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Adaptation plocess ol Po!ish meat industry to EU standards
Summary

Since 5 years polish meat industry undergo intensive process of reconstruction in order to fulfill hygienic,
technological and technical standards of EU regulations. When in 2000 the industry invested only about
120 million USD, in 2003 this investment increased up to around 300 million USD.

There is strong trend to concentrate slaughtering operations into bigger plants in order to limit cost of
operations and fulfill requirements for proper collection, separation and utilization of animal by-products.
It is assumed that only limited number of few hundreds of polish meat plants will fulfill all requirements
before the date of accession of Poland to EU. [t is probably that besides 237 plants of group 82, several others
(which proved that the process of adaptation to EU standarcls is almost completed) rvill get prolongation for
some months.

The program of further modernization of polish meat industry wi|l became continuous in order to meet
stil| increasing rcquirements for better qualiĘ standards of food of animal origin. After accession date some
financial support by using "structural funds" can be used and all "best avai|able techniques" suggested by EU
u,ill be implemented.
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Obserwuja.c dynamiczne przemiany polskicgo prze- aby doprowadzlć przynajmniej część z tych zal<ładórv
mysłu mięsnego w ostatnich 15 latach, rnało kto pa- do standardów unijnych. Z biegiern lat, w wynikrr ostrej
rrrięta, że przed 1990 r. w Polsce w około I20 zakła- walki konkurencyjnej (wktórej dużezakłady niemiały
daclr podległych Centrali Przemysłu Mięsnego ubrjano rownych szans wygrania) szereg zakładów zakończyło
około 950ń zwierza! rzeżnych, a udział tych zakładów swoją działalność, głównie z powodów ekonomicznych
lł. produkcji przetwórczej wynosił 50%. Ponad 20 za- (w tym równiez nalezape do grupy posiadających upraw-
kładów miało uprawnienia eksportowe do USA i kra- nienia eksportowe).
jow zachodniej Europy. ]ch standardy techniczne,hi- Pod koniec lat 90. nakłady inwestycyjne w przemyśle
gieniczneisanitarnebyłyuznawanezajedne znĄwyż- mięsnyrnwynosiłyokoło l50mlnUSDrocznie.Weks-
szych w Europie. Pozostałe zakłady działające w tatn- pertyzie o stanie polskiego przemysłu przed wstapie-
tym ol<resie w Polsce, to około 260 małych i średniej niem do UE, wykonanej w 1999 r. podano, ze w tam§m
wie lkości przetwómi, podległych Centrali Spółdzielni okresie działało na terenie Polski 4139 zakładów mięs-
Spozywców ,,Społem" oraz ol<oło 3000 małych zakła- nych w rym 2796 prowadziło uboj zwierzal rzeżnych,
dow ubojowych i przetworni podległych Centrali Rol- Moce produkcyjne (liczone na jedną znianę) tych zakła-
nlczych Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska". Zakłady dów ubojowych były wykorzystane w przypadku ubo-
społdzielcze uczestniczyły w około 5% ubojów i 50% ju trzody w 600ń, a uboju bydła jedynie w ż5% (5).
przetwórstwa mięsa. Ich r,rzupełnieniem było ok. 1200 W ocenie Inspekcji Weterynaryjnej na jesieni 1999 r.

zakładówrzemieślniczych,którychudziałwrynkumię- jedynie 19 z ww. liczby rzeżni spełniało wytnagania
snym wynosił ok. 3-5%. UE (grupa A), 905 rzęźni zaliczano do grupy B, tzn.

Na początku lat 90., według statystyk GUS, ubojem tych, których właściciele podjęli realizację niezbędnych
i przetworstwem mięsa zajmowało sięponad 7000 pod- modernizacji. Pozostałe I89l rzeźni, tzw. grupę C,uzna-
miotów gospodarczych. Ich stan techniczny, sanitarny no za nienadające się do podjęcia działań moderniza-
i higieniczny w większości przypadków wzbudzał oba- cyjnych, które mogły by doprowadzić do uzyskania stan-
wy z punktu widzenia bezpieczeństwa produkcji żyw- dardów unijnych. W podobnej ocenie zakładow prze-
ności. Jednocześnie rozpoczynała się dyskusja nad twórczych do kategorit Azall,czono 23 zakłady, kate-
mozliwością akcesji Polski do UE. Wielu specjalistów gorii B 944 zakŁady, a kategorii C - 1682 zakłady (4),
wyrażało obawy,czypolskiprzemysłmięsnyzdołaprze- W latach 2000-2001 nakłady inwestycyjrre w prze-
prowadzić niezwykle głęboki proces restrukturyzacji, myśle mięsnym obniżyły się do około 120 mln USD



rocznie. Powtome ozywienie inwestycyjne w tym sek-
torze wystąpiło już w ż002 r., abardzo silne w roku
minionym. W tym czasię wydatki inwestycyjne zwięk-
szyły się najpierw do 170 mln USD (w ż0O2r.), apoź-
niej do ponad 300 mln USD (w 2003 r.). Tak duzy
wzrost skali inwestowania został wymuszony pTzęz
opóźnione procesy dostosowaw cze zakładów mięsnych
do standardów weterynaryjnych UE, przy równoczes-
nym ich wsparciu preferencyjnymi kredytami inwesty-
cyjnymi i dotacjami z ploglamu SAPARD. Procesy
uprzemysławiania przetwórstwa mięsnego i duże oży-
wienie inwestycyjne przyspiesz ajązmiany strukturalne
sektora. Zmniejsza się liczba podmiotów gospodarczych
i zakładów przemysłu mięsnego.

Według danych Inspekcji Weterynaryjnej na dzień
30 stycznia 2004 r. działalnośc gospodarczą pod nad-
zoremtej Instytucji prowadziło 316I zal<ładoą co w po-
równaniu z końcem 1999 r. stanowi zmniej szenie o 1 078
j edno stek. Z podanej Iiczby działający ch zakładów 6 8

zakładów mi ęsny c h (b ez p o dziŃl na r ze żnie i prz etwó r-
nie) uzyskało kategorię A, czyli spełniło wymagania
UE i posiada licencję uprawniającą do wysyłki towa-
rów na wspólnotowy rynek. Do tej grupy na|eżąpra-
wie wyłącznle zakłady o duzej mocy produkcyjnej (3)
W międzyczasie grupa B została podzielona na dwie
podgrupy: B1, które zobowlązały się uzyskać standar-
dy UE do dnia akcesji orazB2 obejmującej 237 zakła-
dów, którym przyznano okresy przejściowe dostosowa-
nia do wymogów UE nawet do 2007 r. W grupie 1326
zal<ładów kategorii BI, II2 zakładom przyznano do-
datkowe okresyprzejściowe od 6 do 12 miesięcy. W ka-
tegorii C znalazło się 1487 zakładow (3). Nie jest real-
ne, aby do dnia 30 kwietnia 2004 r. wszystkie zakłady
grupy BI zreallzowały w pełntzaplanowane prace mo-
denizacyjne i uzyskały licencje UE. Jest prawdopodob-
ne, że częśc opożniajapych się zakładów uzyska dalsze
przedŁużenie, ale na ściśle określony czas (kilku mie-
sięcy, ale pod warunkiem, że proces dostosowania do
wymogów UE jest juz znacznię zaawansowany), nato-
miast po zo s tała częś c zakładow tej grupy zo stanię zali-
czona do kategorli C. Coraz bardziej realny staje się
docelowy model struktury polskiego przemysłu mięs-
nego, opracowany w 1999 r przez Urbana (5, 6) i za-
kładaj apy, że przy uboj ach trzody na poziomie 27 ,5 mln
sztuk i 2,5 m|n sztuk bydła strukturę części rzeżnianej
tworzyc będą trzy grupy zal<ładow (tab. 1).

Porównując dane o stopniu realizacji programu do-
stosowawczego do standardów UE, jak i ,,docelowy
model polskiego przemysłu mięsnego" z llczbąrzęźni
w poszczególnych krajach UE należy stwierdzić, ze sto-
pień koncentracji ubojów w Polsce będzie jeszcze
znacznie odbiegał od poziomu unijnego i będzie kon-
tynuowany w oparciu, między innymi, o programy
strukfuralne UE. Kwestionowany w Polsce przez nie-
które grupy proces koncentracji ubojow w większe jed-
nostki jest głównątendencjąprzemysłu mięsnego w UE.
Głównymi czynnikamizmuszającymi do tego są:

- obnizenie nakładów inwestycyjnych i kosztów ope-
racyjnych, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska

Objaśnienia: a przyjęto górną granicę przewidywanej liczby
rzeżnil przetwómi, b łącznie zzakładaml prowadzącymi sprze-
daz bezpośrednią

(oczyszczania lub podczyszczania ścieków, zbiórki i se-
gregacji odpadów otaz tch utylizacji),

zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzęz
podwyzszone wymagania higieniczne, co powoduje,
między innymi, wyższe wydatki nawodę, energię, środ-
ki do mycia i dezynfekcji, koszty nadzorui kontrolipro-
dukcji,

- zapewnienie wyzszej jakości mięsa (głownie eli-
minowanie mięsa PSE) poprzez bardziej intensywne
wychładzanie tusz bezpośrednio po uboju,

fakt, że automatyzacja szeregu czynnościjest opła-
calna jedynie w duzych liniach ubojowych.

Według danych zkońca 2003 r.(1) stopień koncen-
tracji ubojow w poszczegolnych krajach UE jest rożny,
ale tendencja w kierunkuzmniejszania ilości zakładow
uboj owych j est j ednozna czna. P oniżej kilka przykładow :

W Danii (niekwestionowany lider w przemyśle mięs-
nym w UE) ubój ponad 21 mln sztuk trzody chlewnej
prowadzony j est w 24 rzeżniach, przy czy m połowa tych
zakładow należy do jednej firmy (największej w UE
i drugiej w skali światowej). Uboj ponad 650 tys. sztuk
bydła odbywa się w 13 rzeżniach.

We Francji ponad 26 m7n sztuk trzody chlewnej
i 5,8 mln sztuk bydła ubito w 1991 r. w 344 rzeźniach.

W Holandii w 1991 r. ubito ponad 25 mln sztuk trzo-
dy chlewnej t2,4 mln sztuk bydła w 27 ubojniach. Pro-
gram Holenderskiego Mini sterstwa Rolni ctwa zakłada
znacznę zmni ej s z eni e pro dukcj i zw ier ząt r zeżny ch i dal-
szą koncentrację ubojow w celu ograniczenia zanie-
czy szczenia śro dowi ska,

W Wielkiej Brytanii ilość ubojni zmalała na przę-
strzeni lat 1988-1999 z 9l9 do 416 przy znacznym
wzroście udziału zakładów o duzych mocach ubojo-
wych (ponad 50 tys. duzych jednostek ubojowych rocz-
nie - 1 jednostka jest równa jednej sztuce bydła lub
2 sztukomtrzody chlewnej, lub 5 sztukom owiec) z59%o
do 78%o. W 2000 r. w U.K. poddano ubojowi 2,3 mln
sztuk bydła, 16,3 mln sztuk trzody chlewnej i 18,7 mln
sztuk owiec.

Najbardziej zbliżony do obecnej sytuacji polskiej jest
przemysł mięsny w Niemczech. Ponad 41 mln sztuk
trzody chlewnej i 4,6 mln sztuk bydła było w 1997 r.

ubitę w około 200 ubojniach przemysłowych (.zatrud-

Tab. 1. Prognoza struktur sektora mięsnego"
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niajapych ponad 20 pracowników) oraz w kilku tysią-
cach małych ubojni (ubr.lających do 20 jednostek ubo-
jowych w tygodniu).

Tendencja do koncentracji ubojów znajduje swoje
odbicie w projektowaniu i budowie nowych zakadów
mięsnych. Juz obecnie w Danii budowany jest zakład
o zdolności uboju 600 sztuk trzody na godzinę. W przy-
padku linii dla bydła za docęlowąlznawanajest zdol-
ność ubojowa 140 sztuk na godzinę. W kazdym z eta-
pów przygotowania zwierząt do uboju, jak i procesu
ubojowego dyskutowane są nowe propozycje, których
nadrzędnym celem pozostaje: dobrostan zwierza!, hu-
manltaryzm uboju, znacznie wyższe wymagania higie-
niczne i sani do popraw-
nej zbiorki i acjajakości
produktów zasadniczych i ubocznych oraz obnizenie
ko sztow, mi ędzy innymi, pr zez r oboty zacj ęszeregu ope-
raCJ 1.

O b o k o g ó 1 n i e znany ch r o zw ia3ań te c hn o l o g i c zny ch,
które stały się standardami UE i ktore musząbyć wdro-
zone w polskich zakładach, eksperci unijni przygoto-
wali we wrześniu 2003 r. dokument omawiający ,,naj-
lepsze możliwe do zastosowania technologie w uboj-
niach i zakładach utylizujących odpady pochodzenia
zwierzęcego" (i). Poniżej kilka może nie nowych, ale
uznanych za możIiwe do wdrozenia na skalę przemys-
łorł,a rozwięah, ktore prawdopodobnie staną się ko-
lejnymi,,standardami" UE.

Określenie zasad poprawnego transportu wymusiło
zmlar'y w konstrukcji środków transportu, jak i w po-
stępowaniu ze zwierzętami w trakcie jego realizacji
(określenie czasu i warunków trwania transportu po-
szczególnych gatunków i grup wiekowych zwierząt).
Przy załadunku i rozładunku zwierząt stosowane ram-
py powinny mieć tę samą wysokość, co środek trans-
pottu, powierzchnia musi być szorstka, a długość ram-
py musi umozliwiać zwierzęcfu jednoczesne postawie-
nie na niej wszystkich czterech nog. W sposób istotny
obniża to liczbę skaleczeń i złamań kończyn.

Zakładając, że transportdo zaĘadów ubojowych nie
p r zekr acza 4 go dzin, zw ier zęta po w inny by ć wy gło dz o -
ne i umyte przed rozpoczęciem załadunku. Niestety,
w trakcie transpotlu ponownie ulegają one częściowe-
mll zabrudzeniu. Dlatego mycie przed ubojem jest ko-
ni e c znym r ozw ięaniem, pr zy zap ewnieniu wystarcza-
jącego czasu do wysuszenia powierzchni skory. Mini-
malny czas wypoczynku około 4 godzlnpo transporcie
jest potrzebny dla odbudowy zapasów glikogenu. Nad
kojcami dlatrzody chlewnej w magazynach przedubojo-
wych powinny być zamontowane prysznicę dla zrasza-
nia powierzchni skóry tych zwierząt w trakcie upałów.

Nowe rozwiązania magazynów przeduboj owych
(kojce i korytarze przepędowe) zapewniają bezstreso-
we mechaniczne przepędy grupowe trzody chlewnej
i pojedyncze doprowadzenie dużych zwierząt do sta-
nowisk oszałamiania.

O szałamianie bydła winno si ę odbywać w o dpow ied-
nich klatkach w celu unieruchomienia i odpowiednie-
go (ułatwi aj ąc e go przy stawi en ie v ządzenia gllsząc e -

go) usytuowania głowy zwierzęcia. Zalęca się stoso-
wanie aparatów do mechanicznego głuszenia bydła,
w których wyrzuceni e trzpienia na stępuj e p opr zez dzia-
łanie spręzonego powietrza lub gazu. Dozwolone jest
stosowanie urządzenia (Hantover stunner), gdzie efekt
przebicta kości czaszki i uszkodzeniaptzednich połkul
mozgLl wzmocniony jest strumieniem powietrza pod wy-
sokim ciśnieniem. W ten sposób uzyskuje się większy
stopień uszkodzeniamózgtl. Wsuwanie do rany po głu-
szęniu mechanicznym metalowego pręta (tzw. pithing)
jest stosowane w niektórych krajach (w celu znacznię
większego uszkodzenia mozgu i ograntczenia stopnia
skurczu poubojowego), ale zakazane w szeregu innych
(np. w Niemczech, Hiszpanii, U.K., Irlandii). Coraz
częściej proponowane jest głuszenie elektryczne bydła
1ako rozwiązanie nie powodujące uszkodzenia mecha-
nicznego mózgu (stosowane w kilku zakładach w USA).

Tradycyj ne oszałamtante trzo dy chlewnej prądem
elektrycznym o minimalnych paramętrach (1,3A, l90V
czas 5 sekund) corazczęściej zastępowanejest głusze-
niem farmakologicznym przy pomocy CO,. Propono-
wane urząd zenia zapewniaj ą dwustopniowĆ oddziaĘ-
wanie gazu.W pierwszym etapie stęzenie gazu powin-
no wynosić około 30%o w celu zmuszenia zwierzęcia
do wzmozonego oddychania, a w drugim etapie właś-
ciwego głuszenia stężenie gazu musi wynosić minimum
,70%.

W procesie wykrwawiania podstawową zasadą jest
rozpoczęcie procesu natychmiast po głuszeniu oraz
uzyskanie efektu maksymalnego usunięcia krwi (w celu
pr zedŁużeni a trwało ś c i mięs a kul inarne go). O dp owi e d-
nie techniki (,,na wisząco" lub ,,na leżąco") są stoso-
wane dla wszystkich gatunków zwterzątrzeznych. Wy-
krwawianie zamknięte w lrządzeniach karuzęlowych
przy pomocy noży rurkowych jest uznawane za zdecy-
dowanie b ar dziej hi gi enic zne, ale przy niższy m e fekcie
wykrwawienia. Powoduje to zwiększone spadanie kro-
pel klwi w czasie dalszych operacji ubojowych i wzrost
zanie czy szczenia krw ią ( o bardzo wysoki ch wskaźni -
kach BZT i ChZT) ścieków. Tradycyjnie stosowane
w wielu zakładach odprowadzenie ścieków z dużądo-
mieszką krwi bezpośrednio do oczyszczalni jest kwes-
fionowane.

W kilku zakładach w Wielkiej Brytanii stosowana
jest elektryczna stymulacja fusz bydlęcych (600Y przez
5 sekund) w trakcie wykrwawiania w urządzeniu karu-
zelowym. Celem tego procesu jest przyspieszenie stę-
zenia poubojowego, uniknięcie skurczu chłodniczego
i łatwiejsze skórowanie tuszy. W jednym z zakładów
praktykujących zdejmowanie całych skór wieprzowych
stosuje się elektryczną stymulację tusz wieprzowych
(40 V przez 60 sekund) w celu usztywnienia kręgosłu-
pa i ułatwienia mechanicznego zdarcia skóry z tuszy.
W trakcie mechanicznego skórowania dodatkowo sto-
suje się noże rotacyjne w.celu zmintmalizowania tzw.
mięsa sroczego, pozostającego na powierzchni we-
wnętrznej oraz ograniczęnie uszkodzeń mechanicznych
w postaci zacięc. Noze te często zostajązaniecryszczone
pozostałościami odchodów z powierzchni skory. Przed



ponownym uzyciem muszą być oczyszczone mecha-
nicznie, a następnie zanlJrzone w wodzie o temp. mini-
malnej 82oC przez minimum l0 sekund. W procesie
oparzania świń obok tradycyjnego procesu zanurzania
w wodzie o temp. 58-65'C przez 3-6 minut (dozwolo-
ny jest dodatek do wody substancji ułatwiających depi-
lację) coraz częściej stosuje się oparzanie natryskowe
lub kondensacyjne w pozycji wiszącej (.co zabezpiecza
płuca przed zalanięm wodą z oparzelnlka i znacznię
poprawia higienę skóry). Usuwanie szczeciny iraciczęk
p rzeprowadzane j e st w automaty czny ch urządzeniach
przy natrysku wody. Woda stosowana w tych lrządze-
niach moze byc lżyta wtórnie po oddzieleniu części
stałych (szczeciny).

Opalanie powierzchni skóry w celu usunięcia pozo-
stało ś c i szcze clny, wyj ałowi eni a powierzc hni p opr zez
spalenie naskórka i zapewnieniebardztej sztywnej kon-
systencji skóry przeprowadzane jest w automatycznych
-xządzeniach. Najczęściej stosowanym gazem jest pro-
pan. Parametry opalania wynoszą 900-1000'C, pTzez
5- 1 5 sekund w zalężności od szybkości przesuwu linii
ubojowej. W przypadku zdejmowania tzw. kruponu
z tLlszy wieprzowej stosuje się opalanie miejscowe pal-
nikami ręcznymi. Po opaleniu spalony naskórek zdzie-
ra s i ę w z e s t awac h alto m aty c zny ch ur ządzeh pr zy c iag-
łym natrysku zimnej wody (w celu schłodzenia po-
wierzchni tuszy, spłukania cząstek zdrapanego naskór-
ka oraz zmiękczenia powierzchni skóry).

Proces wytrzewiania tusz jest jednym z najtrudniej-
szych do prawidłowego przeprowadzęnia, przede
wszystkirn ze względów higienicznych. Ukazały się
doniesienia, że w Australii i Nowej Zelandii zastoso-
wano automatyczne urzalzenie do wytrzewiania tusz
bydła i owiec. Jeżeli zostanie dopuszczone do przemy-
słowego zastosowania, będzie to wielki postęp w za-
kresie higieny uboju.

Po wytrzewianiu tusze bydlęce, baranie i wieprzo-
we są dzielone wzdŁuż kanału kręgowego specjalnymi
piłami tarczowymi przy natrysku wody schładzającej
i spłukującej opiłki kostne. Rdzeń kręgowy z tusz wo-
łowych i baranich możebyc usuwany ręcznie Iub przy
pomocy wzalzeń ssących.

Znacznę zao str zęnię wymagań stanu hi g i e nic zne g o
powierzchni tusz spowodowało stosowanie stanowisk
dekontaminacj i powierzchniowej przy pomocy natrys-
ku wody lub roztworem kwasu mlekowego.

Powszechne zastosowanie znalazły aparaty do bada-
nia mięsności tusz wieprzowych oruz zautomatyzowa-
ne stanowiska wizyjnej analizy obrazu do klasyfikacji
tusz wołowych w systemie EUROP.

Zintensyfi kowano procesy wy chładzania pouboj owe-
go tusz trzody chlewnej. Prawie wyŁącznie stosuje się
wychładzanie dwufazowe: w tunelach o temp. -żO"C
przez7l minut, a następnie w komorach chłodniczych
w temperaturzę 5oC przez 16 godztn, co zapewnia uzys-
kanie temp. ponizej 7oC w najgłębszych warstwach
szynki.

W przypadku tusz wołowych preferowane jest tra-
dycyjne wycŁiadzanie w temp. OoC do 4oC przez 24-48

godztn, a następnie dojrzewanie nawet przez l4-I7 dni
w warunkach chłodniczych.

Największe zmiany obserwuje się w zakresie zbiór-
ki, s e gre gow anta i zab ezpie czenla odp adów pro dukcyj -

nych. W niedalekiej przeszłości odpady zwierzęce sta-
nowiĘ dodatkowe żródło przychodów ubojni, ale po
kryzysie związanym z wystapieniem BSE ich wartość
uległa zdecydowanej redukcji i większość tego mate-
riału musi byó zniszczona na koszt zakładow ubojo-
wych (w warunkach polskich koszt ten szacuje się na
ponad 300 złltonę).

Wprowadz enię zakazu sto s owani a mączek mi ęs no -
-kostnych w zywieniu zwierząt rzeżnych spowodowa-
ło, że zadanięm przemysłu Ńylizacyjnego stało się
zntszc zeni e odp adów p ocho dzen ia zw i erzęc e go or az
poszukiwanie nowych technologii wykorzystania ich na
cele pozapaszowe. Nowe zadania wymusiły radykalne
zmiany w zakLadach utylizacyjnych i dostosowanie ich
do obowiązujących przepisów w zakresie oddzielnego
utylizowania odpadów poszczególnych kategorii, Naj-
bardziej kosztowne jest utylizowanie kategorii l, a naj-
rnniej - kategorii 3. Z tego głównie powodu w zakła-
dach ubojowych niezwykle istotne stało się prawidło-
we zbieranie odpadów produkcyjnych oraz ich odpo-
wiednie segregowanie. Pomieszanie odpadów powoduje
zaliczenie ich do niższej kategorii t znacznię wyższy
koszt ich utylizacji.

Według szacunków Inspekcji Weterynaryjnej, w Pol-
sce zbiera się rocznie około 100 tys. ton odpadów po-
chodzenia zwierzęcego kategorii I i2,tzn. szczegolne-
go i wysokiego ryzyka oraz ponad 700 tys. ton odpa-
dów kategorii 3 (niskiego ryzyka). Padlina stanowi je-
dynie około 1% podanej wyżej masy odpadów. Ta ilość
odpadów stanowi około 23oń produkcji mięsa w Pol-
sce i jest znac.znle niższa od podobnych wskaźników
np. w Niemczęch35%o,Danti 40% (w tym padlina sta-
nowi odpowiednio 5% i 6%). (2)

Według danych Inspekcji Weterynaryjnej z obecnie
pracujących 54 zakładów utylizacyjnych jedynie 10
spełnia już wymagania UE (grupa A), 38 zakładów ma
spełnić wymagania do dnia akcesji (grupa B), natomiast
6 zakładów nie ma mozliwości spełnienia przedmioto-
wych wymagań (grupa C) i zakończy działalność pro-
dukcyjną.

W liczbie ] 0 zakładów grupy A jedynie 5 ma zdol-
ność przetwarzania ponad l00 ton surowca na dobę.
Większość pozostałych zakładów ma zdolności utyli-
zacji poniżej 50 ton odpadów na dobę. Według ostat-
nich ocen, stan techniczny większości zakładow zali-
czonych do grupy B jest w dalszyn ciagu niewystar-
czający, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska.

Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywie-
niu bydła, a ostatnio także trzody i drobiu, stwarza do-
datkowe problemy z likwidacją większej ilości odpa-
dów. Jedynie mączki mięsno-kostne z surowca kat. 3

(niskiego ryzyka) mogąbyć wykorzystywane w żywie-
niu zwterząt mięsozernych lub wykorzystywane alter-
natywnie (nawóz, opał, biogaz, kompostowanie). Pro-
dukty z materiałll wysokiego ryzyka (kat. 2) mogąbyc



spalane lub wykorzystane na opał, produkcję biogazu
lub kornpostowanie. Natomiast produkty uzyskane
z materiału szczególnego ryzyka muszą być spalane
w temp. powyzej 950'C. Brak w Polsce biogazowni
i biokompostowni określa, ze produkty uzyskane
z kat, l i 2 (wysokiego i szczególnego ryzyka) muszą
byc spalane.

Z pracujapych obecnie w Polsce zakładow utyliza-
cyjnych osiem jest przystosowanych do utylizacji od-
padów kat. 1 (a tym samym i 2). Natomiast spalanie
mączki prowadzone jest jedynie w Stacji Ratownictwa
Chemicznego w Tarnowie i w Zakładzie w Jezuickiej
Strudze.

Największym zakładem utylizacyjnym w Polsce jest
Farmutil w Smiłowie k/Piły, który po zrealizowaniu
ob ecnie prowadzonych inwestycj i (modern izacja istni e-
jącego zakładu przerablĄącego odpadu kat. 3 i budo-
wa oddzielnego zakładu utylizującego odpady kat. 1)
będzie spełniał wszystkie wymagania UE.

W krajach UE jest zbierane i utylizowane około
16 mln ton odpadów rocznie. Podobnie jak w przypad-
ku ubojów dominującą tendencją jest koncentracja za-
kładów utylizujących odpady pochodzenia zwierzę-
cego.

W Niemczech w 2000 r. przerobiono około 2,6 mln
ton odpadow w 63 zakładach utylizacyjnych.

W Danii działa jedno przedsiębiorstwo mające 5 za-
kładow. W roku 2001 przerobiono tam około 750 tys.
ton sulowca utylizacyjnego, a surowce kat. 1 (SMR) byĘ
utylizowane tylko w jednym wydzielonym zakładzie.

W Finlandii fieden z największych producentów
futer zwierzęcych) przerabia się rocznie 200 tys. ton
surowca utylizacyjnego w 14 zakładach (o zdolnościach
produkcyjnych ponad 10 ton na dobę) na mączki
mięsno-kostne wykorzystywane w żywi eniu zwierząt
futerkowych. Odpady kat. 1 utylizowane są w 2 zakła-
dach specjalnie do tego celu przystosowanych.

Jednym z najbardziej aktualnych problemów i trud-
nym do rozwiązaniajest spalanie mączek z zakładów
ltylizujących odpady kat. 1 i 2. W większości krajow
UE proces ten przeprowadza się w cementowniach
i elektrowniach (narzekania na zanieczyszczęnie rusz-
tów), ale podejmowane są nowe inwestycje w tym za-
kresie. Jedynie w U.K. od szeregu lat stosowano spala-
nie tusz zwierząt (rocznie około 3000 sztuk bydła)
w stosunkowo niewielkich urządzeniach. W 1999 r.
przystosowano jedną z elektrowni do spalania mączek
mięsno-kostnych. Zdolność spalania tego zakładu wy-
nosi 85 tys. ton rocznie.

Produkcja biogazu z odpadów przemysłu mięsnego
w olbrzymiej większości krajów UE została oceniona
jako nieopłacalna ekonomicznie, Jedynie w Szwecji
pracuje nadal] instalacjiwykorzysfujących do tego celu
między i nnymi odpady pochodzeni a zwierzęcego.

Podobnie ocenia się mozliwość kompostowania od-
p adów po cho dzeni a zw ier zęc ego. Wymagan i a w zah e -
sie surowców i ich wstępnego przetwarzania, jak imoż-
liwości wykorzystania stoją jak na razie na przeszko-
dzie szęrszeeo wykorzystania tej rnetody utylizacji częś-

ci odpadów. Jedynie w Finlandii kompostuje się odpa-
dy pochodzęnia zwięrzęcego na skalę, którą można
określić jako przemysłową.

Bardzo skoncentrowany jest w krajach UE przerób
krwi i kości na żelatynę. Krew zwierzęca jest zbierana
i ptzetw arzana na p|azmę w 1 1 zakładach o łącznej zdol-
ności produkcyjnej około 300 tys. ton rocznie. Poje-
dyncze zakłady są w Belgii, Danii, Hiszpanii, Francji,
Holandii i Włoszech, & po dwa w Niemczech i U.K.
Natomiast produkcj a żelatyny została skoncentrowana
w GME (Europejskim Stowarzyszeniu Producentów
Zelatyny - 9 członkow i l 8 zakładów produkcyjnych),
ktorego produkcja w 2001 r. wyniosła 117 tys. ton go-
towego produktu.

Przegląd zmian w przemyśle mięsnym (aw szcze-
gólności w zakładach ubojowych), jaki dokonał się
w krajach członkowskich UE, wskazuje kierunki dal-
szego postępu technologicznego i technicznego, jaki
muszą realizować kraje nowo wstępujące, w tym i Pol-
ska. Wyniki dotychczasowej działalności w tym zakre-
sie polskich zakładow, które zrealizowały lub sąznacz-
nlę zaawansowane w realizacji programów dostoso-
wawczych na|eży ocenić bardzo pozytywnie. Dokona-
no wielkiego wysiłku organizacyjnego, finansowego,
w sposób niespotykany dotychczas podniesiono stan hi-
gieniczny zakładów, wdrozono zasady dobrej praktyki
produkcyjnej i sanitarnej, wprowadzono nowe tecbno-
logie i metody kontroli jakości (HACCŁ ISO itp.). Do
zrea7izowania jest jeszcze bardzo wiele. Najbardziej
pilnym, ale i niezwykle trudne będzie wdrozenie syste-
mu znakowania i identyfikacji produktów. Proces mo-
demizacji polskiego przemysłu mięsnego będzie kon-
tynuowany j ęszczeprzezwiele lat, a po osiągnięciu stan-
dardów unijnych przejdzie w system ciagły, aby nadą-
życ za niezwykle szybkim postępem techniczno-tech-
nol o giczny m i cor az bar dziej wzrastaj ącym i wym a ga -
niami sanitarno-higienicznymi w produkcji żywności.
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