti-
se, SSRILDVSE) oraz Instytut Doświadczal-
nej i Klinicznej Medycyny Weterynaryjnej 
z Charkowa (Institute of Experimental and 
Clinical Veterinary Medicine, NSC IECVM).

Realizacja projektu MICRORISK obej-
mowała 5 głównych zadań: 
1)  przedstawienie partnerom ukraińskim 

założeń prawa żywnościowego w UE; 
2)  identyfikacja czynników zagrożeń mi-

krobiologicznych na etapie produkcji 
pierwotnej żywności; 

3)  identyfikacja czynników zagrożeń mi-
krobiologicznych na etapie produkcji 
i dystrybucji żywności; 

4)  analiza ryzyka w łańcuchu żywnościo-
wym; 

5)  administracja projektem.
W  trakcie realizacji projektu 

 MICRORISK jego zasadniczą częścią był 
dwumiesięczny pobyt 7 przedstawicieli in-
stytutów z Charkowa i Kijowa w Państwo-
wym Instytucie Weterynaryjnym w Puła-
wach. W pierwszym okresie zostali oni 
zapoznani z wymaganiami prawnymi do-
tyczącymi bezpieczeństwa żywności, jakie 
obowiązują w UE. Zostały też zidentyfi-
kowane różnice w prawie żywnościowym 
Ukrainy i UE. Biorąc pod uwagę kluczo-
wy akt prawny w postaci rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 2073/2005 z 15 listopa-
da 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobio-
logicznych dotyczących środków spożyw-
czych Dz.U. L 338 z 22.12.2005 z późn. zm. 
(2), analizowano istniejące na Ukrainie 
i w UE wymagania związane z bezpieczeń-
stwem mikrobiologicznym żywności oraz 
z procesem jej wytwarzania. Stwierdzono, 
że w przypadku kryteriów zawartych w roz-
dziale 1 rozporządzenia 2073/2005, doty-
czących Salmonella spp. (w tym obecności 
Salmonella Typhimurium i S. Enter itidis 
w świeżym mięsie drobiowym),  Listeria 
monocytogenes (żywność gotowa do spo-
życia), Escherichia coli (owoce morza) 
oraz enterotoksyn gronkowcowych (pro-
dukty mleczne) wymagania są identyczne 
w krajach członkowskich UE i na Ukrainie. 
W odniesieniu do etapu obejmującego hi-
gienę procesu produkcji żywności (roz-
dział 2 rozporządzenia 2073/2005) ure-
gulowania prawne dotyczące oznaczania 
liczby drobnoustrojów na powierzchni tusz 
zwierząt rzeźnych i w mięsie odkostnio-
nym mechaniczne (MOM), bakterii z ro-
dziny Enterobacteriaceae (tusze) i E. coli 
(mięso mielone, MOM i wyroby mięsne) 
są identyczne w UE i na Ukrainie. Podob-
na sytuacja jest w przypadku oznaczania 
Enterobacteriaceae, E. coli i gronkowców 
koagulazo-dodatnich w zakładach pro-
dukujących mleko pasteryzowane, mleko 

w proszku, lody, masło i sery, gdzie bada-
niom poddawane są próbki na tym samym 
etapie produkcji i określone są te same 
kryteria higieny procesu. Identyczne wy-
magania obejmują też produkty rybołów-
stwa (oznaczanie liczby E. coli i gronkow-
ców koagulazo-dodatnich).
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This article aims at the presentation of research project 
that is supportive for Ukrainian governmental veterinary 
services. The MICRORISK project (Research cooperation 
in assessment of microbiological hazard and risk in the 
food chain), was founded by the European Commission 
under the FP7-PEOPLE-2012-IRSES call within the 
International Research Staff Exchange Scheme of Marie 
Curie Action and was realized during years 2014–
2015. The main aim of the project was to establish 
the cooperation between the European Union (EU) 
and the third states in the area important for the 
public health. The following organizations have been 
engaged in this activity: National Veterinary Research 
Institute (NVRI) in Pulawy, Poland (as a  project 
coordinator), French Agency for Food, Environmental 
and Occupational Health & Safety (ANSES) in Maisons 
Alfort, France, National Scientific Center “Institute of 
Experimental and Clinical Veterinary Medicine” (NSC 
”IECVM”), in Kharkov and State Scientific and Research 
Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary 
and Sanitary Expertise (SSRILDVSE) in Kiev, Ukraine. 
The MICRORISK provided the Ukrainian competent 
authorities the knowledge about the general principles 
of the EU food law. It has also offered help in the EU 
regulations implementation to the official food safety 
control in Ukraine. Furthermore, the assessment of 
microbiological hazards and risks in the food chain 
in the EU and outside the EU countries will allow to 
improve public safety. The project has achieved its goals 
by the following steps: (1) Analysis of the current food 
law at the primary production stage in Ukraine with 
subsequent implementation of the EU regulations 
into Ukrainian microbiological food control chain; 
(2) Analysis of the current food law at the processing 
stage in Ukraine with subsequent implementation of 
the EU food law into Ukrainian microbiological food 
control chain; (3) Analysis of the prevalence of major 
microbiological hazard agents at the primary production 
and food processing stages in Ukraine, basing on the 
existing data collection and food safety investigation 
results in the context of the EU correspondent data; 
(4) Introduction of principles and practical aspects of 
risk assessment in food chain control/safety in Ukraine.
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Analizując dalsze wymagania praw-
ne związane z zapewnieniem bezpiecz-
nej żywności, strona ukraińska stwierdzi-
ła, że na terenie ich kraju obowiązują bar-
dziej szczegółowe rozwiązania, które nie 
są objęte prawem UE (rozporządzenie 
2073/2005). Dotyczą one oznaczania licz-
by drobnoustrojów, bakterii z grupy coli, 
gronkowców koagulazo-dodatnich, Salmo‑
nella spp., L. monocytogenes, Clostridium 
redukujących siarczany w aspekcie higie-
ny procesu produkcji mięsa i produktów 
mięsnych. Analogiczna sytuacja ma miej-
sce w odniesieniu do oznaczania tych sa-
mych drobnoustrojów w zakładach prze-
twarzających mleko, jaja, ryby i skorupiaki.

W obszarze produkcji pasz dla zwierząt 
stwierdzono częściową spójność istnieją-
cych regulacji prawnych na poziomie UE 
i Ukrainy. W obu przypadkach obowiąz-
kowe jest badanie w kierunku obecności 
Salmonella spp. Stosowane są jednak rów-
nież wymagania prawne określone w pra-
wodawstwie ukraińskim, dotyczące ko-
nieczności badania pasz w kierunku obec-
ności enteropatogennych szczepów E. coli 
i toksynogennych bakterii beztlenowych. 
Szerszy jest również zakres badań mate-
riału paszowego pochodzenia zwierzęce-
go, który, poza spójnymi regulacjami obej-
mującymi konieczność badania zarówno 
w krajach UE, jak i na Ukrainie w kierun-
ku obecności Salmonella i  liczby bakte-
rii z rodziny Enterobacteriaceae, zawiera 
specyficzne dla strony ukraińskiej kryte-
ria dotyczące wykrywania obecności en-
teropatogennych szczepów E. coli i  tok-
synogennych bakterii beztlenowych oraz 
oznaczania liczby drobnoustrojów.

W obszarze produkcji pierwotnej żyw-
ności, w  ramach dyskusji z partnerami 
ukraińskimi stwierdzono, że na Ukrainie 
stosowane są wymagania prawne spójne 
z prawodawstwem obowiązującym w UE, 
a istniejące drobne różnice dotyczą obo-
wiązku identyfikacji wszystkich serowarów 
Salmonella spp. izolowanych z kału zwie-
rząt i próbek środowiskowych z obsza-
ru produkcji pierwotnej niż tylko te, wy-
mienione w prawodawstwie unijnym (3).

Uwzględniając regulacje prawne w ob-
szarze przetwarzania i dystrybucji żywno-
ści, a więc w zakresie obejmującym również 
eksport do krajów UE, stwierdzono, że na 
Ukrainie mają w całości zastosowanie kry-
teria mikrobiologiczne zawarte we wspo-
mnianym wyżej rozporządzeniu Komisji 
(WE) nr 2073/2005 z 15 listopada 2005 r. 
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych 
dotyczących środków spożywczych. Ponad-
to, w odniesieniu do niektórych rodzajów 
żywności, stosuje się wymagania mikro-
biologiczne zdefiniowane wyłącznie w pra-
wodawstwie ukraińskim, niemające odpo-
wiedników w prawie żywnościowym UE. 
Dotyczą one następujących bakterii i grup 

produktów spożywczych: liczba drobno-
ustrojów, bakterie grupy coli, L. monocy‑
togenes, Salmonella spp. i gronkowce ko-
agulazo-dodatnie (mięso i wyroby mięsne, 
mleko, jaja, ryby i owoce morza), S. aureus 
(sery), Clostridium redukujące siarczany 
(kiełbasy, wyroby kulinarne) oraz Proteus 
spp. (produkty jajeczne).

W obszarze handlu detalicznego na 
Ukrainie mają zastosowanie w całości kry-
teria mikrobiologiczne zgodne z  rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005. 
Uczestnicy projektu MICRORISK zade-
klarowali, że w tym zakresie strona ukraiń-
ska nie stosuje innych kryteriów mających 
umocowanie wyłącznie w prawodawstwie 
obowiązującym na Ukrainie.

Drugim zadaniem projektu MICRO-
RISK była analiza i porównanie metod 
badawczych stosowanych do wykrywa-
nia drobnoustrojów chorobotwórczych 
lub potencjalnie patogennych w łańcuchu 
produkcji żywności na Ukrainie i w kra-
jach członkowskich UE. Zadanie to miało 
również na celu rozpoznanie potrzeb stro-
ny ukraińskiej dotyczących specjalistycz-
nej wiedzy i praktycznych umiejętności ba-
dań mikrobiologicznych, które mogą być 
przekazane ze strony dwóch partnerów 
unijnych – PIWet-PIB i ANSES. Ocenia-
no również praktyczne możliwości wdro-
żenia metod laboratoryjnego badania ele-
mentów łańcucha żywnościowego stoso-
wanych w UE do ukraińskiego systemu 
kontroli zagrożeń biologicznych. Anali-
zy metod wymaganych prawodawstwem 
unijnym dokonano w oparciu o rozporzą-
dzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 i po-
równano je z  systemem badań laborato-
ryjnych istniejącym na Ukrainie. Stwier-
dzono, że zdecydowana większość badań 
urzędowych żywności opiera się na znor-
malizowanych metodach badawczych ISO 
podanych ww. rozporządzeniu. W przy-
padku badań prowadzonych przez stronę 
ukraińską ma to miejsce szczególnie w od-
niesieniu do żywności przeznaczonej na 
eksport. Metody te dotyczą takich drob-
noustrojów, jak Salmonella spp., L. mono‑
cytogenes, Campylobacter spp., Clostridium 
perfringens, gronkowców koagulazo-dodat-
nich i Bacillus cereus. W badaniach w kie-
runku wykrywania obecności lub ozna-
czania liczby C. perfringens i S. aureus są 
także stosowane własne ukraińskie meto-
dy badawcze, częściowo spójne z meto-
dami międzynarodowymi ISO. Niektóre 
czynniki zagrożeń wykrywane są wyłącz-
nie za pomocą procedur opracowanych 
na Ukrainie. Dotyczy to m.in. identyfikacji 
Vibrio parahaemolyticus w rybach i pro-
duktach rybnych, toksycznych szczepów 
z rodzaju Clostridium oraz toksyn botu-
linowych. Przedstawiciele strony ukraiń-
skiej stwierdzili również, że w ich kraju nie 
prowadzi się badań żywności w kierunku 

wykrywania obecności werotoksycznych 
E. coli, w tym grupy O157 oraz enterotok-
syn gronkowcowych z uwagi na brak ist-
niejących regulacji prawnych.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania 
prawne oraz używane metody laborato-
ryjne dotyczące oceny występowania lub 
liczby określonych drobnoustrojów na 
wszystkich etapach produkcji żywności 
stosowanych w krajach członkowskich UE 
i na Ukrainie, można stwierdzić, że są one 
w przeważającej mierze spójne.

W trakcie realizacji projektu MICRO-
RISK analizowano także dostępne dane, 
dotyczące występowania najważniejszych, 
z punktu widzenia bezpieczeństwa konsu-
menta w krajach UE i na Ukrainie, drob-
noustrojów bakteryjnych w łańcuchu pro-
dukcji żywności. Zapoznano też ukraiń-
skich partnerów projektu z podstawami 
naukowymi i praktycznymi zasadami oce-
ny i analizy ryzyka stosowanymi w proce-
sie wytwarzania żywności. Zanieczyszcze-
nie żywności dostępnej dla konsumentów 
może być między innymi wynikiem konta-
minacji pasz stosowanych w żywieniu zwie-
rząt lub tusz podczas uboju. W związku 
z tym istotne jest monitorowanie obecno-
ści najważniejszych patogenów zoonotycz-
nych, zarówno na etapie produkcji pierwot-
nej, przetwarzania, jak i obrotu żywno-
ścią. Partnerzy projektu MICRORISK (UE 
i Ukraina) porównali metody oceny wystę-
powania bakteryjnych czynników zoono-
tycznych, np. Salmonella i Campylobacter. 
W Polsce, podobnie jak w innych krajach 
UE monitoring ten odbywa się w opar-
ciu o dyrektywę 2003/99/EC Parlamentu 
Europejskiego i Rady, a uzyskane wyniki 
przesyłane są corocznie do Europejskie-
go Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) opracowującego raport zoonotycz-
ny, dostępny na stronie internetowej Urzę-
du w formie publikacji (4, 5). Jak wynika 
z najnowszych danych EFSA (informacje za 
2014 r.) w krajach UE, podobnie jak w la-
tach  2005–2013, kampylobakterioza była 
najczęściej występującą chorobą odzwierzę-
cą u ludzi, z łączną liczba potwierdzonych 
laboratoryjnie przypadków 236 851 oraz 
średnim współczynnikiem zapadalności 
71,0/100 000 mieszkańców. W Polsce od-
notowano tylko 650 przypadków kampylo-
bakteriozy (wskaźnik 1,7/100 000), jednak 
był to po raz kolejny wzrost w odniesieniu 
do lat poprzednich. Głównym źródłem za-
każenia ludzi bakteriami z rodzaju Campy‑
lobacter jest mięso drobiowe. Badano wy-
stępowanie tych drobnoustrojów w stadach 
drobiu (zbadano łącznie 13 603 próbki, 
w  tym jelita ślepe, odciski podeszwowe, 
kał, próbki tkanek i narządów) i stwierdzo-
no 3874 wyniki dodatnie (28,5%). Badania 
żywności pochodzenia zwierzęcego w kie-
runku Campylobacter dotyczyły głównie 
świeżego mięsa drobiowego (6703 próbki 
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mięsa brojlerów, pobierane w rzeźniach, za-
kładach przetwórczych lub handlu, w tym 
1363 w Polsce) i wykazano łącznie 2574 
(38,4%) wyniki dodatnie, w tym 260 (19,1%) 
w naszym kraju. Analogiczne badania doty-
czące świeżego mięsa indyczego (n = 829, 
w tym 68 w Polsce) wykazały 153 (18,5%) 
próbki zanieczyszczone Campylobacter 
(w naszym kraju wszystkie ujemne). Ana-
logicznych badań na Ukrainie nie prowa-
dzi się ze względu na brak wymagań praw-
nych w tym zakresie.

Drugą co do częstości występowania 
zoonozą w krajach UE jest salmoneloza. 
W ciągu ostatnich kilku lat, w odróżnieniu 
od wspomnianej wyżej kampylobakterio-
zy, obserwowana jest tendencja spadkowa 
liczby zachorowań u ludzi, niemniej stano-
wi ona ciągle jeden z najistotniejszych pro-
blemów związanych z zakażeniami pokar-
mowymi ludzi po spożyciu zanieczyszczo-
nej żywności. Czynnikiem etiologicznym 
są bakterie rodzaju Salmonella, najczę-
ściej serowarów S. Enteritidis i S. Typhi-
murium. W 2014 r. w krajach członkow-
skich UE stwierdzono łącznie 88 715 po-
twierdzonych laboratoryjnie przypadków 
zachorowań (średni współczynnik zapa-
dalności wyniósł 23,4/100 000). W Polsce 
zanotowano w tym czasie 8038 potwier-
dzonych laboratoryjnie przypadków sal-
moneloz jelitowych, a współczynnik zapa-
dalności wynosił 21,1/100 000 mieszkań-
ców. W porównaniu z 2013 r. był to wzrost 
o 731 osób (10,0%). Z raportu EFSA wyni-
ka, że w stadach reprodukcyjnych drobiu 
(Gallus gallus), których przebadano łącz-
nie 14 947 (w tym 1627 w Polsce), stwier-
dzono średnio 1,7% (1,9% w Polsce) wy-
ników dodatnich w kierunku Salmonella. 
W przypadku stad kur niosek obecność 
Salmonella określano w 34 757 stadach, 
z których średnio 2,5% na poziomie UE 
było dodatnich (2,8% w naszym kraju). 
W 2014 r. w 28 krajach unijnych zbada-
no również 250 426 stad brojlerów, w tym 
35 662 w Polsce i  stwierdzono 3,4% wy-
ników dodatnich (0,3% w naszym kraju).

Dane dotyczące występowania Salmo‑
nella w żywności, a  zwłaszcza w świe-
żym mięsie drobiowym będącym jednym 
z głównych źródeł Salmonella, objęły łącz-
nie 125 925 próbek, w większości w Polsce 
(112 126), z których w UE dodatnich było 
3 522 (2,8%), w tym 2500 (2,2%) w naszym 
kraju. W przypadku żywności gotowej do 
spożycia, zawierającej mięso drobiowe, 
spośród 2263 próbek (1016 z Polski) 0,6% 
wykazywało obecność Salmonella, w tym 
1,6% spośród próbek zbadanych w na-
szym kraju. W odniesieniu do analogicz-
nej żywności z mięsa indyczego (n = 1274; 
741 z Polski) odsetek wyników dodatnich 
wynosił 0,3% (0% w naszym kraju).

Występowanie Salmonella w paszach 
w krajach UE w 2014 r. kształtowało się 

na niskim poziomie (1,4%). W paszy de-
dykowanej konkretnym zwierzętom rzeź-
nym stwierdzono 1,9% próbek dodatnich 
w paszy dla drobiu i 1,6% w odniesieniu 
do preparatów dla świń. Według infor-
macji otrzymanych od partnerów projek-
tu, na Ukrainie w 2014 r. prowadzono ba-
dania występowania Salmonella u drobiu 
w ramach weterynaryjno-sanitarnego pro-
gramu kontroli i w dziewięciu przypad-
kach stwierdzono występowanie S. Eni-
ritidis (2  izolaty), S. Virchow (4), S.  In-
fantis (1), S. Hamburg (1) i S. Hindmarsh 
(1). Prowadzono także badania różnego 
rodzaju żywności pochodzenia zwierzę-
cego, w tym mięsa drobiowego i  łącznie 
otrzymano 56 próbek dodatnich w kie-
runku Salmonella spp. Analizowano tak-
że próbki paszy w kierunku tych drobno-
ustrojów i otrzymano 6 wyników dodat-
nich, w  tym potwierdzono jeden izolat 
należący do serwaru S. Typhimurium. Ba-
danie pasz w kierunku wykrywania Clostri‑
dium spp. wykazały obecność tych drob-
noustrojów w 5 próbkach. Według prac 
prowadzonych w PIWet-PIB w Puławach 
w  latach 2009–2012, występowanie Sal‑
monella spp. i Clostridium spp. w mate-
riałach paszowych wynosiło odpowied-
nio 1,8% i 77,6% (6).

Podsumowując sytuację epidemiolo-
giczną związaną z występowaniem bak-
terii chorobotwórczych dla ludzi w  łań-
cuchu żywnościowym w krajach UE oraz 
na Ukrainie, należy stwierdzić, że brak jest 
kompleksowych danych z tego zakresu, wy-
nikających z braku odpowiednich uregu-
lowań prawnych na Ukrainie, funkcjonu-
jących od lat w Unii Europejskiej, w tym 

w Polsce, co uniemożliwia rzeczywiste po-
równanie skali zagrożeń mikrobiologicz-
nych w łańcuchu produkcji żywności (3).

Publikacja powstała w ramach 
realizacji projektu: Research cooperation 
in  assessment of microbiological hazard 
and risk in the food chain ( MICRORISK). 
Grant  Agreement Number: 
 PIRSES‑GA‑2013‑612580
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