
„Innowacyjna 
Edukacja dla 
Zrównoważonego 
Systemu 
Żywnościowego” 
Lekcja prowadzona przez studentów Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dotycząca 
zrównoważonych systemów żywności. Jest częścią 
projektu badawczego „Innovative Education
towards Sustainable Food Systems”, wspieranego 
przez Erasmus +.



Projekt wspiera współpracę między ośmioma 
europejskimi uczelniami w celu:

opracowania, wdrożenia i szerokiego 
rozpowszechnienia innowacyjnych materiałów i 

metod edukacyjnych w zakresie 
zrównoważonych systemów żywności, 

zapewniając studentom niezbędną wiedzę, 
kompetencje i umiejętności do wspierania tego 

ważnego sektora. 



Informacje na temat realizacji projektu oraz materiały edukacyjne można 
znaleźć na stronie:

http://susplus.eu/

Fazy projektu:

• Moduły e-learnigowe

• Dwutygodniowy Intensywny Program Studiów SUSPLUS "Zrównoważone 
Systemy Żywnościowe i Diety"

• Małe projekty badawcze 

• Lekcje w szkołach

http://susplus.eu/


Zrównoważone 
systemy żywności



Zrównoważony rozwój

• To rozwój, który spełnia potrzeby obecnych pokoleń, ale bez narażania na możliwość 
niespełnienia potrzeb kolejnych pokoleń (definicja Brundtland)

• „Zrównoważony rozwój to dążenie do poprawy jakości życia przy zachowaniu 
równości społecznej, bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych. Rzecz w tym, 
aby dążąc do dobrego życia nie zniszczyć przyrody, od której uzależnione jest życie na 
Ziemi, nie wyczerpać wszystkich zasobów naturalnych w następstwie czego nie 
zostanie ich dla ludzi, którzy będą tu żyli w przyszłości, ani też dążąc do poprawy 
jakości własnego życia nie skazywać na biedę innych” 

(Gerwin M., Lokalne inicjatywy rozwojowe)



Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

• W 2015r powstała filia ONZ zajmująca się sprawami zrównoważonego 
rozwoju. Cele rozwoju obejmują szeroki zakres zagadnień takich jak ubóstwo, 
głód, zmiany klimatu, środowisko wodne i lądowe, równość płci, zdrowie i 
edukacja. 



Zrównoważona dieta

• Definicja FAO, 2012r
„Zrównoważone diety to diety o niewielkim wpływie na środowisko, 
przyczyniające się do bezpieczeństwa żywnościowego oraz do zdrowego życia dla 
obecnych i przyszłych pokoleń.
Zrównoważone diety chronią i szanują  bioróżnorodność i ekosystemy.
Są akceptowalne kulturowo, dostępne, ekonomicznie uczciwe i osiągalne; są 
prawidłowe żywieniowo, bezpieczne i zdrowe, a jednocześnie są optymalne  z 
punktu widzenia  naturalnych i ludzkich zasobów.”



DIETA 
DLA 

ZIELONEJ 
PLANETY

Smaczna, 
atrakcyjna i 

zdrowa

Sezonowa

Produkowana 
lokalnie

Produkowana 
ekologicznie

< 20 % mięsa 
w diecie

Redukcja 
odpadów



Elementy ZRÓWNOWAŻONEGO SYSTEMU ŻYWNOŚCIOWEGO
sprawia, że wysokiej jakości żywność jest osiągalna, dostępna i przystępna 
dla wszystkich 

utrzymuje zrównoważone ekosystemy

uwzględnia potrzeby przyszłych pokoleń

ma minimalny negatywny wpływ na środowisko

wspiera lokalną produkcję i infrastrukturę dystrybucyjną

jest humanitarny i sprawiedliwy oraz chroni rolników i innych pracowników, 
konsumentów i społeczności

uwzględnia dobrostan zwierząt

jest uzasadniony ekonomicznie (zapewnia dobre dochody dla producentów, 
dystrybutorów, sprzedawców)

chroni bioróżnorodność



Komponenty zrównoważonych systemów żywności

Permakultura
Żywność 

ekologiczna

Fair trade Agroekologia

Rolnictwo 
ekologiczne

Rolnictwo 
precyzyjne

Zielona 
rewolucja

Rolnictwo 
wspierane 
społecznie

Żywność 
tradycyjna

Żywność 
regionalna

Paczka od 
rolnika

Slow food

Suwerenność 
żywnościowa

Zabezpieczenie 
w żywność

Bezpieczeństwo 
żywności



Produkcja 
ekologiczna



ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA TO: 

Produkty spożywcze - surowe i przetworzone - pochodzące z rolnictwa 
ekologicznego, czyli wytworzone: 

• BEZ ŚRODKÓW CHEMII ROLNEJ I SPOŻYWCZEJ

• BEZ MANIPULACJI GENETYCZNYCH = BEZ GMO

• Z ZAPEWNIENIEM DOBROSTANU ZWIERZĄT

• Z TROSKĄ O BIORÓŻNORODNOŚĆ W ŚRODOWISKU

_______________________________________________________

JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI MA SWÓJ POCZĄTEK W GLEBIE -wynika ze sposobu 
wytwarzania, a nie z cech (charakterystyki) produktu 



Znakowanie produktów

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010r określa 
wymagania dla unijnego logo produktów ekologicznych. 
Logo tworzy 12 białych gwiazd ułożonych w kształcie liścia na zielonym tle.

• Ponadto na etykiecie produktu ekologicznego powinien być widoczny numer 
kodowy jednostki certyfikującej oraz napis informujący o miejscu produkcji w 
formie: „Rolnictwo UE”, „Rolnictwo nie UE”, „Rolnictwo Polska” (nazwa kraju 
produkcji), „Rolnictwo UE/ Rolnictwo nie UE”.



PODSTAWY PRAWNE ROLNICTWA 
EKOLOGICZNEGO

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o 
rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 
975)

• Rozporządzenie Rady WE nr 834/2007 z dnia 
28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych

• Rozporządzenie Komisji WE nr 889/2008 z 
dnia 5 września 2008 r. w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych w odniesieniu do produkcji 
ekologicznej, znakowania i kontroli

WYMOGI DOTYCZĄCE PRODUKCJI 
ZWIERZĘCEJ W ROLNICTWIE 
EKOLOGICZNYM

• Bardziej restrykcyjne niż wymogi 
urzędowe są standardy organizacji 
pozarządowych, wywodzące się z 
Międzynarodowej Federacji Rolnictwa 
Ekologicznego IFOAM (tzw. private
standards)

• Warunki uboju i postępowania 
poubojowego reguluje, tak jak w 
przypadku mięsa 
konwencjonalnego,Polska Norma PN-
91/A-82001 „Mięso w tuszach, 
półtuszach i ćwierćtuszach”.



Regulacje prawne

• Cel:
- zagwarantowanie właściwego funkcjonowania i zapewnienie uczciwej 
konkurencji na rynku w sektorze produktów ekologicznych
- zdobycie zaufania konsumentów do produktów ekologicznych
- zapewnienie warunków do rozwoju produkcji surowców i przetwórstwa 
żywności ekologicznej

• Rozporządzenia zawierają wytyczne dotyczące ekologicznej produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, a także ekologicznego przetwórstwa żywności: m.in. 
dozwolone technologie produkcji i przetwórstwa i substancje dodatkowe 
dopuszczone w przetwórstwie ekologicznym (zaleca się fermentację, dodatek 
kultur bakteryjnych, metody fizyko-chemiczne tj. sortowanie, mycie, 
czyszczenie itp.)

• Określają zasady konwersji, czyli wszelkie działania, które należy podjąć, aby 
zmienić gospodarstwo z rolnictwa nieekologicznego na ekologiczne, pod 
nadzorem jednostki certyfikującej ( 2lata)



Systemy kontroli i certyfikacji

• Jednostki certyfikujące mają prawo do nadawania ceftyfikatu
zgodności oraz wycofywania go w zakresie:
- produkcji rolnej
- przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego
- wprowadzenia do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego

• Jednostki certyfikujące prowadzą aktualny wykaz zawierający dane 
podmiotów gospodarczych objętych ich kontrolą.

• System kontroli to fizyczne wizyty kontrolne (zapowiedziane lub nie) 
obejmujące wszystkie podmioty gospodarcze. 
Cel: Wykluczenie nieuczciwych producentów z rynku, którzy nie  
stosują się do wymagań zawartych w obowiązujących 
rozporządzeniach prawnych.



Ogólne zasady gospodarstwa ekologicznego

Gospodarstwo 
traktowane całościowo 

jako żywa istota

Utrzymanie ogólnej 
równowagi w środowisku 

i  zwiększenie 
bioróżnorodności

Ekologiczne środki ochrony 
roślin  i leki dla zwierząt są 

stosowane jedynie w 
nagłych przypadkach

Dobór odpowiednich ras 
zwierząt oraz gatunków i 

odmian roślin

Pasza dla zwierząt musi 
pochodzić wyłącznie z 
produkcji ekologicznej

Utrzymanie dobrostanu 
zwierząt na najwyższym 

poziomie



Podstawowe standardy rolnictwa ekologicznego

• W produkcji roślinnej nie używa się pestycydów ani syntetycznych nawozów 
mineralnych

• Stosowane są wyłącznie naturalne nawozy organiczne (komposty, oborniki), 
nawozy zielone oraz biologiczne środki ochrony roślin

• Przetwórstwo surowców prowadzone jest metodami chroniącymi wartość 
odżywczą, bez użycia konserwantów, sztucznych barwników i innych 
dodatków.

• Produkcja zwierzęca prowadzona jest bez użycia antybiotyków (poza 
sytuacjami ratowania życia zwierzęcia i braku innych środków leczniczych), 
hormonów, organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz ich 
produktów.



Zasady ekologicznej produkcji roślinnej:
______________________________________________________

• PŁODOZMIAN min.4-letni,w tym rośliny użyźniające glebę
cel: zwiększenie różnorodności biologicznej! 

• WŁASNE NAWOZY ORGANICZNE
obornik, komposty, nawozy zielone; bez nawozów sztucznych 

• ODCHWASZCZANIE MECHANICZNE, nie chemiczne 
bez herbicydów (chemicznych środków chwastobójczych) 

• OCHRONA ROŚLIN: bardzo ograniczona interwencja, 
zapobieganie poprzez bioróżnorodność -zamiast zwalczania



Pozytywne cechy warzyw i owoców z rolnictwa 
EKOLIGICZNEGO:

• Lepsza  jakość sensoryczna 

• Dłuższy okres przechowywania

• Mniej  azotanów i pozostałości  pestycydów

• Wyższa wartość zdrowotna i bezpieczeństwo żywności

• Wyższa wartość odżywcza:
• składników mineralnych

• wit. C

• suchej masy

• związków polifenolowych

• betakarotenu

• cukrów ogółem



Zasady ekologicznego chowu zwierząt

• OBOWIĄZKOWO W POWIĄZANIU Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ

• DOBROSTAN
• Całoroczny dostęp do wybiegów 
• Latem – wypas pastwiskowy 
• Warunki chowu i utrzymania zwierząt odpowiadające ich wymaganiom gatunkowym                         

(grzędy dla drobiu, dostęp do zbiornika wodnego dla ptactwa wodnego)
• Odpowiednia wielkość stanowisk 
• Dostęp światła dziennego w budynkach inwentarskich
• Obfita świeża ściółka 
• Stały dostęp do wody i pasz 
• Bez okaleczania czy zadawania bólu 

• OPIEKA WETERYNARYJNA – środki naturalne i homeopatia, 
• w przypadku konieczności zastosowania leków konwencjonalnych –2 razy dłuższa karencja
• WYJĄTEK: ANTYBIOTYKI stosowane wyłącznie przy zagrożeniu życia

• TRZYMANIE ZWIERZĄT NA UWIĘZI I ICH IZOLOWANIE JEST ZABRONIONE*

Warunki ekologicznego 
chowu zwierząt zgodnie z 
normami połączone z 
ogólnymi zaleceniami 
określającymi
➢powierzchnię życiową
➢odpowiednie podłoże



Pasza ekologiczna

• Żywienie zwierząt oraz szeroki dostęp do wypasu pastwiskowego jest 
głównym czynnikiem wpływającym na skład i jakość ekologicznych surowców 
pochodzenia zwierzęcego (jaja, mleko i mięso)

• Dodatek do pasz świeżych roślin łąkowych wpływa na wzrost zawartości 
przeciwutleniaczy i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w mleku i 
mięsie.

• Pasza powinna pochodzić przede wszystkim z gospodarstwa, w którym 
zwierzęta są trzymane. 

• Zakaz stosowania konwencjonalnych pasz przemysłowych zawierających 
dodatki syntetyczne oraz mączek kostnych jako dodatku do paszy, a także 
antybiotyków, hormonów, aminokwasów, konserwantów 

• Pasza NIE może zawierać roślin GM ani innych dodatków modyfikowanych 
genetycznie (GMO)



Pozytywne cechy mięsa z chowu ekologicznego:

• niższa zawartość tłuszczu całkowitego w tuszach,

• wyższa zawartość tłuszczu śródmięśniowego (większa 
marmurkowatość),

• odmienny skład puli kwasów tłuszczowych:
• niższy poziom nasyconych kwasów tłuszczowych
•wyższy poziom wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny 

n-3 i n-6
• stosunek kwasów n-6:n-3 znacznie niższy niż w mięsie 

konwencjonalnym

• większa masa mięśni piersi i ud w tuszach drobiowych oraz polędwicy i 
szynki w tuszach wieprzowych,

• przeważnie lepsza jakość sensoryczna.



Stosunek n-6:n-3 w wołowinie z chowu 
ekologicznego i konwencjonalnego

Stosunek n-6:n-3
wołowina ekologiczna 4,6 : 1
wołowina konwencjonalna 29,2 : 1

Zalecenia dietetyczne:

n-6:n-3= 7,5:1

n-6:n-3=20-30:1 → zwiększone ryzyko zmian miażdżycowych, 

szybszy rozwój zmian nowotworowych 

n-6:n-3= 1:1



PODSUMOWANIE 
– różnice między rolnictwem eko i konwencjonalnym

Rolnictwo EKOLOGICZNE Rolnictwo KONWENCJONALNE 

➢Utrzymanie bioróżnorodności 
➢Naturalne nawozy organiczne
➢Odchwaszczanie mechaniczne
➢ Stosowanie płodozmianu
➢Dobór odpowiednich gatunków i 
rodzajów
➢ Pestycydy nie są stosowane

➢Nawozy mineralne (sztuczne)
➢Chemiczne środki ochrony roślin 
(fungicydy, herbicydy, insektydy)
➢ Stosowanie pestycydów



PODSUMOWANIE 
– różnice między chowem eko i konwencjonalnym

Chów EKOLOGICZNY Chów KONWENCJONALNY 

➢Zapewnienie dobrostanu zwierząt
➢Całoroczny dostęp do wybiegów 
(latem – dostęp do pastwiska)
➢Odpowiednio duże stanowiska
➢Obfita ilość świeżej ściółki
➢Nieograniczony dostęp do paszy i 
wody
➢ Pasza wolna od GMO, z produkcji 
ekologicznej (z własnego 
gospodarstwa)
➢ Leki podawane w razie 
konieczności

➢Zazwyczaj brak dostępu do 
wybiegów i pastwisk
➢Duża ilość zwierząt na małej 
powierzchni 
➢Mała ilość ściółki
➢Głównie światło sztuczne (za mało 
okien)
➢Mieszanki paszowe stymulujące 
wzrost zwierząt, często zawierające 
GMO
➢Często podawane leki i antybiotyki 
jako działanie zapobiegawcze



PODSUMOWANIE - żywność ekologiczna

• surowce roślinne• surowce roślinne

• witamin, związków 
fenolowych, cukrów, 
nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, 
podstawowych 
aminokwasów, 
składników 
mineralnych

• azotanów, azotynów, 
pozostałości pestycydów, 
syntetycznych 
antybiotyków, 
hormonów, regulatorów 
wzrostu, dodatków do 
żywności Zawiera mniej 

substancji 
niepożądanych

Zawiera 
więcej 

składników 
odżywczych 
niezbędnych 
dla zdrowia   

ludzi i 
zwierząt 

Wykazuje 
lepszą jakość 
przechowal-

niczą

Wykazuje 
lepszą jakość 
sensoryczną i 
przydatność 

kulinarną



CZĘŚĆ 
PRAKTYCZNA



ZADANIE DLA WAS



Treść zadania:

Obliczyć koszt dwudaniowego obiadu z produktów 
ekologicznych i konwencjonalnych, składającego się z: 
- zupa pomidorowa z makaronem 
- kotlet schabowy z ziemniakami i mizerią (świeże ogórki ze śmietaną)

+  szklanka soku jabłkowego

Uwzględnić gramaturę do każdego z produktów



Potrawa Produkt
Cena zł/kg

Eko Konw

Zupa 
pomidorowa z 
makaronem

koncentrat 
pomidorowy

32,15 17,7

kostka rosołowa 88,5 40

makaron 13,74 5,98

Danie główne schab wieprzowy śr. 55 16

ziemniaki 4 0,47

Mizeria ogórek zielony 24 8,4

śmietana 18% 20 6,9

Napój sok jabłkowy 16 3

Porcja (g)

80

2,5

150

150

300

100

10

250



WYNIKI



Produkt Porcja (g)
Cena porcji zł

Eko Konw
koncentrat 

pomidorowy
80 2,57 1,42

kostka rosołowa 2,5 0,22 0,10
makaron 150 2,06 0,90

schab wieprzowy śr. 150 8,25 2,40
ziemniaki 300 1,20 0,14

ogórek zielony 100 2,40 0,84
śmietana 18% 10 0,20 0,07
sok jabłkowy 250 4,00 0,75

Razem
dla 1 osoby 20,90 6,61

dla rodziny 4 os. 62,71 19,84



Czynniki wpływające na wysoki koszt produktów 
ekologicznych

• Większe straty, wiążące się z niską trwałością produktów przez 
niestosowanie większości zabiegów agro – rolniczych np. różnice w 
sposobie nawożenia

• Praca ludzka – większy nakład pracy ręcznej w gospodarstwach 
ekologicznych

• Koszty certyfikacji

• Pośrednicy w dystrybucji – im więcej pośredników, tym droższy jest 
produkt



Dlaczego żywność konwencjonalna jest 
tańsza?

Tanie 
pestycydy

Stosowanie 
w dużych 
ilościach

Pozostałości 
w 

produktach i 
skażenie 

środowiska

Przyczyny 
zatruć 

Dłuższe 
narażenie 
powoduje 
choroby

Przemysł spożywczy                              Medycyna 



Dlaczego żywność konwencjonalna jest 
tańsza?
• Obniżanie kosztów produkcji żywności:

• Poprzez stosowanie dodatków do żywności 

• Koncentracja na zysku zamiast na jakości

• Stosownie tanich materiałów do pakowania

• Niedbałość o dobrostan zwierząt

• Stosowanie antybiotyków bez widocznej potrzeby

• Oszczędzanie na paszach

• Mało ściółki

• Bardzo duża intensywność chowu

zwiększanie masy dodawaniem 
wody, zagęszczanie, stosowanie 
wypełniaczy zamiast właściwego 
surowca, wykorzystywanie 
surowców nienadających się do 
obrotu, fałszowanie żywności



Dlaczego konsumenci wybierają żywność 
ekologiczną?

Spadek zaufania do żywności rynkowej 
produkowanej na masową skalę

INNE MOTYWACJE

• Troska o zdrowie własne i rodziny

• Silne przekonanie, że żywność ekologiczna jest bezpieczna dla zdrowia

• Smak żywności ekologicznej

• Troska o stan środowiska naturalnego

• Zapewnienie dobrostanu zwierząt i poszanowanie ich praw.



CO 
ZROBIĆ, 
ŻEBY 
BYŁO 
TANIEJ?



Co wy uważacie?



Dziękujemy za 
uwagę
Katarzyna Kowalczyk i Małgorzata Odrzygóźdź


