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Jednostka oferująca przedmiot Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii 
Cel modułu Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi 

polskimi i europejskimi aktami prawnymi związanymi z higieną pasz, zagrożeniami 
zdrowia zwierząt i ludzi związanymi z obecnością w paszach szkodliwych czynników 
chemicznych i biologicznych, zależnościami pomiędzy jakością zdrowotną pasz i 
bezpieczeństwem żywności oraz zasadami nadzoru lekarsko-weterynaryjnego nad 
produkcją i stosowaniem pasz. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Definicje i ogólne zasady higieny pasz. Najważniejsze polskie i unijne akty prawne w 
zakresie higieny pasz. Zagrożenia bakteryjne i grzybowe pasz. Zagrożenia związane z 
obecnością w paszach związków antyżywieniowych: inhibitory,enzymy 
proteolitycznych, taniny (garbniki), alkaloidy, alkilorezorcynole, nieskrobiowe 
polisacharydy – NSP, fityniany, lektyny, glukozynolany, glikozydy pirymidynowe) 
oraz z niewłaściwym składem chemicznym pasz. Zagrożenia zdrowia zwierząt i ludzi 
związane ze skażeniami chemicznymi materiałów i dodatków paszowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem zależności pomiędzy skażeniami chemicznymi 
środowiska, pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego. System analizy zagrożeń i 
krytycznych punktów kontroli (HACCP, GMP, GHP). Wytyczne dobrej praktyki w 
sektorze paszowym. Zasady sprawowania nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad 
produkcją i stosowaniem środków żywienia zwierząt. 
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4. Wybrane akty prawne związane z higieną pasz dostępne na stronach 
internetowych:  

           - Główny Inspektorat Weterynarii – http://www.wetgiw.gov.pl/  
             Internetowy System Aktów Prawnych – http://isip.sejm.gov.pl. 

5 Czasopisma: 
Medycyna Weterynaryjna 
Annals of Animal Science 
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna  
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 
Przegląd hodowlany. 
Pasze przemysłowe 

Planowane formy/ działania/ 
metody dydaktyczne 

Wykład problemowy, dyskusja panelowa, wykonanie projektu badawczego, 
prezentacje własne studentów 

 

 


