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WPŁYW KONTROLI MONITOROWANIA  
WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I DOSTAW  

NA OPTYMALIZACJĘ JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ MIĘSA  

Optymalna jakość mikrobiologiczna mięsa zajmuje szczególną pozycję w kształtowaniu jego bezpie-

czeństwa. Mięso jest surowcem łatwo psującym się. Niewłaściwe warunki podczas transportu  

i przechowywania mogą obniżyć jego jakość. Zakłady sektora spożywczego, aby ograniczyć 

to działanie, powinny sprawdzać ciągłość łańcucha chłodniczego. W tym celu niezbędne jest prze-

prowadzanie kontroli. 

Słowa kluczowe: mięso, kontrola przechowywania, kontrola dostaw, jakość mikrobiologiczna  

WSTĘP 

 Kontrola to działanie, które w zakładach przemysłu spożywczego może od-
grywać znaczącą rolę w kształtowaniu jakości produktu. Powinna być ona wyko-
nywana z ustaloną częstotliwością, przez upoważnionych i wyznaczonych do tego 
celu pracowników. Powyższe działanie może być przeprowadzane przez zatrud-
nionych pracowników przedsiębiorstwa, jednakże należy liczyć się z obowiązkiem 
przeprowadzania kontroli zewnętrznych przez organy państwowe [15]. Kontrola 
warunków przechowywania i dostaw mięsa może wynikać z wdrożonego systemu 
HACCP w zakładach zajmujących się obrotem oraz przetwórstwem mięsa [1]. 
Celem pracy była ocena wpływu kontroli monitorowania warunków przechowy-
wania i dostaw na optymalizację jakości mikrobiologicznej mięsa. 

1. JAKOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA 

 Każdy środek spożywczy przeznaczony do spożycia przez ludzi powinien być 
bezpieczny w zastosowaniu. Niestety, pomimo ciągłego dążenia przedsiębiorców 
do poprawy jakości produktów wciąż borykamy się z problemami związanymi  
z zakażeniami i zatruciami pokarmowymi. Ich przyczyną może być nieprzestrze-
ganie zasad dobrej praktyki higienicznej, dobrej praktyki produkcyjnej oraz zasad 
systemu HACCP [8]. 
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 Prawidłowa jakość mikrobiologiczna mięsa odgrywa znaczącą rolę w kształ-
towaniu jego bezpieczeństwa, na którą składa się: czas przydatności produktu do 
spożycia, tekstura, smak produktu wymagany przez konsumenta, nieobecność mi-
kroorganizmów oraz ich toksyn [8, 13]. 

2. ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNE MIĘSA 

 Mięso charakteryzujące się niewłaściwą jakością zdrowotną może być  
źródłem zanieczyszczeń, zarówno fizycznych, chemicznych, jak i mikrobiologicz-
nych. Z danych zawartych w dostępnej literaturze wynika, że w surowym mięsie 
mogą być obecne mikroorganizmy nie tylko saprofityczne, ale także chorobotwór-
cze. Ich występowanie może być wynikiem zanieczyszczeń pierwotnych i wtór-
nych [2, 13]. 
 Zanieczyszczenia mikrobiologiczne związane są z występowaniem w surowcu 
mięsnym takich mikroorganizmów, jak: 
• bakterie z rodzaju Pseudomonas spp., 

• bakterie należące do rodziny Enterobacteriaceae, w tym: Salmonella spp.,  
Shigella spp., Yersinia spp., Escherichia spp., 

• bakterie z rodzaju Listeria spp., 

• bakterie z rodzaju Clostridium spp., 
• bakterie z rodzaju Lactobacillus spp., 
• bakterie z rodzaju Aeromonas spp., 
• bakterie z rodzaju Moraxella spp., 
• drożdże (z rodzaju Torula spp., Candida spp.), 
• pleśnie (Mucor spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp.)  

[4, 5, 6]. 
 Mięso wieprzowe magazynowane w urządzeniach chłodniczych, w których 
panują niewłaściwe warunki higieniczne, może zostać zanieczyszczone bakteriami 
należącymi do rodzaju Yersinia spp. Rozwój tych bakterii możliwy jest nawet wte-
dy, gdy temperatura w urządzeniu wynosi 0°C. Sposób pakowania mięsa, 
tj. w atmosferze obojętnej lub próżniowe, nie wpływa na zahamowanie rozwoju 
powyższych bakterii [6].  
 Innym rodzajem mikroorganizmów, które mogą zanieczyszczać mięso niewła-
ściwie przechowywane, są bakterie należące do rodzaju Campylobacter spp.  

(między innymi mięso wieprzowe, mięso drobiowe, mięso wołowe). Powszechne 
występowanie w surowcach mięsnych Campylobacter jejuni wynika z obecności 
tych bakterii w układzie pokarmowym żywych zwierząt. Znane jest także wystę-
powanie innych bakterii należących do tego rodzaju, np. Campylobacter coli.  
Przechowywanie mięsa w odpowiednich warunkach, tj. –18°C, sprzyja ogranicze-
niu zawartości bakterii z rodzaju Campylobacter spp. [4, 6]. 



A. Pałkowska, Wpływ kontroli monitorowania warunków przechowywania i dostaw na optymalizację... 45 

 Kolejnym przykładem mikroflory zanieczyszczającej mięso (w szczególności 
wołowiny i baraniny choć znane są przypadki występowania tych bakterii na  
innych gatunkach mięsa) są bakterie z rodzaju Clostridium spp. Z surowca mięsne-
go znacznie częściej można wyizolować Clostridium perfringens niż Clostridium  

botulinum. Rozwój bakterii możliwy jest w mięsie przechowywanym w temperatu-
rze powyżej 15°C, o odpowiednim stężeniu jonów wodorowych równym 5–9 oraz 
aktywności wody wynoszącej 0,94.  
 Znane są także dane zawarte w literaturze przedmiotu, świadczące o możli-
wości zanieczyszczenia mięsa bakteriami: Salmonella pullorum, Salmonella  

tennessee, Salmonella infantis, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium. 
Źródłem bakterii z rodzaju Salmonella spp. może być mięso drobiowe, mięso wo-
łowe, mięso wieprzowe oraz inne surowce pochodzenia zwierzęcego. Powyższa 
sytuacja ma miejsce zwłaszcza wtedy gdy do produkcji posiłków wykorzystuje się 
surowce niepoddane obróbce termicznej lub jest ona przeprowadzona zbyt krótko 
[3, 4]. W Polsce obowiązują przepisy prawne, które nakładają na producentów 
obowiązek badania drobiu (indyków i bojlerów) oraz tusz mięsa takich zwierząt, 
jak kozy, barany, świnie, bydło, w kierunku obecności bakterii z rodzaju Salmo-

nella spp. [14]. 
 Innym przykładem występowania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w mięsie 
mogą być bakterie E. coli, które tak jak bakterie z rodzaju Salmonella spp. należą 
do rodziny Enterobacteriacea. Źródłem E. coli mogą być potrawy mięsne przygo-
towane w niewłaściwych warunkach termicznych, surowce mięsne, w szczególno-
ści baranina i wołowina. 
 Na powierzchni surowca mięsnego, który jest magazynowany w urządzeniach 
chłodniczych oraz w środowisku tlenowym, dominującą mikroflorą mogą być bak-
terie należące do rodzaju Pseudomonas spp. Liczebność tych bakterii może stano-
wić 90% ogólnej liczby bakterii występujących na powierzchni mięsa. Bakterie te 
wywołują niekorzystne zmiany w żywności, przez co skracają czas ich przydatno-
ści do spożycia [7]. 
 Obecność w mięsie paciorkowców z rodzaju Enterococcus sp. świadczy o jego 
złej jakości oraz nieprzestrzeganiu zasad dobrej praktyki higienicznej  
i dobrej praktyki produkcyjnej w zakładzie. Źródłem tych bakterii może być zarówno 
mięso drobiowe, jak i mięso wołowe czy wieprzowe. W 1 g surowca liczba powyż-
szych bakterii może oscylować 102 do 104 jednostek tworzących kolonię [11]. 
 Oprócz gatunków bakterii chorobotwórczych, które mogą rozwijać się  
w mięsie, znane są także przykłady bakterii saprofitycznych, wpływających na 
pogorszenie jakości mięsa. Bakterie z rodzaju Lactobacillus spp., takie jak: Lacto-

bacillus sake oraz Lactobacillus curvatus, na skutek prowadzonych przemian wy-
twarzają kwas walerianowy, bursztynowy i masłowy, przyczyniając się do pogor-
szenia zmian organoleptycznych mięsa (zmiana zapachu). 

Na pogorszenie jakości mięsa wpływają także drożdże z rodzaju Torula spp. 

oraz Candida spp. Rozwój tych mikroorganizmów, jak również niektórych pleśni, 
możliwy jest w środowisku charakteryzującym się niewielką wilgotnością względ-
ną [5, 7]. 
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3. KONTROLA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I DOSTAW MIĘSA 

 Mięso jest surowcem nietrwałym mikrobiologicznie, którego jakość w dużej 
mierze zależy od czasu i warunków przechowywania, w szczególności jeżeli mamy 
do czynienia ze surowcem nieopakowanym. Jakość mięsa od momentu uboju, po-
przez transport i sprzedaż powinna być kontrolowana [1, 8]. 
 Kontrola warunków przechowywania i dostaw mięsa powinna być wykony-
wana zgodnie z ustaloną procedurą. Niezbędne w tym zakresie jest odpowiednie 
przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie pomiarów, jak 
również osób sprawujących nadzór. Wymagane jest ustalenie sposobu dokonywa-
nia monitoringu oraz pozyskanie zapisów z przeprowadzonych działań. Należy 
przede wszystkim ustalić wymagane warunki przechowywania i dostaw mięsa oraz 
działania korygujące, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wa-
runków przechowywania i transportu mięsa [8]. Rozwój mikroorganizmów  
w żywności przechowywanej w warunkach chłodniczych, w której nastąpiły waha-
nia temperatury, następuje szybciej niż w przypadku żywności mrożonej. Z tego 
względu podczas transportu żywności łatwo psującej, transportowanej w chłod-
niach należy monitorować i kontrolować ich temperaturę. W wyniku krótkotrwałe-
go transportu żywności niewielkie wahania temperatury nie powinny znacząco 
wpłynąć na pogorszenie jakości żywności przechowywanej w warunkach zamra-
żalniczych, jednakże kontrola powinna być wykonywana w sposób ciągły [12].  
W najniższej temperaturze, tj. +3°C, powinny być przewożone podroby, w +4°C – 
mięso z drobiu i zwierząt łownych, pozostałe gatunki w temperaturze do +7°C.  
W tabeli 1 przedstawiono wymagane warunki przechowywania i transportu mięsa. 
Wahania temperatury podczas przechowywania surowca mięsnego, jak również 
jego transportu mogą przyczynić się do rozwoju i namnażania mikroflory saprofi-
tycznej i chorobotwórczej. Im wyższa temperatura przechowywania mięsa, tym 
szybszy rozwój mikroorganizmów obecnych w surowcu. 

 
Tabela 1. Niezbędne warunki podczas przechowywania i transportu mięsa 

(oprac. własne na podst. [1, 12, 16]) 

Table 1. Necessary conditions during storage and delivery of meat 
(based on [1, 12, 16]) 

Surowiec 
Niezbędna temperatura 

przechowywania [°C] 
Niezbędna temperatura 

transportu 

Mięso świeże od 0 do +4 +7 

Drób świeży od 0 do +4 +4 

Podroby świeże od 0 do +4 +3 

Mięso mrożone od -18 do -30 -18 

Drób mrożony od -18,1 do -22 -18 

Podroby mrożone od -22,1 do -30 -18 
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 Danyluk i Pyrcz [2] podają, że surowiec mięsny magazynowany w temperaturze 
0°C trzykrotnie wolniej ulega zepsuciu niż w temperaturze 5°C, choć wzrost tempera-
tury o jeden stopień Celsjusza może wpłynąć na zmiany jakości mięsa. Długi czas 
przechowywania mięsa w temperaturze 0–4°C umożliwia rozwój bakterii z rodzaju 
Pseudomonas spp., co z kolei wpływa na pojawienie się zmian organoleptycznych 
mięsa (zmiana barwy, smaku, zapachu, pojawienie się śluzu) [2, 7]. 
 Podczas kontroli warunków przechowywania i dostaw środków spożywczych 
przedsiębiorcy branży spożywczej powinni zwrócić uwagę na warunki higieniczne 
urządzeń chłodniczych i zamrażalniczych oraz środków transportu. Przeprowadzo-
ne badania naukowe wykazały niewłaściwe warunki sanitarne urządzeń chłodni-
czych. Mikroflorą najczęściej zasiedlającą urządzenia chłodnicze były: bakterie 
Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Klebsiella ssp., Escherichia coli, 

Proteus mirabilis, Salmonella ssp., Cronobacter cloacae. Szosland-Fałtyn i wsp. 

przeprowadzili badania mikrobiologiczne dotyczące oceny ogólnej liczby drobno-
ustrojów w powietrzu urządzeń chłodniczych. Jak wykazano, najwyższy wynik 
otrzymano w chłodniach, w których przechowywane było mięso drobiowe maga-
zynowane bez opakowania [17]. 

Zapobieganie powyższym zanieczyszczeniom wpływającym na jakość mikro-
biologiczną przechowywanego mięsa możliwe jest za sprawą regularnego prze-
prowadzania procesów mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt  
z żywnością. Powyższe czynności powinny być zapisywane i co pewien okres kon-
trolowane, w celu sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym [12, 17].  
Proces dezynfekcji urządzeń chłodniczych może zapobiec rozwojowi w mięsie 
bakterii z rodzaju Campylobacter spp. [6]. 
 Jednym ze sposobów kontroli warunków podczas transportu może być opra-
cowana technologia RFID – przeznaczona między innymi dla przedsiębiorstw  
zajmujących się transportem towarów. Za pośrednictwem powyższej technologii 
możliwa jest kontrola temperatury środków spożywczych, które aktualnie są trans-
portowane, oraz identyfikacja ich miejsca lokalizacji [10]. Do monitorowania wa-
runków przechowywania w urządzeniach chłodniczych i zamrażalniczych (ladach, 
gablotach i szafach), środkach transportu można zastosować tzw. TTI (Time  

Temperature Indicator). Mechanizm ich działania opiera się na zachodzących  
reakcjach enzymatycznych, fizycznych i chemicznych. Pomocne w kontroli moni-
torowania mogą być opakowania inteligentne, których funkcją jest dostarczanie 
informacji o temperaturze transportu i przechowywania danego środka spożywcze-
go, informując o niewłaściwej jakości zdrowotnej produktu [9].  

4. KONTROLA ZEWNĘTRZNA PRZEDSIĘBIORSTW 

 W zakładach zajmujących się produkcją, obrotem oraz przetwarzaniem arty-
kułów spożywczych oprócz przeprowadzanych kontroli wewnętrznych prowadzo-
ne są kontrole przez upoważnione inspekcje, takie, jak: Inspekcja Handlowa,  
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Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
oraz Inspekcja Weterynaryjna. Zakres działań poszczególnych instytucji jest różno-
rodny i dotyczy kontroli różnych grup obiektów. Powyższe działania wykonywane 
są na podstawie ustalonych procedur przeprowadzania kontroli [18]. Kontrole  
jakości mięsa wykonywane są w szczególności przez Inspekcję Sanitarną i Inspek-
cję Weterynaryjną. Jednym z zagadnień ocenianych podczas kontroli jest ocena 
ciągłości łańcucha chłodniczego. 
 Na podstawie rocznego zestawienia z przeprowadzonych działań za rok 2011 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skontrolowano przez Inspekcję Weteryna-
ryjną 38 539 obiektów. W 336 obiektach stwierdzono nieprawidłowości wynikają-
ce z braku zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego. W grupie skontrolowa-
nych obiektów znalazły się także zakłady przetwarzające mięso. Uzyskane wyniki 
z działań kontrolnych, w tym także badań laboratoryjnych, potwierdzają pojawia-
nie się przypadków zanieczyszczeń mięsa pozyskiwanego z drobiu bakteriami  
z rodzaju Salmonella i Listeria [18]. 
 W 2009 r. w sklepach i kioskach (w tym tych zajmujących się obrotem mięsa  
i drobiem) środki spożywcze łatwo psujące nie zawsze przechowywane były  
w warunkach wymaganych przez ich producentów – co zostało przedstawione  
w raporcie Głównego Inspektora Sanitarnego [19]. Ponadto stwierdzono także 
przypadki transportu środków spożywczych w niewłaściwych warunkach termicz-
nych. Jednakże z danych wynika, że od roku 2004 do 2011 wzrosła liczba obiek-
tów o właściwym stanie sanitarnym (z 91,4 do 98%). W tych obiektach, w których 
stwierdzono nieprawidłowości, ich przyczyną był brak znajomości lub nieprze-
strzeganie zasad systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych 
(HACCP) oraz Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej 
[19, 20]. 

PODSUMOWANIE 

 Uzyskanie mięsa charakteryzującego się optymalną jakością mikrobiologiczną 
możliwe jest między innymi za sprawą przeprowadzania kontroli monitorowania 
warunków przechowywania i dostaw, w tym: temperatury przechowywania, czasu 
oraz warunków higienicznych. Powyższe działania powinny być wykonywane 
zgodnie z ustaloną procedurą, przez upoważnionych i wykwalifikowanych pra-
cowników [8]. Wielu przedsiębiorców branży spożywczej, stosując zasady systemu 
HACCP, w ramach których możliwa jest kontrola warunków przechowywania  
i dostaw łatwo psujących się środków spożywczych, wciąż napotyka liczne trudno-
ści wynikające z niezrozumienia tego procesu [18]. 
 Kontrola jest bardzo istotnym elementem procesu zmierzającego do dostar-
czenia surowców mięsnych do ostatecznego odbiorcy. Przeprowadzenie monito-
ringu na każdym jego etapie powinno znacząco przyczynić się do zwiększenia 
bezpieczeństwa konsumenta.  
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INFLUENCE CONTROL OF MONITOR CONDITIONS OF STORAGE  
AND DELIVERY ON THE OPTIMIZATION  

OF MICROBIOLOGICAL QUALITY OF MEAT 

Summary 

Optimal microbiological quality of meat is very important for his security. Meat is a very perishable 

cargoes. Inappropriate conditions of transport can cause reduction of his quality. In order to restrict 

this situation should be ensure the continuity of cooling chain. Indispensable is also internal and 

external control. 

Keywords: meat, storage control, delivery control, microbiological quality 

 

 




