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 Wprowadzenie 

W kolejnym zeszycie [26] z serii Z bada� nad rolnictwem spo	ecznie zrów-
nowa�onym przedstawiono charakterystyk� systemów rolniczych, zrównowa�o-
nej diety i kosztów z ni� zwi�zanych, a tak�e �ywno�ci funkcjonalnej na podsta-
wie bada� prowadzonych w Polsce i za granic�. 

Praca zosta�a zrealizowana w ramach zadania badawczego Rolnictwo 
zrównowa�one a bezpieczna �ywno�� i zdrowie w temacie Konkurencyjno�� rol-
nictwa zrównowa�onego, b�d�cego cz��ci� Programu Wieloletniego 2011-2014 
„Konkurencyjno�	 polskiej gospodarki �ywno�ciowej w warunkach globalizacji 
i integracji europejskiej”.  

Celem pracy jest charakterystyka systemów rolniczych oraz okre�lenie 
wp�ywu zrównowa�onej diety na zdrowie cz�owieka i ochron� �rodowiska przy-
rodniczego. Praca podejmuje wa�n� i priorytetow� tematyk� interdyscyplinarn�, 
��cz�c� cztery dyscypliny nauki: rolnictwo, wy�ywienie, zdrowie oraz �rodowi-
sko przyrodnicze. Podj�ty temat ma znaczenie utylitarne nie tylko dla mieszka�-
ców Polski, ale tak�e mieszka�ców innych krajów �wiata. 

 Zmiany klimatyczne stanowi� jeden z kluczowych aspektów politycz-
nych, spo�ecznych i gospodarczych wspó�czesnego �wiata. G�ówn� przyczyn� 
zmian klimatu jest wzrost emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Prowa-
dzone dotychczas badania wskazuj�, �e do globalnej zmiany klimatu przyczyniaj� 
si� cztery rodzaje dzia�alno�ci cz�owieka: wytwarzanie energii, przemys�, trans-
port oraz rolnictwo.  

Rolnictwo istotnie wp�ywa na �rodowisko, i to zarówno w negatywnym, 
jak i pozytywnym znaczeniu. Dzia�alno�	 rolnicza z jednej strony mo�e degra-
dowa	 �rodowisko przyrodnicze, a z drugiej – zachowywa	 i je chroni	, a nawet 
tworzy	 walory przyrodnicze. Pogodzenie rozwoju rolnictwa, którego najwa�-
niejsza funkcja polega na wytwarzaniu produktów na potrzeby wy�ywienia lud-
no�ci, z ochron� �rodowiska przyrodniczego jest niezmiernie trudnym do zreali-
zowania zadaniem. 

Fakt ten pot�guje niski poziom �wiadomo�ci polskiego spo�ecze�stwa za-
równo o zagro�eniach �rodowiska przyrodniczego i jego konsekwencjach dla 
zdrowia cz�owieka, jak równie� o zagro�eniach zdrowotnych wynikaj�cych 
z nieprawid�owego sposobu od�ywiania si�, które zwi�ksza ryzyko wyst�pienia 
przewlek�ych chorób niezaka�nych, do których nale�� m.in. choroby uk�adu 
kr��enia oraz nowotwory, choroby uk�adu trawiennego, cukrzyca insulinonieza-
le�na, osteoporoza, a tak�e nadwaga i oty�o�	.  
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 Rosn�ce zagro�enie przewlek�ymi chorobami niezaka�nymi na �wiecie 
spowodowa�o, �e ich prewencja zosta�a uznana za g�ówne wyzwanie dla organi-
zacji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne. W zwi�zku z tym wymaga to za-
anga�owania rz�dów poszczególnych krajów, jak i spo�eczno�ci mi�dzynarodo-
wej w promocj� zdrowej diety oraz aktywno�ci fizycznej. 
  Zdrowie jest nieod��cznym warunkiem osi�gni�	 cz�owieka. Najwi�kszy 
wp�yw na zdrowie cz�owieka ma styl �ycia, czyli �wiadome zachowania sprzy-
jaj�ce utrzymaniu i ochronie zdrowia. Na styl �ycia sk�adaj� si� nast�puj�ce 
elementy: aktywno�	 fizyczna, sposób od�ywiania si�, higiena osobista, umie-
j�tno�	 radzenia sobie ze stresem, stosowanie u�ywek (alkoholu, tytoniu, narko-
tyków, �rodków psychotropowych) oraz poddawanie si� profilaktycznym bada-
niom okresowym. Jest to grupa czynników, na które cz�owiek ma bezpo�redni 
wp�yw, a wi�c sam decyduje o swoim zdrowiu. Styl �ycia wp�ywa na zdrowie 
cz�owieka w oko�o 50%.  
  
rodowisko fizyczne (naturalne i stworzone przez cz�owieka) warunkuje 
stan zdrowia cz�owieka w oko�o 20%. Pozytywny wp�yw na zdrowie ma stan 
czysto�ci wody, gleby oraz powietrza, a tak�e jako�	 zdrowotna �ywno�ci, bez-
pieczna szko�a, miejsce pracy i warunki mieszkaniowe. Negatywne oddzia�ywa-
nie �rodowiska na zdrowie cz�owieka wynika w du�ym stopniu z degradacji 
�rodowiska, szkodliwych substancji chemicznych, promieniowania jonizuj�cego 
i ha�asu. Oddzia�ywanie cz�owieka na poszczególne elementy zmienia si� wraz 
z post�pem cywilizacyjnym i technologicznym. 
  Czynniki genetyczne (dziedziczenie cech anatomicznych przez potom-
stwo, odziedziczone predyspozycje do pewnych chorób) s� równie� odpowie-
dzialne za zdrowie cz�owieka w oko�o 20%, ale na czynniki genetyczne cz�o-
wiek nie ma �adnego wp�ywu. 
  Zdrowie cz�owieka zaledwie w oko�o 10% zale�y od opieki zdrowotnej – 
jej struktury, organizacji, funkcjonowania, a tak�e dost�pno�ci �wiadcze� me-
dycznych i ich jako�ci. Jeste�my wy��cznie odbiorcami dzia�a�, na które nie 
mamy bezpo�redniego wp�ywu. Nawet najlepiej zorganizowana i dobrze finan-
sowana s�u�ba zdrowia, z placówkami wyposa�onymi w nowoczesny, wysoko 
specjalistyczny sprz�t medyczny nie warunkuje utrzymania stanu pe�nego zdro-
wia. Poziom opieki zdrowotnej oraz dost�pno�	 us�ug medycznych na tle pozo-
sta�ych uwarunkowa� maj� najmniejsze znaczenie. 
  Do najwa�niejszych zagro�e� zdrowotnych nale��: nieprawid�owy sposób 
od�ywiania si�, zanieczyszczenia chemiczne �ywno�ci zwi�zane z produkcj� 
rolnicz� i hodowl� zwierz�t, zanieczyszczenia fizyczne �ywno�ci, niew�a�ciwa 
jako�	 zdrowotna �ywno�ci oraz �rodowiskowe zagro�enia zdrowia (fizyczne 
i spo�eczne).  
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Zdrowie cz�owieka jest �ci�le zwi�zane ze zdrowiem ekosystemów – zdrowa 
gleba wydaje zdrowe p�ody, które s� pokarmem zwierz�t i ludzi. Zdrowotno�	 jest 
jedn� z czterech fundamentalnych zasad rolnictwa ekologicznego. Pozosta�e zasady 
to: ekologia, sprawiedliwo�	, troskliwo�	. Zasady te zosta�y opracowane przez 
Mi�dzynarodow� Federacj� Rolnictwa Ekologicznego (International Federation 
of Organic Agriculture Movement, IFOAM). Fundamentalne zasady rolnictwa eko-
logicznego to warto�ci, które wyra�aj� priorytety oraz wskazuj� na wizj� poprawy 
rolnictwa w skali globalnej.   
  Rolnictwo ekologiczne jest wyró�nikiem zrównowa�onego rolnictwa, sta-
nowi�cego zasadniczy element zapewnienia bezpiecze�stwa �ywno�ciowego, 
poprzez fizyczn� i ekonomiczn� dost�pno�	 �ywno�ci w warunkach zapewnia-
niaj�cych zdrowie konsumenta, autentyczno�	 i pochodzenie produktów rolno-
-�ywno�ciowych. Stanowi to wa�ny element w realizacji europejskiej strategii 
zapewnienia bezpiecze�stwa �ywno�ci i dba�o�ci o jako�	 „od pola do sto�u”. 
  Rolnictwo ekologiczne odgrywa istotn� rol� w ochronie bioró�norodno�ci, 
dynamizuj�c przyrodnicze mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie �rod-
ków naturalnych – nieprzetworzonych technologicznie. Ponadto zapewnia trwa�� 
�yzno�	 gleby i zdrowotno�	 zwierz�t oraz wysok� jako�	 biologiczn� produk-
tów. Jest to system zrównowa�ony ekologicznie, ekonomicznie i spo�ecznie, nie-
obci��aj�cy �rodowiska, który umo�liwia rozwój wsi i rolnictwa, jako bezcen-
nych, ponadczasowych warto�ci samych w sobie.  

Szans� na popraw� kondycji zdrowotnej mieszka�ców Polski, a tym sa-
mym zmniejszenie wydatków na ochron� zdrowia, i jednocze�nie na popraw� 
ochrony �rodowiska przyrodniczego jest rolnictwo zrównowa�one. 

Respektowanie podstawowych zasad rolnictwa zrównowa�onego, ukie-
runkowanego na takie wykorzystanie zasobów ziemi, które nie niszczy ich natu-
ralnych �róde�, lecz pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb kolejnych 
generacji producentów i konsumentów, mo�e sta	 si� szans� dla Polski. Polska 
oferuj�c model rolnictwa zrównowa�onego oraz �ywno�	 wyprodukowan� 
z zastosowaniem minimalnej ilo�ci nawozów i �rodków ochrony ro�lin, czyli 
�ywno�	 o wysokiej jako�ci zdrowotnej, mo�e sta	 si� bardziej konkurencyjna 
na globalnym rynku.  

W warunkach globalizacji podstawowym wyzwaniem staje si� bycie kon-
kurencyjnym. Rolnictwo mo�e konkurowa	 na globalnym rynku poprzez maso-
w� produkcj� przy zastosowaniu metod industrialnych (konwencjonalnych), ale 
taka konkurencyjno�	, zorientowana przede wszystkim na korzy�ci ekonomicz-
ne (maksymalizacj� zysków), stoi w sprzeczno�ci ze zrównowa�eniem. W za-
kresie takiej konkurencyjno�ci Polska znajduje si� w niezbyt korzystnej sytuacji, 
ze wzgl�du na gorsz� waloryzacj� przestrzeni produkcyjnej w porównaniu 
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z g�ównymi eksporterami oraz mniej korzystne struktury rolne. W tej sytuacji 
wydaje si�, i� wi�ksza szansa konkurencyjna polskiego rolnictwa tkwi we wdra-
�aniu modelu rolnictwa zrównowa�onego, które wytwarza �ywno�	 o wysokich 
walorach od�ywczych, �ywno�	 ekologiczn�, �ywno�	 wytwarzan� w oparciu 
o tradycyjne technologie, �ywno�	 regionaln�, czyli tak zwan� �ywno�	 niszo-
w�, na któr� jest coraz wi�kszy popyt na rynkach �wiatowych. 

Warunkiem konkurencyjno�ci jest innowacyjno�	. Do innowacyjnych 
produktów �ywno�ciowych nale�� m.in. �ywno�	 tradycyjna, �ywno�	 regional-
na, �ywno�	 ekologiczna, a tak�e �ywno�	 prozdrowotna (pomagaj�ca w walce 
z chorobami uk�adu kr��enia oraz z nadwag� i oty�o�ci�), w tym �ywno�	 funk-
cjonalna. Zapotrzebowanie na produkty zwi�zane ze zdrowym stylem �ycia sys-
tematycznie wzrasta. A zatem innowacyjne produkty �ywno�ciowe stanowi� 
szans� dla Polski w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na �wiatowym rynku. 
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I  

ZRÓWNOWA�ONE SYSTEMY ROLNICZE 
 

Rolnictwo, podobnie jak i inne dzia�y gospodarki, zobowi�zane jest do 
uwzgl�dniania zasad zrównowa�onego rozwoju, okre�lonych w Odnowionej 
Strategii Zrównowa�onego Rozwoju Unii Europejskiej, skierowanej do rozsze-
rzonej Wspólnoty i uwzgl�dniaj�cej globalny wymiar podejmowanych wyzwa�. 
Odnowiona Strategia Zrównowa�onego Rozwoju opiera si� na �cis�ym wspó�-
dzia�aniu ze Strategi� Lizbo�sk�, poniewa� celem obu strategii jest wspieranie 
zmian strukturalnych koniecznych do tego, a�eby gospodarki pa�stw cz�onkow-
skich mog�y rozwija	 si� w sposób gwarantuj�cy zwi�kszenie dobrobytu i po-
praw� jako�ci �ycia, przy zachowaniu sprawiedliwo�ci mi�dzy pokoleniami oraz 
uwzgl�dnieniu potrzeby ochrony �rodowiska. Zrównowa�ony rozwój – to taki 
rozwój spo	eczno-gospodarczy, w którym nast�puje proces integrowania dzia	a� 
politycznych, gospodarczych i spo	ecznych, z  zachowaniem równowagi przy-
rodniczej oraz trwa	o�ci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu za-
gwarantowania mo�liwo�ci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 
spo	eczno�ci lub obywateli zarówno wspó	czesnego pokolenia, jak i przysz	ych 
pokole�1. Zrównowa�ony rozwój oznacza zatem lepsz� przysz�o�	 dla ka�dego, 
obecnie oraz dla przysz�ych pokole�. Jest to wizja wspó�czesnego spojrzenia na 
�wiat, która ��czy rozwój gospodarczy, sprawiedliwo�	 spo�eczn� i ochron� �ro-
dowiska przyrodniczego.  

Komisja Europejska w dokumencie Europa 2020. Strategia na rzecz inte-
ligentnego i zrównowa�onego rozwoju sprzyjaj
cego w	
czeniu spo	ecznemu za 
zasadniczy cel, przygotowania europejskiej gospodarki do wyzwa� nast�pnego 
dziesi�ciolecia, uzna�a trzy wzajemnie ze sob� powi�zane priorytety: 

� rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 
� rozwój zrównowa�ony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystaj�cej 

z zasobów, bardziej przyjaznej �rodowisku i bardziej konkurencyjnej; 
� rozwój sprzyjaj�cy w��czeniu spo�ecznemu – wspieranie gospodarki 

o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniaj�cej spójno�	 spo�eczn� oraz 
terytorialn�.  
Priorytety te s� ze sob� wzajemnie powi�zane i daj� obraz europejskiej 

spo�ecznej gospodarki rynkowej w XXI wieku2. 

������������������������������������������������������������
1 GUS (2011), Wska�niki zrównowa�onego rozwoju Polski, Katowice, s. 5. 
2 Komisja Europejska (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa�o-
nego rozwoju sprzyjaj
cego w	
czeniu spo	ecznemu, KOM(2010)2020, Bruksela, s. 11-12. 



12�
�

Na konieczno�	 dzia�ania na rzecz przywrócenia równowagi ekologicznej 
oraz zapobiegania zagra�aj�cemu ludzko�ci kryzysowi klimatycznemu zwraca 
uwag� tak�e jedna ze strategii Organizacji Wspó�pracy Gospodarczej i Rozwoju 
(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), tj. Strate-
gia Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy). Zielony Wzrost jest rozumia-
ny, jako dzia	anie w kierunku osi
gni�cia rozwoju gospodarczego, przy jedno-
czesnym zapobieganiu degradacji �rodowiska, zachowaniu bioró�norodno�ci 
oraz wykorzystywaniu zasobów naturalnych w sposób, który nie narusza rów-
nowagi ekologicznej. Strategia, któr� przyj�to w I po�owie 2011 roku, tworzy 
ramy zapewniaj�ce tak� polityk�, która pozwoli na wi�ksz� integracj� gospodar-
cz�, zmian� wzorców konsumpcji i produkcji prowadz�c� do rozs�dniejszego 
wykorzystania ograniczonych zasobów naturalnych3.  

Odpowiedzi� na globalne problemy �rodowiskowe wynikaj�ce z post�pu-
j�cego uprzemys�owienia produkcji rolniczej jest koncepcja rolnictwa zrówno-
wa�onego, czyli rolnictwo podporz�dkowane realizacji podstawowych celów 
zrównowa�onego rozwoju oraz przyjazne cz�owiekowi i �rodowisku. 

Rolnictwo zrównowa�one oferuje �ywno�	 wyprodukowan� z zastoso-
waniem minimalnej ilo�ci nawozów i �rodków ochrony ro�lin oraz ukierunko-
wane jest na takie wykorzystanie zasobów ziemi, które nie niszczy ich natural-
nych �róde�, lecz pozwala na zaspokajanie podstawowych potrzeb kolejnych 
generacji producentów i konsumentów4. Koncepcja zrównowa�onego modelu 
rozwoju rolnictwa zak�ada bezkolizyjne wype�nianie przez rolnictwo i obszary 
wiejskie wielorakich funkcji rolniczych i pozarolniczych. Do najwa�niejszych 
z nich nale��: 

� produkcja �ywno�ci o okre�lonej jako�ci i ilo�ci; 
� zapewnienie odpowiedniego standardu �ycia mieszka�com wsi (infra-

struktura techniczna, zapewnienie pracy i godziwych dochodów); 
� ochrona �rodowiska przyrodniczego (ochrona gleby, wód, powietrza, bio-

ró�norodno�ci); 
� zapewnienie zdrowia oraz komfortu �ycia rolnikom i konsumentom; 
� zapewnienie dobrostanu zwierz�t gospodarskich; 
� rozwijanie walorów estetycznych i rekreacyjnych terenów wiejskich; 
� zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi5.  

������������������������������������������������������������
3 GUS (2011), Wska�niki zrównowa�onego…, jw., s. 5. 
4 S. Urban (2003), Rola ziemi w rolnictwie zrównowa�onym a aktualne jej zasoby w Polsce, 
„Acta Agraria et Silvestria”, Series Agraria, Vol. XL, s. 25-36. 
5 M. Fotyma, J. Ku� (2000), Zrównowa�ony rozwój gospodarstwa rolnego, „Pami�tnik Pu-
�awski”, tom 120, nr 1, s. 101-116, przytoczono za [R. Baum (2003), Kryteria oceny zrówno-
wa�onego rozwoju w gospodarstwach rolnych, „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu”, 
nr CCCLVIII, s. 4-5]. 
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Z bada� Instytutu Uprawy Nawo�enia i Gleboznawstwa – Pa�stwowego 
Instytutu Badawczego w Pu�awach wynika, �e g�ównymi cechami rolnictwa 
zrównowa�onego na poziomie kraju s�: 

� produkcja bezpiecznej �ywno�ci; 
� racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej i utrzyma-

nie potencja�u produkcyjnego gleb; 
� zapewnienie samowystarczalno�ci �ywno�ciowej kraju; 
� produkcja surowców o po��danych i oczekiwanych przez konsumentów 

parametrów jako�ciowych; 
� ograniczenie lub eliminacja zagro�e� �rodowiska przyrodniczego oraz 

troska o zachowanie bioró�norodno�ci; 
� uzyskanie w rolnictwie dochodów pozwalaj�cych na porównywaln� z innymi 

dzia�ami gospodarki op�at� pracy oraz zapewnienie �rodków finansowych na 
modernizacj� i rozwój. 
Wymienione cechy charakteryzuj� stan, do którego powinno zmierza	 

polskie rolnictwo, funkcjonuj�ce w okre�lonych uwarunkowaniach przyrodni-
czych i ekonomiczno-organizacyjnych6.  

Rolnictwo zrównowa�one wytwarza �ywno�	 biologicznie nieska�on� 
oraz woln� od ska�e� chemicznych, a wi�c �ywno�	 bezpieczn� dla zdrowia 
cz�owieka, �ywno�	 o wysokiej jako�ci zdrowotnej, a ponadto jest przyjazne dla 
�rodowiska. Oznacza to, �e rolnictwo zrównowa�one bezpo�rednio poprzez wy-
twarzanie �ywno�ci o wysokich walorach od�ywczych, a tak�e po�rednio po-
przez �rodowisko przyrodnicze (wod�, gleb�, powietrze) wp�ywa na popraw� 
zdrowia ludno�ci. 

 
1. Charakterystyka systemów rolniczych 

W literaturze przedmiotu stosuje si� ró�ne definicje i podzia�y systemów 
produkcji rolniczej oraz systemów rolniczych.  

System produkcji rolniczej (farming system) jest poj�ciem ekonomiczno-
-rolniczym, opisuj�cym holistycznie (dzi�ki zbiorowi wielu zmiennych i wska�-
ników) rolnicze gospodarstwo domowe pod wzgl�dem rolniczego wykorzysta-
nia ziemi, czyli systemów produkcji ro�linnej i zwierz�cej, rodzaju gospodarczej 
dzia�alno�ci pozarolniczej (�róde�, sposobów i efektywno�ci zarobkowania poza 
rolnictwem), dochodów oraz �ycia cz�onków rolniczego gospodarstwa domo-
wego, a tak�e pod wzgl�dem �rodowiska przyrodniczego, spo�ecznego, ekono-
micznego, infrastrukturalnego i instytucjonalnego, które warunkuj� wymienione 

������������������������������������������������������������
6 S. Kuku�a, S. Krasowicz (2007), G	ówne problemy i uwarunkowania zrównowa�onego roz-
woju rolnictwa w Polsce, „Problemy In�ynierii Rolniczej”, nr 1, s. 5-15. 
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rodzaje dzia�alno�ci gospodarczej. Ka�de gospodarstwo rolne posiada w�asny 
niepowtarzalny system produkcji rolniczej. Zwykle istnieje du�a ró�norodno�	 
systemów produkcji rolniczej w zbiorowo�ci gospodarstw nie tylko w du�ej ska-
li przestrzeni geograficznej, ale tak�e w obr�bie ograniczonych obszarów wiej-
skich lub ukierunkowanych typów tych systemów7. 

W nazwie g�ównego lub ukierunkowanego typu systemów produkcji rol-
niczej cz�sto jest zawarta nazwa systemu rolniczego (agricultural system), który 
okre�la generalnie podej�cie do produkcji rolniczej w rozpatrywanym systemie, 
ze wzgl�du na wnoszone nak�ady na produkcj�, obci��enie �rodowiska oraz sto-
pie� zrównowa�enia �rodowiskowego i spo�eczno-ekonomicznego8. 

System rolniczy albo system gospodarowania okre�la si� najcz��ciej jako 
sposób zagospodarowania przestrzeni rolniczej w zakresie produkcji ro�linnej 
i zwierz�cej oraz ich przetwarzania, wyceniony kryteriami ekologicznymi i eko-
nomicznymi9. 

We wspó�czesnym rolnictwie dominuj�cymi kierunkami rozwoju rolnic-
twa s� trzy systemy rolnicze (systemy gospodarowania):  

� konwencjonalny (intensywny, uprzemys�owiony, klasyczny, zindustriali-
zowany);  

� ekologiczny (biologiczny, organiczny, biologiczno-organiczny, znaturali-
zowany); 

� integrowany (zintegrowany, harmonijny, zrównowa�ony, ekologiczno-
-ekonomiczny)10.  
Podstaw� wyró�nienia systemów rolniczych jest stopie� uzale�nienia rol-

nictwa od przemys�owych �rodków produkcji, g�ównie nawozów mineralnych 
i pestycydów oraz jego oddzia�ywanie na �rodowisko przyrodnicze.  
 

1.1. Rolnictwo konwencjonalne 

System rolnictwa konwencjonalnego mo�na okre�li	, jako sposób gospo-
darowania ukierunkowany na maksymalizacj� zysku osi
ganego dzi�ki du�ej 
wydajno�ci ro�lin i zwierz
t. Wydajno�� t
 uzyskuje si� w wyspecjalizowanych 

������������������������������������������������������������
7 W. M�dry, D. Gozdowski, B. Roszkowska-M�dra i in. (2011), Typologia systemów produkcji 
rolniczej: koncepcja, metodologia i zastosowanie, „Fragmenta Agronomica”, Vol. 28, No. 3, s. 72. 
8 Tam�e, s. 74. 
9 W. Niewiadomski (1993), Rolnictwo jutra [w:] Biotyczne �rodowisko uprawne a zagro�enie 
chorobowe ro�lin, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Olsztyn, s. 9-23, przytoczono 
za [S. Krasowicz (2009), Mo�liwo�ci rozwoju ró�nych systemów rolniczych w Polsce, „Roczniki 
Nauk Rolniczych”, Seria G, t. 96, z. 4, s. 110]. 
10 J. Ku� (2002), Systemy gospodarowania w rolnictwie [w:] Ma	y poradnik zarz
dzania gospo-
darstwem rolniczym, IERiG�, Warszawa, s. 119-126. 
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gospodarstwach stosuj
cych technologie produkcji oparte na du�ym zu�yciu 
przemys	owych �rodków produkcji i bardzo ma	ych nak	adach robocizny11.  

Rozwój rolnictwa konwencjonalnego w Europie nast�pi� dzi�ki wprowa-
dzaniu nowych technologii i protekcjonistycznej polityce rz�dów w drugiej po-
�owie XX wieku. Zas�ug� tego typu rolnictwa by� znacz�cy wzrost produkcji 
rolniczej.�Najwi�kszy przyrost nast�pi� w krajach Europy Zachodniej w latach 
1975-1991. W tym okresie zwy�ka plonów pszenicy w krajach Unii Europej-
skiej wynosi�a 53,1% (z 3,2 t/ha w 1975 roku do 4,9 t/ha w 1991 roku). Mimo �e 
w krajach Unii Europejskiej wyst�puje znaczne zró�nicowanie plonów zbó� – 
od 7 t/ha w Holandii do 1,9 t/ha w Portugalii – to jednak dzi�ki wysokim plo-
nom w przoduj�cych krajach �rednia produkcja zbó� z hektara by�a pod koniec 
lat 80. XX wieku o 63% wy�sza ni� w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. 
Jednocze�nie wraz ze wzrostem intensywno�ci produkcji nast�powa� wzrost 
wydajno�ci pracy, co doprowadzi�o do znacznego spadku liczby osób utrzymu-
j�cych si� z rolnictwa. W 1991 roku grupa ludno�ci rolniczej w Anglii i Belgii 
stanowi�a mniej ni� 3% ludno�ci czynnej zawodowo (w Grecji – 21,6%). Wraz 
ze wzrostem produkcji zwi�ksza�a si� powierzchnia gospodarstw rolnych, 
np. w Wielkiej Brytanii �rednia powierzchnia gospodarstwa rolnego wzros�a 
z 54 ha w 1970 roku do 70 ha w 1996 roku, a w Danii – z 21 do 38 ha. W kra-
jach o scentralizowanej gospodarce równie� nast�powa� wzrost produkcji rolni-
czej, ale efektywno�	 uzyskiwanych rezultatów by�a tam znacznie ni�sza. We 
wszystkich krajach Europy 
rodkowej i Wschodniej w latach 1975-1990 wzrost 
produkcji zbó� wynosi� 18%. W Polsce w tym okresie przyrost plonów wynosi� 
37,5% (z 2,4 t/ha do 3,3 t/ha). W Europie Zachodniej polityka subwencjonowa-
nia rolnictwa, zapewniaj�ca wysokie gwarantowane ceny na produkty rolne 
i zakupy interwencyjne przez pa�stwo, doprowadzi�a do du�ej intensyfikacji 
produkcji rolniczej. Spowodowa�o to znacz�c� eliminacj� pó�naturalnych ele-
mentów krajobrazu rolniczego, takich jak k�py drzew, oczka wodne, zabagnie-
nia. Nast�powa� wzrost powierzchni gospodarstw rolnych poprzez likwidowanie  
m.in. miedz �ródpolnych, �ywop�otów i innych nieu�ytków rolnych utrudniaj�-
cych prac� maszyn rolniczych. Drugim negatywnym zjawiskiem intensyfikacji 
produkcji rolniczej sta�y si� przemys�owe fermy chowu zwierz�t (produkcja 
mleka i mi�sa) rozwini�te w Holandii, pó�nocnej Belgii, zachodniej Danii oraz 

������������������������������������������������������������
11 V.W.L. Jordan (1992), Opportunities and cons strains for integrated farming system, 
Proc. 2nd ESA Congress, Warwick University, Coventry, pp. 318-325, przytoczono za 
[J. Ku�, J. Stalenga (2006), Perspektywy rozwoju ró�nych systemów rolniczych w Polsce, 
„Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Ro�lin”, nr 242, s. 15-25]. 
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Dolnej Saksonii. Nadmiar gnojowicy spowodowa� na tych terenach powa�ne 
zagro�enia czysto�ci wody gruntowej oraz wód otwartych12. 

Rolnictwo wywiera du�y wp�yw na kszta�towanie �rodowiska przyrodni-
czego. Przy intensywnej produkcji rolniczej maj� zastosowanie liczne �rodki pro-
dukcji (nawozy mineralne, �rodki ochrony ro�lin). Nierozwa�ne ich stosowanie 
przyczynia si� do wymierania licznych gatunków fauny i flory.  

Hodowla zwierz�t jest odpowiedzialna za 18% �wiatowych emisji gazów 
cieplarnianych (Greenhouse gas, GHG) pochodz�cych z dzia�alno�ci cz�owieka, 
mierzonych za pomoc� równowa�nika CO2. Jest to wi�cej ni� procentowy udzia� 
transportu, odpowiedzialny za 14% globalnych emisji GHG. Wi�kszo�	 z tych 
18% stanowi� emisje podtlenku azotu oraz metanu pochodz�ce z nawozu zwie-
rz�cego, emisje metanu z procesów trawiennych zwierz�t oraz podtlenku azotu 
z nawozów mineralnych stosowanych w uprawach paszowych. Udzia� sektora 
hodowlanego w globalnych antropogenicznych emisjach g�ównych gazów cie-
plarnianych wynosi: 37% sumarycznej emisji metanu, 65% emisji podtlenku azo-
tu oraz 9% emisji dwutlenku w�gla13. Z produkcji zwierz�cej pochodzi tak�e 64% 
emisji amoniaku, który przyczynia si� do zanieczyszczenia powietrza, gleby, wo-
dy, powstawania kwa�nych deszczy oraz uszkadzania warstwy ozonowej.  

Przyczyn� odej�cia od intensywnego rolnictwa na rzecz wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich w latach 90. XX wieku by�y m.in. nadprodukcja 
�ywno�ci, degradacja �rodowiska przyrodniczego spowodowana nadmiern� che-
mizacj� i mechanizacj� rolnictwa, wyludnianie si� terenów wiejskich, a tak�e 
kryzys spowodowany chorob� szalonych krów. 

Przeciwdzia�anie tym tendencjom znalaz�o odzwierciedlenie w Traktacie 
z Maastricht z 1992 r., w którym Unia Europejska przyj��a rozporz�dzenia pre-
miuj�ce wytwarzanie �ywno�ci o wysokiej jako�ci zwi�zanej ze �rodowiskiem 
i tradycj�. Wprowadzone zosta�y nast�puj�ce zasady: 

� rolnictwo ma za zadanie dostarcza	 �ywno�	 i �wiadczy	 us�ugi �rodo-
wiskowe; 

� rolnictwo ma wspiera	 formy gospodarowania przyjazne dla �rodowiska 
przyrodniczego; nale�y promowa	 rolnictwo ekologiczne; 

� rolnictwo ma wspiera	 ochron� zasobów naturalnych oraz ró�norodno�ci 
biologicznej i krajobrazowej; 

� redukowanie szkód �rodowiskowych spowodowanych dzia�alno�ci� rolnicz�. 

������������������������������������������������������������
12 K. Wiktorowski (2012), Rolnictwo ekologiczne a koncentracja kapita	u w sektorze rolno-
-spo�ywczym, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis”, Seria Oeconomica, 
292(66), s. 115-128. 
13 Globalne ostrze�enie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierz
t hodowlanych (2009), Ra-
port Stowarzyszenia Compassion in World Farming, Klub Gaja, s. 7. 
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G�ównym celem wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku 
jest nie tylko zapewnienie wystarczaj�cej ilo�ci �ywno�ci, ale przede wszystkim 
�ywno�ci o wysokiej jako�ci, produkowanej w sposób zrównowa�ony, zgodnie 
z wymogami w zakresie ochrony �rodowiska, zasobów wodnych, zdrowia i do-
brostanu zwierz�t, zdrowia ro�lin oraz zdrowia publicznego, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu stabilnych dochodów rolniczych.  

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej promuje model rolnictwa zrów-
nowa�onego, konkurencyjnego, dbaj�cego o jako�	 produktów rolnych, ochron� 
�rodowiska oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, a tak�e przywi�zuje 
istotne znaczenie do spo�ecznych funkcji rolnictwa. Zmiany, jakie dokonuj� si� 
w ramach wspólnej polityki rolnej UE, maj� na celu m.in. w wi�kszym stopniu 
uwzgl�dnia	 oczekiwania europejskich konsumentów w kwestii jako�ci produk-
tów rolnych i �ywno�ci; pozwoli	 rolnikom na swobodny wybór kierunku pro-
dukcji; gwarantowanie bezpiecze�stwa �ywno�ci; wyp�acanie dotacji rolnikom 
niezale�nie od wielko�ci produkcji, co poprawi konkurencyjno�	 oraz zwi�kszy 
orientacj� rynkow� producentów rolnych, a jednocze�nie zapewni rolnikom sta-
bilizacj� dochodów; ochron� �rodowiska przyrodniczego; trosk� o zdrowie i go-
dziwe warunki hodowli zwierz�t; rozwój produkcji �ywno�ci ekologicznej oraz 
wykreowanie nowej polityki jako�ci �ywno�ci.   

 
1.2. Alternatywne systemy rolnicze 

Zrównowa�one rolnictwo jest podstawow� potrzeb� spo�ecze�stwa oby-
watelskiego, któr� mo�na zaspokoi	 za pomoc� ró�nych modeli produkcyjnych, 
w tym rolnictwa ekologicznego i rolnictwa integrowanego okre�lanych mianem 
rolnictwa alternatywnego. 

Rolnictwo alternatywne w porównaniu z rolnictwem konwencjonalnym 
nie d��y do uzyskania wysokiego plonu kosztem du�ych nak�adów na chemiza-
cj� rolnictwa. Celem rolnictwa alternatywnego jest wytwarzanie �ywno�ci 
w sposób, który nie powoduje degradacji �rodowiska przyrodniczego. Ma to 
znaczenie zarówno z punktu widzenia ekonomicznego (popyt na produkty �yw-
no�ciowe wyprodukowane w sposób ekologiczny), jak równie� ekologicznego14.  
 

1.2.1. Rolnictwo ekologiczne 

Rolnictwo ekologiczne to sposób gospodarowania, który aktywizuj
c przy-
rodnicze mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie �rodków naturalnych, nie-

������������������������������������������������������������
14 D. Stankiewicz (1992), Rolnictwo alternatywne, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Eksper-
tyz, Warszawa, s. 1. 
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przetworzonych technologicznie, zapewnia trwa	
 �yzno�� gleby i zdrowotno�� 
zwierz
t oraz wysok
 jako�� biologiczn
 produktów rolnych15. 

Rolnictwo ekologiczne uwa�ane jest za jeden z podstawowych elementów 
zrównowa�onego rozwoju obszarów wiejskich. W Rozporz�dzeniu Rady (WE) 
nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekolo-
gicznych podano definicj� produkcji ekologicznej, zgodnie z któr� produkcja 
ekologiczna to ogólny system zarz
dzania gospodarstwem i produkcj
 �ywno�ci, 
	
cz
cy najkorzystniejsze dla �rodowiska praktyki, wysoki stopie� ró�norodno�ci 
biologicznej, ochron� zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów 
dotycz
cych dobrostanu zwierz
t i metod� produkcji odpowiadaj
c
 wymaga-
niom niektórych konsumentów preferuj
cych wyroby wytwarzane przy u�yciu 
substancji naturalnych i naturalnych procesów. Ekologiczna metoda produkcji 
pe	ni zatem podwójn
 funkcj� spo	eczn
: z jednej strony dostarcza towarów na 
specyficzny rynek kszta	towany przez popyt na produkty ekologiczne, a z drugiej 
strony jest dzia	aniem w interesie publicznym, poniewa� przyczynia si� do 
ochrony �rodowiska, dobrostanu zwierz
t i rozwoju obszarów wiejskich16. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Rady (WE) nr 834/2007: 
� Rolnictwo ekologiczne powinno funkcjonowa	 przede wszystkim w opar-

ciu o zasoby odnawialne, w ramach systemów rolniczych zorganizowanych 
na poziomie lokalnym. W celu ograniczenia zu�ycia zasobów nieodna-
wialnych odpady i produkty uboczne pochodzenia ro�linnego i zwierz�ce-
go powinny by	 poddawane recyklingowi, który umo�liwia uzyskanie sub-
stancji od�ywczych do nawo�enia gleby.  

� Ekologiczna produkcja ro�linna powinna przyczynia	 si� do utrzymywa-
nia i zwi�kszania �yzno�ci gleby, a tak�e zapobiega	 jej erozji. Ro�liny 
powinny by	 nawo�one poprzez ekosystem gleby, a nie za pomoc� doda-
wanych do gleby nawozów rozpuszczalnych. 

� Podstawowymi elementami systemu zarz�dzania ekologiczn� produkcj� 
ro�linn� s�: zarz�dzanie �yzno�ci� gleby, wybór gatunków i odmian, wie-
loletni p�odozmian, odpowiednie techniki uprawy oraz recykling substan-
cji organicznych. Dodatkowe nawozy, �rodki poprawiaj�ce �yzno�	 gleby 
i �rodki ochrony ro�lin powinny by	 u�ywane wy��cznie w przypadku, 
gdy ich u�ycie jest zgodne z celami i zasadami produkcji ekologicznej.  

 

������������������������������������������������������������
15 L. Zimny (2007), Definicje i podzia	y systemów rolniczych, „Acta Agrophysica”, 10(2), 
s. 507-518. 
16 Rozporz�dzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicz-
nej i znakowania produktów ekologicznych i uchylaj�ce rozporz�dzenie (EWG) nr 2092/91. 



19�
�

� Produkcja zwierz�ca ma podstawowe znaczenie w organizacji produkcji rol-
niczej w gospodarstwach ekologicznych, poniewa� dostarcza materii orga-
nicznej i substancji od�ywczych dla uprawianej gleby, przyczyniaj�c si� 
w ten sposób do poprawy stanu gleby i zrównowa�onego rozwoju rolnictwa. 

� A�eby unikn�	 zanieczyszczenia �rodowiska, zw�aszcza zasobów natural-
nych, takich jak gleba i woda, ekologiczna produkcja zwierz�ca powinna 
by	 z zasady powi�zana z u�ytkami rolniczymi, odpowiednimi wielolet-
nimi systemami p�odozmianu, a tak�e �ywieniem zwierz�t ekologicznymi 
paszami, wytworzonymi przez dane gospodarstwo lub przez s�siaduj�ce 
z nim gospodarstwa ekologiczne. 

� Ze wzgl�du na to, �e ekologiczny chów zwierz�t jest dzia�alno�ci� powi�-
zan� z u�ytkami rolniczymi, zwierz�ta powinny mie	, je�eli jest to mo�-
liwe, dost�p do otwartej przestrzeni lub pastwisk. 

� Ekologiczny chów zwierz�t powinien opiera	 si� na zasadzie poszanowa-
nia wysokich standardów dotycz�cych dobrostanu zwierz�t, zaspokaja	 po-
trzeby zwi�zane z trybem �ycia danego gatunku zwierz�t, a zarz�dzanie 
w odniesieniu do zdrowia zwierz�t powinno opiera	 si� na zapobieganiu 
chorobom. W zwi�zku z powy�szym szczególn� uwag� nale�y zwróci	 na 
warunki w pomieszczeniach dla zwierz�t, praktyki hodowlane i obsad� 
zwierz�t. Ponadto nale�y wybiera	 rasy zwierz�t, zwracaj�c uwag� na ich 
zdolno�	 do przystosowania si� do lokalnych warunków. Przepisy wyko-
nawcze dotycz�ce produkcji zwierz�cej i produkcji w sektorze akwakultury 
powinny gwarantowa	 co najmniej zgodno�	 z przepisami Europejskiej 
konwencji o ochronie zwierz�t hodowlanych i gospodarskich.  

� Celem systemu ekologicznej produkcji zwierz�cej powinno by	 to, a�eby 
w pe�nym cyklu produkcyjnym ró�nych gatunków zwierz�t znalaz�y si� wy-
��cznie zwierz�ta pochodz�ce z chowu ekologicznego. Dlatego system ten 
powinien wspiera	 wzbogacanie materia�u genetycznego zwierz�t chowa-
nych zgodnie z zasadami ekologicznego chowu i przyczynia	 si� do zwi�k-
szenia samodzielno�ci sektora, gwarantuj�c w ten sposób jego rozwój.  

� Ekologiczne produkty przetworzone powinny by	 produkowane przy 
u�yciu takich metod przetwarzania, które gwarantuj� przestrzeganie zasad 
produkcji ekologicznej i utrzymanie zasadniczych cech produktu na 
wszystkich etapach produkcji. 

� �ywno�	 przetworzona powinna by	 oznaczona jako ekologiczna, wy��cz-
nie je�eli wszystkie lub niemal wszystkie sk�adniki pochodzenia rolnego s� 
ekologiczne. Nale�y jednak ustanowi	 szczególne przepisy dotycz�ce zna-
kowania �ywno�ci przetworzonej zawieraj�cej sk�adniki rolne, których nie 
mo�na otrzyma	 ekologicznie (produkty my�listwa i rybactwa). Ponadto 
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w celu informowania konsumentów, zapewnienia przejrzysto�ci rynku 
i przyczynienia si� do stosowania sk�adników pochodz�cych z rolnictwa 
ekologicznego nale�y pod pewnymi warunkami umo�liwi	 odniesienie do 
produkcji ekologicznej w wykazie sk�adników. 

� A�eby umo�liwi	 dostosowanie norm i wymogów ekologicznych do lokal-
nych warunków klimatycznych lub geograficznych, szczególnych praktyk 
hodowlanych i stopnia rozwoju, nale�y stworzy	 mo�liwo�	 elastycznego 
podej�cia do zasad produkcji. Powinno to umo�liwi	 stosowanie odst�pstw 
od tych zasad, jednak wy��cznie w stopniu ograniczonym przez szczególne 
warunki okre�lone w prawodawstwie Wspólnoty. 

� Wa�n� kwesti� jest utrzymanie zaufania konsumentów do produktów rol-
nictwa ekologicznego. Z tego wzgl�du wyj�tki od wymogów maj�cych za-
stosowanie do produkcji ekologicznej powinny ogranicza	 si� wy��cznie 
do takich przypadków, w których zastosowanie odst�pstw od zasad pro-
dukcji zostanie uznane za uzasadnione.  
Gospodarowanie zgodne z wymogami systemu rolnictwa ekologicznego 

preferuje utrzymanie i wzbogacanie �yzno�ci gleby, wyklucza stosowanie na-
wozów przemys�owych, �rodków ochrony ro�lin oraz syntetycznych dodatków 
do pasz. Produkcja odbywa si� w zamkni�tym obiegu: gleba – ro�lina – zwierz�, 
przy zachowaniu podstawowej zasady rolnictwa ekologicznego, jak� jest osi�-
ganie równowagi paszowo-nawozowej17. L. Zimny uwa�a, �e taka forma gospo-
darowania nie zak�óca równowagi ekologicznej w ekosystemach18. Jest to typ 
rolnictwa zrównowa�onego pod wzgl�dem ekologicznym, ekonomicznym i spo-
�ecznym. System ten nie obci��a �rodowiska przyrodniczego, a jego wyró�ni-
kiem s� niskie nak�ady zewn�trzne19. 

Rolnictwo ekologiczne jest zatem najbardziej przyjazn� �rodowisku pro-
dukcj� rolnicz�. Dzi�ki kontrolowanym metodom produkcji oraz uprawie bez 
agrochemii przyczynia si� ono do zachowania bioró�norodno�ci i ochrony zaso-
bów naturalnych, a tak�e do produkcji �ywno�ci o wysokiej jako�ci. 
 Rolnictwo ekologiczne przynosi zró�nicowane korzy�ci, wpisuj�ce si� 
w koncepcj� rozwoju zrównowa�onego, i s� to: 

� ekonomiczno-spo�eczne – zapobiega nadmiernemu odp�ywowi ludno�ci 
wiejskiej, pozwala utrzyma	 miejsca pracy na obszarach wiejskich, jest 
energooszcz�dne; 

������������������������������������������������������������
17 S. Grykie� (2010), Rolnictwo ekologiczne w Polce [w:] Przekszta	cenia struktur regional-
nych. Aspekty spo	eczne, ekonomiczne i przyrodnicze, red. S. Ciok, P. Migo�, Instytut Geo-
grafii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wroc�awski, Wroc�aw, s. 321-330. 
18 L. Zimny (2007), Definicje i podzia	y systemów…, jw., s. 507-518. 
19 P. Ilnicki (2004), Polskie rolnictwo a ochrona �rodowiska, Wydawnictwo Akademii Rolni-
czej w Poznaniu, Pozna�. 



21�
�

� �rodowiskowe – zwi�ksza �yzno�	 gleby, zachowuje ró�norodno�	 biolo-
giczn�, w minimalnym stopniu obci��a �rodowisko; 

� etyczno-estetyczne – zachowuje zró�nicowany krajobraz rolniczy, kieruje 
si� zasadami etyki �rodowiskowej; 

� zdrowotne – zapewnia warto�	 od�ywcz� produktu, dostarcza produkty 
o wysokiej warto�ci od�ywczej20. 
Z danych G�ównego Urz�du Statystycznego wynika, �e w 2013 r. w Polsce 

by�o 19 872 ekologicznych gospodarstw rolnych z certyfikatem (w 2005 roku – 
1 463) oraz 6 726 ekologicznych gospodarstw rolnych w okresie przestawiania 
(w 2005 roku – 5 719). W latach 2005-2013 liczba ekologicznych gospodarstw 
rolnych wzros�a z 7 182 do 26 598, tj. 3,7-krotnie21. Zagadnienie to jest wa�ne dla 
Polski, poniewa� wspólna polityka rolna UE na lata 2014-2020 przewiduje zna-
cz�cy nacisk na kwestie ekologiczne. W ka�dym kraju Unii Europejskiej gospo-
darstwa o powierzchni powy�ej 15 ha b�d� musia�y posiada	 od 2017 r. co naj-
mniej 7% gruntów zaliczanych do obszarów proekologicznych (Ecological Focus 
Area, EFA) w stosunku do powierzchni gruntów ornych. 
 

1.2.2. Rolnictwo integrowane 

Rolnictwo integrowane to sposób gospodarowania, który umo�liwia reali-
zacje celów ekonomicznych i ekologicznych poprzez �wiadome wykorzystywanie 
nowoczesnych technik wytwarzania, systematyczne usprawnianie zarz
dzania 
oraz wdra�anie ró�nych form post�pu biologicznego w sposób sprzyjaj
cy reali-
zacji tych celów22.  

Mi�dzynarodowa Organizacja na Rzecz Biologicznej i Zintegrowanej Kon-
troli Szkodliwych Zwierz�t i Ro�lin (International Organisation for Biological 
and Integrated Control, IOBC) zdefiniowa�a integrowan� produkcj� jako: System 
rolniczy s	u�
cy produkcji �ywno�ci, który optymalizuje wykorzystanie natural-
nych zasobów i mechanizmów regulacji, zapewniaj
c w d	u�szej perspektywie 
trwa	e i zrównowa�one rolnictwo. System ten polega na starannym doborze bio-
logicznych metod, technik uprawy i procesów chemicznych, którego celem jest 
zapewnienie równowagi mi�dzy �rodowiskiem, op	acalno�ci
 i wymogami spo-
	ecznymi. Zasadniczo chodzi o dobrowolny model oparty na praktycznym i sta-
�ym zastosowaniu (poprzez wymian� wiedzy oraz do�wiadczenia mi�dzy obs�ug� 
techniczn�, rolnikami i gospodarstwami) narz�dzi innowacji i narz�dzi technolo-
gicznych, które – pod warunkiem efektywnego wykorzystania – umo�liwiaj� 

������������������������������������������������������������
20 W. �uczka-Baku�a (2007), Rynek �ywno�ci ekologicznej, PWE, Warszawa. 
21 GUS (2014), Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa, s. 136. 
22 L. Zimny (2007), Definicje i podzia	y systemów…, jw., s. 507-518. 
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osi�gni�cie norm jako�ci, bezpiecze�stwa i ochrony �rodowiska postulowanych 
przez obecne spo�ecze�stwo23. 

Koncepcj� integrowanej produkcji stosuje si� cz�sto jako synonim inte-
growanego rolnictwa. W wielu krajach nie czyni si� rozró�nienia mi�dzy tymi 
dwoma terminami. Mimo �e s� to równoleg�e systemy produkcji, posiadaj�ce 
wiele wspólnych elementów, maj� one odmienny charakter i stanowi� zró�nico-
wane modele, w�ród których rolnik mo�e wybiera	. Integrowana produkcja opie-
ra si� na wizji sektorowej obejmuj�cej ró�ne przepisy w zale�no�ci od produktu, 
a integrowane rolnictwo odnosi si� do ca�ego zarz�dzania gospodarstwem24. 

Integrowana produkcja obejmuje aspekty ekologiczne, etyczne, spo�eczne 
produkcji rolniczej, jak równie� kwesti� jako�ci i bezpiecze�stwa �ywno�ci. 
W rzeczywisto�ci uznaje si� integrowan� produkcj� za jeden z najistotniejszych 
mi�dzynarodowych standardów produkcji �ywno�ci25. Produkcja wysokiej jako-
�ci owoców i warzyw wykorzystuj�ca w sposób zrównowa�ony post�p tech-
niczny i biologiczny w uprawie, ochronie ro�lin i nawo�eniu, minimalizuj�ca 
niepo��dane efekty uboczne stosowanych agrochemikaliów, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem ochrony �rodowiska i zdrowia ludzi nosi miano integrowanej 
produkcji ro�lin (IP). Produkcja ta jest nowoczesnym system jako�ci �ywno�ci. 

W celu propagowania i obrony spójnych zasad integrowanej produkcji 
w Unii Europejskiej w 2001 roku utworzono Europejsk� Inicjatyw� na Rzecz 
Zrównowa�onego Rozwoju Rolnictwa (European Initiative for Sustainable 
Development in Agriculture, EISA). Jednym z pierwszych zada� EISA by�o 
stworzenie europejskiego kodeksu integrowanej produkcji, który pos�u�y� Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wy�ywienia i Rolnictwa (Food and Agri-
culture Organization of the United Nations, FAO) za podstaw� do okre�lenia 
zrównowa�onych praktyk w rolnictwie. 

 Produkty wytworzone w systemie integrowanej produkcji mog� uzyska	 
znak gwarancji, ale tylko wtedy, gdy spe�niaj� normy ogólne i normy techniczne 
specyficzne dla ka�dej z upraw. W Danii i Holandii certyfikacja nie dotyczy po-
jedynczego produktu, lecz ca�ego gospodarstwa stosuj�cego ten system produk-
cji. Obecnie wspó�istniej� znaki jako�ci na szczeblu krajowym i regionalnym. 
W Polsce jednostk� nadzoruj�c� ca�o�	 systemu integrowanej produkcji ro�lin  
jest Pa�stwowa Inspekcja Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa.  

Jednym z podstawowych obowi�zków producenta, który ubiega si� o certy-
fikat integrowanej produkcji ro�lin jest prowadzenie produkcji zgodnie z metody-

������������������������������������������������������������
23 Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo�eczny (2014a), NAT/596 Integrowana produkcja w Unii 
Europejskiej, Bruksela, s. 3. 
24 Tam�e, s. 3. 
25 Tam�e, s. 3. 
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kami zatwierdzonymi przez G�ównego Inspektora Ochrony Ro�lin i Nasiennic-
twa.�Metodyki integrowanej produkcji ro�lin zawieraj� m.in. takie elementy, jak:�
planowanie i zak�adanie uprawy z uwzgl�dnieniem doboru odmian, nawo�enie 
z uwzgl�dnieniem analiz gleby, stosowanie racjonalnych sposobów regulowania 
zachwaszczenia, piel�gnacja upraw, ochrona przed chorobami oraz szkodnikami 
z uwzgl�dnieniem metod niechemicznych, zasady higieniczno-sanitarne; ogólne 
zasady wydawania certyfikatów IP. 

Owoce pochodz�ce z integrowanej produkcji ro�lin s� systematycznie 
kontrolowane na obecno�	 substancji szkodliwych, g�ównie pozosta�o�ci �rod-
ków ochrony, azotanów oraz metali ci��kich. Ka�de gospodarstwo winno spe�-
nia	 równie� zasady integrowanej ochrony ro�lin okre�lone w rozporz�dzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wyma-
ga� integrowanej ochrony ro�lin26. Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z 8 marca 
2013 r. o �rodkach ochrony ro�lin zarz�dza si�, co nast�puje: 

§ 1.1. Integrowana ochrona ro�lin obejmuje wszystkie dost�pne dzia�ania 
i metody ochrony ro�lin przed organizmami szkodliwymi, w tym stosowanie 
przede wszystkim dzia�a� lub metod niechemicznych, a w szczególno�ci: 

1) Stosowanie p�odozmianu, terminu siewu lub sadzenia, lub obsady ro�lin, 
w sposób ograniczaj�cy wyst�powanie organizmów szkodliwych. 

2) Stosowanie agrotechniki w sposób ograniczaj�cy wyst�powanie organi-
zmów szkodliwych, w tym stosowanie mechanicznej ochrony ro�lin. 

3) Wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na organizmy 
szkodliwe oraz materia�u siewnego wytworzonego i poddanego ocenie 
zgodnie z przepisami o nasiennictwie. 

4) Stosowanie nawo�enia, nawadniania i wapnowania, w sposób ogranicza-
j�cy wyst�powanie organizmów szkodliwych. 

5) Przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji maszyn, opakowa� i innych 
przedmiotów, zapobiegaj�ce wyst�powaniu i rozprzestrzenianiu si� orga-
nizmów szkodliwych. 

6) Ochron� organizmów po�ytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjaj�-
cych ich wyst�powaniu, w szczególno�ci dotyczy to owadów zapylaj�-
cych i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych27. 
Bardzo cz�sto b��dnie mówi si�, �e integrowane rolnictwo jest czym� po-

�rednim mi�dzy rolnictwem konwencjonalnym i ekologicznym. Rolnictwo inte-
growane i ekologiczne maj� wspólny cel: produkcj� �ywno�ci w sposób najbar-
dziej zgodny z zasadami ochrony �rodowiska. Jednak narz�dzia i strategie ich 
osi�gni�cia ró�ni� si� od siebie. G�ówna ró�nica techniczna polega na tym, �e 
������������������������������������������������������������
26 Dz.U. z 2013 r., poz. 505. 
27�Dz.U. z 2013 r., poz. 455.�
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z integrowanego rolnictwa nie wyklucza si� syntetycznych chemikaliów, a w rol-
nictwie ekologicznym dobrowolnie ogranicza si� niektóre metody produkcji. 
W rolnictwie konwencjonalnym stosuje si� niektóre praktyki lub techniki istniej�-
ce w integrowanym rolnictwie. W istocie wymóg dotycz�cy integrowanej ochro-
ny ro�lin od 2014 roku, przedstawiony w dyrektywie dotycz�cej zrównowa�one-
go stosowania pestycydów28, jest kolejnym wspólnym elementem tych dwóch 
modeli produkcji rolniczej. Integrowana produkcja wyznacza kierunek, w którym 
stopniowo zmierza rolnictwo konwencjonalne. Jest to pozytywny wp�yw, który 
nale�y utrzyma	29. 

W przeciwie�stwie do systemu produktów ekologicznych lub sprawiedli-
wego handlu nie ma obecnie europejskich ram prawnych dotycz�cych integro-
wanej produkcji ani te� wytycznych wspólnotowych ukierunkowuj�cych ten do-
browolny model produkcji. Niemniej w ostatnich latach podj�to wiele inicjatyw 
publicznych w dziedzinie integrowanej produkcji, w niektórych wypadkach 
w oparciu o krajowe lub regionalne ramy prawne. W innych wypadkach podj�to 
inicjatywy prywatne kontrolowane przez wielkich detalistów. Skuteczno�	 sys-
temu jest obni�ona ze wzgl�du na z�o�ony proces certyfikacji, który w niektó-
rych krajach stanowi zbyt du�e obci��enie30. 

Obecnie integrowana produkcja dynamicznie si� rozwija, gdy� coraz wi�-
cej rolników dostrzega konieczno�	 zapewnienia op�acalno�ci, a jednocze�nie 
poprawy oddzia�ywania rolnictwa na �rodowisko, a tak�e na ochron� zasobów 
naturalnych. Mimo coraz wi�kszego zainteresowania ze strony sektora rolnego, 
mo�na zaobserwowa	, �e spo�ecze�stwu brakuje wiedzy na temat tego, co ozna-
cza integrowana produkcja i co mo�e ona wnie�	 do modelu zrównowa�onego 
rolnictwa31. 

Integrowana produkcja ��czy tradycyjne metody z nowoczesn� technolo-
gi�. Uwzgl�dnia najnowsz� wiedz�, a tak�e techniki opracowane w wyniku 
sta�ego i dynamicznego procesu przegl�du oraz oceny najnowszych osi�gni�	 
nauki. Za przyk�ad mo�e pos�u�y	 rolnictwo precyzyjne, które dzi�ki bardziej 
rozwini�tej technologii GPS (Global Positioning System) zapewnia rolnikom 
oszcz�dno�ci i ogranicza zanieczyszczenie �rodowiska dzi�ki zmniejszeniu 
wykorzystania sk�adników pokarmowych oraz pestycydów32. 
 
������������������������������������������������������������
28 Dyrektywa 2009/128 ustanawiaj�ca ramy wspólnotowego dzia�ania na rzecz zrównowa�o-
nego stosowania pestycydów. 
29 Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo�eczny (2014a), NAT/596 Integrowana…, jw., s. 5-6. 
30� Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo�eczny (2014b), NAT/596 Integrowana produkcja 
w Europie, Bruksela, s. 2. 
31 Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo�eczny (2014a), NAT/596 Integrowana…, jw., s. 7. 
32 Tam�e, s. 4. 
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1.3. Rolnictwo precyzyjne  

Rolnictwo precyzyjne jest wa�nym elementem rolnictwa zrównowa�one-
go. Definiuje si� go, jako prowadzenie produkcji rolniczej w sposób zapewnia-
j�cy wykonywanie odpowiednich zabiegów w odpowiednim czasie, z zastoso-
waniem minimalnej ilo�ci �rodków produkcji (przede wszystkim chemicznych), 
co umo�liwia zwi�kszenie efektywno�ci ekonomicznej oraz produkcyjnej z jak 
najmniejszym obci��eniem �rodowiska przyrodniczego33. A zatem rolnictwo 
precyzyjne to system rolniczy dostosowuj�cy wszystkie elementy agrotechniki 
do zmiennych (zró�nicowanych w przestrzeni i czasie) warunków na poszcze-
gólnych polach. W swoich za�o�eniach takie gospodarowanie umo�liwia uzy-
skanie wi�kszych plonów, o lepszej jako�ci, przy jednoczesnym obni�eniu kosz-
tów produkcji i ograniczeniu zanieczyszczenia �rodowiska34. 

Istot� i podstaw� dzia�ania w rolnictwie precyzyjnym jest zebranie infor-
macji o zmienno�ci przyrodniczej danego obszaru, na przyk�ad pola. Dzi�ki za-
awansowanej technice odbywa si� to z du�� dok�adno�ci� (nawet do 1 cm2). 
Uzyskane dane wykorzystuje si� do przygotowania i przeprowadzenia precyzyj-
nych zabiegów agrotechnicznych (nawo�enia czy ochrony ro�lin), które s� do-
stosowane do wykrytej zmienno�ci. Stosowanie rolnictwa precyzyjnego opiera 
si� zatem na du�ej dawce informacji i umiej�tno�ci jej przetworzenia. Wymaga 
ono zatem stosowania w praktyce zasad gospodarki opartej na wiedzy35. Pod-
staw� funkcjonowania rolnictwa precyzyjnego s� technologie satelitarne. Pierw-
szym dzia�aj�cym systemem wykorzystuj�cym technologie satelitarne jest ame-
ryka�ski GPS-NAVSTAR (Global Positioning System-NAVigation Signal 
Timing And Ranging). Poza nim pracuj� tak�e rosyjski system nawigacyjny 
GLONASS i chi�ski – BEIDOU36. Systemy informacyjne oparte na technolo-
giach satelitarnych wsparte urz�dzeniami naziemnymi zapewniaj� szerokie mo�-
liwo�ci w produkcji rolniczej. 

W rolnictwie precyzyjnym nacisk k�adzie si� na zarz�dzanie produkcj� 
rolnicz� w oparciu o informacje, co ma na celu zastosowanie w�a�ciwych roz-
wi�za� we w�a�ciwym miejscu i w�a�ciwym czasie, z uwzgl�dnieniem ró�no-
rodno�ci upraw i gleby w ramach pola. W systemach tych stosuje si� ró�ne no-
woczesne i zaawansowane technologie, takie jak systemy pozycjonowania 
������������������������������������������������������������
33 A. Munack (2004), Rolnictwo w trzecim tysi
cleciu – bie�
ce trendy i nowe wyzwania 
w in�ynierii rolniczej, „Post�py Nauk Rolniczych”, nr 3, s. 3-12. 
34 R. Baum, K. Wajszczuk, J. Wawrzynowicz (2012), Miejsce i rola rolnictwa precyzyjnego 
w koncepcji zrównowa�onego rozwoju gospodarstw rolnych, „Ekonomia i 
rodowisko”, 
nr 1(41), s. 73. 
35 Tam�e, s. 71-83. 
36 A. Ekielski (2012), Nawigacja satelitarna, czyli jak to dzia	a, „Agromechanika. Technika 
w Gospodarstwie”, nr 12, s. 18-20. 
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wspomagane satelitarnie, mapowanie plonów, teledetekcj�, technologie wyko-
rzystuj�ce czujniki do gromadzenia danych, systemy geoinformacyjne, ró�ne 
techniki doboru sposobu dystrybucji na polu i systemy wspierania procesu decy-
zyjnego. Rolnictwo precyzyjne wykorzystuje si� na wszystkich g�ównych eta-
pach procesu produkcji rolniczej, takich jak dostarczanie sk�adników od�yw-
czych, dystrybucja obornika, odchwaszczanie, zapobieganie chorobom oraz ich 
zwalczanie, a tak�e gospodarowanie wod�. Analogiczny post�p w przypadku 
hodowli zwierz�t gospodarskich oznacza stosowanie elektronicznych oznacze� 
oraz oprogramowania kieruj�cego decyzjami o karmieniu, reprodukcji, datach 
uboju itp. Ró�norodne podej�cia stosowane w ramach rolnictwa precyzyjnego 
znajduj� si� na ró�nych etapach rozwoju, pocz�wszy od bada� po dost�pno�	 na 
rynku. Techniki stosowane w rolnictwie precyzyjnym zacz�to wykorzystywa	 
przede wszystkim w wi�kszych i bardziej intensywnie zarz�dzanych gospodar-
stwach w pó�nocno-zachodniej Europie, np. w Danii, we Francji, w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii i Republice Czeskiej, a tak�e w USA i Australii. Ogranicze-
niem by�y do tej pory wysokie koszty sprz�tu oraz konieczno�	 wdro�enia go na 
du�ym obszarze w celu uzyskania zwrotu z inwestycji. Niemniej jednak, praw-
dopodobnie z biegiem czasu, praktyki w zakresie rolnictwa precyzyjnego b�d� 
rozprzestrzenia	 si� na wi�ksz� grup� rolników i przyczynia	 si� do znacznie 
lepszego zarz�dzania wieloma operacjami37. 

Bior�c pod uwag� zadania stawiane przed rolnictwem precyzyjnym, takie 
jak: minimalizacja nak�adów, poszanowanie �rodowiska, ochrona zasobów natu-
ralnych i ludzkich oraz dba�o�	 o godne i bezpieczne warunki pracy, a nast�pnie 
dostrzegaj�c ich zbie�no�	 z ogólnym celem rozwoju zrównowa�onego, nale�y 
uzna	, �e rolnictwo precyzyjne jest wa�nym, je�li nie najwa�niejszym, narz�-
dziem gwarantuj�cym rozwój zrównowa�ony. Je�li zatem rozwój zrównowa�o-
ny jest ide�, to precyzyjne rolnictwo jest narz�dziem wdra�ania i upowszechnia-
nia tej idei38.  
 

1.4. Rolnictwo konserwuj�ce 

Rolnictwo konserwuj�ce – to system produkcji oparty na trzech zasadach: 
minimalnej i niemechanicznej ingerencji w gleb� poprzez ograniczon� lub redu-
������������������������������������������������������������
37 R. Meyer (2013), Jak wy�ywi� 10 miliardów ludzi? Rozwi
zania technologiczne – hodowla 
ro�lin i innowacyjne rolnictwo, streszczenie, Institute for Technology Assessment and Sys-
tems Analysis, Karlsruhe, s. 3 oraz E. Underwood, D. Baldock, H. Aiking et al. (2013), Spo-
soby na zrównowa�on
 �ywno�� i rolnictwo w UE. Sprawozdanie podsumowuj
ce projekt 
STOA „Jak wy�ywi� 10 miliardów ludzi. Rozwi
zania technologiczne”, Instytut Europejskiej 
Polityki Ochrony 
rodowiska, Londyn/Bruksela, s. 7. 
38 G. Doruchowski (2008), Post�p i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym, „In�ynieria 
Rolnicza”, nr 9(107), s. 20. 
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kowan� do zera ork�, pokrycia gleby materia�em organicznym oraz zdywersyfi-
kowanej rotacji upraw (zró�nicowany p�odozmian). W�ród wykorzystywanych 
technik znajduj� si�: brak orki, orka strefowa, pasmowa lub rz�dowa, orka bez 
odwracania, powierzchniowe stosowanie pozosta�o�ci ro�linnych, sadzenie mi�-
dzyplonu oraz ugoru zielonego, mulczowanie pozosta�o�ci upraw, siew bezpo-
�redni i zarz�dzanie chwastami z u�yciem herbicydów kontaktowych. Celem 
jest zapobieganie degradacji gleby oraz zachowanie i poprawa jej �yzno�ci po-
przez sprzyjanie naturalnym biologicznym procesom, które zachodz� nad ziemi� 
i pod ni�. Ograniczona uprawa roli lub jej brak oznacza ograniczenie wykorzy-
stania energii oraz mniejsz� oksydacj� w�gla w glebie. Nie s� to dzia�ania od-
powiednie dla wszystkich gleb, wymagaj� specjalistycznego sprz�tu, nowych 
umiej�tno�ci w zakresie zarz�dzania, a tak�e ch�ci do przestawienia si� na zu-
pe�nie inne podej�cie obejmuj�ce trwa�e stosowanie herbicydów. Dane Eurosta-
tu wskazuj�, �e w 2011 roku w ten sposób uprawiano zaledwie 3,4% u�ytków 
rolnych w Unii Europejskiej39. 

Na ca�ym �wiecie rolnictwo konserwuj�ce stosuje si� na oko�o 125 mln ha 
(oko�o 9% gruntów uprawnych), g�ównie w Ameryce Po�udniowej i Pó�nocnej 
oraz Australii. W Europie rolnictwo konserwuj�ce nie jest rozpowszechnione. 
Wed�ug ró�nych szacunków w 2010 roku uprawy zerowe w UE-27 stosowano 
na powierzchni 1,4-3,5 mln ha, tj. na 1,3-3,4% gruntów uprawnych40. 

 
1.5. Mieszane systemy rolnicze 

Mieszane systemy rolnicze obejmuj�ce zintegrowan� hodowl� zwierz�t 
gospodarskich oraz produkcj� roln� w ramach jednego gospodarstwa to znacz-
nie bardziej tradycyjne podej�cie. Niemniej jednak szczególnie istotne s� nadal 
pewne podstawowe zasady, w tym mo�liwo�	 zamkni�cia obiegu na przyk�ad 
poprzez produkcj� paszy dla zwierz�t gospodarskich w gospodarstwie i wyko-
rzystywanie obornika przy produkcji upraw. Systemy te zanika�y w Europie 
przez wiele lat. W chwili obecnej, wed�ug Eurostatu, ich udzia� to oko�o 12% 
unijnych terenów rolnych oraz 13% gospodarstw, przy czym pod wieloma 
wzgl�dami maj� one potencja� w zakresie zwi�kszania poziomu zrównowa�one-
go charakteru rolnictwa, o ile tylko uda si� rozwin�	 i rozpowszechni	 bardziej 
rentowne systemy41. 

������������������������������������������������������������
39 E. Underwood, D. Baldock, H. Aiking et al. (2013), Sposoby na zrównowa�on
 �ywno�� 
i rolnictwo w UE…, jw., s. 7 oraz R. Meyer (2013), Jak wy�ywi� 10 miliardów ludzi? Rozwi
-
zania..., jw., s. 3. 
40 R. Meyer (2013), Jak wy�ywi� 10 miliardów ludzi? Rozwi
zania..., jw., s. 4. 
41 E. Underwood, D. Baldock, H. Aiking et al. (2013), Sposoby na zrównowa�on
 �ywno�� 
i rolnictwo w UE…, jw., s. 7-8. 
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1.6. Agrole�nictwo 

Agrole�nictwo oznacza dziedzin� wiedzy i praktyki, która ��czy w sposób 
celowy rolnictwo i le�nictwo, tworz�c zintegrowany system u�ytkowania ziemi. 
W takim systemie wykorzystanie gruntu do uprawy ro�lin lub do wypasu zwierz�t 
��czone jest z jednoczesnym wzrostem drzew na tym samym terenie. Celowe wy-
korzystanie drzew w gospodarstwie rolnym to najprostsza definicja agrole�nic-
twa. W wielu definicjach podkre�la si�, �e agrole�nictwo – to zbiorcza nazwa dla 
systemów zagospodarowania ziemi, które poprzez zarz�dzanie zasobami natural-
nymi optymalizuj� korzy�ci ekonomiczne i ekologiczne z wzajemnych zale�no�ci 
biologicznych elementów systemu oraz przynosz� korzy�ci spo�eczne42.  

Celem agrole�nictwa jest wykorzystanie komplementarno�ci. Przyk�a-
dem takich systemów s� tradycyjne systemy agrole�nictwa le�no-ornego, takie 
jak dehasa w Hiszpanii czy montados w Portugalii, a tak�e ich nowocze�niej-
sze pochodne, takie jak systemy uprawy alejowej. Wi�kszo�	 tradycyjnych 
systemów, w tym zadrzewione pastwiska oraz sady ze zwierz�tami gospodar-
skimi, zanikaj� na terenie Europy i s� obecnie rzadkie w wi�kszo�ci regionów. 
Niektóre z nich s� chronione ze wzgl�du na bardzo wysok� warto�	 zwi�zan� 
z ró�norodno�ci� biologiczn�. Brakuje danych na temat dok�adnej skali zjawi-
ska. Niemniej jednak niektóre stosowane zasady, takie jak utrzymywanie rygo-
rystycznego obiegu substancji od�ywczych, mog�yby by	 bardzo przydatne 
z perspektywy zrównowa�onych systemów w przysz�o�ci i nios� równie� po-
tencja� w zakresie bada� i rozwoju43.  

W systemach agrole�niczych uprawy roczne specjalnie ��czy si� z drze-
wami. Agrole�nictwo to raczej zestaw zasad my�lenia i projektowania, a nie 
ustalone schematy sadzenia ro�lin. Celem tego podej�cia jest produktywne wy-
korzystanie ró�nych nisz �rodowiskowych przy jednoczesnym ograniczeniu do 
minimum konkurencji wewn�trz- i mi�dzygatunkowej, a tak�e wdro�enie 
i utrzymanie �cis�ego cyklu obiegu sk�adników od�ywczych, w tym wi�zanie 
azotu za pomoc� drzew str�czkowych. Wa�nym efektem stosowania systemów 
agrole�niczych jest zró�nicowanie produkcji rolniczej. Na ca�ym �wiecie stwo-
rzono niezliczon� liczb� systemów agrole�niczych. Szacuje si�, �e w skali ca-
�ego globu agrole�nictwo stosuje si� na oko�o 375-425 mln ha lub oko�o 20% 
u�ytków rolnych44. 

 

������������������������������������������������������������
42 A. Dzier�y�ska (2011), Agrole�nictwo w Europie – zacofanie czy post�p?,�„Post�py Nauk 
Rolniczych”, nr 4, s. 129-141.�
43 E. Underwood, D. Baldock, H. Aiking et al. (2013), Sposoby na zrównowa�on
 �ywno�� 
i rolnictwo w UE…, jw., s. 8. 
44 R. Meyer (2013), Jak wy�ywi� 10 miliardów ludzi? Rozwi
zania..., jw., s. 4. 
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Tabela I.1. Podstawowe systemy agrole�nictwa we wspó�czesnej Europie 

Podtyp, system 
lub praktyka 
agrole�nictwa 

Organizacja sk�adowych Funkcje 
sk�adowych 

w przestrzeni w czasie 

Le�no-orny 
Uprawa alejowa 

Drzewa graniczne 

Drzewa 
uprawa alejowa – szeroko 
rozstawione rz�dy lub pasy 
przemienne drzew i upraw, 
drzewa graniczne – opaski 
liniowe wokó� uprawy 
Mi�dzyuprawa 
roczne lub trwa�e ro�liny 
uprawne 

Równoczesno�	 Produkty 
drzewne 
i spo�ywcze 
lub paszowe 

Le�no-orny 
Ulepszone ugory 

Drzewa szybko rosn�ce,  
najlepiej z symbioz� azotow� 
Pole od�ogowane 

Nast�pstwo – 
faza 
od�ogowania 

Poprawa 
�yzno�ci gleby,  
produkty 
drzewne 
(biopaliwo) 

Le�no-orny 
i le�no-pastwiskowy 

Drzewa 
wielofunkcyjne 

Drzewa owocowe lub inne, 
przypadkowo lub systema-
tycznie rozmieszczone, rzadko 
rozproszone – krajobraz 
parkowy 
Pole uprawne lub pastwisko 

Równoczesno�	 
lub nast�pstwo 
z zaz�bianiem 
w czasie 

Produkcja 
owoców, 
drewna, 
opa�u,  
upraw i paszy 

Le�no-pastwiskowy 
Pastwiska le�ne 

Drzewa lasu naturalnego – 
rozmieszczenie przypadkowe 
Drzewa lasu sztucznego – 
rozmieszczenie systematyczne 
Uprawa i wypas 
pod koronami drzew 
uprawa ro�lin paszowych 
jednorocznych i trwa�ych, 
wypas zwierz�t gospodarskich 

Równoczesno�	 
i nast�pstwo 

Produkty 
drzewne, 
ochrona i os�ona 
dla zwierz�t, 
produkty 
zwierz�ce 

Gospodarstwo 
le�ne 

Drzewa lasu naturalnego – 
rozmieszczenie przypadkowe 
Drzewa lasu sztucznego – 
rozmieszczenie systematyczne 
Uprawa pod koronami 
drzew – ro�liny specjalne, 
cieniolubne, grzyby 

Równoczesno�	 Produkty 
drzewne 
i spo�ywczo- 
-przyprawowe, 
medyczne lub 
dekoracyjne 

Nadbrze�ne pasy 
buforowe 

Pasy ro�linno�ci trwa�ej – 
drzewa/krzewy/trawy 
naturalne lub sztuczne mi�dzy 
polem i zasobami wodnymi 
(strumie�, staw, jezioro, 
mokrad�o) 

Równoczesno�	 Ochrona jako�ci 
wody, 
bioró�norodno�	

�ród	o: A. Dzier�y�ska, 2011, s. 131. 
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W Europie systemy le�no-orne, po��czenie upraw rocznych oraz krze-
wów/drzew, niegdy� by�y powszechnie stosowanymi tradycyjnymi systemami 
upraw, od których si� obecnie odchodzi. Po cz��ci zrezygnowano z nich ju� zu-
pe�nie lub uprawy takie podupadaj�. W przypadku Unii Europejskiej dost�pne 
s� jedynie fragmentaryczne dane dotycz�ce zakresu stosowania agrole�nictwa. 
Agrole�nictwo le�no-orne nadal ma znaczenie w wielu regionach Morza 
ród-
ziemnego45. Ró�ne systemy agrole�nictwa stosowane wspó�cze�nie w Europie 
przedstawiono w tabeli I.1. 

Wprowadzanie, stosowanie i rozwijanie nowoczesnych systemów agro-
-le�nych mo�e by	 uznane za post�p, poniewa�: 

� Agrole�nictwo jest celowym i �wiadomym wykorzystaniem praw natury, 
w celu zaspokajania potrzeb cz�owieka bez naruszenia równowagi �rodo-
wiska przyrodniczego. System agrole�nictwa, wzorowany na naturalnych 
ekosystemach (niespotykany w naturze), jest z�o�onym i dynamicznym 
ekosystemem celowo kreowanym przez cz�owieka.  

� Agrole�nictwo, dopuszczaj�c rozwa�ne stosowanie nawo�enia mineralne-
go i chemicznych metod ochrony w nowoczesnych technologiach, redu-
kuje rozmiary chemizacji, koszty ekonomiczne i �rodowiskowe produkcji, 
a jednocze�nie wprowadza mechanizmy ochrony gleby, wody i powietrza. 

� Agrole�nictwo jest wspó�czesnym sposobem produkcji, tworzony i zarz�-
dzany przez cz�owieka, jednocze�nie uwzgl�dnia cz�owieka jako integral-
ny sk�adnik systemu. Cz�owiek jest si�� sprawcz� w systemie agrole�nic-
twa, a zarazem wyra�nie cz��ci� systemu, powi�zan� licznymi oddzia�y-
waniami z abiotycznymi oraz biotycznymi elementami systemu. Drzewa 
przyczyniaj� si� do powstawania �rodowiska przyjaznego cz�owiekowi, 
tworz�c korzystny mikroklimat. Sprzyja on równie� organizmom dzikiej 
przyrody, w tym tak�e sprzymierze�com cz�owieka w walce ze szkodni-
kami i chorobami ro�lin. 

� Agrole�nictwo pozwala na du�� ró�norodno�	 systemów produkcyjnych, 
od ma�ych gospodarstw o tradycyjnych praktykach do gospodarstw du-
�ych, wykorzystuj�cych nowoczesne technologie m.in. mechanicznej pie-
l�gnacji drzew i zbioru owoców. Ró�norodno�	 systemów za� jest zaple-
czem dla podtrzymania bioró�norodno�ci. 

� Agrole�nictwo wi��e si� ze zmian� perspektywy czasowej i skali w sensie 
spo�ecznym, przej�ciem od zaspokajania aktualnych, indywidualnych po-
trzeb do zaspokajania przysz�ych potrzeb nast�pnego pokolenia. D�ugi ho-
ryzont czasowy uprawy drzew powoduje, �e dochody z drewna uzyskaj� 
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45 R. Meyer (2013), Jak wy�ywi� 10 miliardów ludzi? Rozwi
zania..., jw., s. 4. 
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dzieci rodziców, którzy zainwestowali w sadzenie drzew, a korzy�ci �ro-
dowiskowe stan� si� dobrem ogólnym46. 
Zadania, jakim musi sprosta	 agrole�nictwo, a�eby sta	 si� konkurencyj-

nym w stosunku do wielkoobszarowego, intensywnego rolnictwa, le�nictwa czy 
ogrodnictwa, dotycz�: 

� doboru komplementarnych gatunków ro�lin uprawnych i drzewiastych 
oraz zwierz�t odpowiednich do ró�nych rejonów klimatyczno-glebowych 
Europy; 

� reakcji na zmiany klimatyczne, zw�aszcza przystosowania agrole�nictwa 
do warunków suszy i intensywnych opadów oraz zwi�kszenia produk-
tywno�ci i sekwestracji w�gla; 

� ulepszania genotypów uprawianych ro�lin, z uwzgl�dnieniem du�ego 
zró�nicowania gatunków w agrole�nictwie, a�eby dostarczy	 produktów 
pochodz�cych z drzew o du�ej warto�ci rynkowej (np. orzechów) i o wy-
sokiej jako�ci (np. drewna); 

� zrównowa�enia ekosystemów, tzn. zapewnienia równowagi zapotrzebo-
wania ro�lin i zwierz�t na zasoby �rodowiskowe z zaopatrzeniem w te za-
soby przez umiej�tne zarz�dzanie systemami agrole�nictwa i opracowanie 
narz�dzi ilo�ciowej i jako�ciowej oceny korzystnego wp�ywu agrole�nic-
twa na �rodowisko; 

� badania mikroflory, makroflory oraz mikrofauny glebowej w celu rozpo-
znania sk�adników gleby wymagaj�cych interwencji poprzez praktyki 
agrole�nictwa; 

� zapewnienia ochrony biologicznej i agrotechnicznej produkcji w syste-
mach agrole�nictwa; 

� prowadzenia analizy jako�ci produktów, wspierania wysokiej jako�ci pro-
duktów przez system �wiadectw jako�ci i ochron� jako�ci47.  
Agrole�nictwo jest w Polsce ma�o popularne. Wed�ug Wojciecha Majdy, 

specjalisty z zakresu agrole�nictwa, g�ównym powodem s� ma�e opady deszczu 
oraz ma�o �yzne gleby. Nie oznacza to jednak, �e klimat, warunki atmosferycz-
ne oraz gleby stoj� na przeszkodzie tego typu uprawom. Problemy te mo�na 
przezwyci��y	, np. przez lepsze nawadnianie upraw. Gospodarstwa ekologicz-
ne, które stawiaj� przede wszystkim na jako�	 produktów, mog� by	 miejscem, 
gdzie narodzi si� moda na agrole�nictwo w Polsce48.  
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46 A. Dzier�y�ska (2011), Agrole�nictwo w Europie…, jw., s. 129-141.�
47 Tam�e, s. 129-141.�
48 http://ksow.pl/wpr-po-2013-roku/uwagi-i-opinie/agrolesnictwo-na-obszarach-wiejskich.html. 
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2. Rolnictwo konwencjonalne versus rolnictwo ekologiczne 

Rolnictwo ekologiczne istotnie ró�ni si� od rolnictwa konwencjonalnego. 
Produkcja w ekologicznym gospodarstwie rolnym odchodzi od technologii spe-
cjalistycznych i uproszczonych, a opiera si� na p�odozmianie, nawozach orga-
nicznych, naturalnych paszach, naturalnych �rodkach ochrony ro�lin, doborze 
gatunków i odmian o naturalnej odporno�ci na choroby oraz na miejscowych 
rasach i gatunkach (tab. I.2). Wa�ny warunek rolnictwa ekologicznego stanowi 
nieprzekraczanie dopuszczalnych st��e� substancji szkodliwych w powietrzu, 
wodzie i glebie. To przes�dza o oczywistych korzy�ciach rolnictwa ekologicz-
nego w sferze �rodowiskowej. Korzy�ci rolnictwa ekologicznego wyst�puj� 
równie� w sferze ekonomiczno-spo�ecznej, zdrowotnej, etycznej i estetycznej49. 
 

Tabela I.2. Rolnictwo konwencjonalne a rolnictwo ekologiczne 

Rolnictwo konwencjonalne Rolnictwo ekologiczne 

Energia kopalin Wykorzystanie odnawialnych �róde� energii 

Sterowanie okre�lonymi uprawami Sterowanie ca�ym gospodarstwem 

Eksploatacja a� do degradacji Programowa ochrona krajobrazu 

Produkcja �redniej jako�ci biologicznej Produkcja wysokiej jako�ci biologicznej 

Z�a jako�	 przechowalnicza Dobra jako�	 przechowalnicza 

Maksymalizacja plonów Plon optymalny 

Intensywno�	 gospodarowania 
i obszar nieskoordynowany 

z warunkami produkcji i �rodowiska 

Obszar gospodarowania 
i optymalna agrotechnika  
w stosunku do �rodowiska 

Zalecenia specjalizacji 
oparte g�ównie 

na kalkulacji ekonomicznej 

Specjalizacja dopuszczalna w ramach 
zasady prawid�owego 

funkcjonowania gospodarstwa 

Znaczna chemizacja – nawozy mineralne, 
pestycydy, syntetyczne regulatory wzrostu 

Ograniczenie lub zaniechanie 
chemizacji 

Mechanizacja g�ównie  
w aspekcie u�atwiania sobie pracy 

Mechanizacja dostosowana do warunków 
glebowych, potrzeb ro�lin i zwierz�t 

Ska�enie �rodowiska Ochrona gleby i wody 

Jako�	 przypadkowa Produkty najwy�szej jako�ci 

�ród	o: J.St. Zegar (2012), Wspó	czesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa, s. 33-34. 
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49 J.St. Zegar (2012), Wspó	czesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa, s. 33-34. 
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Na �wiecie przeprowadzono wiele bada� dotycz�cych porównania rolnic-
twa konwencjonalnego i rolnictwa ekologicznego. W wi�kszo�ci s� one zgodne, 
�e rolnictwo ekologiczne przyczynia si� do znacznie bogatszego sk�adu gleby 
i wi�kszej bioró�norodno�ci, a tym samym do utrzymania �yzno�ci ziemi w d�u-
gim okresie. Rolnictwo ekologiczne poch�ania mniej energii i mniej �rodków 
chemii rolnej ni� rolnictwo konwencjonalne, przez co jest bardziej oszcz�dne.  

Rolnictwo ekologiczne jako system bardzo restrykcyjny z punktu widzenia 
ochrony �rodowiska, co wyra�a si� m.in. ca�kowitym zakazem stosowania �rod-
ków produkcji pochodzenia przemys�owego (nawozy sztuczne, �rodki chemicznej 
ochrony ro�lin), jest z punktu widzenia produktywno�ci czynników produkcji sys-
temem mniej wydajnym ni� rolnictwo konwencjonalne. Z kolei rolnictwo kon-
wencjonalne, korzystaj�ce ze �rodków produkcji pochodzenia przemys�owego, 
stanowi okre�lone obci��enie dla �rodowiska przyrodniczego i tym samym jest 
mniej skuteczne pod wzgl�dem osi�ganych celów ekologicznych50.  

W 2007 roku naukowcy z Uniwersytetu Michigan w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki opracowali wyniki 293 dotychczas przeprowadzonych bada� po-
równawczych rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego. Z raportu wynika, 
�e w krajach rozwini�tych plony rolnictwa ekologicznego niemal dorównuj� 
plonom rolnictwa konwencjonalnego (�rednio s� 8% ni�sze), za� w krajach roz-
wijaj�cych si� rolnictwo ekologiczne daje znacznie wi�ksze plony ni� rolnictwo 
konwencjonalne (�rednio a� 80% wy�sze)51. 

Z licznych bada� wynika, �e rolnictwo ekologiczne powoduje mniejsze 
emisje gazów cieplarnianych ni� rolnictwo konwencjonalne. H. Rogall uwa�a, 
�e dzi�ki ca�kowitemu przestawieniu si� na rolnictwo ekologiczne mo�na 
zmniejszy	 emisj� gazów cieplarnianych o 20% (27 mln t ekwiwalentu CO2)52. 

Rolnictwo ekologiczne mo�e by	 alternatyw� dla pewnej grupy gospo-
darstw, zw�aszcza na obszarach cennych przyrodniczo, o atrakcyjnym krajobra-
zie i znacznych zasobach si�y roboczej. Niew�tpliwie system ekologiczny zdo-
b�dzie trwa�e miejsce w polskim rolnictwie. Jednak jego udzia� nie przekroczy 
wed�ug wersji pesymistycznej 2-3% u�ytków rolnych w skali kraju, a wed�ug 
wersji optymistycznej si�gnie poziomu 5-7%53. W Polsce wyst�puj� jednak du�e 
potencjalne mo�liwo�ci jego rozwoju. 

������������������������������������������������������������
50 H. Runowski (2009), Rolnictwo ekologiczne – rozwój czy regres?, „Roczniki Nauk Rolni-
czych”, Seria G, t. 96, z. 4, s. 183. 
51 C. Badgley, J. Moghtader, E. Quintero et al. (2007), Organic agriculture and the global 
food supply, “Renewable Agriculture and Food Systems”, 22(02), pp. 86-108; J. Szambelan 
(2011), Czy rolnictwo ekologiczne mo�e wy�ywi� �wiat? [http://www.globalnepoludnie.pl]. 
52 H. Rogall (2010), Ekonomia zrównowa�onego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo 
ZYSK, Pozna�. 
53 S. Krasowicz (2009), Mo�liwo�ci rozwoju ró�nych systemów rolniczych…, jw., s. 119-120. 
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Przemiany zachodz�ce we wspó�czesnym rolnictwie, g�ównie europej-
skim, b�d� sprzyja	 rozwojowi dwóch systemów rolniczych: ekologicznego 
i integrowanego. Wydaje si�, i� w Polsce w najbli�szych latach integrowany 
system rolniczy b�dzie rozwija� si� przede wszystkim w sektorze produkcji 
owoców i warzyw. Jego intensywniejszy rozwój w gospodarstwach z dominuj�-
cym udzia�em upraw polowych b�dzie zale�a� w du�ym stopniu od wprowadze-
nia dotacji do tego typu gospodarowania w ramach wspólnej polityki rolnej Unii 
Europejskiej. W przypadku wprowadzenia tego typu wsparcia mo�na przewi-
dywa	, i� w najbli�szych latach udzia� u�ytków rolnych prowadzonych metod� 
integrowan� mo�e przekroczy	 5%54.  
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54 J. Ku�, J. Stalenga (2006), Perspektywy rozwoju ró�nych systemów…, jw., s. 24. 
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II 

ZRÓWNOWA�ONA DIETA  

Na �wiecie w latach 2012-2014, wed�ug Organizacji Narodów Zjedno-
czonych ds. Wy�ywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, FAO), oko�o 805 mln osób cierpia�o z powodu chronicznego 
niedo�ywienia55. Liczba ta nie odzwierciedla jednak wszystkich wymiarów nie-
do�ywienia, w tym niedo�ywienia utajonego (jako�ciowego) z powodu niedobo-
ru mikroelementów, które mo�e dotyczy	 oko�o dwóch miliardów ludzi. W�ród 
nich s� osoby, które spo�ywaj� �ywno�	 w nadmiarze i wydawa	 by si� mog�o, 
�e dostarczaj� organizmowi wszystkich niezb�dnych sk�adników potrzebnych 
do prawid�owego funkcjonowania organizmu. Niestety tak nie jest. Paradoksem 
jest to, i� ludzie ci cz�sto maj� nadwag� b�d� cierpi� z powodu oty�o�ci.  

Mimo wyst�powania licznych diet maj�cych swój rodowód w danym kra-
ju, obserwuje si� zauwa�alne zmiany w ró�nych cz��ciach �wiata w kierunku 
ujednolicenia, czyli homogenizacji diety. Wp�ywa to na za�amanie si� tradycyj-
nych systemów �ywno�ciowych i braku zró�nicowania produktów �ywno�cio-
wych w diecie. Zmiany, które do tej pory odnotowywano w miastach obecnie 
rozszerzaj� si� na tereny wiejskie. Dieta ludno�ci wiejskiej oparta o lokalne pro-
dukty zosta�a poddana westernizacji. Masowo zacz�to stosowa	 diet� wysoko-
energetyczn�, zawieraj�c� produkty mi�sne, nabia�, nasycone t�uszcze i cukier, 
a zarazem ubog� w mikroelementy i b�onnik. Spo�ycie tradycyjnych podstawo-
wych produktów �ywno�ciowych uleg�o zmniejszeniu, w tym zbó� i przetworów 
zbo�owych. Taki stopie� uproszenia diety jest wielce niepokoj�cy. Dowody na-
ukowe potwierdzaj�, �e wzorce �ywno�ciowe wskazuj�ce na diet� zachodni�, 
czyli diet� bogat� w t�uszcze (g�ównie nasycone kwasy t�uszczowe i kwasy 
t�uszczowe typu trans), cukry proste i sól, a zarazem ubog� w owoce, warzywa, 
ro�liny str�czkowe, produkty pe�noziarniste i orzechy, stanowi� powa�ne zagro-
�enie (po�rednie i bezpo�rednie) dla rozwoju przewlek�ych chorób niezaka�-
nych, takich jak cukrzyca, nadci�nienie t�tnicze, choroby serca, niektóre nowo-
twory, a tak�e oty�o�	56.  

Wskazane jest zatem, a�eby dieta polega�a nie tylko na zapewnieniu ilo�ci 
dostarczanego pokarmu pod wzgl�dem energetycznym, ale tak�e na jako�ci spo-
�ywanego pokarmu, czyli dostarczeniu niezb�dnych sk�adników od�ywczych 
������������������������������������������������������������
55�FAO (2014), The State of Food Insecurity in the World. Strengthening the enabling environ-
ment for food security and nutrition, Rome, p. 8.�
56 WCRF/AICR (2007), Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: 
 A Global Perspective, Washington, DC: AICR, pp. 325-330. 
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wystarczaj�cych do zapewnienia potrzeb �ywieniowych (w tym sk�adników mi-
neralnych i witamin). Zalecenia �ywieniowe dla poszczególnych grup ludno�ci 
s� skierowane na uzyskiwanie efektów zdrowotnych, podczas gdy inne zagad-
nienia zwi�zane ze zrównowa�eniem �rodowiskowym b�d� ekonomicznym 
wci�� pozostaj� nieuwzgl�dnione. Przy ustalaniu diet coraz wa�niejsze jest wy-
korzystanie produktów, które w jak najmniejszym stopniu oddzia�ywaj� na �ro-
dowisko, czyli produktów �ywno�ciowych, których ca�y proces produkcyjny, 
tj. „od pola do sto�u” przebiega z zachowaniem równowagi wzgl�dem wykorzy-
stania ekosystemu.  

Produkcja �ywno�ci jest jednym z g�ównym czynników odpowiedzial-
nych za emisj� gazów cieplarnianych57, które s� g�ówn� przyczyn� efektu cie-
plarnianego. Oko�o 70% wody u�ytkowanej na �wiecie jest wykorzystywane 
w produkcji �ywno�ci58, a 38% powierzchni ziemi (wolnej od lodu) jest zwi�za-
ne z produkcj� rolnicz�. Od pocz�tków dzia�alno�ci rolniczej na poziomie glo-
balnym z 300 000 gatunków ro�lin – 10 000 by�o wykorzystywanych na cele 
�ywno�ciowe, z czego 150-200 gatunków by�o wszechstronnie uprawianych. 
Obecnie cztery z nich – ry�, kukurydza, pszenica i ziemniaki – pokrywa 50% 
dostarczanych kalorii, a 30 gatunków pokrywa ��cznie 90% �wiatowego zapo-
trzebowania na energi�59. Wed�ug danych FAO 30-procentowa utrata bioró�no-
rodno�ci zwi�zana jest z produkcj� zwierz�c�. Mi�dzynarodowa Unia Ochrony 
Przyrody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) szacuje, �e 
22 236 gatunków zwierz�t i ro�lin na 74 106 jest zagro�onych wygini�ciem60. 

Post�puj�ca degradacja �rodowiska przyrodniczego, pod wzgl�dem wyko-
rzystania zasobów naturalnych (woda, gleba), przy produkcji �ywno�ci, sprawia, 
�e potrzebne jest uwzgl�dnienie aspektów �rodowiskowych w ca�ym �a�cuchu 
rolno-�ywno�ciowym (rys. II.1). Sektor �ywno�ciowy, po sektorze energetycz-
nym, jest g�ównym czynnikiem determinuj�cym globalne zrównowa�enie61. Je-
go sprawne oraz efektywne dzia�anie powinno minimalizowa	 wykorzystanie 
i degradacj� �rodowiska przyrodniczego oraz utrat� bioró�norodno�ci. 

������������������������������������������������������������
57 Gazy cieplarniane s� okre�lane tak�e jako gazy szklarniowe. Powstaj� one w sposób natu-
ralny oraz poprzez dzia�alno�	 cz�owieka. Do gazów cieplarnianych zaliczamy m.in. par� 
wodn�, dwutlenek w�gla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), ozon (O3), sze�cioflu-
orek siarki (SF6), fluorow�glowodory (HFCs), perfluorow�glowodory (PFCs).   
58 WWF-UK (2013a), A 2020 vision for the global food system, Panda House, Weyside Park, 
Godalming, Surrey. 
59 FAO (2010), The Second Report on the State of the World’s Plant Genetic Resources for 
Food and Agriculture, Rome.  
60 IUCN (2014), The IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org; data 
odczytu 12.08.2014 r.].  
61 BCFN (2014), Double pyramid 2014 – Food styles and environmental impact, Parma, p. 9.  
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Rysunek II.1. Wspó�zale�no�� mi�dzy �a�cuchem �ywno�ciowym, spo�yciem �ywno�ci,  
zdrowiem i �rodowiskiem  

 
 

�ród	o: Adaptacja na podstawie [M. Kwasek, A. Obiedzi�ska, 2013, s. 140]. 
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1. Wielowymiarowy charakter zrównowa�onej diety 

Cz�owiek nieustannie d��y do zaspokajania swoich potrzeb �ywno�cio-
wych poprzez zapewnienie organizmowi energii i sk�adników pokarmowych 
potrzebnych do utrzymania prawid�owego stanu od�ywienia b�d� jego poprawy. 
Dokonuje tego za pomoc� prawid�owej diety, która jest sposobem od�ywiania 
polegaj
cym na odpowiednim doborze produktów i potraw pod wzgl�dem ilo-
�ciowym i jako�ciowym oraz urozmaicenia posi	ków dostosowanych do potrzeb 
organizmu62.  

Poj�cie zrównowa�onej diety po raz pierwszy wprowadzili J.D. Gussow 
i K. Clancy w 1986 roku63. Wed�ug nich promowanie zrównowa�onej �ywno�ci  
i ekologicznej harmonii s� czynnikami niezb�dnymi do promocji zdrowej diety 
dla jednostki. Brak jest jednej definicji zrównowa�onej diety (zrównowa�onych 
diet), lecz dzia�ania ró�nych instytucji zajmuj�cych si� tematyk� zwi�zan� 
z �ywno�ci�, �ywieniem i �rodowiskiem próbuj� zdefiniowa	, czym jest zrów-
nowa�ona dieta i jakich obszarów dotyczy.  

W 2010 r. w Rzymie na mi�dzynarodowym naukowym sympozjum po-
�wi�conym bioró�norodno�ci i zrównowa�onym dietom przedstawiono i zaak-
ceptowano definicj� zrównowa�onych diet. Sympozjum s�u�y�o, jako platforma 
do osi�gni�cia konsensusu w definiowaniu zrównowa�onych diet oraz podj�cia 
dalszych dzia�a� w kierunku powi�zania tej koncepcji z bezpiecze�stwem �yw-
no�ciowym i bezpiecze�stwem �ywieniowym, a�eby osi�gn�	 Milenijne Cele 
Rozwoju (Millennium Development Goals) wyznaczone przez Organizacj� Na-
rodów Zjednoczonych.  

Zrównowa�ona dieta, wed�ug FAO, to dieta, która ma najmniejszy wp	yw 
na �rodowisko, przyczynia si� do zapewnienia bezpiecze�stwa �ywno�ciowego 
i bezpiecze�stwa �ywieniowego oraz korzystnie wp	ywa na stan zdrowia obec-
nych i przysz	ych pokole�. Zrównowa�ona dieta chroni i odnosi si� z szacunkiem 
do ró�norodno�ci i ekosystemów, jest kulturowo akceptowana, dost�pna, od�yw-
czo odpowiednia, bezpieczna i zdrowa, jednocze�nie optymalnie wykorzystuje 
zasoby ludzkie i naturalne64.  

Definicja ta ma wielowymiarowy charakter, obejmuj�cy takie aspekty, jak 
rolnictwo, �ywno�	, �ywienie, �rodowisko, spo�ecze�stwo, kultur� i ekonomi�, 
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62 D. W�odarek, E. Lange, L. Koz�owska i in. (2014), Dietoterapia, PZWL, Warszawa, s. 174. 
63 J.D. Gussow, K.L. Clancy (1986), Dietary Guidelines for Sustainability, “Journal of Nutri-
tion Education”, 18(1), pp.1-5. 
64 FAO (2012), Annex I. International Scientific Symposium Biodiversity and Sustainable  
Diets United Against Hunger – Final document [in:] Sustainable Diets and Biodiversity.  
Directions and Solutions for Policy, Research and Action, eds. B. Burlingame, S. Dernini, 
Rome, p. 294. 
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które wzajemnie oddzia�uj� na siebie (rys. II.2)65. Przyj�ta definicja uwypukla 
wspó�zale�no�	 produkcji �ywno�ci oraz konsumpcji z wymaganiami i zalece-
niami �ywieniowymi, a jednocze�nie podtrzymuje pogl�d, �e zdrowie ludzi nie 
mo�e by	 izolowane od zdrowia ekosystemów. 

  
Rysunek II.2. G�ówne sk�adowe zrównowa�onej diety  

 

 
 

�ród	o: Opracowano na podstawie [D. Lairon, 2012]. 

Obecny system produkcji i zaopatrzenia w �ywno�	 oraz konsumpcja �yw-
no�ci nie spe�nia potrzeb ka�dego cz�owieka, a tym bardziej nie b�dzie spe�nia	 
przysz�ych potrzeb populacji �wiata. Funkcjonowanie systemu �ywno�ciowego 
oparte jest bowiem na wysokim wykorzystaniu paliw kopalnianych, substancji 
chemicznych, wysokich nak�adach energetycznych, d�ugodystansowym transpor-
cie, niskim koszcie pracy ludzkiej oraz kulturowej stracie66. Rolnictwo jest punk-
tem wyj�cia do zrozumienia zrównowa�onej diety, gdzie ju� wybór systemu pro-
dukcji rolniczej, surowców do dalszego przetwórstwa wp�ywa na sk�adowe diety, 
a tak�e na czynniki ekonomiczne, �rodowiskowe, zdrowotne i kulturowe. Zrów-
������������������������������������������������������������
65 J.L. Johnston, J.C. Fanzo, B. Cogill (2014), Understanding Sustainable Diets: A Descriptive 
Analysis of the Determinants and Processes That Influence Diets and Their Impact on Health, 
Food Security, and Environmental Sustainability, “Advances in Nutrition”, 5, pp. 418-429.� 
66 D. Lairon (2012), Biodiversity and sustainable nutrition with a food-based approach [in:] 
Sustainable Diets and Biodiversity. Directions and Solutions for Policy, Research and Action, 
eds. B. Burlingame, S. Dernini, FAO, Rome, pp. 30-35. �
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nowa�ona dieta musi zatem wynika	 z dzia�alno�ci zrównowa�onego �a�cucha 
rolno-�ywno�ciowego opieraj�cego si� o zrównowa�on� dzia�alno�	 rolnictwa 
(rys. II.3)67. Zrównowa�ony system �ywno�ciowy powinien kierowa	 si� kryte-
riami, które przedstawiono w tabeli II.1. Kryteria te powinny by	 spe�nione na 
ka�dym etapie �a�cucha rolno-�ywno�ciowego.  

Rysunek II.3. Miejsce zrównowa�onej diety w zrównowa�eniu 

 

�ród	o: Opracowano na podstawie [T. Allen, 2013]. 
 

Definicja zrównowa�onej diety, przedstawiona przez FAO, nie jest jedy-
n�, która pojawia si� w publikacjach naukowych, czy w badaniach dotycz�cych 
opracowywania zrównowa�onych diet. Tematyk� t� zajmuje si� tak�e 
wiatowy 
Fundusz na rzecz Przyrody (World Wide Fund for Nature, WWF68), który uwa-
�a, �e zrównowa�ona dieta to taka, która minimalizuje szkody wyrz
dzone �ro-
dowisku, wspiera odporne rolnictwo i przemys	 spo�ywczy oraz zapewnia, �e 
ludzie spo�ywaj
 zdrow
 i zbilansowan
 pod wzgl�dem od�ywczym ró�norodn
 
�ywno��69.  
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67 T. Allen (2013), Ecosystem sustainability, agricultural biodiversity and diet quality: A sys-
tem approach to assessing Sustainable Diets, Joint Conference on Sustainable Diet and Food 
Security, 28-29 May, Lille, p. 4.  
68 
wiatowy Fundusz na rzecz Przyrody – organizacja pozarz�dowa, która powsta�a 11 wrze-
�nia 1961 roku. G�ówn� ide� mi�dzynarodowej fundacji jest ochrona przyrody. 
wiatowy 
Fundusz na rzecz Przyrody podejmuje dzia�ania zapobiegaj�ce degradacji przyrody i minima-
lizuj�ce skutki ju� zaistnia�ych zniszcze�. 
69 WWF-UK (2012), Selling sustainability. In search of the retail business case for sustain-
able diets, Panda House, Weyside Park, Godalming, Surrey [Odporne rolnictwo to rolnictwo 
zdolne do reagowania na wynik�e zak�ócenia przez odporno�	 na szkody i szybk� regeneracj�. 
Rolnictwo mo�e sta	 si� bardziej odporne na skutki zmian klimatu]. 
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Grupa robocza ds. zrównowa�onej diety z Institute of Grocery Distribu-
tion (IGD) zdefiniowa�a zrównowa�on� diet�, która optymalizuje wp	yw na �ro-
dowisko naturalne, wspiera odporne, post�puj
ce rolnictwo i przemys	 spo�yw-
czy oraz zapewnia, �e dost�pna �ywno�� jest akceptowana przez konsumentów 
przy jednoczesnym umo�liwieniu im zaspokajanie ich potrzeb �ywieniowych, bez 
nara�enia zdolno�ci przysz	ych pokole� do zaspokajania ich potrzeb70. 

Tabela II.1. Kryteria zrównowa�onego systemu �ywno�ciowego 

Wyszcze-
gólnienie 

Aspekty 

	rodowiskowe 
ywieniowe Ekonomiczne Spo�eczno-
-kulturowe 

Rolnictwo 

Substytuowane 
zrównowa�one 

praktyki rolnicze. 
Promocja 

zdolno�ci adapta-
cji systemów 

produkcji.  
Rozwój  

i utrzymanie  
ró�norodno�ci 
biologicznej. 

Promowanie 
ró�nych rodzajów 

�ywno�ci. 
Produkcja  

�ywno�ci bogatej 
w sk�adniki 
od�ywcze. 

Rozwój  
wygodnych technik 

kultywacyjnych.  
Promocja 

samowystarczalno-
�ci w�ród lokalnej 

produkcji. 

Utrzymanie 
tradycyjnych 

praktyk rolniczych 
i promocja 

lokalnych odmian. 

Produkcja 
�ywno�ci 

Redukcja  
oddzia�ywania  

z produkcji,  
przetwórstwa  
i sprzeda�y. 

Zachowanie 
sk�adników  
od�ywczych  

w ca�ym �a�cuchu 
rolno-

-�ywno�ciowym. 

Wzmocnienie 
lokalnych 
systemów  

�ywno�ciowych.  
Produkcja  
�ywno�ci  

akceptowalnej 
cenowo. 

Produkcja  
�ywno�ci  

akceptowalnej 
kulturowo. 

Konsumpcja 

Redukcja  
oddzia�ywania  

ze spo�ycia  
�ywno�ci. 

Promocja  
zró�nicowanej, 
zbilansowanej  

i sezonowej diety. 

Promocja 
ekonomicznej 
dost�pno�ci do  
urozmaiconych 

diet. 

Ochrona tradycji 
�ywieniowych  

i kultury.  
Promocja  

lokalnych smaków 
i preferencji. 

�ród	o: Opracowano na podstawie [FAO, 2012].  

T. Garnett podj��a badania dotycz�ce wp�ywu zrównowa�onej i zdrowej 
diety oraz grup produktów �ywno�ciowych na �rodowisko, od�ywianie, zdrowie 
i inne rozmiary zrównowa�enia71 (tab. II.2). 
  
������������������������������������������������������������
70 Od 2008 roku Institute of Grocery Distribution analizuje: 1) jak przemys	 spo�ywczy mo�e 
po	
czy� cele �ywieniowe i cele dotycz
ce zrównowa�enia? oraz 2) jak poprawi� wiedz� doty-
cz
c
 zrównowa�onej diety? [http://www.igd.com]. 
71 T. Garnett (2014), What is a sustainable healthy diet? A discussion paper, FCRN.�
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2. Systemy produkcji i spo�ycie �ywno�ci a zrównowa�ona dieta 

�ywno�	, któr� wybieramy, jej �a�cuch produkcyjny, droga, jak� przeby�a 
zanim dotar�a na pó�k� sklepow�, sposoby oraz miejsca, w których jest spo�y-
wana, jej nierównomierna dystrybucja w ró�nych cz��ciach �wiata, ma istotny 
wp�yw na mechanizmy, jakie rz�dz� naszym spo�ecze�stwem w obecnych cza-
sach. Maj�c �wiadomo�	, �e zasoby naturalne wyczerpuj� si� b�d� ulegaj� 
zmniejszeniu, a liczba zachorowa� na przewlek�e choroby niezaka�ne (choroby 
dietozale�ne) wzrasta, trzeba znale�	 rozwi�zanie w sposobie �ycia i sposobie 
od�ywiania si�, które wspiera�oby dobrostan cz�owieka, a tak�e wywiera�oby 
jak najmniejszy wp�yw na �rodowisko. System produkcji �ywno�ci stoi przed 
wyzwaniem i konieczno�ci� zrównowa�enia, zarówno w zakresie u�ytkowania 
ziemi do produkcji �ywno�ci, dochodów rolników, a tak�e dost�pno�ci wody, 
zanieczyszczenia �rodowiska substancjami chemicznymi i pozosta�o�ciami pe-
stycydów, dostarczania energii z paliw kopalnianych i zwi�zanych z nimi kosz-
tów, degradacji �rodowiska, zanikania bioró�norodno�ci, zmian klimatycznych 
i globalnego ocieplenia.  

Zmieniaj�ce si� wzorce konsumpcji �ywno�ci na �wiecie, w których do-
minuje wysoki poziom spo�ycia produktów pochodzenia zwierz�cego, wywie-
ra negatywny wp�yw na �rodowisko i zdrowie cz�owieka. Jednym z dowodów 
niezrównowa�onej diety jest zwi�kszaj�ce si� spo�ycie bia�ka pochodzenia 
zwierz�cego na �wiecie, które jest nierównomierne, w zale�no�ci od regionu 
�wiata (wykres II.1).  

Wykres II.1. 	wiatowe spo�ycie bia�ka zwierz�cego w 2007 roku 
oraz prognoza do 2030 roku – wed�ug regionów  

 
�ród	o: Opracowano na podstawie [H. Westhoek et al., 2011, p. 18].  
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Im bardziej rozwini�ty pod wzgl�dem gospodarczym region, tym spo�y-
cie bia�ka zwierz�cego jest wy�sze. Na przyk�ad �rednie spo�ycie bia�ka zwie-
rz�cego w Unii Europejskiej jest 2-krotnie wy�sze od �wiatowego poziomu. Jest 
to konsekwencj� 2-krotnie wy�szego spo�ycia mi�sa i przetworów mi�snych 
oraz blisko 3-krotnie wy�szego spo�ycia mleka i przetworów mlecznych. Ca�-
kowite spo�ycie bia�ka (ro�linnego i zwierz�cego) jest o 70% wy�sze od zaleca-
nego poziomu. 

Nadmierne spo�ycie produktów pochodzenia zwierz�cego dostarczana du-
�ych ilo�ci nasyconych kwasów t�uszczowych, których obecno�	 w organizmie 
wywiera negatywny wp�yw na zdrowie, prowadz�c m.in do rozwoju chorób uk�a-
du kr��enia. 
rednie spo�ycie nasyconych kwasów t�uszczów w krajach Unii Eu-
ropejskiej jest o 40% wy�sze od zalecanego poziomu (wykres II.2). Dlatego ogra-
niczenie spo�ycia produktów pochodzenia zwierz�cego, g�ównie o wysokiej za-
warto�ci t�uszczu, mo�e zmniejszy	 ryzyko zachorowania na choroby dietozale�-
ne a jednocze�nie mie	 pozytywny wp�yw na �rodowisko przyrodnicze72. 

Wykres II.2. Spo�ycie nasyconych t�uszczów w krajach Unii Europejskiej w 2007 roku 

 
�ród	o: Opracowano na podstawie [H. Westhoek et al., 2011, p. 21].  
������������������������������������������������������������
72 H. Westhoek, T. Rood, M. van de Berg et al. (2011), The Protein Puzzle, The Hague: PBL 
Netherlands Environmental Assessment Agency. 
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�a�cuch rolno-�ywno�ciowy w Unii Europejskiej jest odpowiedzialny za 
17% bezpo�redni� emisj� gazów cieplarnianych i 28% wykorzystanie zasobów 
naturalnych. W skali globalnej, produkcja zwierz�ca oraz bardzo wysokie spo-
�ycie produktów �ywno�ciowych pochodzenia zwierz�cego po�rednio wywiera-
j� negatywny wp�yw na �rodowisko przyrodnicze73.  

Zale�no�	 mi�dzy spo�yciem produktów pochodzenia zwierz�cego a ich 
produkcj� oraz wp�ywem na zdrowie cz�owieka i �rodowisko s� z�o�one i wie-
lop�aszczyznowe (rys. II.4).  

 
Rysunek II.4. Zale�no�� mi�dzy spo�yciem mi�sa i produktów mlecznych  

a ich produkcj� oraz wp�ywem na zdrowie cz�owieka i �rodowisko 

 

�ród	o: Opracowano na podstawie [H. Westhoek et al., 2011, p. 43]. 

 
 

������������������������������������������������������������
73 FAO (2006), Livestock’s long shadow, Rome. 
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Z bada� przeprowadzonych przez D. Pimentel i M. Pimentel wynika, �e 
dieta zawieraj�ca produkty mi�sne wymaga wi�kszych nak�adów energii, ziemi 
i zasobów wodnych ni� dieta laktoowowegetaria�ska. Przyk�adowo produkcja 
1 kg bia�ka zwierz�cego wymaga sto razy wy�szych nak�adów na wod� ni� pro-
dukcja 1 kg bia�ka ro�linnego. Zach�canie do stosowania diet o ni�szym spo�y-
ciu mi�sa mo�e zwi�kszy	 �wiatowe bezpiecze�stwo �ywno�ciowe poprzez 
zmniejszenie wykorzystania energii i innych nak�adów zasobowych do produk-
cji mi�sa. Dla bia�ka ro�linnego przemienionego w bia�ko zwierz�ce s� dwa 
g�ówne koszty b�d� nak�ady. Pierwsze, koszty bezpo�rednie dotycz�ce produk-
cji zwierz�t, w tym produkcja pasz, i drugie, koszty po�rednie, które dotycz� 
utrzymania stad hodowlanych74. 

 
3. Postawy konsumentów wobec �ywno�ci i �rodowiska 

Z badania Eurobarometru 367 przeprowadzonego na zlecenie Komisji 
Europejskiej w 2012 roku wynika, �e 95% spo�ecze�stwa Unii Europejskiej 
uwa�a, �e u�ywanie produktów przyjaznych �rodowisku jest dzia�aniem s�usz-
nym, a ich zakup mo�e mie	 pozytywny wp�yw na �rodowisko (89% respon-
dentów). Proekologiczne nastawienie mo�e znale�	 odzwierciedlenie w sferze 
�ywno�ciowej, przek�adaj�c si� na ni�sze spo�ycie produktów mniej przyja-
znych �rodowisku, czyli mi�sa i przetworów mi�snych. Mieszka�cy Unii Eu-
ropejskiej regularnie spo�ywaj� mi�so, przy czym 47% spo�ywa dwa lub trzy 
razy w tygodniu (57% obywateli w Polsce), 21% spo�ywa cztery lub pi�	 razy 
w tygodniu (23% w Polsce) i 14% cz��ciej ni� pi�	 razy w tygodniu (w Polsce 
16%). Tylko 3% mieszka�ców Unii Europejskiej (w Polsce 2%) deklarowa�o, 
�e nigdy nie spo�ywa mi�sa75.  

Jednym ze sposobów zmniejszenia negatywnego wp�ywu na �rodowisko 
oraz poprawy zdrowia by�oby ograniczenie spo�ycia mi�sa i produktów mi�-
snych. W�ród regularnych konsumentów mi�sa jest wielu, którzy deklaruj�, �e 
mogliby zmieni	 swoje nawyki z powodów �rodowiskowych. Zmiana tych na-
wyków mog�aby by	 realizowana poprzez zast�pienie spo�ycia wo�owiny czy 
wieprzowiny spo�yciem drobiu czy ryb (72% w UE, 81% w Polsce) lub spo�y-
ciem warzyw (50% w UE, 58% w Polsce).  

������������������������������������������������������������
74 D. Pimentel, M. Pimentel (2003), Sustainability of meat-based and plant-based diets and 
the environment, “American Journal of Clinical Nutrition”, 78, pp. 660S-663S. 
75 Badanie Flash Eurobarometer 367 zosta�o przeprowadzone w celu zbadania wiedzy konsu-
mentów Unii Europejskiej na temat ekologicznych produktów i motywów wp�ywaj�cych na 
zakup produktów przyjaznych �rodowisku b�d� brak zakupu [European Commission (2013), 
Flash Eurobarometer 367. Attitudes of Europeans towards building the single market for 
green products, Brussels]. 



48 
�

Z bada� ankietowych przeprowadzonych w�ród obywateli UE wynika, �e 
32% konsumentów by�oby gotowych do rzadszego zakupu mi�sa, jednak tylko 
16% z nich robi�oby to ze wzgl�dów ochrony �rodowiska (wykres II.3)76. Tak 
niski odsetek mo�e wynika	 z faktu, i� wi�kszo�	 konsumentów nie zdaje sobie 
sprawy z negatywnych skutków produkcji mi�sa na �rodowisko. Ci, którzy byli-
by sk�onni rzadziej spo�ywa	 mi�so, s� g�ównie motywowani wzgl�dem zdro-
wotnym (54%), aspektami finansowymi (34% respondentów stwierdzi�o, �e 
mi�so jest zbyt drogie).  
 
Wykres II.3. Czynniki wp�ywaj�ce na gotowo�� konsumentów do rzadszego zakupu mi�sa  

 

�ród	o: Opracowano na podstawie [GfK EU3C, 2012, p. 124].  
 

W�ród krajów Unii Europejskiej wyst�puj� tak�e istotne ró�nice wzgl�-
dem gotowo�ci do rzadszego zakupu mi�sa (wykres II.4). Najwi�kszy udzia� 
osób, które by�yby sk�onne rzadziej kupowa	 mi�so, wykazano w�ród czeskich 
konsumentów (50%), a najmniejszy – bu�garskich konsumentów (11%). Polscy 
konsumenci równie� wykazuj� nisk� gotowo�	 (14%). Odsetek ten jest wy�szy 
w�ród konsumentów z UE-15 (34%) ni� w�ród konsumentów pochodz�cych 
z nowych krajów cz�onkowskich (23%).  
  

������������������������������������������������������������
76 GfK EU3C (2012), Consumer Market Study on the Functioning of the meat market for con-
sumers in the European Union SANCO/2009/B1/010, FINAL REPORT, p. 124.��
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Wykres II.4. Udzia� respondentów z poszczególnych krajów Unii Europejskiej 
gotowych do rzadszego zakupu mi�sa 

 
�ród	o: Opracowano na podstawie [GfK EU3C, 2012, p. 123].  

Ró�nice wyst�puj� tak�e wzgl�dem miejsca zamieszkania konsumentów. 
Osoby mieszkaj�ce w mie�cie s� bardziej sk�onne, by rzadziej kupowa	 mi�so 
lub produkty mi�sne (34,4%) w porównaniu do konsumentów pochodz�cych  
z terenów wiejskich (28,6%). 
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4. Projekcje scenariuszy �ywno�ciowych a �rodowisko 

Z globalnych bada� wynika, �e wraz ze wzrostem liczby ludzi na �wiecie 
oraz wzrostem ich zamo�no�ci, nast�puj� szybkie zmiany diety, z wyra�n� ten-
dencj� do coraz wi�kszego spo�ycia mi�sa i przetworów mi�snych. Z szacun-
ków FAO wynika, �e do roku 2050 �wiatowe spo�ycie mi�sa b�dzie wynosi�o 
oko�o 4,7 miliardów ton rocznie. W stosunku do roku 2010 spo�ycie mi�sa dro-
biowego wzro�nie 2,3-krotnie, a innych gatunków mi�sa, w tym wo�owiny 
i wieprzowiny – od 1,4 do 1,8-krotnie77. Niew�tpliwie takie tendencje b�d� mia-
�y wymierny skutek zarówno dla ludzkiego zdrowia, jak i dla �rodowiska, i za-
sobów naturalnych.   

W 2013 roku Millennium Institute przedstawi�o raport dotycz�cy projek-
cji szeregu scenariuszy, których celem by�o udzielenie odpowiedzi na dwa fun-
damentalne pytania odno�nie globalnych wymaga� �ywno�ciowych w d�ugo-
terminowej perspektywie do roku 2050:  

1. O ile produkcja rolnicza musia�aby si� zwi�kszy	, a�eby spe�ni	 wyma-
gania �ywno�ciowe, zak�adaj�c ogólny zwrot w kierunku bardziej zrów-
nowa�onych diet?  

2. O ile produkcja rolnicza musia�aby si� zwi�kszy	, a�eby spe�ni	 wymagania 
�ywno�ciowe, zak�adaj�c zmniejszenie strat i odpadów �ywno�ciowych?78 
Do projekcji stworzono cztery scenariusze, które stanowi�y kombinacj� 

czynników: diety bogatej w produkty zwierz�ce; diety charakteryzuj�cej niski 
udzia� produktów zwierz�cych; du�ego udzia�u strat i odpadów �ywno�ciowych 
oraz niskiego udzia�u strat i odpadów �ywno�ciowych (tab. II.3). 

Scenariusze trzeci i czwarty zak�ada�y stosowanie diet zrównowa�onych, 
które g�ównie opiera�yby si� na ograniczeniu spo�ycia produktów mi�snych. Sce-
nariusze zosta�y przeanalizowane i ocenione na podstawie zestawu wybranych 
wska�ników, które wybrano na podstawie ich znaczenia w odniesieniu do dwóch 
kluczowych pyta�79.  

Wyniki symulacji wskaza�y, �e istotne korzy�ci mo�na uzyska	 ze stop-
niowej zmiany w kierunku stosowania bardziej zrównowa�onej diety oraz bar-
dziej efektywnej produkcji, przetwórstwa, transportu, dystrybucji i konsumpcji 
�ywno�ci. Przez przesuni�cie w kierunku bardziej zrównowa�onej diety (tj. diety 
������������������������������������������������������������
77 FAO (2009), The State of Food and Agriculture. Livestock in the Balance, Rome. 
78 Millennium Institute (2013), Global Food and Nutrition Scenarios. Final Report, Washing-
ton, DC, p. 1.  
79 Wska�niki: ca�kowita populacja, ca�kowity area� uprawy, ��czna produkcja upraw wyra�o-
na w tonach, ��czna produkcja zwierz�ca – w tonach, ca�kowite straty i odpady �ywno�ciowe, 
ilo�	 kalorii ogó�em na mieszka�ca dziennie, ilo�	 kalorii pochodz�ca z produktów pocho-
dzenia zwierz�cego na mieszka�ca dziennie, ilo�	 kalorii pochodz�ca z produktów pochodze-
nia ro�linnego na mieszka�ca dziennie, udzia� ludzi niedo�ywionych.�
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zawieraj�cej ni�sz� ilo�	 kalorii pochodz�cych ze spo�ycia produktów zwierz�-
cych) mniejszy odsetek produkcji ro�linnej b�dzie wykorzystany do �ywienia 
zwierz�t, a tym samym jej wi�ksza ilo�	 b�dzie przeznaczona na potrzeby wy�y-
wienia cz�owieka. By ta zmiana nast�pi�a nale�y u�wiadamia	 konsumentów 
o ograniczonej dost�pno�ci zasobów naturalnych planety, a tak�e, i� obecne na-
wyki �ywieniowe nie mog� by	 trwa�e w perspektywie d�ugoterminowej.  

 
Tabela II.3. Ilo�ciowa charakterystyka analizowanych scenariuszy 

Udzia� strat  
i odpadów  

�ywno�ciowych 

Typ diety 

Dieta o wysokiej 
 ilo�ci produktów mi�snych 

Dieta o niskiej 
 ilo�ci produktów zwierz�cych 

WYSOKI 

Scenariusz 1: 34% strat i odpadów 
�ywno�ciowych jako udzia�  

w ca�kowitej produkcji �ywno�ci; 
620 kalorii dziennie pochodz�cych 

z �ywno�ci pochodzenia 
zwierz�cego 

Scenariusz 3: 34% strat i odpadów 
�ywno�ciowych jako udzia�  

w ca�kowitej produkcji �ywno�ci; 
500 kalorii dziennie pochodz�cych 

z �ywno�ci pochodzenia 
zwierz�cego 

NISKI 

Scenariusz 2: 30% strat i odpadów 
�ywno�ciowych jako udzia�  

w ca�kowitej produkcji �ywno�ci; 
620 kalorii dziennie pochodz�cych 

z �ywno�ci pochodzenia 
zwierz�cego 

Scenariusz 4: 30% strat i odpadów 
�ywno�ciowych jako udzia�  

w ca�kowitej produkcji �ywno�ci; 
500 kalorii dziennie pochodz�cych 

z �ywno�ci pochodzenia 
zwierz�cego 

 �ród	o: Opracowano na podstawie [Millennium Institute, 2013, p. 6].   
 

World Wide Fund for Nature przeprowadzi� tak�e analiz� potencjalnych 
czterech scenariuszy opartych o zmiany w produkcji �ywno�ci, spo�ycia mi�sa 
i produktów mi�snych oraz mleka i produktów mlecznych:  

1. Kontynuacja obecnej drogi – scenariusz podstawowy, gdzie wzorce po-
pytowe nie zmieniaj� si� i coraz wi�cej osób stosuje diet� zachodni�. 

2. D��enie do produkcji ekologicznej i zapewnienia wysokiego poziomu 
dobrostanu zwierz�t – scenariusz odzwierciedla aspiracje do osi�gni�cia syste-
mu produkcji opieraj�cego si� o wysokie standardy dobrostanu zwierz�t i pro-
dukcj� ekologiczn�. 

3. Poprawa wydajno�ci produkcyjnej oraz redukcja spo�ycia mi�sa i pro-
duktów mi�snych, mleka i produktów mlecznych – scenariusz bierze pod uwag� 
zmiany w produkcji, technologii i konsumpcji, w��czaj�c wykorzystanie GM 
i biotechnologii, akwakultury, prognozowania wydajno�ci produkcji oraz zmia-
ny w spo�yciu mi�sa i produktów mi�snych oraz mleka i produktów mlecznych.  

4. Wzi�cie pod uwag� oddzia�ywa� na �rodowisko, które mog� nie do-
prowadzi	 do redukcji emisji GHG – scenariusz bierze pod uwag� obni�enie 
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oddzia�ywa� na �rodowisko, zwi�zane z systemem �ywno�ciowym, jak na przy-
k�ad ograniczenia zasobów wody, utrata bioró�norodno�ci, które nie s� zwi�za-
ne z niskoemisyjn� �ywno�ci�80. 

Scenariusze mia�y za zadanie oszacowa	 i odpowiedzie	 na pytanie: czy 
jest mo�liwo�� osi
gni�cia zrównowa�onego i niskoemisyjnego systemu �ywno-
�ciowego do roku 2020?  
 

Tabela II.4. Zastosowane elementy do scenariuszy WWF 

Scenariusze (2020) 
Zmiana 
wzorców 
spo�ycia 

Technologia 
do zmaksy-

malizowania 
produkcji 

Pozytywny wp�yw  
na �rodowisko 

Nr Opis Emisja 
GHG Woda 

Bioró�-
norod-

no�� 

1 Kontynuacja obecnej drogi      

2 

D��enie do produkcji  
ekologicznej i zapewnienia  

wysokiego poziomu  
dobrostanu zwierz�t 

+    + 

3 

Poprawa wydajno�ci  
produkcyjnej 

oraz ograniczenie 
spo�ycia mi�sa  

i produktów mlecznych 

+ + +   

4 

Wzi�cie pod uwag� oddzia-
�ywa� na �rodowisko, które 
mog� nie doprowadzi� do  

redukcji emisji GHG 
+ + + + + 

�ród	o: Opracowano na podstawie [WWF-UK, 2013, p. 18]. 
 

Trzeba jednak pami�ta	, �e mimo tego, i� mi�so i produkty mi�sne oraz 
produkty mleczne s� postrzegane jako generuj�ce najwy�sze ilo�ci emisji GHG 
w�ród wszystkich grup �ywno�ci81, to nie powinny by	 one ca�kowicie usuni�te 
z diety, poniewa� s� �ród�em sk�adników od�ywczych niezb�dnych do prawid�o-
wego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Do sk�adników tych zalicza si� �ela-
zo, witaminy z grupy B, aminokwasy, cynk i wap�. Zabezpieczenie organizmu 
mo�e by	 osi�gni�te poprzez spo�ywanie mniejszych porcji b�d� spo�ywanie 
z mniejsz� cz�stotliwo�ci� produktów pochodzenia zwierz�cego.  

������������������������������������������������������������
80 WWF-UK (2013a), A 2020 vision for the global…,  jw., p. 18.  
81 T. Garnett (2008), Cooking up a Storm: Food, Greenhouse Gas Emissions and our Changing 
Climate, Food Climate Research Network, Centre for Environmental Strategy, University of 
Surrey, Surrey. 
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III 

CHOROBY DIETOZALE�NE ORAZ ICH KOSZTY EKONOMICZNE 

Ponad po�owa populacji �wiata od�ywia si� nieprawid�owo, cierpi z powo-
du niedo�ywienia lub oty�o�ci. Prowadzenie zdrowego stylu �ycia zwi�ksza d�u-
go�	 �ycia oraz liczb� lat sp�dzonych w zdrowiu, co z perspektywy ekonomicznej 
prowadzi do generowania mniejszych wydatków z bud�etu s�u�by zdrowia. Nie-
prawid�owa dieta prowadzi do rozwoju chorób dietozale�nych (tab. III.1), któ-
rych koszty obejmuj� koszty leków, hospitalizacji i rehabilitacji oraz utraconych 
dni roboczych, a tak�e powoduje inne skutki spo�eczne. Bezpo�rednie koszty, 
jakie trzeba ponie�	 przy leczeniu chorób spowodowanych niezbilansowan� die-
t�, ubog� w sk�adniki od�ywcze, obci��aj� bud�et opieki zdrowotnej. Koszty 
po�rednie zwi�zane m.in. z opuszczonymi dniami pracy czy niepe�nosprawno-
�ci� tak�e generuj� koszty zwi�zane z opiek� medyczn�. Dzia�ania prewencyjne 
maj�ce na celu zapobieganie powstawaniu chorób dietozle�nych, podejmowane 
do tej pory, s� niewystarczaj�co skuteczne. 

 
Tabela III.1. Choroby dietozale�ne 

CHOROBY DIETOZALE
NE 

Choroby uk�adu kr��enia 
Choroba niedokrwienna serca,  

zawa� mi��nia sercowego, udar mózgu, 
choroba nadci�nieniowa  

Choroby nowotworowe Rak sutka u kobiet, rak gruczo�u krokowego  
u m��czyzn, rak �o��dka, rak jelita grubego 

Choroby uk�adu trawiennego 

Stany zapalne woreczka �ó�ciowego, kamica  
�ó�ciowa, niektóre choroby trzustki, 

przewlek�e zaparcia, uchy�kowato�	 jelit, 
próchnica z�bów,  

poalkoholowa marsko�	 w�troby 

Choroby z powodu niedoboru: 
sk�adników od�ywczych,  
sk�adników mineralnych, 

witamin 

Osteoporoza – wap� 
Niedokrwisto�	 – �elazo 
Wole endemiczne – jod 

Zaburzenia uk�adu nerwowego – kwas foliowy 

Zatrucia i zaka�enia pokarmowe Salmonella, Kampylobakterioza,  
Listerioza itp. 

Oty�o�� i nadwaga, cukrzyca insulino-
niezale�na, dna moczanowa, hiperlipi-
demie, alergie, stany nadwra�liwo�ci 
na substancje wyst�puj�ce w �ywno�ci 

Zaburzenia funkcji metabolicznych 

�ród	o: Opracowano na podstawie [H. Turlejska, 2013, s. 241-249]. 
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Choroby przewlek�e s� odpowiedzialne za 86% zgonów w Europie i 77% 
kosztów leczenia. Stosowanie odpowiedniej diety, uprawianie sportu czy te� 
rzucenie palenia mo�e zapobiec rozwojowi 80% chorób sercowo-naczyniowych, 
80% przypadków cukrzycy typu 2 oraz 40% wszystkich nowotworów82. Z ra-
portu przygotowanego w 2012 roku przez 
wiatow� Organizacj� Zdrowia wy-
nika, �e po raz pierwszy obci��enie chorobami zwi�zanymi z nieodpowiedni� 
diet� by�o wy�sze od chorób powi�zanych z dostarczeniem zbyt ma�ej ilo�ci ka-
lorii83. Niska jako�	 diety jest zwi�zana z g�ównymi przyczynami wyst�powania 
chorób uk�adu kr��enia, nadci�nienia t�tniczego, cukrzycy typu 2, osteoporozy 
i niektórych rodzajów nowotworów.  

Wyniki bada� stanu zdrowia polskiego spo�ecze�stwa oraz dane epide-
miologiczne z terenu ca�ego kraju wskazuj�, �e problem chorób dietozale�nych 
dotyczy 20-25% mieszka�ców Polski. 

 
1. Choroby uk�adu kr��enia 

Choroby uk�adu kr��enia (Cardiovascular diseases, CVD) s� g�ówn� przy-
czyn� zgonów na �wiecie, a wspó�czynnik umieralno�ci ró�ni si� mi�dzy krajami 
(wykres III.1). Mo�na zauwa�y	, �e w latach 2000-2012 zachorowalno�	 na cho-
roby uk�adu kr��enia zmniejszy�a si� istotnie w wi�kszo�ci krajów rozwini�tych. 
Wed�ug 
wiatowej Organizacji Zdrowia najistotniejszymi czynnikami ryzyka 
CVD s�: nadci�nienie t�tnicze�(warto�	 RR > 140/90 mm Hg), zaburzenia gospo-
darki lipidowej (podwy�szone st��enie we krwi cholesterolu ca�kowitego,  
LDL-cholesterolu, triacylogliceroli i niskie st��enie HDL-cholesterolu), palenie 
tytoniu, ma�a aktywno�	 ruchowa, nadwaga i oty�o�	, upo�ledzona tolerancja glu-
kozy, wzrost st��enia fibrynogenu, wzrost st��enia kwasu moczowego, czynniki 
psychologiczne (nadmierny stres, depresja), nieracjonalne od�ywianie si�, wiek, 
p�e	, obci��enia genetyczne84. Wzrost ci�nienia krwi jest odpowiedzialny za 13% 
zgonów na �wiecie, u�ywanie tytoniu – 9%, podwy�szone st��enie glukozy we 
krwi – 6%, brak aktywno�ci fizycznej – 6%, nadwaga i oty�o�	 – 5%.  
 
 
 
������������������������������������������������������������
82 M. Fronte (2013), Food as a vector for health [in:] Food for health. Paradoxes of food and 
healthy lifestyles in a changing society, BCFN, Parma, pp. 8-13.  
83 S.S. Lim, T. Vos, A.D. Flaxman et al. (2012), A comparative risk assessment of burden of dis-
ease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: 
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010, “The Lancet”, 380(9859), 
pp. 2224-2260.  
84 S. Mendis, P. Puska, B. Norrving (2011), Global Atlas on Cardiovascular Disease Preven-
tion and Control, WHO, Geneva. 
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Wykres III.1. Wspó�czynnik umieralno�ci na choroby uk�adu kr��enia  
w wybranych krajach �wiata w latach 2000 i 2012  

 
�ród	o: Opracowano na podstawie [Global Health Observatory Data Repository85]. 

������������������������������������������������������������
85 http://apps.who.int/gho/data/ [data odczytu: 20.10.2014 r.].  
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Wysoki poziom spo�ycie t�uszczów nasyconych, t�uszczów typu trans, 
soli oraz niski poziom spo�ycie owoców, warzyw i ryb zwi�zany jest z ryzy-
kiem zachorowania na choroby uk�adu kr��enia (mia�d�yc�, chorob� niedo-
krwienn� serca i chorob� nadci�nieniow�). W 2012 roku z powodu chorób uk�a-
du kr��enia zmar�o 17,5 miliona osób. Ka�dego roku w Europie umiera 4 mln 
osób z powodu tych chorób (w Unii Europejskiej – 1,9 mln osób)86.  

 
Koszty ekonomiczne chorób uk�adu kr��enia 

Choroby uk�adu kr��enia generuj� najwi�ksze koszty ekonomiczne. Sza-
cuje si�, �e choroby uk�adu kr��enia nadal b�d� najpowa�niejszym problemem 
zdrowotnym, spo�ecznym i ekonomicznym na �wiecie w XXI wieku. W 2009 r.  
w Europie nak�ady na choroby uk�adu kr��enia wynios�y 196 mld euro87.   

Wykres III.2. Koszty opieki zdrowotnej zwi�zane z chorob� uk�adu kr��enia 
na mieszka�ca oraz udzia� w wydatkach na ochron� zdrowia ogó�em 

 
�ród	o: Opracowano na podstawie [J. Leal et al., 2012, p. 119].  
������������������������������������������������������������
86 M. Nichols, N. Townsend, R. Luengo-Fernandez et al. (2012), European Cardiovascular 
Disease Statistics 2012, European Heart Network, Brussels, European Society of Cardiology, 
Sophia Antipolis. 
87 J. Leal, R. Luengo-Fernandez, A. Gray (2012), Economic Costs [in:] European Cardiovas-
cular Disease Statistics 2012, European Heart Network, Brussels, European Society of Cardi-
ology, Sophia Antipolis.�
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Wi�cej ni� po�owa nak�adów (54%) by�a przeznaczona na opiek� zdro-
wotn�, 24 % kosztów by�o wynikiem strat produktywno�ci, a 22 % – nieformal-
nej opieki medycznej. Ca�kowite koszty opieki zdrowotnej na choroby uk�adu 
kr��enia w Unii Europejskiej wynios�y ponad 106 miliardów euro. Daje to �red-
nio 212 euro na mieszka�ca rocznie, czyli oko�o 9% ca�kowitych wydatków na 
opiek� zdrowotn� w ca�ej UE (wykres III.2). 

2. Cukrzyca 

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych prowadz�cych do upo�ledze-
nia produkcji insuliny lub jej dzia�ania w organizmie88. Cukrzyc� dzieli si� na 
trzy typy: cukrzyc� typu 1 (trzustka nie produkuje insuliny), cukrzyc� typu 2 
(produkcja insuliny jest niewystarczaj�ca) i cukrzyc� ci��arnych89. Wed�ug 
danych epidemiologicznych od 80 do 90% osób cierpi�cych z powodu cukrzy-
cy ma rozpoznan� cukrzyc� typu 2, która zostaje nabyta z powodu nieprawi-
d�owej diety, braku ruchu, oty�o�ci lub wskutek na�o�enia si� kilku z powy�-
szych czynników. Cukrzyc� typu 2 charakteryzuje zmniejszona wra�liwo�	 na 
insulin�, która hamuje wychwyt glukozy z mi��ni. Podwy�szony poziom glu-
kozy we krwi jest toksyczny dla organizmu, co mo�e prowadzi	 do zwi�ksze-
nia ryzyka wyst�pienia udaru, niewydolno�ci nerek, amputacji ko�czyn, zabu-
rzenia wzroku i �lepoty. Ryzyko wyst�pienia chorób serca i uk�adu kr��enia 
jest podwojone. Choroby te stanowi� 2/3 zgonów w�ród diabetyków.  

W 2013 roku na �wiecie 382 mln osób cierpia�o z powodu cukrzycy, 
w tym ponad 56 mln osób by�o obywatelami Europy. Najwi�ksza zachorowal-
no�	 na cukrzyc� wyst�puje w Federacji Rosyjskiej (9,7%), a najzdrowszym pod 
tym wzgl�dem europejskim spo�ecze�stwem jest Republika Mo�dawii (2,7%). 
Polska w tym rankingu zajmuje wysokie czwarte miejsce (9,0%), za Portugali� 
(9,6%) i Cyprem (9,3%). W ci�gu ostatnich 30 lat liczba osób chorych na cu-
krzyc� podwoi�a si� i wed�ug prognoz Mi�dzynarodowej Federacji ds. Cukrzycy 
(International Diabetes Federation, IDF) do roku 2030 liczba ta wzro�nie do 
592 mln osób (w 2012 roku – 552 mln osób).  

W Polsce ponad 3 mln osób choruje na cukrzyc�, z czego 1 mln z nich 
jest jeszcze niezdiagnozowanych. Z powodu cukrzycy i jej powik�a� w roku 
2013 na �wiecie zmar�o 5,1 mln osób, z czego w Polsce ponad 20 000 osób.  

 
 
 
 

������������������������������������������������������������
88 Novo Nordisk (2014), Cukrzyca. Ukryta pandemia, Raport, Warszawa, s. 16. 
89 International Diabetes Federation (2013), IDF Diabetes Atlas, Sixth edition, Brussels. 
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Koszty ekonomiczne cukrzycy 

Koszty zwi�zane z opiek� zdrowotn� z roku na rok wzrastaj�. W przy-
padku osób chorych na cukrzyc�, wed�ug danych przedstawionych przez Mi�-
dzynarodow� Federacj� ds. Cukrzycy, w 2013 roku wydatki zwi�zane z lecze-
niem oraz powik�aniami wynosi�y co najmniej 548 mld USD, z czego jedna 
czwarta wydatków nale�a�a do Europy90. Oko�o 80% krajów uj�tych w raporcie 
wydatkuje na leczenie cukrzycy od 5 do 18% funduszy przeznaczonych na 
ochron� zdrowia. Kraje o najwi�kszych wydatkach na leczenie cukrzycy na 
osob� (Norwegia – 10 369 USD; Szwajcaria – 9 873 USD; Dania – 7 272 USD; 
Holandia – 6 667 USD; Szwecja – 5 806 USD) wykazuj� bardzo niskie statysty-
ki zachorowalno�ci. W Polsce wydatki na leczenie cukrzycy nale�a�y do najni�-
szych w porównaniu z innymi krajami nale��cymi do Unii Europejskiej i zmala-
�y w stosunku do roku poprzedniego (1 145 USD – rok 2012; 1 037 USD – rok 
2013). Wed�ug szacunków przeprowadzonych przez J. Le�niowsk� ca�kowite 
koszty cukrzycy i jej powik�a� w Polsce w 2012 roku wynosi�y ponad 5,6 mld 
z�91, a wed�ug ostatniego raportu: Cukrzyca. Ukryta pandemia – 7 mld z�92. 
Sk�adaj� si� na to koszty bezpo�rednie leczenia (refundacja leków, opieka spe-
cjalistyczna – 6 mld z�) i koszty zwi�zane z utrat� produktywno�ci (1 mld z�).  

 
3. Nadwaga i oty�o�� 

W wyniku spo�ywania nadmiernych ilo�ci pokarmów w stosunku do za-
potrzebowania organizmu pod wzgl�dem energetycznym, nadmiar energii po-
bieranej wraz z po�ywieniem nad ilo�ci� energii wydatkowanej na procesy �yw-
no�ciowe odk�adany jest w postaci tkanki t�uszczowej. Pierwszym objawem jest 
nadwaga, a nast�pnie oty�o�	. W celu rozpoznania nadwagi i oty�o�ci, i ich mo-
nitoringu stosuje si� wska�nik masy cia�a (Body Mass Index, BMI)93. Obecnie 
nadwaga i oty�o�	, na ca�ym �wiecie, sta�y si� jednym z g�ównych zagro�e� do-
tycz�cych zdrowia. Dotyka ona coraz wi�ksz� liczb� osób doros�ych oraz dzieci 
i m�odzie�y. Wed�ug 
wiatowej Organizacji Zdrowia liczba osób z nadwag� 
i oty�ych potroi�a si� w porównaniu do lat 80. XX wieku. W zale�no�ci od kraju 
udzia� osób oty�ych jest ró�ny. W krajach OECD ponad po�owa populacji oraz 
jedno na pi�cioro dzieci ma nadwag� b�d� cierpi z powodu oty�o�ci. Najwi�kszy 
odsetek ludzi oty�ych wyst�puje w Stanach Zjednoczonych (35,3%), Meksyku 
������������������������������������������������������������
90 International Diabetes Federation (2013), IDF Diabetes Atlas…, jw. 
91 J. Le�niowska (2013), Koszty cukrzycy i jej powik	a� [w:] Niebieska ksi�ga cukrzycy. Koali-
cja na rzecz walki z cukrzyc
, Warszawa, s. 29-38.   
92 Novo Nordisk (2014), Cukrzyca…, jw., s. 57.  
93 Wska�nik masy cia�a okre�la relacj� mi�dzy mas� cia�a (w kg) a wzrostem (w m), i wylicza 
si� go ze wzoru: BMI=masa cia�a/(wzrost)2. BMI � 25,00 – nadwaga,  BMI � 30,00 –�oty�o�	.�
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(32,4%), na W�grzech (28,5%), w Australii (28,3%), Kanadzie (25,4%), Wiel-
kiej Brytanii (24,7%), Irlandii (23,0%), Turcji (22,3%) i Czechach (21,0%).  
 

Wykres III.3. Odsetek ludzi oty�ych w wybranych krajach OECD 

 

�ród	o: Opracowano na podstawie [OECD, 2014].  

Problem ten dotyczy coraz bardziej Polaków, u których z analizy wska�-
nika BMI wynika, �e wzrasta wyst�powanie oty�o�ci w populacji doros�ych 
mieszka�ców Polski (wykres III.4).   

Nadwaga i oty�o�	 stanowi� narastaj�cy problem tak�e w�ród dzieci  
i m�odzie�y94. Badania J. Charzewskiej i wspó�pracowników wykaza�y, �e przez 
ostatnie 30 lat w Warszawie, w przedziale wiekowym 11-15 lat nast�pi�  
3-krotny wzrost oty�o�ci w�ród ch�opców i 10-krotny w�ród dziewcz�t95.  
������������������������������������������������������������
94 M. Miko�, M. Miko�, H. Miko� i in. (2010), Nadwaga i oty	o�� u dzieci i m	odzie�y,  
„Nowiny Lekarskie”, 79(5), s. 397-402.  
95 http://www.zachowajrownowage.pl.�
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Wykres III.4. Udzia� nadwagi i oty�o�ci u doros�ej populacji ogó�em, kobiet i m��czyzn  
w Polsce w latach 1996-2009 

 

�ród	o: Opracowano na podstawie [OECD96 i Eurostat-u97].  
 

Oty�o�	 mo�e prowadzi	 do rozwoju innych chorób przewlek�ych, m.in. 
cukrzycy insulinoniezale�nej, chorób uk�adu kr��enia, niektórych nowotwo-
rów98,99. Wzrost oty�o�ci jest wynikiem zachodz�cych zmian (mechanizmów 
rynkowych i post�pu technologicznego), które obni�y�y koszty produkcji �yw-
no�ci, obni�y�y czas i koszty pieni��ne konsumpcji �ywno�ci, podnios�y realne 
koszty bycia aktywnym fizycznie w pracy i w domu oraz zmniejszy�y negatyw-
ne skutki zdrowotne wynikaj�ce z oty�o�ci, udost�pniaj�c na rynku wiele no-
wych leków i sprz�t medyczny100. Poniewa� cz�stotliwo�	 wyst�powania oty�o-
�ci jest wy�sza w�ród osób o niskich dochodach, to panuje powszechne przeko-
nanie, �e oty�o�	 jest problemem „niskich dochodów”. Zwi�zek mi�dzy oty�o-
�ci� i dochodami nie jest jednoznaczny, co sugeruje, �e wiele czynników jest 

������������������������������������������������������������
96 http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm. 
97 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Overweight_and_obesity_-
_BMI_statistics. 
98 A.E. Field, E.H. Coakley, A. Must et al. (2001), Impact of overweight on the risk of developing 
common chronic diseases during a 10-year period, “Archives of Internal Medicine”, 161, 
pp. 1581-1586. 
99 A.H. Mokdad, E.S. Ford, B.A. Bowman et al. (2003) Prevalence of obesity, diabetes, and obe-
sity-related health risk factors, “Journal of the American Medical Association”, 289, pp. 76-79. 
100 E.A. Finkelstein, K.L. Strombotne (2010), The economics of obesity, “The American Jour-
nal of Clinical Nutrition”, 91(suppl.), pp. 1520S-1524S.�
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zaanga�owanych, a relacje, które mog�yby by	 istotne w przesz�o�ci obecnie 
staj� si� mniej wa�ne. Zwi�zek mi�dzy oty�o�ci� i dochodami ró�ni si� w zale�-
no�ci od p�ci, rasy oraz pochodzenia etnicznego. Jednak�e wzrost oty�o�ci jest 
podobny w ró�nych grupach spo�ecznych101.  

 
Koszty ekonomiczne nadwagi i oty�o�ci 

Wzrost wyst�powania nadwagi i oty�o�ci prowadzi do generowania wy-
sokich kosztów ponoszonych przez sektor s�u�by zdrowia102,103. Szacuje si�, �e 
oty�o�	 jest odpowiedzialna za 1-3% ca�kowitych wydatków s�u�by zdrowia 
w wi�kszo�ci krajów �wiata (od 5% do 10% w Stanach Zjednoczonych, od 2 do 
8% w krajach europejskich104). W najbli�szych latach, wraz z rozwojem chorób 
dietozale�nych, koszty b�d� ros�y105. Przez ca�y okres �ycia wydatki opieki 
zdrowotnej dla osób oty�ych s� co najmniej o 25% wy�sze ni� dla osób o nor-
malnej wadze i dodatkowo szybko wzrastaj�, im osoby staj� si� bardziej oty�e. 
Jednak�e, gdy pod uwag� we�mie si� obni�on� �redni� d�ugo�ci �ycia (life 
expectancy) dla ludzi oty�ych, to �redni ca�kowity koszt ponoszony przez s�u�b� 
zdrowia jest ni�szy o 13% w stosunku do osób o normalnej wadze.   

4. Nowotwory 

Nowotwór jest chorob�, któr� charakteryzuje niekontrolowany wzrost 
i rozprzestrzenianie anormalnych komórek. Do czynników powoduj�cych nowo-
twór zalicza si� czynniki wewn�trzne (odziedziczone mutacje, hormony, warun-
ki immunologiczne i mutacje wynikaj�ce z metabolizmu, stres oksydacyjny) 
oraz czynniki zewn�trzne (tyto�, infekcje organizmu, chemikalia, stosowana 
dieta, napromieniowanie)106. Zachorowalno�	 na nowotwory systematycznie 
wzrasta, dlatego tak istotna jest wczesna prewencja w postaci prawid�owego 
sposobu od�ywiania si� i aktywno�ci fizycznej. W 2012 r. odnotowano ponad 
14 milionów nowych przypadków zachorowa� na raka oraz ponad 8 milionów 
zgonów, których przyczyn� by� rak (wykres III.5). Wed�ug prognoz w przeci�gu 
������������������������������������������������������������
101 A. Ljungvall, F.J. Zimmerman (2012), Bigger bodies: long-term trends and disparities in 
obesity and body-mass index among U.S. adults, 1960-2008, “Social Science & Medicine”, 
75(1), pp. 109-119. 
102 D.N. Lakdawalla, D.P. Goldman, B. Shang (2005), The Health And Cost Consequences 
Of Obesity Among The Future Elderly, “Health Affairs”, 24 (suppl.), pp. S30-S41. 
103 E.A. Finkelstein, I.C. Fiebelkorn, G. Wang (2003), National Medical Spending Attributable 
To Overweight And Obesity: How Much, And Who’s Paying?, “Health Affairs”, 22(suppl.), 
pp. S219-S226. 
104 M. Marmot (2010), Interim first report on social determinants of health and the health 
divide in the WHO European Region, Executive summary, WHO, Copenhagen. 
105 F. Sassi (2010), Obesity and the Economics of Prevention: Fit not Fat, OECD, Paris.  
106 WCRF/AICR (2007), Food, Nutrition, Physical Activity…, jw. 



62 
�

nast�pnych dwóch dekad liczba ta wzro�nie do 22 mln nowo wykrytych przy-
padków i do 13 mln zgonów rocznie107. Rak p�uc by� najcz��ciej wykrywanym 
nowotworem (13% wykrytych przypadków), nast�pnie rak piersi (w przypadku 
kobiet) i rak jelita grubego.  

 
Wykres III.5.  Zapadalno�� i umieralno�� na nowotwory na �wiecie,  

w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce – w 2012 roku 
 

 

�

�

�ród	o: Opracowano na podstawie [J. Ferlay et al., 2013]108.  
 

Osoby, które nie od�ywiaj� si� w zbilansowany sposób, s� bardziej nara-
�one na rozwój raka. W Wielkiej Brytanii oszacowano, �e nieodpowiednia dieta 
jest przyczyn� 1 na 10 przypadków nowotworów (9%)109. Wiele bada� wskazuje 
na zwi�zek mi�dzy diet� i wyst�powaniem nowotworów. Nadwaga b�d� oty-
������������������������������������������������������������
107 International Agency for Research on Cancer (2014), IARC News Release, Lyon/London 
[https://med.unsw.edu.au/sites/default/files/_local_upload/others/World-Cancer-Report-2014-
Press-Release.pdf]. 
108 J. Ferlay, I. Soerjomataram, M. Ervik et al. (2013), GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Inci-
dence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet], International Agency 
for Research on Cancer, Lyon [http://globocan.iarc.fr, data odczytu 01.11.2014 r.].�
109 M. Parkin (2011), The fraction of cancer attributable to lifestyle and environmental factors 
in the UK in 2010, “British Journal of Cancer”, 105 (suppl. 2), pp. S2-S5.  
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�o�	, brak aktywno�ci fizycznej, niezbilansowana dieta i spo�ycie alkoholu mo-
g� by	 przyczyn� podniesienia ryzyka zachorowania na raka piersi, podczas gdy 
takie aspekty diety, jak spo�ycie czerwonego mi�sa, alkoholu i dostarczanie zbyt 
ma�ej ilo�ci b�onnika oraz zwi�kszona masa cia�a i brak aktywno�ci fizycznej s� 
zwi�zane z ryzykiem wyst�pienia nowotworu jelita grubego110. Wed�ug 
wia-
towej Fundacji Bada� nad Rakiem (World Cancer Research Fund, WCRF) 
zmiany w diecie mog�yby zapobiec wyst�pieniu oko�o 30% wszystkich nowo-
tworów (75% przypadków nowotworu �o��dka, 75% przypadków nowotworu 
okr��nicy i odbytnicy oraz 50% przypadków nowotworu piersi)111. 

 
Koszty ekonomiczne nowotworów 

W 2009 roku nak�ady na prewencj� i leczenie chorób nowotworowych 
w Unii Europejskiej wynosi�y 126 mld euro112. 
rednio koszty opieki zdrowot-
nej wynosi�y 102 euro na jednego chorego na nowotwór, jednak�e w zale�no�ci 
od kraju kwota ta istotnie si� ró�ni. W Luksemburgu, Niemczech, Finlandii, na-
k�ady na jedn� osob� wynosi�y odpowiednio 184, 182 i 151 euro.  

Wydatki na leczenie onkologiczne w Polsce by�y jednymi z najni�szych 
w Europie i wynosi�y 37 euro. Tylko wydatki w Bu�garii (16 euro), na �otwie 
(18 euro), w Rumunii (20 euro) i na Litwie (26 euro) s� ni�sze ni� w Polsce. 
Koszty leczenia onkologicznego w Polsce w 2011 r. wynosi�y ponad 6 mld z�, 
nie wliczaj�c kosztów po�rednich zwi�zanych m.in. z utraconymi wp�ywami 
podatkowymi, zmniejszon� aktywno�ci� zawodow� chorych i ich rodzin, a tak�e 
produktywno�ci�113. Podj�cie zdecydowanych kroków w walce z nowotworami 
z�o�liwymi staje si� nie tylko jednym z g�ównych wyzwa� zdrowotnych pa�-
stwa, ale jednym z priorytetów polityki pa�stwa w ogóle. 

������������������������������������������������������������
110 International Agency for Research on Cancer (2014), World Cancer Factsheet, Cancer 
Research UK, London.  
111 WCRF/AICR (2007), Food, Nutrition, Physical Activity…, jw. 
112 R. Luengo-Fernandez, J. Leal, A. Gray et al. (2013), Economic burden of cancer across the 
European Union: a population-based cost analysis, “Lancet Oncology”, 14, pp. 1165-1174. 
113 Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024 (2014), Biuro Projektu Strategii, PRIMUM PR, 
Warszawa, s. 7. 
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IV 

IMPLEMENTACJA ZRÓWNOWA�ONYCH DIET 
 

Cz�owiek codziennie dokonuje oko�o dwustu decyzji dotycz�cych �ywno-
�ci114. Ka�da z nich niesie za sob� szereg oddzia�ywa� m.in. na jego zdrowie, 
�rodowisko czy zasób portfela. Niestety tylko u�amek z tych decyzji jest podej-
mowany przez konsumenta �wiadomie. Nieodpowiednio skomponowana dieta 
oraz niewystarczaj�ca aktywno�	 fizyczna s� g�ównymi czynnikami ryzyka wy-
st�pienia chorób dietozale�nych. Sposób od�ywiania si� jest jednym z g�ównych 
czynników warunkuj�cych zdrowie cz�owieka. Z wielu bada� wynika, �e spo�y-
cie poszczególnych grup produktów �ywno�ciowych mo�e wp�ywa	 na zmniej-
szenie lub zwi�kszenie zachorowalno�ci i umieralno�ci na przewlek�e choroby 
niezaka�ne115,116,117.  

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Zdro-
wia i Konsumentów (Health and Consumer Protection Directorate General, DG 
SANCO) wynika, �e dla wi�kszo�ci mieszka�ców Unii Europejskiej prowadze-
nie zdrowej diety kojarzy si� ze zró�nicowan� i zbilansowan� diet� (59%), ze 
spo�yciem wi�kszej ilo�ci warzyw i owoców (58%) oraz unikaniem spo�ywania 
du�ych ilo�ci �ywno�ci bogatej w t�uszcz (45%)118. Pozosta�e czynniki determi-
nuj�ce prowadzenie zdrowej diety przedstawiono na wykresie IV.1.  

Dwie trzecie obywateli Unii Europejskiej uwa�a, �e prowadzenie zdrowej 
diety jest �atwe. Innego zdania s� mieszka�cy Polski, Czech, S�owacji i W�gier, 
czyli krajów, które przyst�pi�y do Unii Europejskiej w 2004 roku. Ponad po�owa 
mieszka�ców tych krajów uwa�a, �e przestrzeganie zdrowej diety jest trudne. 
G�ównymi przyczynami utrudniaj�cymi stosowanie zdrowej diety s� czas – 31% 
oraz brak kontroli nad tym, co si� spo�ywa – 27%. Postrzegane aspekty organo-
leptyczne i dost�pne informacje na temat zdrowej diety wp�ywaj� na stosowanie 
tej�e diety (wykres IV.2).   

������������������������������������������������������������
114 B. Wansink, J. Sobal (2007), Mindless Eating. The 200 Daily Food Decisions We Over-
look, “Environment & Behavior”, 39, pp. 106-123. 
115 H. Boeing, A. Bechthold, A. Bub et al. (2012), Critical review: vegetables and fruit in the 
prevention of chronic diseases, “European Journal of Nutrition”, 51, pp. 637-663. 
116 A. Menotti, D. Kromhout, H. Blackburn et al. (1999), Food intake patterns and 25-year 
mortality from coronary heart disease: Cross-cultural correlations in the Seven Countries 
Study, “European Journal of Epidemiology”, 15, pp. 507-515. 
117 M. Kwasek, A. Obiedzi�ska (2014), Analiza korelacji mi�dzy spo�yciem �ywno�ci a wy-
branymi chorobami dietozale�nymi, „Post�py Nauk Medycznych”, 11B, s. 3-9.  
118 European Commission (2006), Eurobarometer 64.3 “Health and food”. Report, TNS Opin-
ion & Social, Brussels. 
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Wykres IV.1. Czynniki determinuj�ce prowadzenie zdrowej diety 

 
�ród	o: Opracowano na podstawie [European Commission, 2006, p. 19]. 
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Wykres IV.2. Trudno�ci w zdrowym sposobie od�ywiania si� 

 
  �ród	o: Opracowano na podstawie [European Commission, 2006, p. 27]. 
 

1. Produktowe wytyczne �ywieniowe 

W celu u�atwienia konsumentom wyboru produktów �ywno�ciowych ko-
rzystnie wp�ywaj�cych na zdrowie cz�owieka opracowano produktowe wytycz-
ne �ywieniowe (Food-Based Dietary Guidelines, FBDG). Produktowe wytyczne 
�ywieniowe uwzgl�dniaj� zwyczaje �ywieniowe ró�nych grup konsumentów 
i dostosowane s� do warunków panuj�cych w danym kraju. Wytyczne te oparte 
s� o zasady zdrowego �ywienia i s� prostymi komunikatami na temat zdrowego 
sposobu od�ywiania si� przeznaczonymi dla ogó�u konsumentów. Ponadto po-
magaj� spo�ecze�stwu stosowa	 zdrow� i zbilansowan� diet�.  

Produktowe wytyczne �ywieniowe s� przekazywane w formie tekstowej 
lub za pomoc� uk�adów graficznych w postaci piramidy, talerza b�d� ko�a. 
W poszczególnych krajach mog� si� one ró�ni	 w zale�no�ci od ich dziedzictwa 
kulturowego. Do tej pory ponad 100 krajów na �wiecie opracowa�o produktowe 
wytyczne �ywieniowe, które s� dostosowane do ich warunków demograficzno-
-spo�ecznych, geograficznych, kultury kulinarnej oraz nawyków �ywieniowych. 
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W Polsce obowi�zuje Piramida Zdrowego �ywienia opracowana przez 
Instytut �ywno�ci i �ywienia, która jest diagramem po��danych proporcji spo-
�ycia podstawowych grup produktów �ywno�ciowych119,120.  

 
Rysunek IV.1. Piramida Zdrowego 
ywienia w Polsce 

 

�ród	o: http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia. 
 

Specjali�ci od �ywienia cz�owieka podzielili produkty �ywno�ciowe na 
pi�	 ró�nych grup. Produkty �ywno�ciowe wchodz�ce w sk�ad poszczególnych 
grup maj� zbli�on� zawarto�	 sk�adników od�ywczych, i s� to:  

� Produkty zbo�owe (�ród�o w�glowodanów z�o�onych, bia�ka ro�linnego, 
witamin z grupy B, niektórych sk�adników mineralnych i b�onnika) oraz 
ziemniaki (�ród�o skrobi i witaminy C). 

� Warzywa i owoce (�ród�o witamin, g�ównie C i karotenów, sk�adników 
mineralnych i b�onnika). 

� Mleko i przetwory mleczne (�ród�o dobrze przyswajalnego wapnia, pe�no-
warto�ciowego bia�ka, witamin z grupy B, g�ównie B2 oraz witamin A i D). 

� Mi�so, drób i ryby oraz ich przetwory, jaja (�ród�o bia�ka o wysokiej war-
to�ci od�ywczej, witamin z grupy B, sk�adników mineralnych, w tym �e-
laza, t�uszczu oraz w przypadku jaj i ryb morskich – witaminy A) oraz ro-

������������������������������������������������������������
119 http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia. 
120 W.B. Szostak, A. Cichocka (2012), Jak przekaza� pacjentowi sposób zastosowania diety  
w praktyce [w:] Dieta �ródziemnomorska w profilaktyce i leczeniu chorób uk	adu kr
�enia  
i cukrzycy typu 2, Wydawnictwo MEDYK, Warszawa, s. 73-82.���
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�liny str�czkowe (�ród�o bia�ka ro�linnego, w�glowodanów z�o�onych, 
witamin z grupy B, sk�adników mineralnych oraz b�onnika). 

� T�uszcze: ro�linne – oleje i margaryny, oraz zwierz�ce – mas�o, smalec, 
s�onina, boczek, �ój (g�ówne �ród�o energii, t�uszczów, a w przypadku 
mas�a i margaryn – witamin A i D, a olejów – witaminy E i NNKT)121. 
W podanym podziale nie wyodr�bniono cukru i produktów cukierniczych, 

dlatego �e s� one dodatkiem, którym mo�na jedynie uzupe�ni	 jad�ospis. Bez-
piecze�stwo dla zdrowia polega na tym, a�eby codziennie spo�ywa	 produkty 
z ka�dej grupy122 (bezpiecze�stwo w ró�norodno�ci).  

Uzupe�nieniem Piramidy Zdrowego �ywienia jest Dekalog Zdrowego 
�ywienia: 

1. Dbaj o ró�norodno�	 spo�ywanych produktów. Pij wystarczaj�c� ilo�	 wody. 
2. Strze� si� nadwagi i oty�o�ci, nie zapominaj o codziennej aktywno�ci 

fizycznej. 
3. Produkty zbo�owe powinny by	 dla Ciebie g�ównym �ród�em energii. 
4. Spo�ywaj codziennie co najmniej dwie du�e szklanki mleka. Mleko mo�na 

zast�pi	 jogurtem, kefirem, a cz��ciowo tak�e serem. 
5. Mi�so spo�ywaj z umiarem. 
6. Spo�ywaj codziennie du�o warzyw i owoców. 
7. Ograniczaj spo�ycie t�uszczów, w szczególno�ci zwierz�cych, a tak�e 

produktów zawieraj�cych du�o cholesterolu i izomery trans nienasyco-
nych kwasów t�uszczowych. 

8. Zachowaj umiar w spo�yciu cukru i s�odyczy. 
9. Ograniczaj spo�ycie soli. 

10. Nie pij alkoholu. Je�eli pijesz, rób to z umiarem123. 
 

2. Zastosowanie produktowych wytycznych �ywieniowych  
w promowaniu zrównowa�onych diet 

Do tej pory zalecenia dotycz�ce prowadzonej diety koncentrowa�y si� wy-
��cznie na zdrowiu cz�owieka, nie uwzgl�dniaj�c szerszych zagadnie� dotycz�-
cych zrównowa�enia. Obecnie coraz cz��ciej przy wyborze �ywno�ci bierze si� 
pod uwag� aspekty dotycz�ce etyki i �rodowiska. Przy prognozach demogra-
ficznych ONZ dotycz�cych wzrostu populacji �wiata do ponad 9 miliardów do 
2050 roku oraz post�puj�cej degradacji �rodowiska naturalnego i wyczerpywa-

������������������������������������������������������������
121 J. Jeszka, A. Ko��ajtis-Do�owy (2003), Planowanie �ywienia [w:] �ywienie cz	owieka. Podsta-
wy nauki o �ywieniu, red. naukowa J. Gaw�cki, L. Hryniewiecki, PWN, Warszawa, s. 454-455. 
122 M. Koz�owska-Wojciechowska (1996), Zasady racjonalnego �ywienia, „Nowa Medy-
cyna”, nr 21, s. 3.  
123 W.B. Szostak, A. Cichocka (2012), Jak przekaza� pacjentowi…, jw., s. 73-74. 
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niu si� zasobów naturalnych potrzebnych do produkcji �ywno�ci wzrasta po-
trzeba produkowania wi�cej �ywno�ci, ale w sposób bardziej zrównowa�ony.  

W celu zmniejszenia wp�ywu produkcji i konsumpcji �ywno�ci na �rodo-
wisko, w niektórych krajach, organizacje pozarz�dowe i charytatywne, a tak�e 
ruchy spo�ecze�stwa obywatelskiego opracowa�y lub opracowuj� zalecenia �y-
wieniowe, które s� uwa�ane za bardziej zrównowa�one i zapewniaj� ochron� 
zdrowia ludzkiego i �rodowiska. Zalecenia te obejmuj� wi�ksze spo�ycia pro-
duktów ro�linnych oraz zmniejszenie spo�ycia mi�sa czerwonego i przetworzo-
nego, wysoko przetworzonej �ywno�ci i napojów s�odzonych cukrem, a tak�e 
spo�ycie ryb tylko ze zrównowa�onych �róde�. Ponadto wskazane jest spo�ywa-
nie lokalnych produktów oraz zmniejszenie odpadów �ywno�ciowych.   

Jednym z przyk�adów mo�e by	 wykorzystanie produktowych wytycz-
nych �ywieniowych diety �ródziemnomorskiej w odniesieniu do aspektów �ro-
dowiskowych. Dieta �ródziemnomorska jest przedmiotem bada� wielu instytu-
cji, w tym Fundacji Barilla Centre for Food & Nutrition (BCFN).  

 
2.1. Model Piramidy Podwójnej – �ywieniowej i �rodowiskowej 

W 2009 roku Barilla Centre for Food & Nutrition zaprezentowa�a Piramid� 
Podwójn� (Double Pyramid) na Mi�dzynarodowym Forum na temat Zrównowa-
�enia. Piramida Podwójna obrazuje �cis�e powi�zania mi�dzy oddzia�ywaniem 
na �rodowisko spowodowanym produkcj� �ywno�ci i konsumpcj� �ywno�ci, 
uwzgl�dniaj�c jej aspekty �ywieniowe. Przy konstrukcji Piramidy Podwójnej 
uwzgl�dniono model diety �ródziemnomorskiej.  

W 2010 r. diet� �ródziemnomorsk� wpisano na list� �wiatowego dziedzic-
twa Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. O�wiaty, Nauki i Kultury (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)124. Dieta 
�ródziemnomorska, wed�ug A. Trichopoulou’a, to dieta, któr� charakteryzuje: 

� wysoki poziom spo�ycia warzyw, ro�lin str�czkowych, owoców, orze-
chów i zbó�;  

� umiarkowane spo�ycie ryb, tak�e bior�c pod uwag� odleg�o�	 od morza; 
� umiarkowane spo�ycie mi�sa i drobiu; 
� znacz�ce wykorzystanie oliwy z oliwek; 
� regularne spo�ycie alkoholu w postaci wina podczas posi�ków; 
� niskie spo�ycie produktów mlecznych (przede wszystkim w postaci jo-

gurtów i serów)125. 
������������������������������������������������������������
124 A. Bach-Faig, E. Berry, D. Lairon et al. (2011), Mediterranean diet pyramid today. Sci-
ence and cultural updates, “Public Health Nutrition”, 14(12A), pp. 2274-2284.���
125 A. Trichopoulou (2004), Traditional Mediterranean diet and longevity in the elderly:  
a review, “Public Health Nutrition”, 7, pp. 943-947.  



70 
�

Rysunek IV.2. Piramida diety �ródziemnomorskiej 
 

 
 
�ród	o: A. Bach-Faig, E. Berry, D. Lairon et al., (2011), p. 2277. 

 
Diet� �ródziemnomorsk� przyj�t� w krajach basenu Morza 
ródziemnego 

charakteryzuje równowaga �ywieniowa. Dieta ta jest uznawana przez wielu spe-
cjalistów z dziedziny nauki o �ywieniu cz�owieka za najlepsz� ze wzgl�du na 
profilaktyk� przewlek�ych chorób niezaka�nych, zw�aszcza chorób uk�adu kr�-
�enia. Dieta �ródziemnomorska, jako model �ywienia o najwy�szej spójno�ci 
z zaleceniami �ywieniowymi, wywiera tak�e pozytywny wp�yw na �rodowisko 
przyrodnicze126. 

Z bada� Barilla Centre for Food & Nutrition wynika, �e �ywno�	, która 
generuje mniejszy wp�yw na �rodowisko powinna by	 spo�ywana w wi�kszych 
ilo�ciach, podczas gdy �ywno�	, która w wi�kszym stopniu ujemnie oddzia�uje 
na �rodowisko powinna by	 spo�ywana z umiarem. Na podstawie bada� utwo-
rzono diagram sk�adaj�cy si� z dwóch piramid: �ywieniowej i �rodowiskowej. 
Piramida �ywieniowa wskazuje na zalecenia dotycz�ce cz�stotliwo�ci spo�ywa-
������������������������������������������������������������
126 A. Poli (2010), The Food Pyramid and the Environmental Pyramid, BCFN, Roma. 
�
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nia produktów �ywno�ciowych. W piramidzie �rodowiskowej produkty �ywno-
�ciowe umieszczono na podstawie ich wp�ywu na �rodowisko przyrodnicze. 
W rezultacie otrzymano odwrócon� piramid� w stosunku do piramidy �ywie-
niowej. U podstawy piramidy �ywieniowej umieszczone s� produkty pochodze-
nia ro�linnego bogate w sk�adniki od�ywcze (witaminy i sk�adniki mineralne), 
zwi�zki wp�ywaj�ce korzystnie na zdrowie (b�onnik i zwi�zki bioaktywne po-
chodzenia ro�linnego) oraz z mniejsz� g�sto�ci� energetyczn�. Stopniowo prze-
suwaj�c si� w gór� piramidy, uwzgl�dnione s� produkty o wy�szej g�sto�ci 
energetycznej, które powinny by	 rzadziej spo�ywane. Najwi�kszy wp�yw na 
�rodowisko maj� produkty pochodzenia zwierz�cego (mi�so, zw�aszcza wo�o-
we), sery i ryby. 

Umieszczanie dwóch piramid obok siebie ilustruje, �e �ywno�	 z wy�-
szym zalecanym spo�yciem (np. warzywa i owoce zalecane do spo�ycia pi�	 
razy dziennie) maj� najmniejszy wp�yw na �rodowisko, za� produkty �ywno-
�ciowe, których spo�ycie nale�y ogranicza	 (np. spo�ycie mi�sa czerwonego) 
maj� najwi�kszy wp�yw na �rodowisko. Piramida Podwójna odgrywa dwie wa�-
ne role – utrzymuje zdrowie ludzi i chroni �rodowisko naturalne. Innymi s�owy 
�ywno�	 korzystnie wp�ywaj�ca na zdrowie cz�owieka ma jednocze�nie pozy-
tywny wp�yw na �rodowisko127. Piramida Podwójna ewoluuje wraz z rozwojem 
bada� naukowych (rys. IV.3). 

Wska�niki �rodowiskowe uwzgl�dniane w badaniach przez Barilla Center 
for Food & Nutrition to: emisja gazów cieplarnianych (Carbon Footprint128), zu�y-
cie wody (Water Footprint129) i �lad ekologiczny (Ecological Footprint130).� 
lad 
ekologiczny, jaki pozostawia po sobie ka�dy z produktów �ywno�ciowych, wyko-
rzystano przy tworzeniu piramidy �rodowiskowej.  

 
������������������������������������������������������������
127 M. Kwasek, A. Obiedzi�ska (2013), Spo�ycie �ywno�ci a �rodowisko [w:] Z bada� nad 
rolnictwem spo	ecznie zrównowa�onym [20]. Wybrane zagadnienia zrównowa�onego roz-
woju rolnictwa, red. naukowa J.St. Zegar, seria „Program Wieloletni 2011-2014”, nr 93,  
IERiG�-PIB, Warszawa, s. 152. 
128 
lad w�glowy (Carbon Footprint) – okre�la ilo�	 gazów cieplarnianych odpowiedzialnych 
za zmiany klimatu emitowane przez organizacj�, dany proces lub produkt i mierzony jest 
w masie równowa�nej CO2. 
129 
lad wodny (Water Footprint) – to obj�to�	 s�odkiej wody (w litrach), która zosta�a wyko-
rzystana do wytworzenia produktu, z uwzgl�dnieniem ilo�ci wody zu�ytej i zanieczyszczonej 
w poszczególnych etapach �a�cucha, od produkcji pierwotnej do konsumpcji.  
130 
lad ekologiczny (Ecological Footprint) – to warto�	 wolumenu konsumpcji przeliczona 
na powierzchni� niezb�dn� do jego produkcji. Konsumpcja zasobów naturalnych porówny-
wana jest ze zdolno�ci� planety Ziemi do ich regeneracji. 
lad ekologiczny – to szacowana 
ilo�	 hektarów powierzchni l�du i morza potrzebna do rekompensacji zasobów zu�ytych na 
konsumpcj� i absorpcj� odpadów. 
lad ekologiczny mierzony jest w globalnych hektarach 
(gha) na osob�.� 
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Rysunek IV.3. Ewolucja Piramidy Podwójnej  
 

 

 

 

 

 

�ród	o: Opracowano na podstawie [BCFN, 2012 i BCFN, 2014]. 



73 
�

Barilla Centre for Food & Nutrition, oprócz utworzenia Piramidy Podwój-
nej, opracowa�a cztery diety:  

1. Diet� wegetaria�sk�, w której nie spo�ywa si� ani mi�sa, ani ryb.  
2. Diet� zrównowa�on� (�ródziemnomorsk�), opracowan� na podstawie pi-

ramidy �ywieniowej ze zbilansowanym spo�yciem mi�sa i ryb.  
3. Diet� zawieraj�c� mi�so, w której mi�so jest spo�ywane codziennie. 
4. Diet� zawieraj�c� mi�so i ryby. 

Diety te pos�u�y�y do oszacowania kosztów tygodniowych jad�ospisów 
oraz do okre�lenia, w jakim stopniu stosowanie ró�nych diet wp�ywa na �rodo-
wisko przy wykorzystaniu nast�puj�cych wska�ników: �ladu w�glowego (emisji 
gazów cieplarnianych), �ladu wodnego i �ladu ekologicznego.  

 
2.2. Zrównowa�ona dieta LiveWell 2020  

W Wielkiej Brytanii produktowe wytyczne �ywieniowe przedstawione s� 
za pomoc� talerza Eatwell. Talerz Eatwell zaprojektowano w celu zilustrowania 
proporcji pi�ciu grup �ywno�ci, które powinny by	 spo�ywane zgodnie z zasa-
dami zdrowej diety.  

Rysunek IV.4. Talerz Eatwell   

 
�ród	o: WWF-UK, 2011, p. 18. 

 
Talerz Eatwell powinien by	 stosowany, jako przewodnik dla osi�gni�cia 

równowagi w okre�lonym czasie (np. tygodnia), a nie dla ka�dego posi�ku. Ma on 
zastosowanie dla wi�kszo�ci spo�ecze�stwa, gdy� odnosi si� do proporcji �ywno-
�ci i napojów do spo�ycia, a nie do ilo�ci lub wielko�ci porcji. Udzia� procentowy 
poszczególnych grup �ywno�ci zaprezentowano na rysunku IV.5. 
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Rysunek IV.5. Talerz Eatwell rekomendowany przez FSA 

 
 

�ród	o: Opracowano na podstawie [WWF-UK, 2011, p. 21]. 
 

Food Standards Agency (FSA) rozszerzy�a niektóre z zalece� i opracowa-
�a osiem wskazówek, które stanowi� uzupe�nienie talerza Eatwell: 

1. Opieraj swoje posi�ki o produkty zawieraj�ce skrobi�.  
2. Jedz du�e ilo�ci owoców i warzyw. 
3. Jedz wi�cej ryb, w��czaj�c jedn� porcj� t�ustej ryby co tydzie�. 
4. Ogranicz spo�ycie nasyconych t�uszczów i cukru. 
5. Spróbuj spo�ywa	 mniej soli – nie wi�cej ni� 6 g dziennie dla osoby doros�ej. 
6. B�d� aktywny i staraj si� utrzymywa	 prawid�ow� wag� cia�a. 
7. Pij du�e ilo�ci wody. 
8. Nie pomijaj �niadania131. 

W 2010 roku w ramach programu One Planet Food132 zosta�a opracowana 
zrównowa�ona dieta dla Wielkiej Brytanii, tzw. dieta LiveWell. Dieta LiveWell 
jest zdrowa i niskoemisyjna, a ponadto bierze pod uwag� preferencje kulturowe.  

Analizuj�c spo�ycie �ywno�ci w Wielkiej Brytanii133 i porównuj�c je do 
zalece� �ywieniowych przedstawionych na talerzu Eatwell, wynika, �e popula-
cja Wielkiej Brytanii nie stosuje si� do niektórych zalece� �ywieniowych, za-
równo odno�nie makrosk�adników, jak i mikrosk�adników pokarmowych. Diet� 
charakteryzuje bowiem zbyt wysoki poziom spo�ycia t�uszczów nasyconych, 
������������������������������������������������������������
131 FSA (2007), EatWell – Your guide to healthy eating. 8 tips for making healthier choices, 
SLS Print, London.�
132 Program One Planet Food realizowano w latach 2009-2012. Celem programu by�o ograni-
czenie oddzia�ywania produkcji i konsumpcji �ywno�ci na �rodowisko w Wielkiej Brytanii.  
133 L. Henderson, J. Gregory, K. Irving et al. (2003), The National Diet & Nutrition Survey: 
adults aged 19 to 64 years, Volumes 1-4, Stationery Office, Norwich: HMSO. 
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cukru i soli oraz niski poziom spo�ycia b�onnika ro�linnego w odniesieniu do 
zalecanych warto�ci. W diecie Brytyjczyków najwi�kszym �ród�em t�uszczów 
nasyconych jest mi�so i przetwory mi�sne (22%) oraz mleko i przetwory mlecz-
ne (15%), a �ród�em cukru s� przede wszystkim: napoje bezalkoholowe, soki 
owocowe i napoje alkoholowe oraz cukier sto�owy (rys. IV.6). 

Rysunek IV.6. Spo�ycie �ywno�ci w Wielkiej Brytanii  

 

�ród	o: Opracowano na podstawie [WWF-UK, 2011, p. 38]. 
 
Na podstawie zalece� �ywieniowych dla populacji brytyjskiej (przedsta-

wionych na talerzu Eatwell) oraz danych dotycz�cych emisji GHG spo�ywa-
nych produktów �ywno�ciowych, a tak�e za�o�enia redukcji emisji GHG o 25% 
do 2020 roku opracowano diet� LiveWell 2020. Graficzn� interpretacj� diety 
LiveWell 2020 dla Wielkiej Brytanii przedstawiono na rysunku IV.7. 

Rysunek IV.7. Talerz LiveWell 2020 dla Wielkiej Brytanii 
 

 

�ród	o: Opracowano na podstawie [WWF-UK, 2011, p. 38]. 
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2.3. Adaptacja diety LiveWell 2020 przez inne kraje europejskie 

Na podstawie diety LiveWell 2020 opracowanej w Wielkiej Brytanii po-
wsta� projekt europejski, finansowany ze �rodków Unii Europejskiej, LiveWell 
for LIFE (Low Impact Food in Europe). Celem projektu by�o opracowanie 
trzech zrównowa�onych diet/talerzy LiveWell na podstawie tradycyjnych diet 
w trzech krajach europejskich: Francji, Hiszpanii i Szwecji.  

Diety/talerze opracowano bior�c pod uwag� szereg danych i informacji 
dost�pnych w danym kraju, dotycz�cych m.in. aktualnych wzorców konsumpcji 
�ywno�ci i zalece� �ywieniowych, publicznych wytycznych dotycz�cych diety, 
emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych produktów �ywno�ciowych 
oraz cen produktów �ywno�ciowych.  

Z analizy danych o spo�yciu w poszczególnych krajach wynika, �e trendy 
�ywieniowe we wszystkich trzech krajach: Francji, Hiszpanii i Szwecji wskazu-
j� na wst�powanie diety zachodniej, któr� charakteryzuje wysoki poziom spo�y-
cia mi�sa oraz �ywno�ci g�stej energetycznie oraz niski poziom spo�ycia owo-
ców, warzyw i ro�lin str�czkowych.   

 
Francja 

 We Francji produktowe wytyczne �ywieniowe zaprezentowano w formie 
schodów (rys. IV.8). Produkty, które nale�y spo�ywa	 najwi�cej, umieszczono 
na górze schodów, za� produkty, które nale�y spo�ywa	 w niewielkich ilo�ciach 
tworz� podstaw� schodów. Produkty �ywno�ciowe, które powinno si� spo�ywa	 
w ograniczonej ilo�ci zosta�y pokazane przez szk�o powi�kszaj�ce.  

 
Rysunek IV.8. Schody �ywieniowe we Francji  

 
                                 �ród	o: http://www.mangerbouger.fr. 
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Dope�nieniem schodów jest dziewi�	 zasad na temat spo�ycia i aktywno-
�ci fizycznej, opracowanych przez Narodowy Program ds. �ywienia i Zdrowia:  

1. Owoce i warzywa: przynajmniej 5 razy dziennie. 
2. Mleko i produkty mleczne: 3 razy dziennie (3 lub 4 razy dla dzieci i m�o-

dzie�y). 
3. Produkty bogate w skrobi�: przy ka�dym posi�ku zgodnie z apetytem. 
4. Mi�so, ryby, jaja: 1-2 razy dziennie. 
5. T�uszcze: w ograniczonej ilo�ci.  
6. Produkty s�odkie: ograniczone ilo�ci. 
7. Sól: ograniczone ilo�ci.  
8. Woda: do woli w trakcie i mi�dzy posi�kami. 
9. Aktywno�	 fizyczna: dla osób doros�ych co najmniej równowarto�	 

30 minut szybkiego marszu na dzie�, a dla dzieci i m�odzie�y – godzin�. 
We Francji, w ramach projektu LiveWell for LIFE, na podstawie bada� 

spo�ycia �ywno�ci w latach 2006-2007 (Ètude Individuelle Nationale des Con-
sommations Alimentaires, INCA)134 graficznie zinterpretowano spo�ycie siedmiu 
podstawowych grup produktów �ywno�ciowych (rys. IV.9). W porównaniu do 
zalece� �ywieniowych spo�ycie mi�sa, jaj i ryb jest mi�dzy górnym a dolnym 
limitem, spo�ycie produktów mlecznych powinno nieznacznie wzrosn�	, za� 
spo�ycie owoców i warzyw jest zbyt niskie.  
 

Rysunek IV.9. Spo�ycie �ywno�ci we Francji – w gramach na osob� dziennie 
 

 
�ród	o: Opracowano na podstawie [WWF-UK, 2014, p. 10]. 

������������������������������������������������������������
134 AFSSA (2009), Ètude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires 2 (INCA2) 
2006-2007, Bialec, Nancy. 
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Na podstawie produktowych wytycznych �ywieniowych i 9 zasad na te-
mat spo�ycia oraz aktywno�ci fizycznej, a tak�e kieruj�c si� wytycznymi doty-
cz�cymi emisji GHG, opracowano diet� LiveWell dla Francji (rys. IV.10).  
 

Rysunek IV.10. Talerz LiveWell dla Francji – w gramach na osob� dziennie 

 
 

�ród	o: Opracowano na podstawie [WWF-UK, 2014, p. 11]. 
 

W porównaniu do obecnego spo�ycia produktów �ywno�ciowych przez 
Francuzów mo�na zauwa�y	, �e najwi�ksza zmiana powinna dotyczy	 zbó�, 
ro�lin str�czkowych i ziemniaków. Spo�ycie tych produktów powinno wzrosn�	 
dwukrotnie. Spo�ycie produktów mlecznych oraz warzyw, owoców i orzechów 
tak�e powinno wzrosn�	, ale w mniejszym stopniu. Je�li chodzi o mi�so i pro-
dukty mi�sne oraz s�odycze, to ich spo�ycie nale�y zmniejszy	. 
 

Hiszpania 

Zalecenia �ywieniowe dla mieszka�ców Hiszpanii opracowano na podsta-
wie diety �ródziemnomorskiej (rys. IV.2). Piramida diety �ródziemnomorskiej 
zwraca uwag� na zrównowa�enie przez promowanie ró�norodno�ci biologicznej, 
sezonowo�ci oraz spo�ycia lokalnych i ekologicznych produktów, uwzgl�dniaj�c 
lokaln� kultur�. Analizuj�c poziom spo�ycia �ywno�ci w gramach na osob� 
dziennie (rys. IV.11), mo�na zauwa�y	, �e dieta Hiszpanów odbiega od rekomen-
dacji dotycz�cych diety �ródziemnomorskiej.  

Z bada� dotycz�cych spo�ycia �ywno�ci w Hiszpanii wynika, �e spo�ycie 
mi�sa, produktów mi�snych, jaj i ryb jest zbyt wysokie, a owoców i warzyw – 
za ma�e. Nast�pi�o tu przesuni�cie w stron� diety zachodniej. Opracowana dieta 
LiveWell, w ramach projektu LiveWell for LIFE, zak�ada zwi�kszenie spo�ycia 
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warzyw i owoców, a zmniejszenie spo�ycia mi�sa, produktów mi�snych oraz 
mleka i przetworów mlecznych (rys. IV.12). 

 
Rysunek IV.11. Spo�ycie �ywno�ci w Hiszpanii – w gramach na osob� dziennie 

 

 
 

�ród	o:  Opracowano na podstawie [WWF-UK, 2014, pp. 12-13]. 
 
 

Rysunek IV.12. Talerz LiveWell dla Hiszpanii – w gramach na osob� dziennie 
  

 
 

�ród	o:  Opracowano na podstawie [WWF-UK, 2014, pp. 12-13]. 
 

Zbo�a
186 Napoje           

(bez mleka)
69

Jaja i przetwory
30

T�uszcze i oleje
28

Owoce             
i przetwory

209Mi�so                      
i przetwory

139

Mleko,   
przetwory 
mleczne                  

i substytuty 
mleka
282

Inne produkty
36

Orzechy                  
i nasiona oleiste

6

Ryby i owoce 
morza

81

Cukier
i przetwory

15

Ro�liny 
str�czkowe

18

Ziemniaki
67

Warzywa
185

Zbo�a
432 Napoje       

(bez mleka)
33

Jaja i przetwory
46

T�uszcze i oleje
23

Owoce      
i przetwory

107

Mi�so
i przetwory

98

Mleko, 
przetwory 
mleczne                 

i substytuty 
mleka
190

Inne produkty
61

Orzechy                  
i nasiona oleiste

16

Ryby i owoce 
morza

48

Cukier                     
i przetwory

9

Ro�liny 
str�czkowe

59

Ziemniaki
100

Warzywa
208



80 
�

Szwecja 

W Szwecji obowi�zuj� zalecenia �ywieniowe przedstawione w postaci 
ko�a, które jest podzielone na 7 grup produktów �ywno�ciowych (rys. IV.13). 
G�ównym zaleceniem jest spo�ywanie produktów �ywno�ciowych z ka�dej gru-
py, za� brak jest zalece� ilo�ciowych lub zalecanych porcji. Dope�nieniem tego 
s� opracowane przez Szwedzk� Agencj� ds. �ywno�ci (Sweedish National Food 
Agency) zalecenia dotycz�ce ilo�ci �ywno�ci (w gramach lub porcjach), któr� 
mieszka�cy Szwecji powinny spo�y	.   

 
Rysunek IV.13. Ko�o �ywieniowe w Szwecji  

 

 
 

�ród	o:�http://www.slv.se/upload/nfa/documents/food_nutrition/food_circle_english.pdf. 
 

Badanie spo�ycia �ywno�ci w Szwecji (Riksmaten135) przeprowadzane 
jest na populacji kobiet i m��czyzn w wieku 18-80 lat. Z porównania spo�ycia 
�ywno�ci z ko�em �ywieniowym wynika, �e spo�ycie serów jest powy�ej zale-
canego poziomu, za� mleko i inne produkty mleczne (np. jogurt) s� spo�ywane 
w zbyt ma�ych ilo�ciach. Spo�ycie produktów bogatych w t�uszcze i cukry jest 
na wysokim poziomie. Ni�sze spo�ycie od zalecanego dotyczy równie� produk-
tów zbo�owych, w tym pieczywa oraz warzyw i owoców.  

Opracowany dla Szwecji talerz LiveWell zak�ada wy�sze spo�ycie pro-
duktów zbo�owych (pieczywa, makaronu, ry�u) oraz owoców, warzyw, w tym 
ziemniaków i warzyw korzeniowych (rys. IV.15). Spo�ycie mleka i serów oraz 
ryb powinno wzrosn�	, za� mi�sa i produktów mi�snych – pozosta	 na podob-
nym poziomie.  
 

������������������������������������������������������������
135 Narodowe Badanie Spo�ycia �ywno�ci w Szwecji, którego celem jest ustalenie i poznanie 
wzorców i zwyczajów �ywieniowych populacji szwedzkiej. 



81 
�

Rysunek IV.14. Spo�ycie �ywno�ci w Szwecji – w gramach na osob� dziennie 
 

  
 

 
Rysunek IV.15. Talerz LiveWell dla Szwecji – w gramach na osob� dziennie 

  

 
 

�ród	o: Opracowano na podstawie [WWF-UK, 2014,pp. 14-15]. 
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3. Zrównowa�ona dieta a �rodowisko 

Na podstawie opracowanych przez Barilla Centre for Food & Nutrition 
czterech tygodniowych jad�ospisów wykazano, �e ró�nice w oddzia�ywaniu na 
�rodowisko diety zrównowa�onej i diety wegetaria�skiej s� minimalne, podczas 
gdy diet zawieraj�cych mi�so oraz mi�so i ryby – znaczne (tab. IV.1).  

 
Tabela IV.1. 	lad w�glowy, �lad wodny i �lad ekologiczny dla czterech diet  

zbilansowanych pod wzgl�dem od�ywczym 

Dieta 

WSKA�NIKI  
	lad w�glowy 	lad wodny 	lad ekologiczny 

kg CO2 
ekwiwalent/tydzie� litry/tydzie� globalny m2/tydzie� 

Zrównowa�ona 21 16 900 160 

Wegetaria�ska 20 15 200 140 

Mi�so 31 24 400 180 

Mi�so i ryby 27 20 100 190 

�ród	o: Opracowano na podstawie [BCFN, 2014, pp. 74-75].  
 
Z bada� wynika, �e implementacja diety LiveWell 2020 mo�e wp�yn�	 na 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 25% w stosunku do prowadzonej 
diety. Porównuj�c wyniki emisji gazów cieplarnianych oszacowanych na pod-
stawie przyk�adowych diet LiveWell 2020 dla Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 
Francji i Szwecji, w stosunku do wyników oszacowanych na podstawie aktual-
nych prowadzonych diet, mo�na stwierdzi	, �e emisja gazów cieplarnianych 
mo�e ulec zmniejszeniu (tab. IV.2).  

 
Tabela IV.2. Emisja gazów cieplarnianych dla talerza LiveWell 2020 

w porównaniu do obecnie stosowanej diety 

Kraje 
Emisja gazów cieplarnianych 

g CO2 ekwiwalent/dzie� Ró�nica 
[%] 

Dieta obecnie prowadzona Talerz LiveWell 

Francja 3 478 2 609 - 24,98 

Hiszpania 3 753 2 710 - 27,79 

Szwecja 5 728 4 295 - 25,01 

Wielka Brytania 7 140 4 320 - 30,50 

�ród	o: Opracowano na podstawie [WWF-UK, 2014].  
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W Wielkiej Brytanii tak�e i inne o�rodki naukowe próbuj� odpowiedzie	 
na pytanie: czy mo�na osi
gn
� ograniczenie emisji GHG pochodz
cej z pro-
dukcji �ywno�ci przy jednoczesnym spe	nieniu wymaga� dietetycznych?136. 
J.I. Macdiarmid i inni badacze potwierdzili, �e mo�liwe jest zdefiniowanie diety, 
która spe�nia wymagania dotycz�ce energii, sk�adników od�ywczych i redukcji 
emisji GHG. Najbardziej restrykcyjny scenariusz uwzgl�dniaj�cy spo�ycie tylko 
siedmiu produktów �ywno�ciowych zmniejsza�by emisj� GHG o 90% w porów-
naniu do poziomu z 1990 r. Jednak�e taka dieta nie by�aby realna do osi�gni�-
cia, dlatego, zwi�kszaj�c liczb� produktów �ywno�ciowych do pi�	dziesi�ciu 
dwóch, badacze osi�gn�li zmniejszenie emisji GHG na poziomie 36% w stosun-
ku do poziomu z 1990 roku. W diecie tej produkty mi�sne by�y uwzgl�dnione, 
ale w ilo�ciach mniejszych ni� w obecnie prowadzonej diecie przez mieszka�-
ców Wielkiej Brytanii.  

Wp�yw stosowanej diety na emisj� gazów cieplarnianych by� przedmio-
tem bada� przeprowadzonych przez F. Vieux i innych badaczy, na przyk�adzie 
populacji doros�ych Francuzów137. Z bada� tych wynika, �e diety o wysokiej 
warto�ci od�ywczej wywieraj� wi�ksze oddzia�ywanie na �rodowisko ni� diety 
o ni�szej warto�ci od�ywczej (warto�ci GHG by�y wy�sze o 9% dla m��czyzn 
i o 22% dla kobiet)138. Ponadto badania te potwierdzaj�, �e w przeliczeniu na 
100 g produktu, �ywno�	 pochodzenia zwierz�cego (mi�so prze�uwaczy, wie-
przowina, drób i jaja) wykazuje wi�ksz� warto�	 emisji GHG ni� produkty po-
chodzenia ro�linnego (wykres IV.3).  

Przy uwzgl�dnieniu warto�ci emisji GHG w przeliczeniu na 100 kcal pro-
duktu okazuje si�, �e warto�ci te dla mi�sa prze�uwaczy malej�, a dla owoców 
i warzyw – wzrastaj�. Dlatego, mimo wysokiego spo�ycia produktów ro�lin-
nych, dieta o wysokiej warto�ci od�ywczej nie wykazywa�a najni�szych warto-
�ci emisji GHG. W rzeczywisto�ci, przy okre�lonym poziomie spo�ycia energii, 
diet� t� cechowa�y najwy�sze warto�ci emisji GHG. Ponadto wy�sze spo�ycie 

������������������������������������������������������������
136 J.I. Macdiarmid, J. Kyle, G.W. Horgan et al. (2012), Sustainable diets for the future: can 
we contribute to reducing greenhouse gas emissions by eating a healthy diet?, “The American 
Journal of Clinical Nutrition”, 96, pp. 632-639.  
137 Warto�	 GHG diety oceniano na podstawie warto�ci GHG 391 produktów �ywno�cio-
wych. Diety o wysokiej warto�ci od�ywczej zosta�y zdefiniowane, jako te, które jednocze�nie 
charakteryzuje g�sto�	 energetyczna poni�ej mediany, �redni wspó�czynnik adekwatno�ci 
(MAR) powy�ej mediany i �redni wspó�czynnik nadmiaru MER (odsetek maksymalnych za-
lecanych warto�ci sk�adników od�ywczych, których spo�ycie powinno by	 ograniczone) po-
ni�ej mediany. 
138 F. Vieux, L-G. Soler, D. Touazi et al. (2013), High nutritional quality is not associated 
with low greenhouse gas emissions in self-selected diets of French adults, “The American 
Journal of Clinical Nutrition”, 97, pp. 569-583. 
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produktów �ywno�ciowych o najmniejszej warto�ci od�ywczej (s�odycze, solo-
ne przek�ski) wi�za�o si� z du�ym spadkiem warto�ci emisji GHG.  

 
Wykres IV.3. 	rednie emisje GHG zwi�zane ze spo�yciem ró�nych 

grup �ywno�ci – w przeliczeniu na 100 gram i na 100 kilokalorii 

 
�ród	o: Opracowano na podstawie [F. Vieux et al., 2013]. 

 
T. Meier i O. Christen139 przeprowadzili analiz� oddzia�ywania na �rodo-

wisko sposobu �ywienia Niemców w 2006 roku. W Niemczech �ywienie cz�o-
wieka ma silny wp�yw ma �rodowisko, m.in. przyczyniaj�c si� do 95% emisji 
amoniaku, 50% ca�kowitego wykorzystania ziemi czy 25% emisji gazów cie-
plarnianych. Przyjmuj�c za dzienn� warto�	 energetyczn� diet� równ� 2000 kcal 
na osob�, porównano cztery diety, tzw. scenariusze �ywieniowe:  

� 2 diety b�d�ce wynikiem zalece� �ywieniowy: 
� D-A-CH – zalecenia Niemieckiego Towarzystwa �ywienia (Deutsche 

Gesellschaft für Ernährung e.V.) dla Niemiec, Austrii i Szwajcarii; 
� UGB – alternatywne zalecenia Zwi�zku Niezale�nego Doradztwa 

ds. Zdrowia dotycz�ce m.in. spo�ycia mniejszej ilo�ci mi�sa oraz spo�y-
cia wi�kszej ilo�ci ro�lin str�czkowych i warzyw;  

� 2 diety b�d�ce wynikiem stylu �ycia:  
� lakto-owo-wegetaria�ska (LOW) – dieta oparta g�ównie o produkty po-

chodzenia ro�linnego z udzia�em jaj, nabia�u, bez udzia�u mi�sa i ryb; 
� wega�ska (W) – dieta oparta tylko o produkty pochodzenia ro�linnego, 

ze zwi�kszon� ilo�ci� produktów wzbogaconych o mleko sojowe, ro�lin 
str�czkowych, orzechów i nasion, bez mi�sa, nabia�u, ryb i jaj. 

������������������������������������������������������������
139 T. Meier, O. Christen (2013), Environmental impacts of dietary recommendations and dietary 
styles: Germany as an example, “Environmental Science & Technology”, 47(2), pp. 877-888. 
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Wp�yw na �rodowisko badacze oceniali pod wzgl�dem emisji gazów cie-
plarnianych wyra�onych w ilo�ci CO2, emisji amoniaku (NH3), wykorzystania 
ziemi, wody, fosforu oraz zu�ycia energii pierwotnej (tab. IV.3).  

 
Tabela IV.3. Wp�yw spo�ycia �ywno�ci oraz stylu �ycia na �rodowisko 
w Niemczech w 2006 roku przy spo�yciu 2000 kcal na osob� dziennie 

Wska�nik Jednostka Styl 
�ycia  

Dieta 

D-A-CH UGB LOW W 

Emisja  
CO2 t/osoba/rok 2,05 1,82 1,81 1,56 0,96

NH3 kg/osoba/rok 6,5 5,1 4,7 3,8 0,7

Wykorzy-
stanie 

ziemi m2/osoba/rok 2098 1786 1740 1527 1052

wody m3/osoba/rok 28,4 20,9 20,8 52,5 58,8

fosforu kg/osoba/rok 6,5 5,7 5,6 4,5 2,4

Zu�ycie energii  
pierwotnej GJ/osoba/rok 13,5 12,5 12,9 11,2 9,4

�ród	o: Opracowano na podstawie [T. Meier, O. Christen, 2013, p. 882]. 
 

Z przeprowadzonych bada� wynika, �e aktualny sposób od�ywiania si� 
Niemców jest najmniej zrównowa�ony pod wzgl�dem oddzia�ywania na �rodowi-
sko ani�eli ma to miejsce w przypadku opracowanych diet. Ustalono, �e z zapro-
ponowanych scenariuszy �ywieniowych, diety o ograniczonej ilo�ci produktów 
pochodzenia zwierz�cego (lakto-owo-wegetaria�ska) oraz niezawieraj�cej pro-
duktów zwierz�cych b�d� mia�y najwi�kszy pozytywny wp�yw na �rodowisko.  

Ze wszystkich zastosowanych wska�ników �rodowiskowych ograniczenie 
emisji amoniaku ma najwi�kszy potencja� spadkowy. W szczególno�ci dla diety 
wega�skiej, gdzie obni�enie emisji amoniaku mo�e si�gn�	 90% w stosunku do 
obecnie prowadzonej diety. Zwi�zane jest to z brakiem lub ograniczon� kon-
sumpcj� produktów pochodzenia zwierz�cego, gdy� amoniak jest zanieczysz-
czeniem charakterystycznym przy produkcji zwierz�cej. Niemniej jednak tak�e 
istotnie pozytywny wp�yw b�d� mia�y równie� diety opracowane na podstawie 
zalece� �ywieniowych, gdzie zalecane jest ograniczenie spo�ycia mi�sa i pro-
duktów mi�snych w stosunku do obecnie stosowanej diety.  

W Danii przeprowadzono badania okre�laj�ce rol� mleka i produktów 
mlecznych w �ywieniu oraz wp�ywu wyborów �ywieniowych odno�nie nabia�u 
na emisj� GHG. Analizie poddano osiem diet, które zak�adaj�: 

I. 
rednie spo�ycie mleka i produktów mlecznych. 
II. Wysokie spo�ycie mleka i produktów mlecznych. 
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III. Spo�ycie mleka i produktów mlecznych (bez serów). 
IV. Spo�ycie tylko serów i s�odzonych napojów bezalkoholowych, jako sub-

stytut mleka. 
V. Brak spo�ycia mleka i produktów mlecznych oraz spo�ycie s�odzonych 

napojów bezalkoholowych, jako substytut mleka. 
VI. Brak spo�ycia produktów mlecznych oraz spo�ycie mleka sojowego. 

VII. Brak spo�ycia mi�sa i produktów mi�snych oraz spo�ycie mleka 
i produktów mlecznych bez serów (dieta wegetaria�ska). 

VIII. Brak spo�ycia produktów pochodzenia zwierz�cego oraz spo�ycie mleka 
sojowego (dieta wega�ska)140. 
Opracowane scenariusze �ywieniowe uwzgl�dnia�y ró�n� zawarto�	 pro-

duktów mlecznych wykorzystuj�c dane z bada� krajowego spo�ycia �ywno�ci  
w Danii w latach 1995-2006. Diety komponowano w taki sposób, a�eby spe�ni	 
du�skie zalecenia �ywieniowe (Danish Dietary Guidelines 2005)141. Sk�ad od-
�ywczy oraz dane na temat emisji GHG dla 71 produktów �ywno�ciowych, spo-
�ywanych w najwi�kszych ilo�ciach by�y wykorzystane do oszacowania emisji 
GHG oraz warto�ci od�ywczej dla ka�dej diety (scenariusza �ywieniowego). 
Oszacowane emisje GHG dla poszczególnych diet przedstawiono w tabeli IV.4.  

 
Tabela IV.4. Ca�kowita emisja gazów cieplarnianych dla o�miu ró�nych diet 

(w g CO2 ekwiwalent/dzie�) 

Grupy �ywno�ci DIETA 
I II III IV V VI VII VIII 

Ryby 146 146 146 146 146 146 146 0 
Mi�so 

i produkty mi�sne 1335 1335 1335 1335 1335 1335 0 0 
Mleko 

i produkty mleczne 383 595 595 0 0 0 595 0 

Sery 243 221 0 221 0 0 0 0 
Marmolada 0 0 40 0 40 40 40 0 

Mleko sojowe 0 0 0 0 0 215 0 129 
Napoje 

bezalkoholowe 300 0 0 900 900 0 0 0 

Ca�kowita 
emisja GHG 4 631 4 521 4 340 4 826 4 645 3 620 3 063 2 414 

�ród	o: Opracowano na podstawie [L.B. Werner, A. Flysjö, T. Tholstrup, 2014]. 
������������������������������������������������������������
140 L.B. Werner, A. Flysjö, T. Tholstrup (2014), Greenhouse gas emissions of realistic dietary 
choices in Denmark: the carbon footprint and nutritional value of dairy products, “Food  
& Nutrition Research”, 58:20687.  
141 Jako wzorzec przyj�to wymagania �ywieniowe dla kobiety w wieku 31-60 lat, która pro-
wadzi siedz�cy tryb �ycia i ma ograniczon� aktywno�	 fizyczn� w czasie wolnym (Physical 
Activity Level – PAL=1,6). 
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Badanie pokaza�o, �e eliminacja mleka i produktów mlecznych z diety 
niekoniecznie przyczynia si� do obni�enia emisji gazów cieplarnianych, ale za 
to mo�e mie	 negatywne konsekwencje dla stanu zdrowia cz�owieka. Mi�so 
i przetwory mi�sne maj� najwi�kszy wp�yw na emisj� gazów cieplarnianych. 
Osi�gni�cie zdrowej/odpowiedniej diety mo�e by	 uzyskane poprzez kombina-
cj� spo�ycia ró�nych produktów �ywno�ciowych.  
 

4. Koszty ekonomiczne zrównowa�onej diety 

Status spo�eczno-ekonomiczny jest wa�nym czynnikiem wp�ywaj�cym na 
zrównowa�one wybory �ywieniowe. Z bada� przeprowadzonych przez IGD 
(The global food & consumer goods experts) w 2013 roku w�ród konsumentów 
Wielkiej Brytanii wynika, �e cena jest najwa�niejszym czynnikiem determinuj�-
cym zakup �ywno�ci (91%). Aspekty zdrowotne s� dopiero na pi�tym miejscu, 
za� aspekty �rodowiskowe – na dziesi�tym miejscu (wykres IV.4)142.  

 
Wykres IV.4. Czynniki decyduj�ce o wyborze produktów �ywno�ciowych 

przez konsumentów Wielkiej Brytanii 

 

�ród	o: Opracowano na podstawie [IGD, 2013]. 
 

������������������������������������������������������������
142 IGD (2013), Sustainable diets: Helping shoppers [http://www.igd.com/our-expertise/Nutrition-
food-and-farming/Sustainable-diets/17084/Sustainable-diets-Helping-shoppers/]. 
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Konsumenci, którzy osi�gaj� niski dochód, prowadz� mniej zdrow� diet� 
ni� konsumenci maj�cy wy�szy status spo�eczno-ekonomiczny. Dokonywanie 
zdrowych wyborów �ywieniowych mo�e by	 trudne ze wzgl�du na fakt, �e pro-
dukty �ywno�ciowe nale��ce do takich grup, jak warzywa czy owoce s� dro�sze 
ni� �ywno�	, o wysokiej g�sto�ci energetycznej143, jak np. produkty wysoko 
przetworzone. Bior�c pod uwag� koszty diety, trzeba patrze	 nie tylko na cen�, 
ale tak�e na inne aspekty, takie jak ilo�	 dostarczanych kilokalorii (kcal) czy 
sk�adników od�ywczych, jakie niesie za sob� spo�ycie danego produktu �ywno-
�ciowego. Istotnym jest, a�eby wybra	 odpowiedni� jednostk� miary przy po-
równywaniu ceny ró�nych produktów spo�ywczych. W �rodowisku naukowym, 
odno�nie diety, stosuje si� trzy wska�niki: cena za kalori� energii (price per ca-
lorie of energy), cena za gram jadalny (price per edible gram) i cena za �redni� 
porcj� (price per average portion). Panuje powszechne prze�wiadczenie, �e 
zdrowsze wybory odno�nie �ywienia generuj� wy�sze koszty (nak�ady pieni��-
ne) i w zwi�zku z tym, niektórych grup spo�ecznych czy osób nie sta	 na zakup 
zdrowszych produktów (healthy foods).  

A. Drewnowski i N. Darmon wykazali, �e diety g�ste energetycznie144,  
czyli bogate w cukry i t�uszcze, s� o wiele bardziej przyst�pne cenowo (na jed-
nostk� energii) ni� diety sk�adaj�ce si� z produktów pe�noziarnistych, chudego 
mi�sa, ryb, niskot�uszczowych produktów mi�snych oraz �wie�ych warzyw  
i owoców145. M. Maillot i inni wykazali, �e �ywno�	 wyprodukowana niskim 
kosztem jest wysoko energetyczna i uboga w sk�adniki od�ywcze (tzw. g�sto�	 
od�ywcz�)146. Dieta oparta na produktach tego typu powoduje niedobór (wita-
min, sk�adników mineralnych) oraz nadmiar (t�uszczów nasyconych, w�glowo-
������������������������������������������������������������
143 G�sto�	 energetyczna – to ilo�	 energii lub kalorii w danej masie po�ywienia i przedsta-
wiona jest jako liczba kalorii w gramach (kcal/g). Produkty o ni�szej g�sto�ci energii dostar-
czaj� mniej kalorii na gram ni� produkty o wy�szej g�sto�ci energii. Dla tej samej ilo�ci kalo-
rii osoba mo�e spo�y	 wi�ksz� cz��	 �ywno�ci, któr� cechuje mniejsza g�sto�	 energetyczna 
ni� �ywno�	 o wy�szej g�sto�ci energetycznej. Najcz��ciej s� to produkty przetworzone. G�-
sto�	 energetyczna jest okre�lona przez udzia� makroelementów (bia�ka, t�uszcze, w�glowo-
dany), b�onnika i wody w produkcie. �ywno�	 o niskiej g�sto�ci energetycznej to: warzywa 
bogate w b�onnik i owoce. �ywno�	 o wysokiej g�sto�ci energetycznej to: s�odycze, sma�one 
potrawy, frytki, makaron, warzywa skrobiowe, ci��kie sosy, sery, orzechy i nasiona. 
144 Dieta g�sta energetycznie – to dieta zawieraj�ca produkty o du�ej kaloryczno�ci w ma�ej 
obj�to�ci, o wysokiej ilo�ci kalorii na jednostk� masy produktu.  
145 A. Drewnowski, N. Darmon (2005), Food choices and diet costs: and economic analysis, 
“Journal of Nutrition”, 135, pp. 900-904.  
146 G�sto�	 od�ywcza – to termin oznaczaj�cy warto�	 od�ywcz� produktu (posi�ku, dziennej 
racji) w odniesieniu do jego kaloryczno�ci (warto�ci energetycznej). Im wi�cej produkt za-
wiera niezb�dnych sk�adników w jednostce energii, tym wi�ksza jest jego g�sto�	 od�ywcza 
[M. Maillot, N. Darmon, M. Darmon et al. (2007), Nutrient-dense food groups have high en-
ergy costs: an econometric approach to nutrient profiling, “Journal of Nutrition”, 137,  
pp. 1815-1820]. 
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danów prostych) wybranych sk�adników pokarmowych �ywno�ci. Czynnikami 
wp�ywaj�cymi na dokonywane wybory �ywieniowe s� przede wszystkim wyso-
ko�	 uzyskiwanych dochodów oraz poziom wykszta�cenia.   

Wyniki ró�nych bada� wskazuj�, �e diety wykorzystuj�ce ide� zrówno-
wa�enia nie s� najdro�sze. Diety te s� cz�sto ta�sze ni� diety powszechnie sto-
sowane, jak np. dieta zachodnia. Dodatkowo wywieraj� one ni�szy wp�yw na 
�rodowisko przyrodnicze.      

Barilla Centre for Food & Nutrition, opracowuj�c model Piramidy Po-
dwójnej, oszacowali koszty tygodniowego jad�ospisu zwi�zanego ze stosowa-
niem czterech ró�nych diet we W�oszech. Z najnowszego raportu BCFN wyni-
ka, �e najta�sz� diet� by�a dieta wegetaria�ska, której tygodniowy koszt wynosi� 
41 euro. Stosowanie diety �ródziemnomorskiej, tzw. diety zrównowa�onej po-
wodowa�o, �e tygodniowy koszt wzrasta� do 43 euro, a diety zwieraj�cej mi�so 
do 44 euro (tab. IV.5).  

Tabela IV.5. Koszt czterech ró�nych diet 

 Dieta 	redni koszt  
(euro) 

Ró�nica w stosunku do diety  
zrównowa�onej 

Zrównowa�ona 43  

Wegetaria�ska 41 - 4,66% 

Mi�so 44 + 2,33% 

Mi�so i ryby 45 +4,66 % 

�ród	o: Opracowano na podstawie [BCFN, 2014].  
 

Diet� zrównowa�on�, czyli diet� �ródziemnomorsk� zaadaptowan� przez 
Barilla Centre for Food & Nutrition, charakteryzuje wysoki poziom spo�ycia 
warzyw, ro�lin str�czkowych, owoców i orzechów, oliwy z oliwek oraz zbó� 
(50% stanowi� ca�e ziarna), umiarkowane spo�ycie ryb i produktów mlecznych 
(sery i jogurty) oraz niskie spo�ycie czerwonego i bia�ego mi�sa, a tak�e s�ody-
czy. Z przeprowadzonej analizy wynika, �e dla tej samej warto�ci od�ywczej 
w krajach basenu Morza 
ródziemnego menu najbogatsze w bia�ko zwierz�ce 
(mi�so, a zw�aszcza ryby) kosztuje nieco wi�cej. 

Dlatego, ogólnie rzecz bior�c, je�li zrównowa�ona konsumpcja �ywno�ci 
nie musi oznacza	 zwi�kszenia wydatków, to osoby i rodziny powinny do�o�y	 
wi�kszych stara� pod wzgl�dem czasu sp�dzonego przy wyborze produktów  
i zdecydowa	 si� na ta�sz� (low-cost) �ywno�	 o wysokiej warto�ci od�ywczej, 
takich jak makaron, ro�liny str�czkowe, niektóre rodzaje oleju ro�linnego, orze-
chy i suszone owoce, a zw�aszcza produktów mlecznych o niskiej zawarto�ci 
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t�uszczu i jaj, które s� najta�szym �ród�em bia�ka147. Badania J. Goulet i innych 
wskazuj�, �e stosowanie diety �ródziemnomorskiej w Stanach Zjednoczonych 
nie wp�ywa na zwi�kszenie codziennych wydatków na �ywno�	148.  

Wyniki przedstawione przez Barilla Centre for Food & Nutrition s� po-
twierdzone wynikami innych bada�. Koszt stosowania diety LiveWell 2020 jest 
bardzo wa�ny dla akceptowalno�ci i dost�pno�ci dla ca�ej populacji Wielkiej 
Brytanii. Na podstawie tygodniowej listy zakupów wyliczono koszt diety, wy-
korzystuj�c ceny produktów ze �redniej pó�ki. Ca�kowity koszt dla jednej osoby 
wynosi� 28,40 funtów tygodniowo. W zale�no�ci od miejsca zakupu oraz danej 
marki produktu �ywno�ciowego cena mo�e ulec obni�eniu. Porównuj�c to ze 
�rednimi wydatkami gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii, przeznaczo-
nych na �ywno�	 i napoje bezalkoholowe (32,12 funtów na osob� tygodniowo 
w 2009 roku), mo�na stwierdzi	, �e koszt diety LiveWell 2020 by� ni�szy149. 
Oszacowany koszt diety obliczono na podstawie cen �ywno�ci dost�pnych 
w danym okresie (sierpie�, 2010 rok) i w zwi�zku z tym nale�y przyj�	, �e mo-
�e si� ró�ni	 na skutek waha� cen �ywno�ci oraz sezonowo�ci�. Wykazano 
równie� wzrost spo�ycia ro�lin str�czkowych jako �ród�a bia�ka, co przyczynia 
si� do obni�enia emisji gazów cieplarnianych w stosunku do innych �róde� bia�-
ka – nawet je�li s� importowane, a ich droga transportu jest d�uga. Ponadto, mo-
�e si� to przyczyni	 do utrzymania wydatków na sta�ym poziomie b�d� nawet 
obni�y	 ze wzgl�du na to, i� ro�liny str�czkowe cz�sto nie s� tak kosztowne jak 
inna �ywno�	 b�d�ca �ród�em bia�ka.  

Przestrzeganie diety LiveWell 2020 nie obci��a bud�etu gospodarstwa do-
mowego bardziej ni� aktualnie prowadzona dieta, a nawet mo�e by	 ta�sze. Dla 
Francuzów dieta ta jest ta�sz� opcj�, która przek�ada si� na mniejsze wydatki na 
�ywno�	. Dla Szwedów ró�nica jest minimalna, na korzy�	 diety zrównowa�onej, 
za� dla Hiszpanów nie odnotowano ró�nicy w koszcie diety (tab. IV.6). 

Z bada� J.I. Macdiarmid’a i innych badaczy150 koszt zrównowa�onej die-
ty, obliczony na podstawie cen produktów �ywno�ciowych ze �redniej pó�ki151, 
oszacowano na 29 funtów na tydzie�, co stanowi 89% obecnych wydatków na 
�ywno�	. Koszt ten mo�e by	 dalej obni�any, je�eli we�mie si� pod uwag� ta�-
sze produkty, a nie markowe. W koszt diety wliczone by�y tak�e podstawowe 

������������������������������������������������������������
147 BCFN (2014), Double Pyramid 2014…, jw., p. 17. 
148 J. Goulet, B. Lamarche, S. Lemieux (2008), A nutritional intervention promoting a Medi-
terranean food pattern does not affect total daily dietary cost in North American women in 
free-living conditions, “Journal Nutrition”, 138, pp. 54-59. 
149 Defra (2010), Family Food: A report on the 2009 Family Module of the Living costs and 
food survey, Department for Environment, Food and Rural Affairs, London.  
150 J.I. Macdiarmid, J. Kyle, G.W. Horgan et al. (2012), Sustainable diets…, jw., pp. 632-639.  
151 Ceny z wrze�nia 2010 roku z supermarketów w Wielkiej Brytanii. 
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produkty, takie jak zio�a i przyprawy. Kawa i herbata nie by�y zawarte w diecie, 
ale gdyby uzupe�ni	 diet� o te produkty, to koszt diety nadal nie przekracza�by 
�rednich wydatków na �ywno�	 w Wielkiej Brytanii w uj�ciu tygodniowym 
(33,04 GBP w 2010 r., z wy��czeniem alkoholu). 

Tabela IV.6. Koszt diety obecnie prowadzonej i talerza LiveWell 

Kraje 
Dieta obecnie prowadzona Talerz LiveWell Ró�nica  

(%) 
�redni koszt na dzie� 

Wielka Brytania 31,13 GBP 28,40 GBP -8,77 

Francja 4,90 EUR 4,36 EUR - 11,02 

Hiszpania 3,48 EUR 3,48 EUR  0,00 

Szwecja 44,64 SEK 44,07 SEK - 1,34 

�ród	o: Opracowano na podstawie [WWF-UK, 2014].  
 
Badania przeprowadzone w Nowej Zelandii potwierdzaj� tak�e, �e diety 

zrównowa�one generuj� ni�szy koszt ni� diety, w których spo�ycie mi�sa jest na 
wysokim poziomie152. W ramach bada� opracowano 16 modeli diet, które 
uwzgl�dnia�y sk�adniki od�ywcze �ywno�ci, ceny �ywno�ci, marnotrawstwo 
�ywno�ci oraz emisj� GHG z wybranych produktów �ywno�ciowych. Badanie 
to zweryfikowa�o codzienne wzorce �ywieniowe, które spe�niaj� wymagania 
�ywieniowe i koszt takiego �ywienia wyniós� �rednio 3,17 dolarów australij-
skich na dzie� (2,41 USD $). Diety, które zawiera�y bardziej znane spo�ecze�-
stwu posi�ki podnios�y koszt diety. Zoptymalizowana dieta generowa�a ni�sze 
emisje GHG w stosunku do typowej diety Nowozelandczyków, np. 1,62 kg 
CO2e/d dla jednego scenariusza w porównaniu do typowej diety 10,1 kg CO2e/d. 
Wszystkie zoptymalizowane i niskoemisyjne wzorce �ywieniowe mia�y prze-
wag� nad obecnie prowadzon� diet� ze wzgl�dów zdrowotnych, m.in. obni�aj�c 
ryzyko zachorowania na choroby uk�adu kr��enia b�d� nowotwory.  

Zidentyfikowano tak�e poszczególne produkty �ywno�ciowe oraz wzorce 
�ywno�ciowe, które obni�y�yby ryzyko wyst�pienia chorób dietozale�nych, przy 
niskim koszcie prowadzenia diety i przy okazji maj�ce jak najni�szy wp�yw na 
�rodowisko, ni�sz� emisj� GHG.  

 
 

������������������������������������������������������������
152 N. Wilson, N. Nghiem, C. Ni Mhurchu et al. (2013), Foods and Dietary Patterns That Are 
Healthy, Low-Cost, and Environmentally Sustainable: A Case Study of Optimization Model-
ing for New Zealand, PLOS ONE 8(3). 
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Dokonanie odpowiednich wyborów �ywieniowych musi by	 poprzedzone 
pewnego stopnia wiedz� oraz czasem potrzebnym do przygotowania zrównowa-
�onych posi�ków. Z bada� przeprowadzonych przez A. Carlsona i E. Frazão153 
wynika, �e zdrowe jedzenie mo�e by	 tanie, ale jest znaczne zapotrzebowanie na 
edukacj� i inne mechanizmy poprawiaj�ce �wiadomo�	 konsumenta, a�eby zdro-
wy wybór by� bardziej po��dan� opcj�. M. Flynn, S. Reinert oraz A.R. Schiff wy-
kazali, �e po odbyciu �ywieniowego programu edukacyjnego wydatki na mi�so 
zmala�y o 54%, za� ca�kowite wydatki tygodniowe na �ywno�	 zmala�y o 45%154.  

Z kolei badania D.L. Katz i innych wykaza�y, �e dla konkretnych grup 
produktów ich „zdrowsza” wersja mo�e kosztowa	 mniej ni� ich oryginalny od-
powiednik zawieraj�cy wy�sz� zawarto�	 t�uszczu155. 

Poprawa od�ywiania si� przez spo�ecze�stwo jest jednym z kluczowych 
elementów w profilaktyce chorób dietozale�nych, poprawie jako�ci �ycia, 
zmniejszeniu wydatków na opiek� zwi�zan� z leczeniem chorób dietozale�nych, 
a tak�e zmniejszeniu ró�nych wymiarów niedo�ywienia.  

 
5. Szanse i bariery implementacji zrównowa�onej diety 

Mimo obecnych i rekomendowanych od d�u�szego czasu zalece� �ywie-
niowych w ró�nych krajach �wiata, spo�ecze�stwa nadal nie prowadz� odpo-
wiednio zbilansowanej diety. A�eby idea zrównowa�onej diety mog�a by	 wcie-
lona w �ycie, istnieje potrzeba �cis�ego udzia�u, w tym przedsi�wzi�ciu, spo�e-
cze�stwa obywatelskiego i sektora prywatnego. Stworzy to podstawy do bezpo-
�redniego zaanga�owania wszystkich zainteresowanych stron �ycia spo�ecznego 
i gospodarczego, które dzia�aj� w takich sektorach jak: rolnictwo, wy�ywienie, 
s�u�ba zdrowia, ochrona �rodowiska, edukacja, kultura i handel, a tak�e podmio-
tów znajduj�cych si� w ostatnim ogniwie �a�cucha rolno-�ywno�ciowego, czyli 
konsumentów.  

W ramach projektu LiveWell for LIFE przeprowadzono proces identyfi-
kacji szeregu kluczowych barier i mo�liwo�ci dla zastosowania zrównowa�onej 
diety w trzech krajach europejskich: Francji, Hiszpanii i Szwecji156. Zidentyfi-
kowano dwadzie�cia cztery najwa�niejsze bariery i mo�liwo�ci, które dotyczy�y 
������������������������������������������������������������
153 A. Carlson, E. Frazão (2014), Food costs, diet quality and energy balance in the United 
States, “Physiology & Behavior”, 134, pp. 20-31.  
154 M. Flynn, S. Reinert, A.R. Schiff (2013), A Six-Week Cooking Program of Plant-Based 
Recipes Improves Food Security, Body Weight, and Food Purchases for Food Pantry Clients, 
“Journal of Hunger & Environmental Nutrition”, 8, pp. 73-84. 
155 D.L. Katz, K. Doughty, V. Njike et al. (2011), A cost comparison of more and less nutri-
tious food choices in US supermarkets, “Public Health Nutrition”, 14(9), pp. 1693-1699. 
156 WWF-UK (2013b), Adopting healthy sustainable diets – key opportunities and barriers. 
Report [http://livewellforlife.eu/wp-content/uploads/2013/05].�
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trzech grup interesu: spo�ecze�stwa, decydentów politycznych oraz biznesu 
(tab. IV.7). Jako najwa�niejsze czynniki determinuj�ce mo�liwo�	 wprowadze-
nia zrównowa�onej diety przyj�to zainteresowanie zdrowiem i oszcz�dno�� pie-
ni�dzy przez spo�ecze�stwo oraz spe	nienie oczekiwa� spo	ecznych przez produ-
centów �ywno�ci, za� jako najistotniejsze przeszkody ograniczaj�ce wdro�enie 
zrównowa�onych diet podano bariery odnosz�ce si� do spo�ecze�stwa, czyli po-
siadanie ograniczonej wiedzy dotycz�cej tematów zwi�zanych ze zrównowa�on� 
diet�, nawyki �ywieniowe oraz koszty, jakie mo�e nie�	 za sob� wprowadzenie 
tej�e diety. 

Tabela IV.7. Kluczowe mo�liwo�ci i bariery (spo�eczne i ekonomiczne)  
dla zrównowa�onej diety w Europie 

 Mo�liwo�ci Bariery 

Sp
o�

ec
ze

�s
tw

o � Rosn�ce zainteresowanie 
zrównowa�on� �ywno�ci� 

� Modele zrównowa�onych diet ju� 
istniej� 

� Zainteresowanie zdrowiem 
� Oszcz�dno�	 pieni�dzy 

� Ograniczona wiedza/dezorientacja 
� Nawyki �ywieniowe 
� Koszty 
� Kwestie kulturowe/p�ci 
� Czas/styl �ycia 
� Dost�p 

D
ec

yd
en

ci
 p

ol
ity

cz
ni

 

� Polityka wygrywa (w��czaj�c cele 
zdrowia publicznego, zmiany klimatu, 
bezpiecze�stwa �ywno�ciowego 
i �rodowiska) 

� Umo�liwienie zainteresowanym 
stronom wspierania polityki 

� Skupienie si� na produkcji  
�ywno�ci, a nie konsumpcji 

� Sytuacja gospodarcza 
� Kultura instytucjonalna 
� Niech�	 do anga�owania si�  

w polityk� w zakresie zmian  
zachowa� 

� Wra�liwo�	 rz�du na naciski 
przemys�u 

B
iz

ne
s  � Spe�nienie oczekiwa� spo�ecznych 

� Polityka europejska 
� Wybory konsumencie 

� Wp�ywanie na konsumenta 
� Wyzwania poda�y 
� Wyzwania ram polityki 
� Brak autorytatywnej definicji 

zrównowa�onych diet 

 �ród	o: Opracowano na podstawie [WWF-UK, 2013b, pp. 9-10].  
 

A�eby implementacja zrównowa�onej diety sta�a si� sukcesem, ka�da 
z grup interesu ma do odegrania pewn� rol� uzale�nion� od ich kompetencji. 
Decydenci polityczni mog� dostarczy	 ram prawnych i zach�t do usuwania ba-
rier. Przedsi�biorstwa mog� oferowa	 na rynku coraz bardziej zrównowa�one 
produkty i us�ugi. Spo�ecze�stwo mo�e odnosi	 si� do osobistej odpowiedzial-
no�ci, podczas gdy zarówno decydenci, jak i przedsi�biorstwa odgrywaj� wa�n� 
rol� w tworzeniu zrównowa�onych mo�liwo�ci wyboru. 
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Jedna z kluczowych spraw zaprezentowanych w 2011 roku przez Komisj� 
Europejsk�, odno�nie uczynienia Europy efektywnie wykorzystuj�c� zasoby, 
odnosi si� do �ywno�ci157. W Planie dzia	ania na rzecz zasobooszcz�dnej Euro-
py odnotowano, �e: Do 2020 roku rozpowszechnione zostan
 zach�ty na rzecz 
zdrowszej i bardziej zrównowa�onej produkcji i konsumpcji �ywno�ci. Dopro-
wadzi to do obni�enia o 20% wykorzystanie zasobów w 	a�cuchu �ywno�cio-
wym. Usuwanie jadalnych odpadów �ywno�ci powinno zmniejszy� si� w Unii 
Europejskiej o po	ow�. Z jednej strony, obecnie stosowane praktyki produkcji 
�ywno�ci wywieraj� du�y nacisk na �rodowisko naturalne, co przyczynia si� do 
zmian klimatu. Z drugiej strony, wzorce konsumpcji (cz�sto niezdrowe i niezbi-
lansowane) objawiaj�ce si� wzrostem spo�ycia produktów pochodzenia zwie-
rz�cego prowadz� do wywierania wi�kszego oddzia�ywania na �rodowisko 
(m.in. emisja GHG) oraz wi�ksze wykorzystanie zasobów naturalnych (woda, 
ziemia)158. Stwarza to konieczno�	 przej�cia w kierunku bardziej zrównowa�o-
nych systemów �ywno�ciowych i diet w celu ochrony zdrowia ludzkiego i pla-
nety, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecze�stwa �ywno�ciowego i �ywie-
niowego oraz ró�norodno�ci biologicznej zasobów naturalnych. Dlatego nale�y 
stworzy	 odpowiednie rekomendacje nt. zalece� �ywieniowych odnosz�cych si� 
do zrównowa�onej konsumpcji. Obecnie w wielu krajach instytucje publiczne 
podnosz� temat dotycz�cy zrównowa�onych diet, m.in. w Szwecji159, Wielkiej 
Brytanii160 i Holandii161 prowadzone s� badania na temat zrównowa�onej kon-
sumpcji i zrównowa�onej diety.  

W 2015 roku w Stanach Zjednoczonych maj� by	 przedstawione nowe 
zalecenia �ywieniowe, które nie tylko b�d� uwzgl�dnia	 warto�	 od�ywcz� 
i sk�adniki od�ywcze poszczególnych produktów, ale tak�e, w jaki sposób pro-
dukty te zosta�y wytworzone. Propagowanie stosowania zrównowa�onej diety 
jest istotne z punktu widzenia �ywieniowego, �rodowiskowego i ekonomiczne-
go, poniewa� b�dzie si� przyczynia	 do bardziej efektywnego wykorzystania 
zasobów naturalnych, jak równie� zmniejszenia kosztów ekonomicznych i spo-
�ecznych, spowodowanych przez choroby dietozale�ne, czy niwelowanie skut-
ków dotycz�cych degradacji �rodowiska.  
������������������������������������������������������������
157 Komisja Europejska (2011), Plan dzia	ania na rzecz zasobooszcz�dnej Europy, Bruksela, 
KOM(2011) 571, s. 21.  
158 http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/background/sustainable- 
dietary-guidelines/en/. 
159 Livsmedels Verket (2009), The National Food Administration's environmentally effective 
food choices, National Food Administration. 
160 T. Lang, S. Dibb, S. Reddy (2011), Looking back, Looking Forward: Sustainability and 
UK food policy 2000-2011, Sustainable Development Commision, London. 
161 Health Council of the Netherlands (2011), Guidelines for a healthy diet: the ecological 
perspective, Hague.  
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V 

�YWNO
� FUNKCJONALNA 
 

Nauka o �ywieniu cz�owieka powoli odchodzi od klasycznego podej�cia 
uwzgl�dniaj�cego eliminacj� niedoborów sk�adników od�ywczych czy zapew-
nienie podstawowej adekwatno�ci od�ywczej, a kieruje si� w stron� koncepcji 
optymalnego �ywienia. Rol� tej koncepcji jest dostarczenie optymalnej ilo�ci 
energii i sk�adników od�ywczych dla potrzeb danego organizmu, która uwzgl�d-
nia zalecenia dotycz�ce prewencji przewlek�ych chorób niezaka�nych tak, a�eby 
utrzyma	 najlepszy stan zdrowia162,163.  

Idea �ywno�ci funkcjonalnej wywodzi si� z tradycji Wschodu, wed�ug 
której nie ma wyra�nej ró�nicy mi�dzy lekiem a po�ywieniem. Zgodnie ze s�o-
wami Hipokratesa Twoje po�ywienie powinno by� lekarstwem, a twoje lekarstwo 
powinno by� po�ywieniem konsumenci coraz cz��ciej wybieraj� �ywno�	, która 
mo�e poprawi	 ich dobrostan oraz ��cz� zale�no�	 spo�ywanej �ywno�ci ze 
zdrowiem164,165. Tego typu �ywno�	 nazywana jest funkcjonaln� i charakteryzu-
j� j� wysokie w�a�ciwo�ci prozdrowotne166, które w zale�no�ci od sk�adu: 

� ograniczaj� lub zapobiegaj� wyst�powaniu chorób dietozale�nych, takich 
jak choroby uk�adu kr��enia, oty�o�	 czy cukrzyca;  

� wp�ywaj� na wzrost pracy umys�owej czy fizycznej;  
� spowalniaj� procesy starzenia si�;  
� poprawiaj� ogólne samopoczucie; 
� zachowuj� dobry stan zdrowia167.  

Post�p technologiczny sprawia, �e ró�norodno�	 oferowanych produktów 
�ywno�ciowych na rynku ci�gle ro�nie, a tym samym wzrasta liczba dost�pnych 
sk�adników bioaktywnych �ywno�ci, które wykazuj� po��dane oddzia�ywanie 
na organizm cz�owieka.  
������������������������������������������������������������
162 D. W�odarek, E. Lange (2014), Klasyfikacja diet [w:] Dietoterapia…, D. W�odarek i in., 
jw., s. 174. 
163 M. Ashwell (2002), Concepts of Functional Foods, International Life Sciences Institute, 
Brussels. 
164 B. Mollet, I. Rowland (2002), Functional foods: at the frontier between food and pharma, 
”Current Opinion in Biotechnology”, 13, pp. 483-485. 
165 F. Shahidi (2004), Functional Foods: Their Role in Health Promotion and Disease Pre-
vention, ”Journal of Food Science”, 69, pp. R146-R149. 
166 S. Mohamed (2014), Functional foods against metabolic syndrome (obesity, diabetes, 
hypertension and dyslipidemia) and cardiovascular disease, ”Trends in Food Science & 
Technology”, 35, pp. 114-128.�
167 F. 
widerski, B. Waszkiewicz-Robak (2005), Sk	adniki bioaktywne w �ywno�ci funkcjo-
nalnej, „Przemys� Spo�ywczy”, nr 4, s. 20-22.   
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1. Koncepcja �ywno�ci funkcjonalnej 

W Japonii w latach 80. XX wieku podj�to dzia�ania na rzecz poprawy ja-
ko�ci �ycia wzrastaj�cej liczbie osób starszych w populacji. Rosn�ce koszty 
opieki zdrowotnej oraz wyd�u�aj�ca si� �rednia d�ugo�	 �ycia sprawi�y, �e zapo-
cz�tkowano badania nad �ywno�ci� funkcjonaln�168. Du�a cz��	 bada� w sferze 
nauk o �ywno�ci i �ywieniu dotyczy�a identyfikacji biologicznie aktywnych 
sk�adników �ywno�ci, które wp�ywaj� na popraw� stanu fizycznego i psychicz-
nego cz�owieka oraz obni�aj� ryzyko wyst�pienia chorób dietozale�nych169.  

W 1991 roku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo�ecznej (obecnie Mini-
sterstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Spo�ecznej) w Japonii po raz pierwszy okre�li-
�o termin �ywno�ci funkcjonalnej, jako �ywno�ci o okre�lonym zastosowaniu 
zdrowotnym (Foods for Specific Health Use, FOSHU), która umiejscowiona jest 
mi�dzy lekarstwami a �ywno�ci� konwencjonaln�. �ywno�	 funkcjonalna za-
wiera zidentyfikowany sk�adnik funkcjonalny, którego aktywno�	 biologiczna 
zosta�a potwierdzona w badaniach klinicznych, a o�wiadczenie zdrowotne zosta-
�o dopuszczone przez odpowiedni� instytucj�. Ponadto ustanowiono przepisy 
prawne i specjaln� procedur� umo�liwiaj�c� przyznawanie produktom �ywno-
�ciowym statusu �ywno�ci funkcjonalnej170. Pierwszymi produktami funkcjo-
nalnymi, które wprowadzono na rynek japo�ski, by�y hipoalergiczny ry� i mleko 
o niskiej zawarto�ci fosforu.  

W Europie w 1996 r., w ramach finansowania przez Komisj� Europejsk�, 
rozpocz�to projekt badawczy FUFOSE (Functional Food Science in Europe), 
którego wynikiem by�o okre�lenie roboczej definicji �ywno�ci funkcjonalnej. 
W dokumencie ko�cowym FUFOSE z 1999 roku ustalono, �e �ywno�	 mo�na 
uzna	 za funkcjonaln�, je�eli udowodniono jej korzystny wp	yw na jedn
 lub 
wi�cej funkcji organizmu ponad efekt od�ywczy, który to wp	yw polega na po-
prawie stanu zdrowia oraz samopoczucia i/lub zmniejszaniu ryzyka chorób. 
�ywno�� funkcjonalna musi przypomina� postaci
 �ywno�� konwencjonaln
  
i wykazywa� korzystne oddzia	ywanie w ilo�ciach, które oczekuje si�, �e b�d
 
normalnie spo�ywane z diet
 – nie s
 to tabletki ani kapsu	ki, ale cz��� sk	ado-
wa prawid	owej diety171.  
������������������������������������������������������������
168 B. Bigliardi, F. Galati (2013), Innovation trends in the food industry: The case of function-
al foods, ”Trends in Food Science & Technology”, 31, pp. 118-129.  
169 M. Ashwell (2002), Concepts of Functional…, jw. 
170 H. Ohama, H. Ikeda, H. Moriyama (2006), Health foods and foods with health claims in 
Japan, ”Toxicology”, 22, pp. 95-111.�
171 European Commission Community Research (2000), Project Report: Functional food sci-
ence in Europe, Volume 1; Functional food science in Europe, Volume 2; Scientific concepts 
of functional foods in Europe, Volume 3, EUR-18591, Office for Official Publications of the 
European Communities, L-2985, Brussels. 
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�ywno�	 funkcjonalna powinna tak�e spe�nia	 oczekiwania konsumentów 
zachowuj�c wysok� jako�	 sensoryczn�172. 

Na �wiecie brak jest jednej obowi�zuj�cej definicji �ywno�ci funkcjonal-
nej. Istnieje wiele definicji opracowanych przez ró�ne grupy zainteresowanych 
stron, m.in. instytucje pa�stwowe, �rodowisko naukowe, przemys� spo�ywczy. 
B. Bigliardi i F. Galati przedstawili 39 wyselekcjonowanych definicji �ywno�ci 
funkcjonalnej i analizowali je pod wzgl�dem uj�cia w nich poszczególnych 
g�ównych sk�adowych dotycz�cych: korzy�ci zdrowotnych, procesu technolo-
gicznego, jako podstawy �ywno�ci funkcjonalnej oraz funkcji �ywieniowej173.  

Cech� wyró�niaj�c� �ywno�	 funkcjonaln� jest wyst�powanie jednego lub 
kilku sk�adników bioaktywnych, które wywieraj� wielokierunkowy korzystny 
wp�yw na zdrowie i wydolno�	 cz�owieka. W�ród nich mo�na wyró�ni	 m.in. 
b�onnik pokarmowy, oligosacharydy (prebiotyki174,175), bia�ka, peptydy, bakterie 
kwasu mlekowego (probiotyki), wielonienasycone kwasy t�uszczowe, substancje 
przeciwutleniaj�ce czy sterole oraz stanole ro�linne (tab. V.1). Sk�adniki bioak-
tywne wyst�puj�ce w �ywno�ci mo�na tak�e podzieli	 pod wzgl�dem ich od-
dzia�ywania na zdrowie cz�owieka (tab. V.2). 

Do �ywno�ci funkcjonalnej mo�na zaliczy	:  
� �ywno�	 konwencjonaln� – �ywno�	 niezmodyfikowan� genetycznie, na-

turalnie bogat� w sk�adniki o pozytywnym wp�ywie na zdrowie, np. oleje 
ro�linne t�oczone na zimno176; 

� �ywno�	, któr� wzbogacono dodaj�c sk�adnik bioaktywny, niewyst�puj�cy 
naturalnie w produkcie, b�d� zwi�kszono zawarto�	 istniej�cego sk�adnika; 

� �ywno�	, z której wybrany sk�adnik �ywno�ci (niepo��dany, w tym anty-
�ywieniowy) zosta� usuni�ty przez zabiegi technologiczne lub biotechno-
logiczne, a�eby spo�ywana �ywno�	 przynosi�a wi�ksze korzy�ci; 

� �ywno�	, w której sk�adnik zosta� zast�piony innym sk�adnikiem o ko-
rzystniejszych w�a�ciwo�ciach; 

� �ywno�	, w której zawarto�	 sk�adnika bioaktywnego zosta�a podwy�szo-
na za pomoc� specjalnych warunków uprawy, hodowli lub zabiegów bio-

������������������������������������������������������������
172 F. 
widerski, B. Waszkiewicz-Robak (2005), Sk	adniki bioaktywne w �ywno�ci…, jw., s. 20-22. 
173 B. Bigliardi, F. Galati (2013), Innovation trends in the food…, jw., pp. 118-129. 
174 Krótko�a�cuchowe w�glowodany, które nie s� trawione przez enzymy trawienne u cz�o-
wieka i selektywnie zwi�kszaj� aktywno�	 niektórych grup bakterii korzystnie oddzia�ywuj�-
cych na uk�ad pokarmowy cz�owieka. Prebiotyki zmniejszaj� ryzyko zachorowania na raka 
i zwi�kszaj� wch�anianie wapnia i magnezu. 
175 S.H. Al-Sheraji, A. Ismail, M.Y. Manap et al. (2013), Prebiotics as functional foods: A re-
view, ”Journal of Functional Foods”, 5, pp. 1542-1553.�
176 A. Obiedzi�ska, B. Waszkiewicz-Robak (2012), Oleje t	oczone na zimno jako �ywno�� 
funkcjonalna, „�ywno�	. Nauka. Technolgia. Jako�	”, 1(80), s. 27-44.  
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technologicznych, np. mi�so o zwi�kszonej zawarto�ci witaminy E (sele-
nu) przez odpowiednie zestawienie paszy (dodatek tokoferolu, selenu)177; 

� �ywno�	, która stanowi kombinacj� powy�szych mo�liwo�ci; 
� �ywno�	, w której sk�adnik/i zosta�/y zmodyfikowany/e przez zabiegi enzy-

matyczne, chemiczne czy technologiczne, a�eby zapewni	 korzystniejsze 
oddzia�ywanie; 

 
Tabela V.1. G�ówne grupy sk�adników �ywno�ci funkcjonalnej 

Sk�adniki  
�ywno�ci  

funkcjonalnej 
Przyk�ady Korzy�ci zdrowotne 

Protybiotyki 
Bakterie kwasu  

mlekowego,  
Bifidobacterium 

Polepszaj� mikroflor� jelitow�, zmniejszaj� 
biegunk� i zaparcia, wzmacniaj� uk�ad 

immunologiczny, obni�aj� poziom 
cholesterolu, redukuj� choroby jelita grubego 

i nowotwory 

Prebiotyki 
Oligosacharydy (frukto-, 
galakto-, ksylo-) skrobia 

i pektyny 

Korzy�ci zdrowotne podobne jak 
probiotyków, ale równie� podwy�szaj� 

absorpcj� wapnia 
i magnezu (zmniejszaj� osteoporoz�) 

Witaminy Kwas foliowy, 
B6, B12, D, K 

Zmniejszaj� ryzyko chorób uk�adu  
sercowo-naczyniowego oraz osteoporozy 

Sk�adniki  
mineralne 

Wap�, magnez, cynk, 
jod, selen 

Obni�aj� ryzyko osteoporozy, wzmacniaj� 
uk�ad immunologiczny, reguluj� procesy 

metaboliczne 

Przeciwutleniacze 

Tokoferole  
(np. witamina E),  

witamina C, karotenoidy, 
flawonoidy, 

polifenole zielonej herbaty

Zmniejszaj� ryzyko mia�d�ycy, ograniczaj� 
rozwój nowotworów, obni�aj� tlenowe 
uszkodzenia DNA i opó�niaj� procesy 

starzenia, maj� dzia�anie przeciwzapalnie 

Bia�ka, peptydy  
i aminokwasy 

Tripeptydy pochodz�ce 
z mleka bia�kowego 

Obni�aj� ci�nienie krwi i mog� wp�ywa	 
na funkcje fizjologiczne i psychiczne 

Kwasy  
t�uszczowe 

Omega-3 kwasy 
t�uszczowe, GLA, CLA 

Obni�aj� ryzyko chorób 
sercowo-naczyniowych  

i nowotworowych, symptomy zapalenia 
stawów oraz problemy klimakteryczne 

Fitozwi�zki 
Fitosterole, �-glukan, 

izoflawonoidy,  
ligniny 

Obni�aj� poziom cholesterolu oraz reguluj� 
gospodark� hormonaln� podczas menopauzy 

�ród	o: Opracowano na podstawie [F. Holm, 2003, p. 8]. 
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177 H. Maka�a (2014), Mi�so i przetwory mi�sne jako �ywno�� funkcjonalna, „Gospodarka Mi�-
sna”, nr 2, s. 12-15.  
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� �ywno�	, w której biodost�pno�	 sk�adnika (b�d� sk�adników) zosta�a 
zwi�kszona w celu zapewnienia wi�kszej absorpcji korzystnego sk�adnika 
(sk�adników)178. 

 
Tabela V.2. Podzia� substancji bioaktywnych wed�ug ich oddzia�ywania na zdrowie 

Oddzia�ywanie na zdrowie Substancja bioaktywna 

Dzia�anie  
przeciwnowotworowe 

kapsaicyna, daidzeina, genisteina �-tokotrienol, �-tokotrienol, 
sprz��ony kwas linolowy (CLA), Lactobacillus acidophilus, 

sfingolipidy, limonen, allilowe zwi�zki siarki, ajoen, �-tokoferol, 
enterolakton, kwas elagowy, kurkumina, luteina, karnozol,  

L. bulgaricus 

Pozytywny wp�yw 
na profil lipidowy we krwi 

�-glukan, �-tokotrienol,�-tokotrienol, JKT, kwercetyna,  
n-3 wielonienasycone kwasy t�uszczowe, resweratrol, tianiny,  
�-sitosterol, saponiny, guar, pektyna, kwas elagowy, likopen, 

luteina, glutation 

Dzia�anie  
antyoksydacyjne 

CLA, kwas askorbinowy, �-karoten, polifenole, tokoferole, 
tokotrienole, indol-3, karbinol, �-tokoferol, luteolina, katechiny, 

tianiny 

Dzia�anie  
przeciwzapalne 

kwas linolowy, kwas eikozapentaenowy (EPA), kwas 
dokozaheksaenowy (DHA), kwas gamma linolenowy (GLA), 

kapsaicyna, kwercetyna, kurkumina 

Dzia�anie  
osteogenne 

lub ochronne na ko�ci 
CLA, bia�ka soi, daidzeina, wap�, fruktooligosacharydy, inulina 

�ród	o: B. Waszkiewicz-Robak, F. �widerski, 2009, s. 40. 
 
�ywno�	 funkcjonalna obejmuje wiele grup �ywno�ci, których sk�adniki 

bioaktywne maj� udokumentowane badaniami naukowymi korzystne oddzia�y-
wanie oraz uregulowany status prawny, jak np. �ywno�	 wzbogacana witami-
nami i sk�adnikami mineralnymi czy �rodki spo�ywcze specjalnego przeznacze-
nia �ywieniowego179 (rys. V.1).  
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178 M. Ashwell (2002), Concepts of Functional…, jw. 
179 
rodki spo�ywcze specjalnego przeznaczenia �ywieniowego dzi�ki swojemu specjalnemu 
sk�adowi lub procesowi wytwórczemu wyra�nie odró�niaj� si� od �rodków spo�ywczych prze-
znaczonych do normalnego spo�ycia. Odpowiadaj� one deklarowanym celom �ywieniowym, s� 
sprzedawane w sposób wskazuj�cy na ich w�a�ciwo�	 i spe�niaj� szczególne wymagania �y-
wieniowe m.in. dla osób cierpi�cych na zaburzenia procesów trawiennych lub metabolizmu.  
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Rys. V.1. Relacje �ywno�ci funkcjonalnej w stosunku do wybranych grup �ywno�ci 

 

�ród	o: Kwak, D.J. Jukes, 2001a; 2001b, przytoczono za [D. W	odarek, 2006, p. 22]. 
 

�ywno�	 funkcjonalna obejmuje szeroki wybór produktów �ywno�cio-
wych i sk�adników �ywno�ci, które maj� poprawi	 ogólny stan zdrowia i samo-
poczucie, zmniejszy	 ryzyko poszczególnych chorób lub zminimalizowa	 skutki 
innych problemów zdrowotnych. Produkty te obejmuj�, na przyk�ad, naturalne 
sk�adniki wyst�puj�ce w owocach i warzywach oraz ziarnach, b�onnik – w pro-
duktach zbo�owych i niektórym pieczywie, wap� – w mleku oraz �ywno�	 
i napoje wzbogacane, np. witamina D w mleku180 czy wzbogacanie pieczywa 
m.in. ziarnami zbó�, nasionami ro�lin oleistych, kie�kami ro�linnymi, mlekiem 
i jego przetworami oraz innymi dodatkami bogatymi w sk�adniki bioaktywne181. 

�ywno�	 funkcjonaln� mo�na podzieli	 wed�ug ró�nych kryteriów. Je�eli 
chodzi o zastosowanie �ywno�ci funkcjonalnej w ró�nych obszarach dotycz�-
cych ludzkiej fizjologii czy oddzia�ywania na organizm cz�owieka, to mo�na 
podzieli	 na produkty, które obejmuj�: 

� wczesny rozwój i wzrost, 
� regulacj� podstawowych procesów metabolicznych, 
� ochron� przed stresem oksydacyjnym, 
� fizjologi� uk�adu kr��enia, 
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180 M.B. Katan (2012), Functional foods [in:] Essentials of human nutrition, ed. J. Mann,  
A.S. Truswell, Fourth edition, Oxford University Press, New York, pp. 467-476. 
181 H. Kowalska, A. Marzec, M. Janowicz i in. (2010), Pieczywo funkcjonalne – dlaczego na-
le�y je spo�ywa�?, „Przemys� Spo�ywczy”, nr 12, s. 14-17.  
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� fizjologi� przewodu pokarmowego, 
� zapewnienie sprawno�ci umys�owej i poznawczej, 
� zapewnienie wydajno�ci i sprawno�ci fizycznej. 

Bardziej uproszczona klasyfikacja �ywno�ci funkcjonalnej wed�ug jej 
przeznaczenia mo�e by	 uj�ta nast�puj�co:  

� �ywno�	 funkcjonalna, która daje warto�	 dodan� do �ycia b�d� poprawia 
�ycie dziecka, np. prebiotyki i probiotyki; 

� �ywno�	 funkcjonalna, która zmniejsza istniej�ce problemy ryzyka zdro-
wotnego, np. wysoki poziom cholesterolu lub wysokie ci�nienie krwi; 

� �ywno�	 funkcjonalna, która u�atwia �ycie, jak np. produkty bezgluteno-
we lub bez laktozy182. 
W oparciu o wiele bada� naukowych potwierdzaj�cych korzy�ci zdrowot-

ne ró�nych sk�adników bioaktywnych oczekuje si� wysokiego popytu na nast�-
puj�ce substancje:  

� bia�ka soi i izoflawonów dla utrzymania zdrowia uk�adu pokarmowego, 
obni�enia poziomu cholesterolu i walki z rakiem, 

� w�ókna psyllium – babki p�esznik dla zdrowia jelita grubego, 
� kwasy t�uszczowe omega-3 dla zdrowia uk�adu sercowo-naczyniowego, 
� probiotyki dla poprawnego funkcjonowania uk�adu pokarmowego, 
� likopen dla ich zdolno�ci antyoksydacyjnych, 
� wapnia i magnezu dla zdrowia ko�ci i stawów. 

 
2. Status prawny �ywno�ci funkcjonalnej 

Japonia jest pierwszym krajem, w którym zosta�y okre�lone specjalne re-
gulacje dotycz�ce procesu dopuszczania na rynek �ywno�ci funkcjonalnej. Do 
roku 2009 wnioski o uzyskanie statusu �ywno�ci funkcjonalnej dla produktów 
spo�ywczych by�y rozpatrywane przez japo�skie Ministerstwo Zdrowia, Pracy  
i Opieki Spo�ecznej. Obecnie system akceptacji o�wiadcze� zdrowotnych znaj-
duje si� pod jurysdykcj� Urz�du Spraw Konsumenckich. Po akceptacji o�wiad-
czenia producent ma prawo u�ytkowa	 znak zarezerwowany wy��cznie dla 
�ywno�ci funkcjonalnej (rys. V.2).  

W 2015 roku Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Spo�ecznej ma wpro-
wadzi	 zmiany do systemu akceptacji o�wiadcze� zdrowotnych. Powodem by�y 
wysokie koszty i d�ugi czas oczekiwania na akceptacj� wniosków (od sze�ciu do 

������������������������������������������������������������
182 B. Bigliardi, F. Galati (2013), Innovation trends in the food industry: The case of functional 
foods, „Trends in Food Science & Technology”, 31, pp. 118-129, przytoczono za [M.�Mäkinen-
-Aakula (2006), Trends in functional foods dairy market, Paper presented at the 3rd  FFNet 
Meeting on Functional Food, Budapest. 
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trzydziestu sze�ciu miesi�cy), co szczególnie uci��liwe jest dla ma�ych i �rednich 
przedsi�biorstw183.  

 
Rysunek V.2. Znak FOSHU w Japonii 

 
�ród	o: http://www.mhlw.go.jp. 

 
W Unii Europejskiej stan prawny dotycz�cy �ywno�ci funkcjonalnej nie 

jest uregulowany. Jednak obowi�zuje legislacja dotycz�ca stosowania o�wiadcze� 
zdrowotnych, które informuj� potencjalnego konsumenta o korzy�ciach zdrowot-
nych, jakie mog� wynika	 ze spo�ycia danego produktu. Dlatego w krajach Unii 
Europejskiej za �ywno�	 funkcjonaln� mo�na uznawa	 produkty z o�wiadcze-
niami zdrowotnymi zatwierdzonymi przez Europejski Urz�d ds.�Bezpiecze�stwa 
�ywno�ci (European Food Safety Authorithy, EFSA). O�wiadczenia musz� by	 
poparte dowodami naukowymi i powinny by	 zrozumia�e dla konsumenta.�Pre-
zentacja produktów spo�ywczych, jak równie� ich reklama (np. strony interneto-
we, reklamy telewizyjne i radiowe, artyku�y sponsorowane), musz� by	 klarowne, 
precyzyjne oraz uzasadnione naukowo.   

Zasady stosowania o�wiadcze� s� regulowane Rozporz�dzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
o�wiadcze� �ywieniowych i zdrowotnych dotycz�cych �ywno�ci wraz z pó�-
niejszymi zmianami. Zgodnie z tym Rozporz�dzeniem o�wiadczenie oznacza 
ka�dy komunikat lub przedstawienie…, które stwierdza, sugeruje lub daje do 
zrozumienia, �e �ywno�� ma szczególne w	a�ciwo�ci. Rozporz�dzenie dotyczy 
wszystkich mo�liwych o�wiadcze� odnosz�cych si� do zdrowia i obejmuje:   

 
 

������������������������������������������������������������
183 http://www.foodnavigator-asia.com/Policy/It-s-a-great-change-Japanese-food-industry-
readies-for-new-health-claim-laws-in-2015. 
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1. O�wiadczenia �ywieniowe, do których zalicza si� wszystkie o�wiad-
czenia, które  stwierdzaj�, sugeruj� lub daj� do zrozumienia, �e dana �ywno�	 
ma szczególne w�a�ciwo�ci od�ywcze ze wzgl�du na: 

a) energi� (warto�	 energetyczn�), której: 1) dostarcza, 2) dostarcza 
w zmniejszonej lub zwi�kszonej ilo�ci, 3) nie dostarcza; 

b) substancje od�ywcze lub inne substancje, które: 1) zawiera, 2) zawiera 
w zmniejszonej lub zwi�kszonej ilo�ci, 3) których nie zawiera; 

2. O�wiadczenia zdrowotne, do których zalicza si� ka�de o�wiadczenie, 
które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, �e istnieje zwi
zek pomi�dzy 
kategori
 �ywno�ci, dan
 �ywno�ci
 lub jednym z jej sk	adników a zdrowiem.  

O�wiadczenia zdrowotne dzieli si� na:  
� o�wiadczenia o zmniejszeniu ryzyka choroby – stwierdzaj
, sugeruj
 lub 

daj
 do zrozumienia, �e spo�ycie danej kategorii �ywno�ci, danej �ywno-
�ci lub jednego z jego sk	adników znacz
co zmniejsza jaki� czynnik ryzyka 
w rozwoju choroby dotykaj
cej ludzi; 

� o�wiadczenia odnosz�ce si� do rozwoju i zdrowia dzieci – istnieje zwi�-
zek przyczynowo-skutkowy mi�dzy spo�yciem danej �ywno�ci a zdro-
wiem i rozwojem wy��cznie dzieci;  

� o�wiadczenia tzw. funkcjonalne – opisuj�ce lub powo�uj�ce si� na: 
c) rol� sk�adnika od�ywczego lub innej substancji we wzro�cie, rozwoju 

i funkcjach organizmu;  
d) funkcje psychologiczne lub behawioralne; 
e) odchudzanie lub kontrol� wagi cia�a, lub zmniejszanie poczucia g�odu 

lub zwi�kszania poczucia syto�ci, lub zmniejszania ilo�ci energii do-
st�pnej z danego sposobu od�ywiania si�. 

 A�eby móc stosowa	 o�wiadczenia �ywieniowe i zdrowotne, musz� by	 
spe�nione nast�puj�ce warunki:  

� obecno�	, brak lub ograniczona zawarto�	 sk�adnika od�ywczego lub 
sk�adnika b�d�cego przedmiotem o�wiadczenia musi mie	 naukowo udo-
wodnione korzystne dzia�anie od�ywcze lub fizjologiczne; 

� sk�adnik od�ywczy lub sk�adnik b�d�cy przedmiotem o�wiadczenia jest 
obecny w ilo�ci umo�liwiaj�cej osi�gni�cie opisywanego dzia�ania od-
�ywczego lub fizjologicznego; 

� sk�adnik od�ywczy lub sk�adnik b�d�cy przedmiotem o�wiadczenia wy-
st�puje w postaci pozwalaj�cej na bezpo�redni� konsumpcj�; 

� szczegó�owe warunki stosowania musz� by	 przestrzegane, np. sk�adnik 
czynny (jak witaminy, b�onnik itp.) musi by	 obecny w �rodku spo�yw-
czym w ilo�ci wystarczaj�cej, aby wywo�a	 korzystne dzia�anie. 
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Tabela V.3. Przyk�ady dopuszczonych o�wiadcze� �ywieniowych i zdrowotnych 

Sk�adnik  
od�ywczy, 

 substancja, 
�ywno�� lub 

kategoria 

O�wiadczenie Warunki stosowania 

O�wiadczenia �ywieniowe 

B�onnik 

Wysoka  
zawarto�	  
b�onnika  

pokarmowego 

O�wiadczenie, �e �rodek spo�ywczy ma wysok� zawarto�	 
b�onnika pokarmowego oraz ka�de o�wiadczenie, które mo�e 

mie	 taki sam sens dla konsumenta. Mo�e by	 stosowane tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera przynajmniej 6 g b�onnika/100 g 

lub przynajmniej 3 g b�onnika/100 kcal. 

Bia�ko �ród�o bia�ka 

O�wiadczenie, �e �rodek spo�ywczy jest �ród�em bia�ka oraz 
ka�de o�wiadczenie, które mo�e mie	 taki sam sens dla konsu-
menta. Mo�e by	 stosowane tylko wówczas, gdy przynajmniej 

12% warto�ci energetycznej �rodka spo�ywczego 
pochodzi z bia�ka. 

T�uszcz Nie zawiera  
t�uszczu 

O�wiadczenie, �e �rodek spo�ywczy nie zawiera t�uszczu oraz 
ka�de o�wiadczenie, które mo�e mie	 taki sam sens dla konsu-

menta. Mo�e by	 stosowane tylko wówczas, gdy produkt zawie-
ra nie wi�cej ni� 0,5 g t�uszczu na 100 g lub 100 ml. Jednak�e 

o�wiadczenia wyra�one jako „X% bez t�uszczu” s� zabronione. 
O�wiadczenia zdrowotne 

Kwas  
alfa-linolenowy 

(ALA) 

Kwas alfa-
-linolenowy (ALA) 

pomaga w utrzy-
maniu prawid�owe-

go poziomu  
cholesterolu 

we krwi 

O�wiadczenie mo�e by	 stosowane wy��cznie w odniesieniu do 
�ywno�ci b�d�cej przynajmniej �ród�em ALA, zgodnie  

z o�wiadczeniem „�RÓD�O KWASÓW T�USZCZOWYCH 
OMEGA-3”, wymienionym w za��czniku do rozporz�dzenia 

(WE) nr 1924/2006. 
Podaje si� informacj� dla konsumenta, �e korzystne dzia�anie 

wyst�puje w przypadku spo�ywania 2 g ALA dziennie. 

Laktazaa 

Laktaza poprawia 
trawienie laktozy  
u osób maj�cych 

trudno�ci  
z trawieniem  

laktozy 

O�wiadczenie mo�e by	 stosowane wy��cznie w odniesieniu do 
suplementów diety o minimalnej dawce 4 500 jednostek FCC 

(Food Chemicals Codex – Kodeks substancji chemicznych  
w �ywno�ci) z do��czonymi wskazówkami skierowanymi  

do populacji docelowej, zalecaj�cymi spo�ycie  
z ka�dym posi�kiem zawieraj�cym laktoz�. 

�ywno�	  
o niskiej 

lub obni�onej  
zawarto�ci 

sodu 

Ograniczenie  
spo�ywania sodu 

pomaga  
w utrzymaniu  
prawid�owego 
 ci�nienia krwi 

O�wiadczenie mo�e by	 stosowane wy��cznie w odniesieniu  
do �ywno�ci spe�niaj�cej przynajmniej wymagania dla �ywno�ci 

o niskiej zawarto�ci sodu/soli, zgodnie z o�wiadczeniem  
„NISKA ZAWARTO
� SODU/SOLI”, 

lub �ywno�ci spe�niaj�cej przynajmniej wymagania dla �ywno-
�ci o obni�onej zawarto�ci sodu/soli, zgodnie z o�wiadczeniem 

„O OBNI�ONEJ ZAWARTO
CI [NAZWA SK�ADNIKA 
OD�YWCZEGO]”, wymienionym w za��czniku  

do rozporz�dzenia (WE) nr 1924/2006. 
 

a Warunki lub ograniczenia stosowania danej �ywno�ci, dodatkowe wyja�nienia lub ostrze�enia: poda-
je si� tak�e informacj� dla osób nale��cych do populacji docelowej, �e tolerancja laktozy jest zmienna 
i �e powinny one szuka	 porady odno�nie roli tej substancji w diecie 
�ród	o: Opracowano na podstawie [Rozporz
dzenie (WE) nr 1924/2006 i Rozporz
dzenie 
Komisji (UE) nr 432/2012]. 
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Legislacja chroni konsumenta przed stosowaniem z�ych praktyk produ-
cenckich, które mog� wprowadza	 w b��d konsumenta. Informacje umieszczane 
na opakowaniach �ywno�ci, w tym o�wiadczenia �ywieniowe i zdrowotne, maj� 
na celu pomoc konsumentowi w wyborze produktu spe�niaj�cego jego wymaga-
nia. Zharmonizowane zosta�y przepisy dotycz�ce stosowania o�wiadcze� �y-
wieniowych: niska warto�� energetyczna, wysoka zawarto�� t	uszczów nienasy-
conych; o�wiadcze� zdrowotnych: ograniczenie spo�ywania nasyconych kwa-
sów t	uszczowych pomaga w utrzymaniu prawid	owego poziomu cholesterolu we 
krwi. EFSA zatwierdzi�a 31 o�wiadcze� �ywieniowych i 255 o�wiadcze� zdro-
wotnych. Ich przyk�ady przedstawiono w tabeli V.3: 

� 31 o�wiadcze� �ywieniowych – za��cznik do Rozporz�dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
o�wiadcze� �ywieniowych i zdrowotnych dotycz�cych �ywno�ci wraz 
z pó�niejszymi zmianami; 

� 255 o�wiadcze� zdrowotnych – Za��cznik do Rozporz�dzenia Komisji 
(UE) nr 432/2012 z 16 maja 2012 r. ustanawiaj�ce wykaz dopuszczonych 
o�wiadcze� zdrowotnych dotycz�cych �ywno�ci, innych ni� o�wiadczenia 
odnosz�ce si� do zmniejszenia ryzyka choroby, rozwoju i zdrowia dzieci 
wraz ze zmianami (Rozporz�dzenie Komisji (UE) nr 536/2013 z 11 czerw-
ca 2013 r., Rozporz�dzenie Komisji (UE) nr 1018/2013 z 23 pa�dziernika 
2013 r., Rozporz�dzenie Komisji (UE) nr 40/2014 z 17 stycznia 2014 r.).  
Ponadto Europejski Urz�d ds.�Bezpiecze�stwa �ywno�ci wyda� zgod� na 

stosowanie czterech o�wiadcze� zdrowotnych, dla których udzielona zosta�a 
ochrona zastrze�onych danych. S� one dopuszczone do ograniczonego u�ytku 
dla wnioskodawcy w okresie pi�ciu lat od wej�cia w �ycie odpowiedniego aktu 
prawnego. Po up�ywie pi�cioletniego okresu ograniczenie to powinno by	 usu-
ni�te tak, a�eby o�wiadczenie zdrowotne mog�o by	 ogólnodost�pne. 

Przyk�adowo do 23.09.2018 r. firma Mondel�z International ma wy��cz-
no�	 stosowania o�wiadczenia zdrowotnego dla skrobi wolno trawionej: Spo�y-
cie produktów o wysokiej zawarto�ci skrobi wolno trawionej (SDS) podnosi st�-
�enie glukozy we krwi po posi	ku w mniejszym stopniu ni� spo�ycie produktów 
o niskiej zawarto�ci SDS. O�wiadczenie to mo�e by	 u�yte wy	
cznie w odnie-
sieniu do �ywno�ci, gdzie przyswajalne w�glowodany dostarczaj
 co najmniej 
60% ca	kowitej energii oraz gdy przynajmniej 55% tych w�glowodanów stanowi 
skrobia przyswajalna, z czego co najmniej 40% to SDS184. 

������������������������������������������������������������
184 Rozporz�dzenie Komisji (UE) nr 851/2013 z 3 wrze�nia 2013 r. dopuszczaj�ce niektóre 
o�wiadczenia zdrowotne dotycz�ce �ywno�ci, inne ni� o�wiadczenia odnosz�ce si� do zmniej-
szenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci, oraz zmieniaj�ce Rozporz�dzenie (UE) 
nr 432/2012. 
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3. O�wiadczenia zdrowotne a regulacje prawne w Japonii, 
Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej 

Z przegl�du prawodawstwa dotycz�cego o�wiadcze� zdrowotnych w Ja-
ponii, Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej wynika, �e zatwierdzenie 
o�wiadcze� zdrowotnych wymaga poparcia solidnych dowodów naukowych we 
wszystkich badanych krajach185. A�eby uzyska	 akceptacj�, staraj�cy si� wnio-
skodawca w ka�dym z krajów musi przedstawi	 kompleksow� dokumentacj�  
i szczegó�owe aplikacje z pe�nymi opisami testów i bada�.  

W Stanach Zjednoczonych i Japonii istnieje jednak alternatywny proces 
dotycz�cy stosowania o�wiadcze� zdrowotnych. O�wiadczenia zdrowotne suge-
ruj�ce korzy�	 zdrowotn�, nie poparte dowodami naukowymi, znane s�, jako 
kwalifikowane o�wiadczenia zdrowotne (qualified health claims). O�wiadczenia 
te s� dozwolone w Stanach Zjednoczonych i Japonii, ale nie w krajach nale��-
cych do Unii Europejskiej. Wynikaj�ce ró�nice w wymogach prawnych w po-
szczególnych krajach umo�liwiaj� dopuszczenie ró�nych o�wiadcze� zdrowot-
nych. Prowadzi to do zró�nicowanych poziomów wsparcia naukowego dla po-
dobnych o�wiadcze�, co w konsekwencji powoduje dezorientacj� konsumentów 
i nierówn� konkurencj� w przemy�le spo�ywczym. Ze wzgl�du na to, �e wiele 
firm przemys�u spo�ywczego dzia�a na poziomie mi�dzynarodowym, konieczne 
jest ujednolicenie wymaga� dotycz�cych poziomu dowodów naukowych wy-
maganych do zatwierdzenia o�wiadczenia. W ten sposób konsumenci mog� by	 
chronieni przed wprowadzaniem w b��d.  

    
4. Rynek �ywno�ci funkcjonalnej 

Rynek �ywno�ci funkcjonalnej jest jednym z najpr��niej rozwijaj�cych 
si� segmentów produktów �ywno�ciowych, otwieraj�c mo�liwo�ci dla krajów 
z du�ym zapleczem ró�norodno�ci i medycznego wykorzystania ro�linnych eks-
traktów. Oszacowanie warto�ci rynku �ywno�ci funkcjonalnej jest trudnym za-
daniem186. G�ówn� tego przyczyn� jest stosowanie ró�nych definicji �ywno�ci 
funkcjonalnej. Przy za�o�eniu szerszego rozumienia definicji �ywno�ci funkcjo-
nalnej187 warto�	 rynku �wiatowego wynios�a w 2011 roku prawie 200 mld USD 
������������������������������������������������������������
185 F. Lalor, P.G. Wall (2011), Health claims regulations. Comparison between USA, Japan 
and European Union, ”British Food Journal”, 113, pp. 298-313. 
186 L. Kotilainen, R. Rajalahti, C. Ragasa et al. (2006), Health enhancing foods: Opportunities 
for strengthening the sector in developing countries, Discussion Paper 30, World Bank, 
Washington, DC. 
187 Produkty wzbogacone/funkcjonalne (fortified/functional products, WF) to te, do których 
zosta�y dodane sk�adniki wp�ywaj�ce na zdrowie (zazwyczaj zawieraj�ce o�wiadczenia zdro-
wotne). �ywno�	 i napoje wzbogacone/funkcjonalne wywieraj� pozytywny wp�yw na zdro-
wie cz�owieka poza ich warto�ci� od�ywcz� i/lub poziomem dodanych substancji zwykle 
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(wykres V.1), a udzia� w �wiatowym rynku �ywno�ci stanowi� 5%. Stany Zjed-
noczone s� najwi�kszym rynkiem zbytu dla tych produktów o warto�ci 51 mld 
USD. Nast�pna jest Japonia z ponad 2,5-krotnie ni�sz� warto�ci� sprzeda�y. 
Z krajów europejskich Wielka Brytania, Niemcy i Hiszpania s� g�ównymi ryn-
kami dla produktów wzbogaconych i funkcjonalnych.  

 
Wykres V.1. Warto�� rynku �ywno�ci funkcjonalnej 

w wybranych krajach �wiata w 2011 roku 

 

 
�ród	o: Opracowano na podstawie [Euromonitor International, 2012].  
 

W 2013 roku firma IndustryARC oszacowa�a, �e �wiatowy rynek �ywno-
�ci funkcjonalnej w 2013 roku wyniesie oko�o 175 mld USD, z czego rynek 
�ywno�ci wzbogacanej b�dzie wart 55 mld USD, a napojów funkcjonalnych  
i napojów energetycznych – 72 mld USD. Zak�adaj�c �redni� roczn� stop� 
wzrostu wynosz�c� 15%, �wiatowy rynek powinien osi�gn�	 warto�	 230 mld 
USD w 2015 roku188.  

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
niewyst�puj�cych w danym produkcie. Produkt musi by	 aktywnie wzbogacony podczas pro-
dukcji. Produkty naturalnie posiadaj�ce sk�adniki bioaktywne, jak np. 100% soki owocowe 
lub warzywne, s� zaklasyfikowane do produktów wzbogaconych/funkcjonalnych tylko, gdy 
zostan� wzbogacone bioaktywnym sk�adnikiem, np. wapniem lub kwasami t�uszczowymi 
omega-3. Korzy�ci zdrowotne musz� stanowi	 cz��	 pozycjonowania/marketingu produktu. 
188 IndustryARC (2013), Global Functional Food and Nutraceuticals Market (2013-2018) 
[http://www.researchandmarkets.com/research/w5kkzm/global_functional]. 
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Z raportu opracowanego przez Leatherhead Food Research wynika, �e 
warto�	 �wiatowego rynku �ywno�ci funkcjonalnej wynosi�a 43,27 mld USD 
w 2013 roku i by�a wy�sza o 26,7% w stosunku do 2009 roku189. Najwi�kszym 
rynkiem dla �ywno�ci funkcjonalnej jest Japonia z 40% udzia�em, a nast�pnie 
Stany Zjednoczone (38%), Europa (14%) i Australia (2%).  

Produkty wspomagaj�ce uk�ad pokarmowy czy uk�ad kr��enia wykaza�y du-
�y udzia� w rynku �ywno�ci funkcjonalnej (odpowiednio 16 i 13,75 mld USD). 
Wed�ug prognoz do roku 2017 warto�	 rynku wyniesie 54 mld USD190. Rynek 
�ywno�ci funkcjonalnej zdominowany jest przez produkty mleczne, których 
udzia� wynosi 38,1% (wykres V.2)191. W Europie produkty mleczne stanowi� 
g�ówn� kategori� �ywno�ci funkcjonalnej (46%), a nast�pnie s� to produkty zbo-
�owe (28%). W Stanach Zjednoczonych i Japonii g�ówn� grup� s� napoje funk-
cjonalne (58%) oraz produkty zbo�owe dla Stanów Zjednoczonych (17%), 
a wyroby cukiernicze dla Japonii (15%)192. 

 
Wykres V.2. G�ówne grupy �ywno�ci na rynku �ywno�ci funkcjonalnej 

  
�ród	o: Opracowano na podstawie [http://www.preparedfoods.com/articles/110128-the-
future-of-physiologically-beneficial-foods]. 

 
G�ówne kategorie o�wiadcze� zdrowotnych, które s� umieszczane na ety-

kiecie produktu b�d� w reklamie dotycz� polepszenia sprawno�ci umys�owej  
������������������������������������������������������������
189 Warto�	 odnosi si� do �ywno�ci i napojów (bez napojów energetycznych), które posiadaj� 
funkcjonalne o�wiadczenia zdrowotne [http://www.leatherheadfood.com/functional-foods-
market-increases-in-size]. 
190 http://www.nutraingredients.com/Markets-and-Trends/Functional-foods-market-is-
expected-to-grow-25-by-2017-Leatherhead. 
191 http://www.preparedfoods.com/articles/110128-the-future-of-physiologically-beneficial-foods.�
192 F. Holm (2003a), New functional food ingredients cardiovascular diseases, FoodGroup 
Denmark. 
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i poznawczej, zwi�kszenia wydajno�ci i sprawno�ci fizycznej, polepszenia funk-
cjonowania uk�adu pokarmowego i uk�adu kr��enia. Zauwa�a si� wzrost w sto-
sowaniu o�wiadcze� dotycz�cych kontroli wagi i poprawie odporno�ci. O�wiad-
czenia zdrowotne dotycz�ce zdrowia ko�ci i przeciwstarzeniowe s� stosunkowo 
rzadko wykorzystywane dla produktów �ywno�ciowych193. 

 
Japonia  

Rynek �ywno�ci funkcjonalnej gwa�towanie wzrós� wraz z wprowadze-
niem w 2001 roku systemu �ywno�ci z o�wiadczeniami zdrowotnymi (Food 
with Health Claims, FHC), do której nale�y �ywno�� o okre�lonym zastosowaniu 
zdrowotnym. Od 2005 roku �ywno�	 FOSHU jest podzielona na cztery grupy na 
podstawie si�y dowodów naukowych zaproponowanych relacji mi�dzy substan-
cj� lub produktem a chorob� lub stanem zdrowia194. Rynek �ywno�ci FOSHU 
obejmuje ju� ponad 1000 produktów, a warto�	 rynku w 2013 roku wynosi�a 
550 mld JPY (wykres V.3).  

Wykres V.3. Rynek �ywno�ci funkcjonalnej FOSHU w Japonii 

�

�ród	o: Opracowano na podstawie [Consumer Affairs Agency, 2011; A. Kalmi, 2013]. 
 
Rynek �ywno�ci funkcjonalnej, mimo za�amania w latach 2008-2009, od-

budowuje si�, i oczekiwana jest dalsza sprzeda� zwi�zana ze wzrostem liczby 
osób w wieku powy�ej 65 lat. Dost�pne na rynku produkty mo�na sklasyfiko-
wa	 w o�miu kategoriach w zale�no�ci od ich specyficznych o�wiadcze� zdro-
������������������������������������������������������������
193�http://www.preparedfoods.com/articles/110128-the-future-of-physiologically-beneficial-foods.�
194 K. Yamada, N. Sato-Mito, J. Nagata et al. (2008), Health Claim Evidence Requirements in 
Japan, ”The Journal of Nutrition”, 138, pp. 1194S-1198S.  
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wotnych dotycz�cych m.in. absorbcji sk�adników mineralnych czy poziomu 
cholesterolu we krwi. Przyk�ady �ywno�ci funkcjonalnej przedstawiono w tabeli 
V.4. Wi�cej ni� 70% oferowanych produktów to �ywno�	 wp�ywaj�ca na po-
prawne dzia�anie przewodu pokarmowego195.   
 

Tabela V.4. Zatwierdzone o�wiadczenia zdrowotne i produkty FOSHU  
(stan w dniu 1.IV.2011 roku) 

Zastosowanie 
zdrowotne 

Grupa  
produktów  

�ywno�ciowych 

Sk�adnik  
bioaktywny 
(przyk�ad) 

O�wiadczenie Liczba 
FOSHU

Regulacja uk�adu 
pokarmowego 

Cukier  
sto�owy Oligosacharydy 

Pomaga utrzyma	 dobr� 
kondycj� przewodu  

pokarmowego 
oraz poprawi	 ruchy jelit 

350 

Redukcja  
poziomu  

cholesterolu 

Napoje  
w proszku Chitozan Pomaga obni�y	 poziom 

cholesterolu 142 

Redukcja  
triacylogliceroli, 

tkanki  
t�uszczowej 

Rafinowany  
olej 


rednio�a�cuchowe 
kwasy t�uszczowe 

Pomaga zahamowa	  
przyrost tkanki t�uszczowej 

70 
Herbata  
ulung Polifenole Dla osób zaniepokojonych 

tkank� t�uszczow� 

Obni�enie  
nadci�nienia 

Zupa w proszku 
typu instant,  

s�odycze 
Peptydy Dla osób z wysokim  

ci�nieniem krwi 120 

Zmniejszenie  
st��enia glukozy  

we krwi 

Napoje  
bezalkoholowe, 

zupa miso 

Niestrawne 
dekstryny 

Dla osób zaniepokojonych 
poziomem glukozy 

we krwi 
141 

Poprawa  
absorpcji  

sk�adników  
mineralnych 

Napoje Izoflawony soi 
Wspomaga wch�anianie 

wapnia oraz 
wspiera zdrowie ko�ci 

53 

Zmniejszenie 
próchnicy z�bów Guma do �ucia 

Mieszanina ksylitolu, 
wodofosforanu  

wapnia i ekstraktu  
z glojopeltis  

widlastej  
(gloiopeltis furcata) 

Pomaga zachowa	 mocne 
i zdrowe z�by 79 

�ród	o: Opracowano na podstawie [Consumer Affairs Agency, 2011].  

 

������������������������������������������������������������
195 M. Shimizu, S. Hachimura (2011), Gut as a target for functional food, ”Trends in Food Sci-
ence & Technology”, 22, pp. 646-650.�
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Unia Europejska 

W Unii Europejskiej �ywno�	 funkcjonalna nie jest zdefiniowana w �ad-
nym obowi�zuj�cym akcie prawnym, a tak�e nie stanowi odr�bnej kategorii 
�ywno�ci, lecz stanowi koncept obejmuj�cy ró�ne kategorie �ywno�ci. Oprócz 
wymogu spe�nienia podstawowych zasad prawa �ywno�ciowego Unii Europej-
skiej wi�kszo�	 z tych produktów jest obj�ta szczegó�owym ustawodawstwem 
m.in. �ywno�	 wzbogacana196, �rodki spo�ywcze specjalnego przeznaczenia �y-
wieniowego197 czy tzw. nowa �ywno�	198, oraz wymogami dotycz�cymi stoso-
wania o�wiadcze� �ywieniowych i zdrowotnych. 

Z danych dotycz�cych warto�ci rynku �ywno�ci funkcjonalnej wynika, �e 
w 2007 r. warto�	 rynku UE wynosi�a 6,4 mld euro, a udzia� tych produktów na 
rynku �ywno�ciowym UE stanowi� od 1 do 3%. W zale�no�ci od kraju udzia� ten 
jest ró�ny. Wielka Brytania jest najwi�kszym rynkiem w porównaniu do innych 
krajów cz�onkowskich. W 2010 r. jego warto�	 wynios�a 980 mln euro199, gdzie 
22% konsumentów deklarowa�o, �e spo�ywa regularnie �ywno�	 funkcjonaln�.  

Szacuje si�, �e oko�o 170 producentów �ywno�ci na rynku unijnym ma co 
najmniej jeden produkt funkcjonalny. Firmy te koncentruj� si� przede wszyst-
kim w Niemczech i Wielkiej Brytanii, a tak�e Hiszpanii i Holandii200. Polski 
rynek �ywno�ci funkcjonalnej jest stosunkowo m�odym, dynamicznie rozwijaj�-
cym si� rynkiem. Mo�na to tak�e zauwa�y	 po liczbie zarejestrowanych produk-
tów �ywno�ci funkcjonalnej, która w 2000 r. wynios�a 480, a w 2008 r. wzros�a 
do oko�o 3000 produktów201. W 2012 roku wed�ug Euromonitor International 
rynek �ywno�ci funkcjonalnej w Polsce wynosi� ponad 1,2 mld euro, a do roku 
2015 ma osi�gn�	 warto�	 1,34-1,5 mld euro202. 

Rynek �ywno�ci funkcjonalnej jest zdominowany przez produkty wp�y-
waj�ce korzystnie na uk�ad pokarmowy, w szczególno�ci probiotyki, które s� 
szeroko wykorzystane w przemy�le mleczarskim maj�cym najwi�kszy udzia� 
������������������������������������������������������������
196 Rozporz�dzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1925/2006 z 20 grudnia 2006 
roku w sprawie dodawania do �ywno�ci witamin i sk�adników mineralnych oraz niektórych 
innych substancji. 
197 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z 6 maja 2009 roku w sprawie 
�rodków spo�ywczych specjalnego przeznaczenia �ywieniowego. 
198 Rozporz�dzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 258/97 z 27 stycznia 1997 roku 
dotycz�ce nowej �ywno�ci i nowych sk�adników �ywno�ci. 
199 http://www.nutraingredients.com/Markets-and-Trends/Rise-of-healthy-functional-foods- 
behind-UK-supplements-slip. 
200 A. Annunziata, R. Vecchio (2013), Agri-food Innovation and the Functional Food Market 
in Europe: Concerns and Challenges, “EuroChoices”, 12(1), pp. 12-19. 
201 Anonymous (2010), Konsumenci wobec �ywno�ci Healthy & Wellness, „Przegl�d Piekar-
ski i �ukierniczy”, nr 3, s. 20.  
202 http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/365/4/zywnosc-funkcjonalna. 
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w kategorii produktów funkcjonalnych sprzedawanych w Europie203. Jednak�e 
udzia� ten spad� za spraw� opublikowania przez EFSA wykazu dopuszczonych 
o�wiadcze� zdrowotnych dotycz�cych �ywno�ci, gdzie brak jest o�wiadcze� 
zdrowotnych dotycz�cych bakterii probiotycznych204. Do 31 grudnia 2013 roku 
producenci mogli warunkowo stosowa	 o�wiadczenia zdrowotne dotycz�ce tych 
szczepów bakterii, ale od 1 stycznia 2014 roku obowi�zuje zakaz u�ywania 
o�wiadcze�, które nie znajduj� si� w wykazie dopuszczonych o�wiadcze� zdro-
wotnych. W po�owie grudnia 2014 roku mo�na si� spodziewa	 dalszego spadku 
udzia�u w sprzeda�y produktów zawieraj�cych bakterie probiotyczne, po tym 
jak b�dzie w pe�ni obowi�zywa	 Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 pa�dziernika 2011 r. w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat �ywno�ci205. Chocia� szerokie wdro�enie 
w Europie przepisów dotycz�cych o�wiadcze� �ywieniowych i zdrowotnych 
mo�e spowolni	 wzrost rynku, jednak w dalszej perspektywie oczekuje si�, �e 
�ywno�	 funkcjonalna b�dzie jednym z najbardziej dynamicznych i wa�nych 
segmentów przemys�u spo�ywczego.  

 
5. Konsument �ywno�ci funkcjonalnej 

Z analizy literatury przedmiotu dotycz�cej postaw konsumentów wobec 
�ywno�ci prozdrowotnej przeprowadzonej przez E. Babicz-Zieli�sk� i R. Zabroc-
kiego wynika, �e wykszta�cone kobiety posiadaj�ce dzieci, chorzy cz�onkowie 
rodziny, a tak�e osoby starsze i osoby stosuj�ce specjaln� diet� wykazuj� naj-
wi�ksze zainteresowanie produktami prozdrowotnymi206. 

Badania konsumenckie i inne badania rynku wskazuj� jednak, �e w wielu 
przypadkach trudno jest konsumentom odró�ni	 �ywno�	 funkcjonaln� od �yw-
no�ci konwencjonalnej, poniewa� nie znaj� poj�cia �ywno�� funkcjonalna, na-
wet je�li sama koncepcja odbiera wysoki stopie� akceptacji w�ród konsumen-
tów. Potwierdzaj� to równie� wyniki z raportu �ywno�� funkcjonalna 2012 – 
czyli co ma Polak na talerzu?, opracowanego przez On Board PR Ecco Network 

������������������������������������������������������������
203 A. Annunziata, R. Vecchio (2013a), Consumer perception of functional foods: A conjoint 
analysis with probiotics, “Food Quality and Preference”, 28, pp. 348-355. 
204 M. Ziarno, D. Zar�ba (2014), Jogurty i ich konsumenci, „Przegl�d Mleczarski”, nr 10, s. 39-46. 
205 Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 pa�dziernika 
2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat �ywno�ci, zmiany rozpo-
rz�dze� Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 
uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Ko-
misji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Ko-
misji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporz�dzenia Komisji (WE) nr 608/2004. 
206 E. Babicz-Zieli�ska, R. Zabrocki (2007), Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej 
warto�ci �ywno�ci, „�ywno�	.Nauka.Technologia.Jako�	”, 6(55), s. 81-89.  
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we wspó�pracy z Gemius Polska, na podstawie badania zrealizowanego przez 
Interaktywny Instytut Bada� Rynkowych207. Wyniki te wskazuj�, �e �wiado-
mo�	 polskiego konsumenta na temat �ywno�ci funkcjonalnej nie jest wysoka. 
Tylko 9% respondentów deklarowa�o, �e spotka�o si� z tym poj�ciem. Ponad 2/3 
respondentów nigdy nie s�ysza�o o �ywno�ci funkcjonalnej, jednak�e 50% koja-
rzy j� z produktami wzbogaconymi o dodatkowe substancje korzystnie wp�ywa-
j�ce na organizm. Dlatego przysz�o�	 rozwoju rynku �ywno�ci funkcjonalnej 
zale�y od znajomo�ci i akceptowalno�ci tych�e produktów.  

Do czynników wp�ywaj�cych na wzrost zainteresowania konsumentów 
�ywno�ci� funkcjonaln� mo�na zaliczy	 m.in. szybkie post�py w nauce i tech-
nologii, rosn�ce koszty opieki zdrowotnej, starzenie si� spo�ecze�stwa czy ro-
sn�ce zainteresowanie w osi�gni�ciu dobrego samopoczucia i zdrowia poprzez 
stosowan� diet�. Do czynników stanowi�cych barier� dla konsumentów zalicza 
si� przede wszystkim cen�, smak, dost�pno�	 produktów funkcjonalnych, ich 
wygod� w u�ytkowaniu, wiedz� na temat tego typu produktów oraz korzy�ci 
zdrowotnych zwi�zanych z ich konsumpcj�, dezorientacj� zwi�zan� z przeka-
zywanymi informacjami czy brak ch�ci, by spróbowa	 tej �ywno�ci208. Niew�t-
pliwie zdrowie oraz zainteresowanie kwestiami zwi�zanymi ze zdrowiem s� 
g�ównymi czynnikami wp�ywaj�cymi na akceptacj� konsumenta (rys. V.3). 

Akceptacja konkretnego sk�adnika bioaktywnego jest �ci�le po��czona  
z wiedz� konsumentów na temat jego wp�ywu na zdrowie. Z bada� przeprowa-
dzonych przez K. Krygiera na temat znajomo�ci wybranych sk�adników bioak-
tywnych przez polskich konsumentów w latach 2004 i 2008 wynika, �e najbar-
dziej znane s� takie sk�adniki, jak witaminy, b�onnik i beta-karoten (tab. V.5)209. 
Dlatego sk�adniki, które s� w �wiadomo�ci konsumentów znane od d�ugiego 
czasu, mog� osi�ga	 wy�szy stopie� akceptacji ni� te, które s� stosowane od 
niedawna210. To samo dotyczy produktów, które postrzegane s� jako zdrowe, np. 
jogurty211. Zarówno w przypadku produktów konwencjonalnych, jak i produk-
tów funkcjonalnych cena odgrywa wa�n� kwesti� przy wyborze produktu i jego 
akceptowalno�ci.  
 
 

������������������������������������������������������������
207 On Board PR Ecco Network (2012), �ywno�� funkcjonalna 2012 – czyli co ma Polak na 
talerzu?, Warszawa. 
208 Functional Foods: Opportunites and Challenges, Expert Report (2011), Institute of Food 
Technologists, Washington, DC. 
209 K. Krygier (2012), �ywno��, zdrowie i pieni
dze, „Przemys� Spo�ywczy”, nr 1, s. 24-26. 
210 I. Sirò, E. Kapolna, B. Kapolna et al. (2008), Functional food. Product development, mar-
keting and consumer acceptance – a review, ”Appetite”, 51, p. 456-467.�
211 A. Annunziata, R. Vecchio (2013a), Consumer perception of functional…, jw., pp. 348-355. 
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Rys. V.3. G�ówne czynniki akceptacji �ywno�ci funkcjonalnej przez konsumentów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ród	o: Opracowano na podstawie [A. Annunziata i R.Vecchio, 2013, p.15]. 
 

Tabela V.5. Znajomo�� wybranych sk�adników przez polskich respondentów – w procentach 

Sk�adniki 2004 2008 

Witaminy 88 98 

B�onnik 82 91 

Beta-karoten 77 85 

Przeciwutleniacze 46 62 

Kwasy omega-3 24 48 

Probiotyki 13 34 

Prebiotyki 11 18 

                                     �ród	o: K. Krygier, 2012, s. 26. 

Nast�pnym wa�nym kluczowym czynnikiem jest postrzeganie i zrozumie-
nie o�wiadcze� zdrowotnych212. O�wiadczenia zdrowotne odgrywaj� du�� rol�  
w decyzjach zakupowych konsumentów odno�nie �ywno�ci funkcjonalnej, po-
������������������������������������������������������������
212 M. Pothoulaki, G. Chryssochoidis (2009), Health claims: Consumers’ matters, ”Journal of 
Functional Foods”, 1, pp. 223-228.  
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magaj�c konsumentom podj�	 �wiadom� decyzj� zakupow�213,214,215
. Z ogólno-

europejskiego badania konsumentów przeprowadzonego przez Europejsk� Rad� 
Informacji o �ywno�ci (European Food Information Council, EUFIC) wynika, �e 
w 2011 roku tylko 25% respondentów „zawsze” lub „cz�sto” szuka�o o�wiadcze� 
�ywieniowych i zdrowotnych na opakowaniach produktów spo�ywczych. W na-
st�pnym roku zainteresowanie si� aspektami zdrowotnymi wzros�o i ju� co trzeci 
badany (33%) „zawsze” lub „cz�sto” zwraca� uwag� na o�wiadczenia zdrowotne, 
a 45% by�o zainteresowanych korzy�ciami �ywieniowymi216,217. Poziom wiedzy 
konsumenta z zakresu �ywno�ci i �ywienia powinien by	 jak najwy�szy, by umie-
j�tnie dobiera	 produkty218. 
wiadoma i umiej�tna konsumpcja �ywno�ci funk-
cjonalnej mo�e wp�yn�	 na popraw� sposobu �ywienia. 

A. Annunziata i R. Vecchio w badaniach nad stosunkiem w�oskich kon-
sumentów do �ywno�ci funkcjonalnej zidentyfikowali trzy grupy, które wyka-
zywa�y ró�ny stopie� zainteresowania �ywno�ci� funkcjonaln�:  

1. Zdrowi konsumenci wykazuj�cy wiedz� na temat �ywno�ci funkcjonalnej. 
2. Zdezorientowani i sceptyczni konsumenci. 
3. Zaciekawieni konsumenci219.  
A. Franz i B. Nowak w badaniu nad identyfikacj� ró�nych grup konsu-

mentów �ywno�ci funkcjonalnej w Niemczech wyodr�bnili dwie grupy:   
1. Konsumentów �ywno�ci funkcjonalnej zorientowanych na zdrowie – s� 

oni krytyczni i wykazuj� si� wysok� wiedz� na temat �ywno�ci funkcjonalnej. 
Nie maj� problemu z p�aceniem wy�szej ceny za produkt o wy�szej jako�ci 
i cz��ciej robi� zakupy w specjalistycznych sklepach. W stosunku do grupy dru-
giej spo�ycie �ywno�ci funkcjonalnej jest wy�sze, poniewa� chc� zrobi	 dla sie-
bie co� dobrego i chc� prowadzi	 zbilansowan� diet�. Kupuj�c produkt zwracaj� 
uwag� na informacje umieszczone na etykiecie. 

������������������������������������������������������������
213 D. Williams, P. Ghosh (2008), Health claims and functional foods, ”Nutrition & Dietetics”, 
65, pp. S89-S93.  
214 P.D. Leathwood, D.P. Richardson, P. Sträter et al. (2007), Consumer understanding of nutri-
tion and health claims: sources of evidence, ”British Journal of Nutrition”, 98, pp. 474-484. 
215 J.M. Wills, S. Storcksdieck genannt Bonsmann, M. Kolka et al. (2012), European consum-
ers and health claims: attitudes, understanding and purchasing behavior, ”Proceedings of the 
Nutrition Society”, 71, pp. 229-236. 
216 http://www.eufic.org. 
217 http://www.akademie-fresenius.de/english/presse/info.php?page=929. 
218 K. Krygier (2011), �ywno�� funkcjonalna – co to dzi� oznacza?, „Przemys� Spo�ywczy”, 
nr 5, s. 14-16.  
219 A. Annunziata, R. Vecchio (2010), Italian Consumer Attitudes Toward Products for Well-
-being: The Functional Foods Market, ”International Food and Agribusiness Management 
Review”, 13, pp. 19-50. 
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2. Wygodnych konsumentów �ywno�ci funkcjonalnej – w stosunku do 
grupy pierwszej przywi�zuj� mniejsz� wag� do aspektów zdrowotnych. W wy-
borze produktów �ywno�ciowych wi�ksz� uwag� zwracaj� na smak. Nie s� 
sk�onni do p�acenia wy�szej ceny za produkty charakteryzuj�ce si� wysok� ja-
ko�ci�. Kupuj�c produkt zwracaj� mniejsz� uwag� na informacje umieszczone 
na etykiecie. 

Konsumenci ze wszystkich grup poszukiwali informacji dotycz�cych 
�ywno�ci funkcjonalnej, dlatego te� konieczne jest realizowanie kampanii in-
formacyjnych i edukacji publicznej, by zwi�ksza	 �wiadomo�	 konsumenck�  
w tym temacie220. Wiedza na temat, które produkty b�d� sk�adniki �ywno�ci 
mog� zapewni	 konkretne korzy�ci dla zdrowia, mo�e wp�ywa	 na dokonywa-
nie wyboru �ywno�ci, który pozwoli na uzyskanie wi�kszej kontroli nad swoim 
zdrowiem. Tak�e wa�na rola jest producentów w umieszczaniu o�wiadcze� 
zdrowotnych i �ywieniowych, je�eli produkt spe�nia wymagania. Nie zawsze si� 
tak dzieje, poniewa� stosowanie o�wiadcze� jest dobrowolne przez producenta.  
Z bada� przeprowadzonych przez M. Zychnowsk� i K. Krygiera wynika, �e 
producenci produktów t�uszczowych, pomimo spe�nienia wymaga� odno�nie 
stosowania o�wiadcze� �ywieniowych i zdrowotnych, nie stosuj� ich na etykie-
tach. Tylko 10% opakowa� produktów t�uszczowych zawiera�o o�wiadczenia 
zdrowotne, a 9% opakowa� – o�wiadczenia �ywieniowe. Jak pisz� autorzy wa�-
ne jest, aby o�wiadczenia �ywieniowe i zdrowotne sta	y si� sta	ym elementem 
informacji o produkcie221.  

 
6. Przysz�o�� �ywno�ci funkcjonalnej 

Rozwój �ywno�ci funkcjonalnej wydaje si� d�ugoterminowym trendem  
z wa�nym rynkowym potencja�em. Du�y udzia� w rozwoju ma przep�yw infor-
macji generowanych przez badania naukowe, który jest potrzebny do wspierania 
prywatnych inwestycji, decyzji konsumenckich i regulacji rz�dowych222. Zmiany 
demograficzne oraz wzrost �wiadomo�ci konsumentów opowiadaj� si� za rozwo-
jem tego sektora �ywno�ciowego. Wed�ug prognozy Global Information Inc. glo-

������������������������������������������������������������
220 A. Franz, B. Nowak (2010), Functional food consumption in Germany: A lifestyle segmen-
tation study, Discussion Papers, No. 1003, Department of Agriculture Economics and Rural 
Development, University of Goettingen, Goettingen.  
221 M. Zychnowska, K. Krygier (2014), Produkty t	uszczowe nieprawid	owo oznakowane. 
O�wiadczenia �ywieniowe i zdrowotne, „Przemys� Spo�ywczy”, nr 2, s. 39-41.  
222 C.P.F Marinangelia, P.J.H. Jones (2013), Gazing into the crystal ball: future considerations 
for ensuring sustained growth of the functional food and nutraceutical marketplace, ”Nutrition 
Research Reviews”, 26, pp.12-21. 



117�
�

balny rynek nutraceutyków223 do 2018 r. przekroczy 250 mld USD, w tym war-
to�	 rynku probiotyków – 39,6 mld USD, a sk�adników wp�ywaj�cych korzystnie 
na serce – 15,2 mld USD224.  

Stosowane nowe technologie w produkcji �ywno�ci zapewniaj� tak�e do-
datkowe korzy�ci dla zdrowia konsumentów oraz sprawiaj�, �e udzia� tych�e 
produktów na rynku �ywno�ciowym ca�y czas ro�nie. Niew�tpliwie nowe obie-
cuj�ce technologie, takie jak nutrigenomika, techniki obrazowania, technologie 
konwergencyjne coraz cz��ciej b�d� wykorzystywane w badaniach �ywno�cio-
wych. Ich ogromny potencja� umo�liwi ponadto rozwój �ywno�ci funkcjonalnej 
dla docelowych grup ludno�ci z okre�lonymi czynnikami ryzyka lub chorób, 
takich jak alergia, cukrzyca, oty�o�	 czy choroby uk�adu kr��enia225.  
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223 Termin powsta�y z dwóch s�ów nutrition i pharmaceutical oznacza ka�d� substancj�, która 
mo�e by	 uwa�ana za �ywno�	 lub cz��	 �ywno�ci i dostarcza korzy�ci zdrowotne, w��czaj�c 
zapobieganie i/lub leczenie chorób.� 
224 http://www.ireachcontent.com/news-releases/global-health-movement-drives-market-for- 
nutraceuticals-to-250-bn-by-2018-probiotics-to-touch-396-bn-and-heart-health-ingredients-
near-152-bn-180021771.html. 
225 European Commission (2010), Functional Foods. Studies and Reports, Brussels.   
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Podsumowanie i wnioski 

 1. We wspó�czesnym rolnictwie wyró�nia si� trzy systemy rolnicze (sys-
temy gospodarowania): konwencjonalny, ekologiczny i integrowany. Podstaw� 
wyró�nienia systemów jest stopie� uzale�nienia rolnictwa od przemys�owych 
�rodków produkcji, g�ównie nawozów mineralnych i pestycydów oraz jego od-
dzia�ywania na �rodowisko przyrodnicze. 

2. Degradacja �rodowiska przyrodniczego spowodowana konwencjonal-
nym sposobem gospodarowania przejawia si� przede wszystkim pogarszaniem 
jako�ci gleby, wody i powietrza (spadek �yzno�ci gleb, zanieczyszczenie wód 
gruntowych i powierzchniowych g�ównie zwi�zkami azotu i fosforu, emisje do 
atmosfery gazów cieplarnianych, masowe wymieranie wielu gatunków ro�lin 
i zwierz�t, zanieczyszczenie p�odów rolnych pozosta�o�ciami stosowanych 
zwi�zków chemicznych). Zagro�enia te pokaza�y, �e nale�y zwraca	 wi�ksz� 
uwag� na jako�	 �ywno�ci w kontek�cie bezpiecze�stwa zdrowotnego konsu-
mentów, a tak�e na wp�yw produkcji rolniczej na �rodowisko przyrodnicze, a�e-
by w przysz�o�ci nie doprowadzi	 do degradacji i nieodwracalnego zniszczenia 
przyrodniczych podstaw produkcji �ywno�ci. 

3. Najwa�niejszym celem rolnictwa powinno by	 wytwarzanie �ywno�ci 
o wysokiej jako�ci, z trosk� o �rodowisko przyrodnicze, tak, a�eby zapewni	 
wystarczaj�c� ilo�	 po�ywienia dla wszystkich mieszka�ców planety. Cel ten 
spe�nia rolnictwo zrównowa�one, które oferuje �ywno�	 wyprodukowan� z za-
stosowaniem minimalnej ilo�ci nawozów i �rodków ochrony ro�lin oraz ukie-
runkowane jest na takie wykorzystanie zasobów ziemi, które nie niszczy ich na-
turalnych �róde�, lecz pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb kolej-
nych generacji producentów i konsumentów.  

4. Rolnictwo jest punktem wyj�cia do zrozumienia zrównowa�onej diety, 
gdzie ju� wybór systemu produkcji rolniczej oraz surowców do przetwórstwa 
wp�ywaj� na sk�adowe diety, a tak�e na czynniki ekonomiczne, �rodowiskowe, 
zdrowotne i kulturowe. Zrównowa�ona dieta musi wynika	 z dzia�alno�ci zrów-
nowa�onego �a�cucha rolno-�ywno�ciowego, opieraj�cego si� o zrównowa�on� 
dzia�alno�	 rolnictwa. Przestrzeganie zrównowa�onej diety generuje mniejsze 
koszty �rodowiskowe (Carbon Footprint, Water Footprint), a ponadto wp�ywa 
na zmniejszenie kosztów ekonomicznych zwi�zanych z chorobami dietozale�-
nymi (chorobami uk�adu kr��enia, niektórymi nowotworami, cukrzyc�, osteopo-
roz�, nadwag� i oty�o�ci�).  
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5. Obserwowane zmiany we wzorcach konsumpcji �ywno�ci, w których 
zaczyna dominowa	 spo�ycie produktów pochodzenia zwierz�cego, g�ównie 
mi�sa i jego przetworów, powoduj� nasilanie si� negatywnego oddzia�ywania na 
�rodowisko przyrodnicze. Stwarza to konieczno�	 przej�cia w kierunku bardziej 
zrównowa�onych systemów �ywno�ciowych oraz zrównowa�onych diet w celu 
ochrony zdrowia ludzkiego i planety, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpie-
cze�stwa �ywno�ciowego i �ywieniowego oraz ró�norodno�ci biologicznej. 

6. Maj�c �wiadomo�	, �e zasoby przyrodnicze wyczerpuj� si� b�d� ulega-
j� zmniejszeniu, a liczba zachorowa� na przewlek�e choroby niezaka�ne spowo-
dowane nieprawid�owym sposobem od�ywiania si� wzrasta, trzeba znale�	 roz-
wi�zanie w sposobie �ycia i sposobie od�ywiania si�, które wspiera�yby dobro-
stan cz�owieka, a tak�e wywiera�yby jak najmniejszy wp�yw na �rodowisko.  
 7. Barilla Center for Food & Nutrition zaprezentowa�a Piramid� Podwój-
n�: piramid� �ywieniow� i piramid� �rodowiskow�. Piramida �ywieniowa zosta-
�a zbudowana na podstawie warto�ci od�ywczych produktów �ywno�ciowych. 
W piramidzie �rodowiskowej produkty �ywno�ciowe umieszczono na podstawie 
ich wp�ywu na �rodowisko przyrodnicze. W rezultacie otrzymano odwrócon� 
piramid� w stosunku do piramidy �ywieniowej: na górze piramidy znajduj� si� 
produkty �ywno�ciowe, które maj� najwi�kszy wp�yw na �rodowisko, za� na 
dole piramidy – najmniejszy. Umieszczanie dwóch piramid obok siebie ilustru-
je, �e produkty �ywno�ciowe, które nale�y spo�ywa	 cz�sto (np. warzywa 
i owoce – pi�	 razy dziennie) wywieraj� najmniejszy wp�yw na �rodowisko, za� 
produkty �ywno�ciowe, których spo�ycie nale�y ogranicza	 (np. mi�so czerwo-
ne) wywieraj� najwi�kszy wp�yw na �rodowisko. Piramida Podwójna BCFN 
spe�nia dwa wa�ne cele: utrzymuje zdrowie ludzi i chroni �rodowisko przyrod-
nicze. Innymi s�owy �ywno�	 korzystnie wp�ywaj�ca na zdrowie cz�owieka ma 
jednocze�nie pozytywny wp�yw na �rodowisko. 
 8. A�eby u�atwi	 konsumentom wybór produktów �ywno�ciowych ko-
rzystnie wp�ywaj�cych na zdrowie, zosta�y opracowane produktowe wytyczne 
�ywieniowe (Food Based Dietary Guidelines, FBDG). Produktowe wytyczne 
�ywieniowe oparte s� o zasady prawid�owego �ywienia i s� prostymi komunika-
tami przeznaczonymi dla ogó�u konsumentów. Wytyczne te ró�ni� si� w po-
szczególnych krajach �wiata w zale�no�ci od ich dziedzictwa kulturowego. 
W Polsce obowi�zuje Piramida Zdrowego �ywienia opracowana przez Instytut 
�ywno�ci i �ywienia.  

9. Wybór �ywno�ci ma istotne znaczenie nie tylko dla zdrowia cz�owieka, 
ale tak�e dla ochrony �rodowiska przyrodniczego. Podstaw� diety powinny by	 
produkty �ywno�ciowe pochodzenia ro�linnego, podczas gdy produkty pocho-
dzenia zwierz�cego powinny by	 spo�ywane z umiarem. Konsumenci powinni 
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spo�ywa	 mi�so i mleko oraz ich przetwory w mniejszych ilo�ciach, ale o wy�-
szej jako�ci, a najlepiej pochodz�ce od lokalnych rolników. 

10. Propagowanie stosowania zrównowa�onej diety jest istotne z punktu 
widzenia �ywieniowego, �rodowiskowego i ekonomicznego, poniewa� b�dzie 
przyczynia	 si� do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, 
jak równie� zmniejszenia kosztów ekonomicznych i spo�ecznych spowodowa-
nych przez choroby dietozale�ne, czy niwelowanie skutków dotycz�cych degra-
dacji �rodowiska. Wi�ksza �wiadomo�	 podejmowanych decyzji przez konsu-
mentów przy wyborze �ywno�ci oraz czynników je kszta�tuj�cych mo�e mie	 
pozytywne skutki na wielu p�aszczyznach. 

11. Obecnie g�ównym celem Wspólnej Polityki Rolnej jest nie tylko za-
pewnienie wystarczaj�cej ilo�ci �ywno�ci, ale przede wszystkim �ywno�ci wy-
sokiej jako�ci, produkowanej w sposób zrównowa�ony, zgodnie z wymogami 
w zakresie ochrony �rodowiska, zasobów wodnych, zdrowia i dobrostanu zwie-
rz�t, zdrowia ro�lin oraz zdrowia publicznego, przy jednoczesnym zagwaranto-
waniu stabilnych dochodów rolniczych.  

12. Priorytetem przysz�ej Wspólnej Polityki Rolnej powinno by	 zwi�k-
szenie wydajno�ci rolnictwa Unii Europejskiej przy jednoczesnym poprawieniu 
standardów �rodowiskowych. W ten sposób Unia Europejska zapewni sobie sa-
mowystarczalno�	 �ywno�ciow� oraz zwi�kszy wk�ad w globalne bezpiecze�-
stwo �ywno�ciowe. 

13. Polityka �ywno�ciowa kraju powinna d��y	 do zharmonizowania ró�-
nych dzia�a� z potrzebami �ywno�ciowymi i zdrowotnymi spo�ecze�stwa. Musi 
ona kreowa	 postawy konsumentów tak, a�eby wybierali w�a�ciwe wzorce kon-
sumpcji �ywno�ci (prawid�owe �ywienie, racjonalizacja �ywienia). Istotnym 
zadaniem polityki �ywno�ciowej jest tak�e prowadzenie elementarnej edukacji 
�ywieniowej i zdrowotnej, zarówno dzieci, jak i doros�ych.  

 
 
  
  
  

 
  
 
 



121 
�

Bibliografia
AFSSA (2009), Ètude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires 2 (INCA2) 
2006-2007, Bialec, Nancy.  

Allen T. (2013), Ecosystem sustainability, agricultural biodiversity and diet quality: A system 
approach to assessing Sustainable Diets, Joint Conference on Sustainable Diet and Food 
Security, 28-29 May, Lille.  

Al-Sheraji S.H., Ismail A., Manap M.Y. et al. (2013), Prebiotics as functional foods: A review, 
“Journal of Functional Foods”, 5. 

Annunziata A., Vecchio R. (2013), Agri-food Innovation and the Functional Food Market in 
Europe: Concerns and Challenges, “EuroChoices”, 12(1). 

Annunziata A., Vecchio R. (2013a), Consumer perception of functional foods: A conjoint 
analysis with probiotics, “Food Quality and Preference”, 28. 

Annunziata A., Vecchio R. (2010), Italian Consumer Attitudes Toward Products for Well-being: 
The Functional Foods Market, “International Food and Agribusiness Management Review”, 13. 

Anonymous (2010), Konsumenci wobec �ywno�ci Healthy & Wellness, „Przegl�d Piekarski 
i Cukierniczy”, nr 3.  

Ashwell M. (2002), Concepts of Functional Foods, International Life Sciences Institute, Brussels. 

Babicz-Zieli�ska E., Zabrocki R. (2007), Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej warto�ci 
�ywno�ci, „�ywno�	.Nauka.Technologia.Jako�	”, 6(55). 

Bach-Faig A., Berry E., Lairon D. et al. (2011), Mediterranean diet pyramid today. Science 
and cultural updates, “Public Health Nutrition”, 14(12A).   

Badgley C., Moghtader J., Quintero E. et al. (2007), Organic agriculture and the global food 
supply, “Renewable Agriculture and Food Systems”, 22(02). 

Baum R. (2003), Kryteria oceny zrównowa�onego rozwoju w gospodarstwach rolnych, 
„Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu”, nr CCCLVIII. 

Baum R., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J. (2012), Miejsce i rola rolnictwa precyzyjnego 
w koncepcji zrównowa�onego rozwoju gospodarstw rolnych, „Ekonomia i 
rodowisko”, nr 1(41). 

BCFN (2014), Double Pyramid 2014 – Food styles and environmental impact, Parma. 

BCFN (2013), Food and the Environment: diets that are healthy for people and for the 
Planet, Parma.  

BCFN (2012), Double Pyramid 2012: enabling sustainable food choices, Parma. 

Bigliardi B., Galati F. (2013), Innovation trends in the food industry: The case of functional 
foods, “Trends in Food Science & Technology”, 31. 

Boeing H., Bechthold A., Bub A. et al. (2012), Critical review: vegetables and fruit in the 
prevention of chronic diseases, “European Journal of Nutrition”, 51. 

Carlson A., Frazão E. (2014), Food costs, diet quality and energy balance in the United 
States, “Physiology & Behavior”, 134.  

Consumer Affairs Agency (2011), Regulatory Systems of Health Claims in Japan 
[http://www.caa.go.jp/en/pdf/syokuhin338.pdf]. 
Defra (2010), Family Food: A report on the 2009 Family Module of the Living costs and food 
survey, Department for Environment, Food and Rural Affairs, London.  



122 
�

Doruchowski G. (2008), Post�p i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym, „In�ynieria Rolnicza”, 
nr 9(107). 

Drewnowski A., Darmon N. (2005), Food choices and diet costs: and economic analysis, “Journal 
of Nutrition”, 135. 

Dzier�y�ska A. (2011), Agrole�nictwo w Europie – zacofanie czy post�p?,� „Post�py Nauk 
Rolniczych”, nr 4. 

Ekielski A. (2012), Nawigacja satelitarna, czyli jak to dzia	a, „Agromechanika. Technika 
w Gospodarstwie”, nr 12. 

European Commission (2013) Flash Eurobarometer 367. Attitudes of Europeans towards 
building the single market for green products, Brussels.  

European Commission (2010), Functional Foods. Studies and Reports, Brussels.  

European Commission (2006), Eurobarometer 64.3 “Health and food”. Report, TNS Opinion 
& Social, Brussels. 

European Commission Community Research (2000), Project Report: Functional food science 
in Europe, Volume 1; Functional food science in Europe, Volume 2; Scientific concepts of 
functional foods in Europe, Volume 3, EUR-18591, Office for Official Publications of the 
European Communities, L-2985, Brussels. 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo�eczny (2014a), NAT/596 Integrowana produkcja w Unii 
Europejskiej, Bruksela. 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo�eczny (2014b), NAT/596 Integrowana produkcja w Europie, 
Bruksela. 

FAO (2014), The State of Food Insecurity in the World. Strengthening the enabling environment 
for food security and nutrition, Rome.  

FAO (2012), Annex I. International Scientific Symposium Biodiversity and Sustainable Diets 
United Against Hunger – Final document [in:] Sustainable Diets and Biodiversity. Directions 
and Solutions for Policy, Research and Action, eds. B. Burlingame, S. Dernini, Rome. 

FAO (2010), The Second Report on the State of the World’s Plant Genetic Resources for 
Food and Agriculture, Rome. 

FAO (2009), The State of Food and Agriculture. Livestock in the Balance, Rome. 

FAO (2006), Livestock’s long shadow, Rome. 

Ferlay J., Soerjomataram I., Ervik M. et al. (2013), GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence 
and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet], International Agency for 
Research on Cancer, Lyon [http://globocan.iarc.fr, data odczytu 01.11.2014 r.].�

Field A.E., Coakley E.H., Must A. et al. (2001), Impact of overweight on the risk of developing 
common chronic diseases during a 10-year period, “Archives of Internal Medicine”, 161. 

Finkelstein E.A., Fiebelkorn I.C., Wang G. (2003), National Medical Spending Attributable 
To Overweight And Obesity: How Much, And Who’s Paying?, “Health Affairs” 22(suppl.). 

Finkelstein E.A., Strombotne K.L. (2010), The economics of obesity, “The American Journal 
of Clinical Nutrition” 91(suppl). 

Flynn M.M., Reinert S., Schiff A.R. (2013), A Six-Week Cooking Program of Plant-Based 
Recipes Improves Food Security, Body Weight,  and Food Purchases for Food Pantry Clients, 
“Journal of Hunger & Environmental Nutrition”, 8(1). 



123 
�

Fotyma M., Ku� J. (2000), Zrównowa�ony rozwój gospodarstwa rolnego, „Pami�tnik Pu�awski”, 
tom 120, nr 1. 

Franz A., Nowak B. (2010), Functional food consumption in Germany: A lifestyle segmentation 
study, Discussion Papers, No. 1003, Department of Agriculture Economics and Rural 
Development, University of Goettingen, Goettingen.  

Fronte M. (2013), Food as a vector for health [in:] Food for health. Paradoxes of food and 
healthy lifestyles in a changing society, BCFN, Parma.  

FSA (2007), EatWell – your guide to healthy eating. 8 tips for making healthier choices, SLS 
Print, London.  

Functional Foods: Opportunites and Challenges. Expert Report (2011), Institute of Food 
Technologists, Washington, DC. 

Garnett T. (2014), What is a sustainable healthy diet? A discussion paper, FCRN.  

Garnett T. (2008), Cooking up a Storm: Food, Greenhouse Gas Emissions and our Changing 
Climate, Food Climate Research Network, Centre for Environmental Strategy, University of 
Surrey, Surrey. 

GfK EU3C (2012), Consumer Market Study on the Functioning of the meat market for 
consumers in the European Union SANCO/2009/B1/010, FINAL REPORT. 

Globalne ostrze�enie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierz
t hodowlanych (2009), Raport 
Stowarzyszenia Compassion in World Farming, Klub Gaja.  

Goulet J., Lamarche B., Lemieux S. (2008), A nutritional intervention promoting a Mediterranean 
food pattern does not affect total daily dietary cost in North American women in free-living 
conditions, “Journal Nutrition”, 138. 

Grykie� S. (2010), Rolnictwo ekologiczne w Polce [w:] Przekszta	cenia struktur regionalnych. 
Aspekty spo	eczne, ekonomiczne i przyrodnicze, red. S. Ciok, P. Migo�, Instytut Geografii 
i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wroc�awski, Wroc�aw. 

GUS (2014), Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa.  

GUS (2011), Wska�niki zrównowa�onego rozwoju Polski, Katowice.  

Gussow J.D., Clancy K.L. (1986), Dietary guidelines for sustainability, “Journal of Nutrition 
Education”, 18(1). 

Health Council of the Netherlands (2011), Guidelines for a healthy diet: ecological perspective, 
Hague. 

Henderson L., Gregory J., Irving K. et al. (2003), The National Diet & Nutrition Survey: 
adults aged 19 to 64 years, Volumes 1-4, Stationery Office, Norwich: HMSO. 

Holm F. (2003), New functional food ingredients cancers and oxidative degradations, 
FoodGroup Denmark.  

Holm F. (2003a), New functional food ingredients cardiovascular diseases, FoodGroup 
Denmark.  

IGD (2013), Sustainable diets: Helping shoppers [http://www.igd.com/our-expertise/Nutrition-
food-and-farming/Sustainable-diets/17084/Sustainable-diets-Helping-shoppers/]. 

Ilnicki P. (2004), Polskie rolnictwo a ochrona �rodowiska, Wydawnictwo Akademii Rolniczej 
w Poznaniu, Pozna�. 



124 
�

IndustryARC (2013), Global Functional Food and Nutraceuticals Market (2013-2018) 
[http://www.researchandmarkets.com/research/w5kkzm/global_functional]. 

International Agency for Research on Cancer (2014) IARC News Release, Lyon/London 
[https://med.unsw.edu.au/sites/default/files/_local_upload/others/World-Cancer-Report-2014-
Press-Release.pdf].  

International Agency for Research on Cancer (2014), World Cancer Factsheet, Cancer Research 
UK, London.  

International Diabetes Federation (2013), IDF Diabetes Atlas, Sixth Edition, Brussels. 

IUCN (2014), The IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org].  

Jeszka J., Ko��ajtis-Do�owy A. (2003), Planowanie �ywienia [w:] �ywienie cz	owieka. Podstawy 
nauki o �ywieniu, red. naukowa J. Gaw�cki, L. Hryniewiecki, PWN, Warszawa.  

Johnston J.L., Fanzo J.C., Cogill B. (2014), Understanding Sustainable Diets: A Descriptive 
Analysis of the Determinants and Processes That Influence Diets and Their Impact on Health, 
Food Security, and Environmental Sustainability, “Advances in Nutrition”, 5.  

Jordan V.W.L. (1992), Opportunities and cons strains for integrated farming system, Proc. 2nd 
ESA Congress, Warwick University, Coventry.  

Kalmi A. (2013), Functional Food Concepts and Products in Japan, INNOMEDICA 
[http://www.vitafoods.eu.com/files/annav2.pptx.pdf]. 

Katan M.B. (2012), Functional foods [in:] Essentials of human nutrition, ed. A.S. Truswell, 
J. Mann, Fourth edition, Oxford University Press, New York. 

Katz D.L., Doughty K., Njike V. et al. (2011), A cost comparison of more and less nutritious 
food choices in US supermarkets, “Public Health Nutrition”, 14(9). 

Komisja Europejska (2011), Plan dzia	ania na rzecz zasobooszcz�dnej Europy, KOM(2011) 571, 
Bruksela. 

Komisja Europejska (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa�onego 
rozwoju sprzyjaj
cego w	
czeniu spo	ecznemu, KOM(2010)2020, Bruksela. 

Kotilainen L., Rajalahti R., Ragasa C. et al. (2006), Health enhancing foods: Opportunities 
for strengthening the sector in developing countries, Discussion Paper 30, World Bank, 
Washington, DC. 

Kowalska H., Marzec A., Janowicz M. i in. (2010), Pieczywo funkcjonalne – dlaczego nale�y 
je spo�ywa�?, „Przemys� Spo�ywczy”, nr 12. 

Koz�owska-Wojciechowska M. (1996), Zasady racjonalnego �ywienia, „Nowa Medycyna”, nr 21. 

Krasowicz S. (2009), Mo�liwo�ci rozwoju ró�nych systemów rolniczych w Polsce, „Roczniki 
Nauk Rolniczych”, Seria G, t. 96, z. 4. 

Krygier K. (2011), �ywno�� funkcjonalna – co to dzi� oznacza?, „Przemys� Spo�ywczy”, nr 5. 

Krygier K. (2012), �ywno��, zdrowie i pieni
dze, „Przemys� Spo�ywczy”, nr 1. 

Kuku�a S., Krasowicz S. (2007), G	ówne problemy i uwarunkowania zrównowa�onego rozwoju 
rolnictwa w Polsce, „Problemy In�ynierii Rolniczej”, nr 1. 

Ku� J. (2002), Systemy gospodarowania w rolnictwie [w:] Ma	y poradnik zarz
dzania 
gospodarstwem rolniczym, IERiG�, Warszawa. 



125 
�

Ku� J., Stalenga J. (2006), Perspektywy rozwoju ró�nych systemów rolniczych w Polsce, 
„Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Ro�lin”, nr 242. 

Kwak N., Jukes D.J. (2001a), Functional foods, Part 1: the development of a regulatory 
concept, „Food Control”, 12. 

Kwak N., Jukes D.J. (2001b), Functional foods Part 2: the impact on current regulatory 
terminology, „Food Control”, 12. 

Kwasek M., Obiedzi�ska A. (2014), Analiza korelacji mi�dzy spo�yciem �ywno�ci a wybranymi 
chorobami dietozale�nymi, „Post�py Nauk Medycznych”, 11B.  

Kwasek M., Obiedzi�ska A. (2013), Spo�ycie �ywno�ci a �rodowisko [w:] Z bada� nad 
rolnictwem spo	ecznie zrównowa�onym [20]. Wybrane zagadnienia zrównowa�onego 
rozwoju rolnictwa, red. naukowa J.St. Zegar, seria „Program Wieloletni 2011-2014”, nr 93,  
IERiG�-PIB, Warszawa. 

Lairon D. (2012), Biodiversity and sustainable nutrition with a food-based approach [in:] 
Sustainable Diets and Biodiversity. Directions and Solutions for Policy, Research and Action, 
eds. B. Burlingame, S. Dernini, FAO, Rome. 

Lakdawalla D.N., Goldman D.P., Shang B. (2005), The Health And Cost Consequences 
Of Obesity Among The Future Elderly, “Health Affairs”, 24 (suppl). 

Lalor F., Wall P.G. (2011), Health claims regulations. Comparison between USA, Japan and 
European Union, “British Food Journal”, 113. 

Lang. T, Dibb S., Reddy S. (2011), Looking back, Looking Forward: Sustainability and UK 
food policy 2000-2011, Sustainable Development Commision, London. 

Leal J., Luengo-Fernandez R., Gray A. (2012), Economic Costs [in:] European Cardiovascular 
Disease Statistics 2012, European Heart Network, Brussels, European Society of Cardiology, 
Sophia Antipolis. 

Leathwood P.D., Richardson D.P., Sträter P. et al. (2007), Consumer understanding of nutrition 
and health claims: sources of evidence, “British Journal of Nutrition”, 98. 

Le�niowska J. (2013), Koszty cukrzycy i jej powik	a� [w:] Niebieska ksi�ga cukrzycy. Koalicja 
na rzecz walki z cukrzyc
, Warszawa.   

Lim S.S., Vos T., Flaxman A.D. et al. (2012), A comparative risk assessment of burden 
of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 
1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010, “The Lancet”, 
380(9859).  

Livsmedels Verket (2009), The National Food Administration's environmentally effective 
food choices, National Food Administration. 

Ljungvall A., Zimmerman F.J. (2012), Bigger bodies: long-term trends and disparities in obesity 
and body-mass index among U.S. adults, 1960-2008, “Social Science & Medicine”, 75(1). 

Luengo-Fernandez R., Leal J., Gray A. et al. (2013), Economic burden of cancer across the 
European Union: a population-based cost analysis, “Lancet Oncology”, 14. 

�uczka-Baku�a W. (2007), Rynek �ywno�ci ekologicznej, PWE, Warszawa.  

Macdiarmid J.I., Kyle J., Horgan G.W. et al. (2012), Sustainable diets for the future: can we 
contribute to reducing greenhouse gas emissions by eating a healthy diet?, “The American 
Journal of Clinical Nutrition”, 96.  



126 
�

Maillot M., Darmon N., Darmon M. et al. (2007), Nutrient-dense food groups have high 
energy costs: an econometric approach to nutrient profiling, “Journal of Nutrition”, 137. 

Maka�a H. (2014), Mi�so i przetwory mi�sne jako �ywno�� funkcjonalna, „Gospodarka Mi�sna”, nr 2. 

Marinangelia C.P.F, Jones P.J.H. (2013), Gazing into the crystal ball: future considerations for 
ensuring sustained growth of the functional food and nutraceutical marketplace, “Nutrition 
Research Reviews”, 26. 

Marmot M. (2010), Interim first report on social determinants of health and the health divide 
in the WHO European Region, Executive summary, WHO, Copenhagen. 

Mäkinen-Aakula M. (2006), Trends in functional foods dairy market, Paper presented at the 
3rd  FFNet Meeting on Functional Food, Budapest. 

M�dry W., Gozdowski D., Roszkowska-M�dra B. i in. (2011), Typologia systemów produkcji 
rolniczej: koncepcja, metodologia i zastosowanie, „Fragmenta Agronomica”, Vol. 28, No. 3. 

Meier T., Christen O. (2013), Environmental impacts of dietary recommendations and dietary 
styles: Germany as an example, “Environmental Science & Technology”, 47(2). 

Mendis S., Puska P., Norrving B. (2011), Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention 
and Control, WHO, Geneva. 

Menotti A., Kromhout D., Blackburn H. et al. (1999), Food intake patterns and 25-year 
mortality from coronary heart disease: Cross-cultural correlations in the Seven Countries 
Study, “European Journal of Epidemiology”, 15. 

Meyer R. (2013), Jak wy�ywi� 10 miliardów ludzi? Rozwi
zania technologiczne – hodowla 
ro�lin i innowacyjne rolnictwo, streszczenie, Institute for Technology Assessment and 
Systems Analysis, Karlsruhe. 

Miko� M., Miko� M., Miko� H. i in. (2010), Nadwaga i oty	o�� u dzieci i m	odzie�y, „Nowiny 
Lekarskie”, 79(5).  
Millennium Institute (2013), Global Food and Nutrition Scenarios. Final Report, Washington, DC. 

Mohamed S. (2014), Functional foods against metabolic syndrome (obesity, diabetes, 
hypertension and dyslipidemia) and cardiovasular disease, “Trends in Food Science & 
Technology”, 35. 

Mokdad A.H., Ford E.S., Bowman B.A. et al. (2003) Prevalence of obesity, diabetes, and 
obesity-related health risk factors, “Journal of the American Medical Association”, 289. 

Mollet B., Rowland I. (2002), Functional foods: at the frontier between food and pharma, 
„Current Opinion in Biotechnology”, 13. 

Munack A. (2004), Rolnictwo w trzecim tysi
cleciu – bie�
ce trendy i nowe wyzwania 
w in�ynierii rolniczej, „Post�py Nauk Rolniczych”, nr 3. 

Nichols M., Townsend N., Luengo-Fernandez R. et al. (2012), European Cardiovascular 
Disease Statistics 2012, European Heart Network, Brussels, European Society of Cardiology, 
Sophia Antipolis. 

Niewiadomski W. (1993), Rolnictwo jutra [w:] Biotyczne �rodowisko uprawne a zagro�enie 
chorobowe ro�lin, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Olsztyn. 

Novo Nordisk (2014), Cukrzyca. Ukryta pandemia, Raport, Warszawa. 
Obiedzi�ska A., Waszkiewicz-Robak B. (2012), Oleje t	oczone na zimno jako �ywno�� 
funkcjonalna, „�ywno�	. Nauka. Technolgia. Jako�	”, 1(80). 



127 
�

OECD (2014), OECD Health Statistics 2014 [http://www.oecd.org/els/health-systems/health-
data.htm]. 

Ohama H., Ikeda H., Moriyama H. (2006), Health foods and foods with health claims in 
Japan, „Toxicology”, 22. 

On Board PR Ecco Network (2012), �ywno�� funkcjonalna 2012 – czyli co ma Polak na talerzu?, 
Warszawa. 

Parkin M. (2011), The fraction of cancer attributable to lifestyle and environmental factors in 
the UK in 2010, “British Journal of Cancer”, 105 (suppl. 2). 

Pimentel D., Pimentel M. (2003), Sustainability of meat-based and plant-based diets and the 
environment, “American Journal of Clinical Nutrition”, 78. 

Poli A. (2010), The Food Pyramid and the Environmental Pyramid, BCFN, Roma. 

Pothoulaki M., Chryssochoidis G. (2009), Health claims: Consumers’ matters, “Journal of 
Functional Foods”, 1. 

Rogall H. (2010), Ekonomia zrównowa�onego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo ZYSK, 
Pozna�. 

Runowski H. (2009), Rolnictwo ekologiczne – rozwój czy regres?, „Roczniki Nauk Rolniczych”, 
Seria G, t. 96, z. 4. 

Sassi F. (2010), Obesity and the Economics of Prevention: Fit not Fat, OECD, Paris. 

Shahidi F. (2004), Functional Foods: Their Role in Health Promotion and Disease Prevention, 
„Journal of Food Science”, 69. 

Shimizu M., Hachimura S. (2011), Gut as a target for functional food, “Trends in Food Science 
& Technology”, 22. 

Sirò I., Kapolna E., Kapolna B. et al. (2008), Functional food. Product development, marketing 
and consumer acceptance – a review, „Appetite”, 51. 

Stankiewicz D. (1992), Rolnictwo alternatywne, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, 
Warszawa.  
Strategia walki z rakiem w Polsce 2015-2024 (2014), Biuro Projektu Strategii, PRIMUM PR, 
Warszawa. 


widerski F., Waszkiewicz-Robak B. (2005), Sk	adniki bioaktywne w �ywno�ci funkcjonalnej, 
„Przemys� Spo�ywczy”, nr 4. 

Szambelan J. (2011), Czy rolnictwo ekologiczne mo�e wy�ywi� �wiat? [http://www.globalnepoludnie.pl]. 

Szostak W.B., Cichocka A. (2012), Jak przekaza� pacjentowi sposób zastosowania diety  
w praktyce [w:] Dieta �ródziemnomorska w profilaktyce i leczeniu chorób uk	adu kr
�enia  
i cukrzycy typu 2, Wydawnictwo MEDYK, Warszawa.   

Trichopoulou A. (2004), Traditional Mediterranean diet and longevity in the elderly:  
a review, “Public Health Nutrition”, 7.  

Turlejska H. (2013), Znaczenie prawid	owego �ywienia w zapobieganiu chorobom na tle 
wadliwego �ywienia [w:] Zasady �ywienia cz	owieka, H. Kunachowicz, E. Czarnowska-
-Misztal, H. Turlejska, WSiP, Warszawa.  

Underwood E., Baldock D., Aiking H. et al. (2013), Sposoby na zrównowa�on
 �ywno�� 
i rolnictwo w UE. Sprawozdanie podsumowuj
ce projekt STOA „Jak wy�ywi� 10 miliardów 



 
�

ludzi. Rozwi
zania technologiczne”, Instytut Europejskiej Polityki Ochrony 
rodowiska, 
Londyn/Bruksela. 

Urban S. (2003), Rola ziemi w rolnictwie zrównowa�onym a aktualne jej zasoby w Polsce, 
„Acta Agraria et Silvestria”, Series Agraria, Vol. XL.  

Vieux F., Soler L-G., Touazi D. et al. (2013), High nutritional quality is not associated with 
low greenhouse gas emissions in self-selected diets of French adults, “The American Journal 
of Clinical Nutrition”, 97. 

Wansink B., Sobal J. (2007), Mindless Eating. The 200 Daily Food Decisions We Overlook, 
“Environment & Behavior”, 39.  

WCRF/AICR (2007), Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: A Global 
Perspective, Washington, DC: AICR. 

Werner L.B., Flysjö A., Tholstrup T. (2014), Greenhouse gas emissions of realistic dietary 
choices in Denmark: the carbon footprint and nutritional value of dairy products, “Food & 
Nutrition Research”, 58:20687. 

Westhoek H., Rood T., van de Berg M. et al. (2011), The Protein Puzzle, The Hague: PBL 
Netherlands Environmental Assessment Agency.  

Wiktorowski K. (2012), Rolnictwo ekologiczne a koncentracja kapita	u w sektorze rolno-
-spo�ywczym, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis”, Seria Oeconomica, 292 (66). 

Williams D., Ghosh P. (2008), Health claims and functional foods, „Nutrition & Dietetics”, 65. 

Wills J.M., Storcksdieck genannt Bonsmann S., Kolka M. et al. (2012), European consumers 
and health claims: attitudes, understanding and purchasing behavior, “Proceedings of the 
Nutrition Society”, 71. 

Wilson N., Nghiem N., Ni Mhurchu C. et al. (2013), Foods and Dietary Patterns That Are 
Healthy, Low-Cost, and Environmentally Sustainable: A Case Study of Optimization 
Modeling for New Zealand, PLOS ONE 8(3). 

W�odarek D. (2006), �ywno�� funkcjonalna i wzbogacana, „�ywno�	 dla zdrowia”, nr 4. 

W�odarek D., Lange E., Koz�owska L. i in. (2014), Dietoterapia, PZWL, Warszawa. 

WWF-UK (2014), A balance of healthy and sustainable food choices for France, Spain and 
Sweden. Report summary, Panda Hause, Weyside Park, Godalming, Surrey.  

WWF-UK (2013a), A 2020 vision for the global food system, Panda Hause, Weyside Park, 
Godalming, Surrey.  

WWF-UK (2013b), Adopting healthy sustainable diets – key opportunities and barriers. Report 
[http://livewellforlife.eu/wp-content/uploads/2013/05].�

WWF-UK (2012), Selling sustainability. In search of the retail business case for sustainable 
diets, Panda House, Weyside Park, Godalming, Surrey.  

Yamada K., Sato-Mito N., Nagata J. et al. (2008), Health Claim Evidence Requirements in 
Japan, “The Journal of Nutrition”, 138. 

Zegar J.St. (2012), Wspó	czesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa. 

Ziarno M., Zar�ba D. (2014), Jogurty i ich konsumenci, „Przegl�d Mleczarski”, nr 10. 
Zimny L. (2007), Definicje i podzia	y systemów rolniczych, „Acta Agrophysica”, 10(2). 
Zychnowska M., Krygier K. (2014), Produkty t	uszczowe nieprawid	owo oznakowane. 
O�wiadczenia �ywieniowe i zdrowotne, „Przemys� Spo�ywczy”, nr 2. 



 
�

 

 

 

 



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
EGZEMPLARZ BEZPATNY����

�
Nak	ad �0 egz.,�ark. wyd.�8,5  
Druk i oprawa: EXPOL W	oc	awek 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


