tom 74 l sierpień 2020

LITERATURA:
[1] Babiak M., T. Błaszczyński. 2017. „Zużyte oleje jako wypełniacze asfaltów stosowanych do produkcji
materiałów hydroizolacyjnych”. Przegląd Budowlany 10 : 121-124.
[2] Bachorz M. 2017. „Zadania na polskiej drodze do GOZ”. W Polska droga do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Opis sytuacji i rekomendacje, 40-45. http://igoz.org/raport-polska-droga-do-goz/ [dostęp:
26.07.2020].
[3] Biernat K. 2012. „Perspektywy rozwoju technologii biopaliwowych w świecie do 2050 roku”. Chemik 66
(11) : 1178-1189.
[4] Curkowski A., P. Mroczkowski, A. Oniszk-Popławska, G. Wiśniewski. 2009. „Biogaz rolniczy – produkcja
i jego wykorzystanie”. Mazowiecka Agencja Energetyczna: Warszawa.
[5] Dane Eurostat (European Statistical System). 2020. Wastes statistics. European Commission. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [dostęp: 26.07.2020].
[6] Dane GUS (Głównego Urzędu Statystycznego). 2019. Odpady. W Ochrona Środowiska 148-152. Zakład
Wydawnictw Statystycznych: Warszawa.
[7] Daniel Z., T. Juliszewski, Z. Kowalczyk, M. Malinowski, Z. Sobol, P. Wrona. 2012. „Metoda szczegółowej
klasyfikacji odpadów z sektora rolniczego i rolno-spożywczego”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2/4 : 141-152.
[8] Dąbrowski W., W. Bednarski. 2013. „Ekologiczne aspekty produkcji oraz stosowania biodiesla”. Nauki
Inżynierskie i Technologie 3 (10) : 18-33.
[9] Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów
i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz.U. L 313).
[10] Dudziak Ł. 2019. „Dobre praktyki w zakresie doboru substratów do produkcji biogazu rolniczego”. Prezentacja
ekspercka (z dn. 17.10.2019 r.) Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej. Warszawa.
[11] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312).
[12] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji
przemysłowych – zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (Dz.U. L 334).
[13] EU (European Union). 2013. „Manual on waste statistics”. W Eurostat Methodologies and Working papers
7-10. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
[14] Ferenc Z., A. Pikoń. 2005. „Przegląd rodzajów i ilości odpadów tłuszczowych i olejowych w Polsce”.
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 2 : 69-80.
[15] Frączek J., T. Hebda, B. Łapczyńska-Kordon. 2012. „Ocena możliwości wykorzystania bioodpadów na
cele energetyczne”. Nauki Inżynierskie i Technologie 3 (6) : 49-64.
[16] Kołożyn-Krajewska D. (red.). 2007. Higiena produkcji żywności. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
[17] Kopik M. (red.). 2019. „Powstawanie i zagospodarowanie odpadów generowanych w rolnictwie
i przemyśle rolno-spożywczym – stan obecny i perspektywy. Raport 2019”. Kielce: Europejska Agencja
Rozwoju Sp. J. Kopik i wspólnicy.

[18] KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). 2020. „Dane dotyczące działalności wytwórców biogazu
rolniczego w latach 2011-2019”. Biuletyn Informacji Publicznej KOWR. https://bip.kowr.gov.pl/informacje-publiczne/odnawialne-zrodla-energii/biogaz-rolniczy/dane-dotyczace-dzialalnosci-wytworcow-biogazu-rolniczego-w-latach-2011-2019 [dostęp: 23.07.2020].
[19] Mazurczak P., B. Zieniuk, A. Fabiszewska, D. Nowak, M. Wołoszynowska, E. Białecka-Florjańczyk. 2017.
„Utylizacja odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego i paliwowego z wykorzystaniem lipolitycznych drożdży Yarrowia lipolityca”. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 588 : 15-24.
[20] Nowak M.M., A. Bury. 2017.„Problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego”. Studia i Prace
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 47/1 : 217-227.
[21] Piotrowska-Cyplik A., P. Cyplik, Z. Czarnecki. 2009. „Biodegradacja odpadów z przemysłu tłuszczowego
metodą kompostowania”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6 : 171-178.
[22] Praca zbiorowa. 2010. „Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego
postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym”. Falenty-Warszawa: Ośrodek
Wydawniczo-Poligraficzny SIM.
[23] Rezler R., M. Krzywdzińska-Bartkowiak, M. Piątek, A. Cegiel. 2016. „Analiza właściwości reologicznych
farszów i wędlin drobno rozdrobnionych wyprodukowanych z udziałem suszonych skwarek wieprzowych”. W Zagospodarowanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego (red. D. Górecka, E. Pospiech)
127-136. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
[24] Roczniki Statystyczne Przemysłu z lat 2011-2019. Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-przemyslu-2019,5,13.html [dostęp: 20.07.2020].
[25] Roszkowski A. 2012. „Biodiesel w UE i Polsce – obecne uwarunkowania i perspektywy”. Problemy Inżynierii Rolniczej 3 (77) : 65-78.
[26] Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r.
ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 273).
[27] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).
[28] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 147).
[29] Skrzyńska E., K. Kmieć, R. Stankiewicz. 2011. „Oleje posmażalnicze jako surowiec dla EMKT”. Czasopismo
Techniczne. Chemia 10 (108) : 235-252.
[30] Stankiewicz D. 2010. „Możliwości wykorzystania surowców do produkcji energii w Polsce”. Studia Biuro
Analiz Sejmowych 1 (21) : 237-266.
[31] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627).
[32] Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z dnia 8 stycznia 2013 r.).
[33] Zębek E. 2018. „Wpływ gospodarki odpadami na środowisko i człowieka”. W Zasady gospodarki odpadami w ujęciu prawnym i środowiskowym 1-6. Olsztyn: Kortowski Przegląd Prawniczy
Monografie.

WYDARZENIE

Obawy konsumentów a potencjał
cyfrowych zabezpieczeń

B

adania obaw konsumentów dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz znaczenia cyfrowych zabezpieczeń w tym obszarze.
Według przeprowadzonego przez DNV GL badania ViewPoint, bezpieczeństwo żywności jest dla konsumentów dużo ważniejsze niż kwestie związane z ochroną środowiska. O nawyki zakupowe dotyczące żywności zapytano łącznie
4500 konsumentów z całego świata, a wyniki wskazują na silną
preferencję ukierunkowaną na czynniki wpływające na indywidualnego konsumenta. Bezpieczeństwo żywności (55% respondentów) oraz kwestie zdrowotne (53%) uznane zostały za
dużo ważniejsze od szerszych uwarunkowań zewnętrznych,
takich jak środowisko (38%) oraz aspekty społeczne (35%).
Podczas podejmowania decyzji zakupowych, szersze zagadnienia, takie jak środowisko czy aspekty społeczne wzbudzają dużo mniejsze zainteresowanie konsumentów. Wyjątkiem są tu kwestie związane z odpadami i recyklingiem. Mimo
pewnych różnic geograficznych, będących często wynikiem
lokalnych przepisów, kontekstu, czy niedawnych skandali,
wydaje się, że takie problemy, jak na przykład ograniczenie

PRZEMYSŁ SPOZYWCZY

emisji gazów cieplarnianych, prawa człowieka, czy dobrostan
zwierząt, mają mniejsze znaczenie (odpowiednio 10%, 13%
i 16%).
Badanie ujawniło pewną wyraźną różnicę: niemarkowa
żywność pakowana nie cieszy się takim samym zaufaniem, jak
artykuły markowe (wskazania 69% i 85%). Pojawiły się jednak
oznaki, że rozwiązania cyfrowe, takie jak kody QR pozwalające prześledzić jednostkową historię produktu, mogą sprzyjać
budowaniu zaufania. Z kodów QR na opakowaniach regularnie korzysta jedynie 19% konsumentów, jednakże odsetek ten
wzrósłby do 65%, gdyby uznano, że narzędzie to zapewnia
wgląd w informacje o pochodzeniu produktu i umożliwia weryfikację spełnienia norm bezpieczeństwa żywności.
Konsumenci są nawet skłonni płacić więcej za produkty, którym ufają. Weryfikacja informacji o produkcie, czy też
certyfikat potwierdzający zgodność produktu lub producenta
z wymaganiami normy dotyczącej bezpieczeństwa żywności
sprawia, że taką chęć deklaruje 69% respondentów.

/op.MM na podstawie informacji prasowej DNV GL z dnia 22.07.2020 r.
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