
komórki ciała rzęskowego, opływa tylną 
komorę gałki ocznej, następnie poprzez 
otwór źreniczny przepływa do komory 
przedniej, gdzie w kącie przesączania jest 
odprowadzana do naczyń krwionośnych. 
W przypadku braku lub zmniejszonego 
odpływu przez kąt tęczówkowo-rogów-
kowy ciecz wodnista gromadzi się w gał-
ce ocznej i powoduje zwiększenie ciśnie-
nia wewnątrzgałkowego. W konsekwen-
cji prowadzi to do nieodwracalnych zmian 
w obrębie nerwu wzrokowego i na terenie 
siatkówki (11).

Objawy jaskry wrodzonej widoczne są 
już kilka dni po urodzeniu się źrebięcia. 

Pojawia się zmniejszenie przejrzystości ro-
gówki, potoczne nazywane zmętnieniem, 
pęknięcia błony Descemeta, towarzyszy 
temu ból gałki ocznej i okolicy oczodo-
łu (ryc. 13). Elastyczne tkanki noworodka 
pozwalają na kompensację nadmiernego 
ciśnienia poprzez szybkie powiększenie 
objętości gałki ocznej, co nie jest możliwe 
u dorosłego zwierzęcia. Dochodzi do po-
większenia wymiarów gałki ocznej, często 
nazywanego wolooczem (buphthalmos). 
Mechanizm ten pozwala na opóźnienie 
zmian zwyrodnieniowych w obrębie ner-
wu wzrokowego i siatkówki.

Leczenie jaskry wrodzonej ma na celu 
próbę zachowania wzroku zwierzęcia 
i  zminimalizowanie bólu. Terapia miej-
scowa polega na stosowaniu leków ob-
niżających ciśnienie wewnątrzgałkowe. 
Są to inhibitory anhydrazy węglanowej, 
β-adrenolityki oraz pochodne prostaglan-
dyn. Przy braku efektów leczenia farma-
kologicznego zaleca się wykonanie cyklo-
krioablacji, cyklofotoablacji lub ablacji che-
micznej. Zabiegi te polegają na zniszczeniu 
komórek ciała rzęskowego, co prowadzi do 
zmniejszenia produkcji cieczy wodnistej.

Wady wrodzone narządu wzroku stano-
wią niewielki odsetek chorób oczu wystę-
pujących u koni, ale znajomość diagnostyki 

tych zmian odgrywa ważną rolę. Wcze-
sne rozpoznanie anomalii rozwojowych 
i przedstawienie rokowań pozwala hodow-
cy na określenie przyszłego użytkowania 
dorosłego konia.
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Ryc. 13. Jaskra wrodzona u 2-miesięcznego 
źrebięcia, widoczny obrzęk rogówki 
i charakterystyczne pęknięcia błony Descemeta

Kodeks Żywnościowy (Codex Alimenta-
rius) jest tworzony przez Komisję Ko-

deksu Żywnościowego (Codex Alimenta-
rius Commision) i jej Komitet Wykonawczy 
(Executive Committee), Komitety Ogólne 
(General Subject Committees), Komitety 

Branżowe (Commodity Committees), Re-
gionalne Komitety Koordynacyjne (Regio-
nal Coordinating Committees) i grupy za-
daniowe (Task Forces).

Można stwierdzić, że obecnie Komi-
sja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO 
jest najważniejszą organizacją między-
narodową zajmującą się problematy-
ką dotyczącą bezpieczeństwa żywno-
ści, zdrowiem konsumentów i  zapew-
nieniem uczciwych praktyk w  handlu 
żywnością. Komisja została powołana 
do życia w 1963 r. w ramach Wspólne-
go programu dla norm żywnościowych, 
który został stworzony przez Organiza-
cję do spraw Wyżywienia i  Rolnictwa 
ONZ (Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations – FAO) oraz 

Światową Organizację Zdrowia (World 
Health Organization – WHO).

Obecnie członkostwo w Komisji Ko-
deksu Żywnościowego FAO/WHO ma 181 
państw oraz Unia Europejska. W pracach 
Komisji uczestniczyć mogą, obok państw 
członkowskich, państwa zainteresowane 
normami żywnościowymi, na zasadach 
określonych dla obserwatorów. Obserwa-
torami mogą być również międzynarodo-
we organizacje rządowe i pozarządowe, 
które mają prawo zgłaszać uwagi na każ-
dym etapie tworzenia norm, z wyjątkiem 
ustaleń końcowych, w których przywilej 
głosowania mają tylko członkowie Komi-
sji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.

Dzięki pracom odpowiednich or-
ganów roboczych Komisji Kodeksu 

Zadania Kodeksu Żywnościowego 
FAO/WHO w systemie zapewnienia 
bezpieczeństwa i jakości żywności

Krzysztof Kwiatek

z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego 
w Puławach

The tasks of Codex Alimentarius FAO/WHO in the 
system of assurance of food safety and quality

Kwiatek K. National Veterinary Research Institute, 
Pulawy

This article gives the brief overview of the structure 
and activity of the Codex Alimentarius Commission 
FAO/WHO in the field of food safety and quality. Most 
significant issues making Codex Alimentarius the su-
perior international organization associated with food 
standards worldwide are presented. The Codex Ali-
mentarius or the food code has become the global 
reference point for all food chain participants (e.g. 
primary producers, processors and consumers), and 
is a collection of standards, codes of practice, guide-
lines and other recommendations. Some of these doc-
uments are general and some are very specific. The 
important role in the Codex documents distribution 
play Codex Contact Points.

Keywords: food safety, food chain, world food standards.
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Żywnościowego tworzony jest Kodeks 
Żywnościowy, który można zdefiniować 
jako zbiór przyjętych w skali międzyna-
rodowej norm żywnościowych, praktyk, 
zaleceń i wytycznych wykorzystywanych 
przez urzędowe organy kontroli, przemysł 
rolno-spożywczy oraz środowiska nauko-
we. Forum Komisji Kodeksu Żywnościowe-
go FAO/WHO oraz jej ciał pomocniczych 
jest miejscem deklarowania potrzeb i ocze-
kiwań zarówno konsumentów, jak i przed-
siębiorców przemysłu rolno-spożywczego. 
Z tego właśnie powodu zwiększa się zaan-
gażowanie w jej prace organizacji pozarzą-
dowych, a w szczególności zrzeszeń i ru-
chów konsumenckich oraz stowarzyszeń 
producentów żywności.

Należy podkreślić, że w Komisji Kodek-
su Żywnościowego FAO/WHO i jej komi-
tetach, pomimo różnorodności, a czasem 
rozbieżności poglądów, panuje atmosfera 
współpracy i dążenia do osiągnięcia kon-
sensu z uwagi na wspólny cel – bezpieczeń-
stwo i ochronę zdrowia publicznego oraz 
zapewnienie uczciwych praktyk w handlu 
międzynarodowym. Kodeksy praktyk i za-
lecenia zawarte w Kodeksie Żywnościowym 
dostarczają szeregu uznanych na szczeblu 
międzynarodowym wytycznych dla istnieją-
cych już zakładów przetwórczych, wytycz-
nych do organizowania systemów nadzo-
ru nad bezpieczeństwem produktów żyw-
nościowych, stosowania wewnętrznych 
metod kontroli dla nowych lub rozwijają-
cych się zakładów przetwórczych, a także 
wskazówek dotyczących wybranych dzie-
dzin związanych z przetwórstwem rolno-
spożywczym, kontrolą i monitorowaniem 
jakości żywności. Kodeksowe normy jako 
dokumenty dobrowolne tworzą płaszczy-
znę porozumienia pomiędzy odbiorcą, a do-
stawcą w obrocie międzynarodowym, po-
zwalając na jasne sprecyzowanie oczekiwań 
odbiorcy i deklarację dostawcy, które doty-
czą wysokiej jakości oferowanych produk-
tów żywnościowych.

Normy kodeksowe, wytyczne, zalece-
nia i  inne dokumenty tworzone są przez 
Komisję Kodeksu Żywnościowego, jej 10 
Komitetów Ogólnych, 7 Komitetów Bran-
żowych, 6 Regionalnych Komitetów Koor-
dynacyjnych i Grupy Zadaniowe Ad Hoc 
o bardzo szerokim spektrum działania. 
Ważnym obszarem dla działań w tym za-
kresie stają się pasze, szczególnie w zakre-
sie zastosowania metodologii oceny ryzy-
ka w różnych typach zagrożeń związanych 
z żywieniem zwierząt; stworzenia priory-
tetowej listy zagrożeń w żywieniu zwierząt 
oraz stworzenia kryteriów dla identyfika-
cji i powiadamiania o stanach zagrożenia 
w sektorze żywienia zwierząt. W tym celu 
Unia Europejska zaproponowała w 2009 r. 
podczas 32. Sesji Komisji Kodeksu Żywno-
ściowego wznowienie grupy zadaniowej 
ds. żywienia zwierząt. Znany jest również 

fakt, że UE ma trudności z zanieczyszcze-
niami w paszach dla zwierząt importowa-
nych z państw trzecich i wznowienie prac 
grupy zadaniowej powinno być prioryte-
tem dla państw członkowskich WE. Na-
tomiast w 2010 r. podczas 33 Sesji Komi-
sja powołała do życia grupę zadaniową 
w tym zakresie.

Zadania i struktura Komisji Kodeksu 
Żywnościowego FAO/WHO

Do głównych i priorytetowych zadań Ko-
misji Kodeksu Żywnościowego należy za-
liczyć: ochronę zdrowia i interesów konsu-
mentów, zapewnienie uczciwych praktyk 
w  międzynarodowym handlu żywno-
ścią, zachęcanie do współpracy pomię-
dzy wszystkimi rządowymi i pozarządo-
wymi organizacjami zajmującymi się two-
rzeniem norm żywnościowych, Ponadto 
podejmowane są działania celem określa-
nie priorytetów prac, inicjowanie i kiero-
wanie przygotowywaniem projektów norm 
przy pomocy właściwych organizacji, za-
twierdzanie opracowanych regionalnych 
i  światowych norm oraz ich publikowa-
niem. Okresowo dokonywane się również 
przeglądy opublikowanych wcześniej norm 
celem uwzględnienia dokonanego postę-
pu naukowego i technicznego.

Jak wspomniano, w ramach Komisji Ko-
deksu Żywnościowego FAO/WHO działa-
ją Komitety Ogólne, a mianowicie:
–  Komitet ds. Zasad Ogólnych,
–  Komitet ds. Substancji Dodatkowych 

do Żywności,
–  Komitet ds. Zanieczyszczeń Żywności,
–  Komitet ds. Higieny Żywności,
–  Komitet ds. Znakowania Żywności,
–  Komitet ds. Kontroli Żywności w Im-

porcie i Eksporcie oraz Systemów Cer-
tyfikacji,

–  Komitet ds. Pozostałości Pestycydów,
–  Komitet ds. Pozostałości Leków Wete-

rynaryjnych w Żywności,
–  Komitet ds. Metod Analiz i Pobierania 

Próbek,
–  Komitet ds. Żywienia oraz Żywności 

Przeznaczonej do Specjalnych Celów 
Żywieniowych.
Ponadto w strukturze Komisji Kodek-

su Żywnościowego funkcjonują Komitety 
Branżowe, a mianowicie:
–  Komitet ds. Higieny Mięsa,
–  Komitet ds. Ryb i Przetworów Rybnych,
–  Komitet ds. Świeżych Owoców i Warzyw,
–  Komitet ds. Przetworzonych Owoców 

i Warzyw,
–  Komitet ds. Mleka i Przetworów Mlecz-

nych,
–  Komitet ds. Tłuszczów i Olejów,
–  Komitet ds. Naturalnych Wód Mineral-

nych.
Poza tym w strukturze Komisji Kodeksu 

Żywnościowego działają tzw. Regionalne 

Komitety Koordynacyjne. W strukturze 
tej Komisji istnieją następujące Regional-
ne Komitety Koordynacyjne dla: Europy, 
Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu, Amery-
ki Łacińskiej i Karaibów, Ameryki Północ-
nej i Południowo-Zachodniego Pacyfiku.

Podczas 32. Sesji Komisji Kodeksu Żyw-
nościowego FAO/WHO Polska została 
wybrana Koordynatorem Regionalnego 
Komitetu Koordynacyjnego dla Europy 
( CCEURO), zastępując Szwajcarię, która 
pełniła tę funkcję od 2005 r. Koordynacja 
trwa praktycznie przez 2 lata (od zakończe-
nia 32. Sesji KKŻ tj. od 5 lipca 2009 r. do 
zakończenia Sesji plenarnej przewidzianej 
na 2011 r.). Proces wyboru kraju koordynu-
jącego nastąpił zgodnie z regułą XI.10 Za-
sad i Procedur Komisji, która stanowi, że 
Komisja Kodeksu Żywnościowego na każ-
dej sesji wyznacza kraje członkowskie, któ-
re są krajami goszczącymi dla poszczegól-
nych komitetów kodeksowych i regional-
nych komitetów koordynacyjnych.

Kraj goszczący dany komitet partycy-
puje w kosztach związanych z jego bieżącą 
działalnością oraz nominuje osobę, która 
pełni funkcję przewodniczącego komitetu. 
W związku z powierzeniem Polsce zadania 
koordynatora Komitetu Koordynacyjnego 
dla Europy (CCEURO), po konsultacjach, 
przeprowadzonych na polecenie ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi – przez głównego 
inspektora jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych, z właściwymi dyrek-
torami Departamentów Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi – przewodniczącym 
Komitetu Koordynacyjnego FAO/WHO 
dla Europy został prof. dr hab. Krzysztof 
Kwiatek – z Państwowego Instytutu We-
terynaryjnego – Państwowego Instytutu 
Badawczego w Puławach.

Do zadań Regionalnych Komitetów 
Koordynacyjnych należy między innymi:
–  określanie problemów i potrzeb regio-

nu, dotyczących norm żywnościowych 
i kontroli żywności;

–  nawiązywanie kontaktów, wymiana in-
formacji pomiędzy instytucjami uczest-
niczącymi w  pracach kodeksowych 
w poszczególnych państwach regionu;

–  wymiana informacji pomiędzy pań-
stwami członkowskimi na temat pro-
blemów wynikających z kontroli żyw-
ności oraz wzmacnianie infrastruktury 
kontroli żywności;

–  rozwój regionalnych norm dla produk-
tów żywnościowych będących wyłącz-
nie lub prawie wyłącznie przedmiotem 
handlu w danym regionie;

–  rekomendowanie do Komisji Kodeksu 
Żywnościowego rozwoju norm regio-
nalnych na produkty będące w obsza-
rze zainteresowania danego regionu, 
biorąc pod uwagę możliwość wprowa-
dzenia tych produktów na rynek mię-
dzynarodowy;
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–  zwracanie uwagi Komisji Kodeksu Żyw-
nościowego na aspekty mające szczegól-
ne znaczenie dla regionu;

–  promowanie współpracy dotyczącej 
norm żywnościowych, podjętej przez 
wszystkie organizacje rządowe lub po-
zarządowe w danym regionie;

–  pełnienie roli koordynatora w odniesie-
niu do danego regionu i innych funkcji 
powierzonych przez Komisję Kodeksu 
Żywnościowego;

–  działanie w kierunku przyjęcia przez 
państwa członkowskie z danego regio-
nu norm oraz innych dokumentów ko-
deksowych, zatwierdzonych przez Ko-
misję Kodeksu Żywnościowego.
Polska coraz aktywniej uczestniczy 

w pracach prowadzonych na forum Ko-
misji Kodeksu Żywnościowego. Warto do-
dać, że 26. Sesja Regionalnego Komitetu 
Koordynacyjnego Komisji Kodeksu Żyw-
nościowego dla Europy, odbyła w dniach 
7–10 października 2008 r. w Warszawie. 
Kolejne tego rodzaju spotkanie, tj. 27 Se-
sja Regionalnego Komitetu Koordynacyj-
nego Komisji Kodeksu Żywnościowego dla 
Europy, planowane jest na 5–8 paździer-
nika 2010 r., także w Warszawie.

Obecnie w epoce globalizacji trudno 
byłoby funkcjonować społeczeństwom 
bez wspólnych norm określających wy-
magania, kryteria czy sposób postępowa-
nia. Wyjściem naprzeciw tego rodzaju po-
trzebom jest opracowywanie i wdrażanie 
wspólnych norm Kodeksu Żywnościowe-
go. Dzięki kodeksowym zasadom, m.in. 
w zakresie znakowania żywności, substan-
cji dodatkowych do żywności, pozostało-
ści pestycydów, zanieczyszczeń, higieny 
żywności, współczesny konsument może 
mieć wysoki stopień zaufania do zapew-
nianego poziomu bezpieczeństwa i jako-
ści żywności, co jest tym bardziej istot-
ne, że światowy handel artykułami rol-
no-spożywczymi z roku na rok wzrasta. 
Producentom i  eksporterom żywności, 
na stale rozszerzającym się rynku świa-
towym, Kodeks Żywnościowy zapewnia 
uniwersalne i jednolite zasady ułatwiają-
ce międzynarodowy handel. Odpowiednie 
organizacje międzynarodowe, a miano-
wicie FAO i WHO stworzyły liczne pro-
gramy, mające na celu pomoc we wdra-
żaniu norm kodeksowych krajom roz-
wijającym się. Wsparcie obejmuje także 
wzmocnienie krajowego systemu kontro-
li żywności. W 2003 r. powstał m.in. Ko-
deksowy Fundusz Wsparcia (The Codex 
Trust Fund), mający na celu zintensyfi-
kowanie uczestnictwa ekspertów z tych 
krajów w pracach Komisji Kodeksu Żyw-
nościowego.

W czasie swojej ponad 40-letniej dzia-
łalności Komisja Kodeksu Żywnościowe-
go osiągnęła pewne wymierne sukcesy, 
a mianowicie:

–  obecnie 99% populacji świata ma swo-
ich reprezentantów w Komisji Kodek-
su Żywnościowego FAO/WHO;

–  wdrożenie norm kodeksowych zapew-
nia podwyższenie poziomu bezpieczeń-
stwa żywności produkowanej na całym 
świecie oraz przyczynia się do rozwoju 
międzynarodowego handlu żywnością;

–  dotychczas Komisja Kodeksu Żyw-
nościowego ustanowiła ponad 1000 
maksymalnych poziomów zawartości 
substancji dodatkowych do żywności 
i zanieczyszczeń oraz ponad 3000 mak-
symalnych poziomów pozostałości pe-
stycydów oraz leków weterynaryjnych 
w artykułach żywnościowych;

–  poza tym kilkaset norm, kodeksów prak-
tyki oraz przewodników zostało ustano-
wionych przez Komisję Kodeksu Żyw-
nościowego.
Normy kodeksowe nie są obowiązkowe, 

mają charakter zaleceń i dobrych praktyk 
w zakresie produkcji bezpiecznej żywno-
ści o wysokiej jakości oraz uczciwych prak-
tyk w międzynarodowym obrocie żywno-
ścią. Komisja Kodeksu Żywnościowego 
nie kontroluje ich wdrażania do prawo-
dawstwa państw członkowskich. Nato-
miast wiele rządów wprowadza te normy, 
widząc w tym korzyść dla swoich konsu-
mentów, handlu i przetwórstwa. Porozu-
mienie SPS (Sanitary and Phytosanitary 
Measures) podpisane w ramach Światowej 
Organizacji Handlu (WTO) zaleca stoso-
wanie dokumentów kodeksowych opra-
cowanych i przyjętych w ramach Komisji 
Kodeksu Żywnościowego.

Postęp cywilizacyjny i techniczny  rodzi 
nowe problemy oraz wymagania, co zmu-
sza Komisję Kodeksu Żywnościowego do 
angażowania się w realizację zadań, a mia-
nowicie:
–  do rozwoju i upowszechniania nowocze-

snych metod badania bezpieczeństwa 
żywności genetycznie modyfikowanej;

–  ustanawiania zasad właściwego infor-
mowania konsumenta o wartości od-
żywczej żywności;

–  wdrażania mechanizmów zarządzania 
ryzykiem wynikającym z występowania 
patogenów w żywności, takich jak: Li-
steria monocytogenes, Salmonella spp., 
Campylobacter jejuni/coli;

–  szacowania i  redukowania narażenia 
zdrowia ludzi na występujące w żyw-
ności i paszach mikroorganizmy opor-
ne na antybiotyki.
Warto podkreślić, że przedłużeniem 

Komisji Kodeksu Żywnościowego na po-
ziomie krajowym są tzw. punkty kontak-
towe Komisji. To właśnie organy Komisji 
kontaktują się z krajami członkowskimi 
poprzez punkty kontaktowe Komisji Ko-
deksu Żywnościowego.

Do głównych zadań krajowego punktu 
kontaktowego należy:

–  zapewnianie i utrzymywanie łączności 
pomiędzy Sekretariatem Komisji Ko-
deksu Żywnościowego a danym kra-
jem członkowskim,

–  koordynowanie działalności dotyczącej 
prac kodeksowych w kraju,

–  otrzymywanie przyjętych dokumen-
tów kodeksowych i dokumentów robo-
czych na sesje poszczególnych komite-
tów oraz ich rozsyłanie do wszystkich 
zainteresowanych jednostek na terenie 
kraju,

–  przekazywanie uwag i propozycji doty-
czących dokumentów kodeksowych do 
Komisji Kodeksu Żywnościowego i jego 
odpowiednich komitetów i/lub do Se-
kretariatu,

–  przekazywanie zaproszeń i informacji 
o  sesjach oraz zgłaszanie do Sekreta-
riatu składu krajowej delegacji,

–  zapewnianie komunikacji pomiędzy 
przemysłem, konsumentami, handlow-
cami i innymi zainteresowanymi pod-
miotami oraz wsparcie i doradztwo przy 
podejmowaniu przez rząd decyzji od-
nośnie do prac kodeksowych,

–  prowadzenie akcji promocyjnych doty-
czących działalności Komisji Kodeksu 
Żywnościowego we własnym kraju,

–  prowadzenie zbioru przyjętych doku-
mentów,

–  wymiana informacji i koordynowanie 
współpracy z  innymi krajami człon-
kowskimi.
Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu 

Żywnościowego dla Polski działa tak dłu-
go, jak istnieje Komisja Kodeksu Żywno-
ściowego, a więc od 1963 r. Z 1 stycznia 
2003 r. na mocy art. 17 ust. 1 pkt 5 usta-
wy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlo-
wej artykułów rolno-spożywczych (DzU 
z 2005 r. nr 187, poz. 1577), prowadzenie 
Punktu Kontaktowego FAO/WHO zosta-
ło powierzone Głównemu Inspektoratowi 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych (współpraca z organizacjami 
międzynarodowymi). Praktycznie Punkt 
Kontaktowy prowadzony jest przez De-
partament Współpracy Międzynarodo-
wej Głównego Inspektoratu Inspekcji Ja-
kości Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych.

Należy podkreślić, że Punkt Kontakto-
wy Komisji Kodeksu Żywnościowego dla 
Polski, w ramach zadań określonych przez 
tę Komisję:
–  jest instytucją wiodącą w procedurze ko-

ordynacji prac kodeksowych na szcze-
blu naszego kraju,

–  przekazuje stanowiska Polski do Komi-
sji Kodeksu Żywnościowego i/lub jej od-
powiednich komitetów,

–  ponadto pełni funkcje instytucji wio-
dącej dla Grupy Roboczej ds. Kodeksu 
Żywnościowego przy Radzie Unii Eu-
ropejskiej.

Higiena żywności i pasz

854 Życie Weterynaryjne • 2010 • 85(10)



Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/
WHO a Unia Europejska

Unia Europejska, decyzją Rady Wspólnoty 
Europejskiej nr 2003/822/EC z 17 listopa-
da 2003 r. przystąpiła do Komisji Kodeksu 
Żywnościowego FAO/WHO i działa na za-
sadzie jej członka, a nie jak to było wcześniej 
na prawach obserwatora. Przy Radzie UE 
jako jej ciało pomocnicze działa Grupa Ro-
bocza ds. Kodeksu Żywnościowego. Punkt 
Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościo-
wego jest instytucją wiodącą dla Grupy Ro-
boczej Rady UE ds. Kodeksu Żywnościo-
wego w procedurze koordynacji w Polsce, 
zgodnie z przyjętym przez Zespół Przygo-
towawczy Komitetu Integracji Europejskiej 
w dniu 3 października 2003 r. wykazem in-
stytucji przedstawicieli Polski w pracach 
grup roboczych Rady Unii Europejskiej 
i Komitetów Komisji Europejskiej. W mo-
mencie przystąpienia Polski do Wspólno-
ty Europejskiej oraz Wspólnoty Europej-
skiej do Komisji Kodeksu Żywnościowe-
go FAO/WHO pojawiła się konieczność 

wprowadzenia zmian w dotychczasowych 
zasadach współpracy, a także w wewnętrz-
nej koordynacji prac w ramach uczestnic-
twa ekspertów krajowych w Grupie Robo-
czej Rady UE ds. Kodeksu Żywnościowe-
go. Od 1 maja 2004 r. Polska bierze czynny 
udział w procesie konsultacji i ustalania sta-
nowisk w ramach Grupy Roboczej Rady UE 
ds. Kodeksu Żywnościowego. Punkt Kon-
taktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego 
uczestniczy w pracach grupy roboczej oraz 
w miarę możliwości i zgodnie z zakresem 
przypisanych kompetencji uczestniczy bez-
pośrednio w jej spotkaniach.

Gdzie można otrzymać więcej 
informacji?

Krajowy Punkt Kontaktowy Komisji Ko-
deksu Żywnościowego FAO/WHO za-
prasza wszystkich zainteresowanych do 
odwiedzania strony internetowej Codex 
Alimentarius Commission: www.codexa-
limentarius.net, gdzie można znaleźć wię-
cej informacji na temat Komisji Kodeksu 

Żywnościowego, planowanych sesji, spo-
tkań Grupy Roboczej Rady UE ds. Kodek-
su Żywnościowego, a także zapoznać się 
z dokumentami kodeksowymi. Ponadto 
dostępna jest strona internetowa Krajo-
wego Punktu Kontaktowego Komisji Ko-
deksu Żywnościowego: www.ijhars.gov.pl
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Jesienią 1918  r. Polska odzyskała nie-
podległość po wielu latach niewoli. Był 

to przełomowy moment w dziejach na-
szej ojczyzny. Na wieść o zakończeniu 
pierwszej wojny światowej, jak i o powro-
cie Józefa Piłsudskiego do kraju, na ulicach 
wszystkich polskich miast zapanowała eu-
foria z powodu powrotu do suwerenności 
państwowej. Jędrzej Moraczewski (pre-
mier rządu od 18 listopada 1918 r. do 16 
stycznia 1919 r.), wspominając po latach te 
pierwsze dni wolności, napisał: „Niepodob-
na oddać tego upojenia, tego szału rado-
ści, jaki ludność polską w tym momencie 
ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie 
ma ich. Wolność! Niepodległość! Zjedno-
czenie! Własne państwo! Na zawsze! Cha-
os! To nic, będzie dobrze!” (1). Odzyskanie 
niepodległości umożliwiło nieskrępowany 
rozwój polskiej nauki oraz kultury. W za-
kresie rolnictwa badania prowadził m.in. 
Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskie-
go w Puławach. Pozwoliły one na wydatne 
poszerzenie wiedzy z dziedziny hodowli. 

Należy jednak podkreślić, że sytuacja eko-
nomiczna kraju była bardzo trudna, unie-
możliwiała intensywny rozwój produkcji 
roślinnej i zwierzęcej. Podczas pierwszej 
wojny światowej przemysł uległ ogromnym 
zniszczeniom, w znacznym stopniu zdewa-
stowane zostało rolnictwo (2). Trudności 
gospodarcze jeszcze się pogłębiły w wyni-
ku wojny polsko-bolszewickiej prowadzo-
nej w latach 1919–1920.

W Polsce okresu międzywojennego, 
jako kraju rolniczym, dominowała ludność 
wiejska. Dane statystyczne z tego okresu 
stwierdzają, że w 1921 r. w miastach miesz-
kało 24,6% ludności, a w 1938 r. odsetek ten 
przekroczył 30%. W trzy lata po odzyskaniu 
niepodległości z  rolnictwa utrzymywało 
się 63, 8%, a na rok przed wybuchem dru-
giej wojny światowej 59,1% (3). Na polską 
wieś coraz częściej docierała prasa, której 
zadaniem było krzewić m.in. wiedzę rolni-
czą (4). Periodykiem ludowym cieszącym 
się znaczną poczytnością był „Przewod-
nik Kółek Rolniczych”. Ukazywał się on od 

1899 r., początkowo we Lwowie a od 1916 r. 
w Krakowie (od 1929 r. jego tytuł brzmiał: 
„Zagroda Wzorowa. Przewodnik Kółek 
Rolniczych”). To pismo stanowiło organ 
Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego. 
Jego wydawcy stawiali sobie za cel popu-
laryzację wiedzy rolniczej wśród szerokich 
warstw zainteresowanych tą problematy-
ką (5). Na kartach „Przewodnika” omawia-
na była nie tylko zróżnicowana problema-
tyka gospodarcza. Jego redaktorzy dali się 
poznać jako gorący patrioci, którym zale-
ży na dobru wspólnym wszystkich Polaków 
– Ojczyźnie. W numerze „Przewodnika” 
z 10 listopada 1918 r. Prezydium Zarządu 
Głównego Towarzystwa Kółek Rolniczych 
wydało do wszystkich organizacji i człon-
ków Towarzystwa Kółek Rolniczych na-
stępującą odezwę:

„Po stu kilkudziesięciu latach niewoli 
i najsroższych katuszy, Ojczyzna nasza uzy-
skuje wolność, niepodległość. Ale musimy 
dać dowód, żeśmy warci Wolnej Ojczyzny, 
że dla niej żyć i rozumnie działać umiemy.

Pierwszym naszym obowiązkiem Rząd 
nasz popierać, być karnymi, uczciwymi 
i spokojnymi. Pierwszym zaś obecnie zada-
niem naszego rządu dostarczyć wsi, co jest 
potrzebnym włościanom, a miastu, co jest 
niezbędnym robotnikom i mieszczanom. 
My jako Zarząd główny Towarzystwa Kó-
łek rolniczych ze Związkiem naszym eko-
nomicznym, Składnicami i Zarządami po-
wiatowymi, mężami zaufania i wszystki-
mi kółkami postanowiliśmy być na usługi 
rządu naszego, ułatwiać mu jego zadanie. 

Problematyka weterynaryjna na łamach 
„Przewodnika Kółek Rolniczych” z lat 
1918–1939

Jan Wnęk

z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie
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