
                                                                                                

                                                             
                                   

KOD MODUŁU M WE_SEM6 M59 

Kierunek  lub kierunki studiów 
 

Weterynaria 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Higiena środków żywienia zwierząt 

Animal feed hygiene 

Język wykładowy 
 

polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia 

 

Jednolite studia magisterskie 

Rok studiów dla kierunku 
 

III 

Semestr dla kierunku 

 

VI 

Liczba punktów ECTS z podziałem 

na kontaktowe/ niekontaktowe 

2 (1,36/0,64) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

dr Andrzej Puchalski 

Jednostka oferująca moduł 

 

Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt. Zakład 

Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków 

Cel modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi aktami prawnymi 

obowiązującymi w kraju i Unii Europejskiej w zakresie jakości 

zdrowotnej i handlowej materiałów i dodatków paszowych 
stosowanych w żywieniu zwierząt oraz z obowiązkami i 

kompetencjami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie higieny pasz 
i urzędowej kontroli. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Charakterystyka podstawowych aktów prawnych w Polsce i UE 

dotyczących środków żywienia zwierząt.  
Obowiązki Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowej 

kontroli pasz; zakładów produkujących dodatki paszowe, 
premiksy i mieszanki paszowe oraz kontroli produktów 

wprowadzanych do obrotu.  

Przepisy odnośnie pobierania próbek pasz do badań oraz 
postępowaniem z nimi w ramach kontroli urzędowej. Ocena pasz 

na podstawie obowiązujących przepisów: badanie 
mikrobiologiczne, badanie na obecność stymulatorów, 

kokcydiostatyków i innych dodatków paszowych 
Przepisy w zakresie wytwarzania, dystrybucji i stosowania u 

zwierząt pasz leczniczych oraz pasz zawierających organizmy 

genetycznie modyfikowane. 
Charakterystyka substancji szkodliwie wpływających na zdrowie 

zwierząt, jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 
i na środowisko. 

Przepisy w  zakresie możliwości stosowania tkanek zwierzęcych 

w żywieniu zwierząt. 
Rola i zadania Granicznych Inspektorów Weterynaryjnych w 

urzędowej kontroli pasz oraz strukturą i działaniem Krajowego 
Systemu Wczesnego Ostrzegania. 

Ocena sanitarno-higieniczna wody. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

 

1. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach 
2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady: 

- ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa 



żywnościowego (178/2002) 

- w prawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym 

3. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi dotyczące 

higieny środków żywienia zwierząt 
4. Instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące zadań 

Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowej kontroli pasz 
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo (tom 3) – pod redakcją D. 

Jamroz 

Planowane 
formy/działania/metody 

dydaktyczne 
 

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne, 
prezentacje multimedialne, dyskusja. 

 


