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Kwestie związane z żywieniem, żywnością, bezpieczeństwem żywności, a także jej ja-
kością mają obecnie niebagatelne znaczenie. Wraz z upływem czasu zainteresowanie 
niniejszym tematem zdaje się ciągle wzrastać. Ma to niewątpliwie związek z rosnącą 
świadomością zarówno producentów, jak również konsumentów, którzy coraz częściej 
przy wyborze żywności kierują się kryterium najwyższej jakości. 

Zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem żywności oraz skutecznym zarzą-
dzaniem bezpieczeństwem żywności poświęcona jest publikacja Danuty Kołożyn-
-Krajewskiej i Tadeusza Sikory pt. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria 
i praktyka. 

We wstępie autorzy definiują, czym jest system HACCP (Hazard Analysis and Cri-
tical Control Point) – Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny, który zgodnie 
z nazwą opiera się na dwóch filarach: analizie różnorodnych zagrożeń oraz analizie 
krytycznych punktów kontrolnych ustalonych na podstawie analizy zagrożeń (s. 10). 
Autorzy wskazują także główny cel systemu HACCP, którym jest usuwanie zagrożeń 
i nieprawidłowości w procesie wytwarzania żywności. Zostają także przytoczone 
główne podstawy prawne, na których system jest wdrażany w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej. 
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W pierwszym rozdziale zaprezentowane są podstawowe pojęcia związane z sy-
stemem zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autorzy skupiają się na wyjaśnieniu, 
czym jest żywność, jakość żywności oraz bezpieczeństwo żywności w świetle obowią-
zujących przepisów, jak również ogólnie przyjętych definicji.

W kolejnym rozdziale pt. Zagrożenia w produkcji żywności przedstawione zostają 
główne typy zagrożeń. Są to:  zagrożenia biologiczne spowodowane m.in. poprzez 
wirusy, bakterie oraz grzyby, które, oprócz szeregu pozytywnych właściwości, powo-
dują psucie się żywności lub wywołują różne choroby;  pasożyty oraz powodowane 
przez nie choroby;  szkodniki (roztocze, nicienie, owady oraz gryzonie);  zagrożenie 
chemiczne;  alergeny;  zagrożenie fizyczne.

Przedmiotem analizy rozdziału trzeciego są podstawy ustawodawstwa żywnościo-
wego, zwanego prawem żywnościowym. W Kodeksie żywnościowym, sporządzonym 
przez Komisję Kodeksu Żywnościowego powołaną przez FAO (Food and Agricultural 
Organization, Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa) oraz WHO (World Health Or-
ganization, Światowa Organizacja Zdrowia), odnaleźć można przepisy dotyczące bez-
pieczeństwa żywności. Zwraca się uwagę, iż Część B Kodeksu zawiera przepisy zwią-
zane z HACCP.

Następnie jasno i przystępnie autorzy prezentują podstawowe przepisy Unii Euro-
pejskiej, w zakresie bezpieczeństwa żywności. Krótko omówione zostały główne akty 
prawne. 

Polskie prawodawstwo w tym zakresie opiera się głównie na Ustawie o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia, która definiuje podstawowe pojęcia.

Autorzy przybliżają czytelnikowi także podstawy prawne zawarte w Codex Alimen-
tarius zawierającym wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej, jak również zasady wcie-
lania w życie systemu HACCP. Codex jest głównym źródłem informacji o systemie.

Szeroko omówiono analizę ryzyka, sposób jej przeprowadzenia oraz działania, 
które należy podjąć w celu rzetelnej publikacji jej rezultatów. 

W rozdziale czwartym pt. Dobra praktyka produkcyjna (GMP) i dobra praktyka hi-
gieniczna (GHP) czytelnik może zasięgnąć informacji na tematy związane z higieną 
produkcji żywności. Tę część publikacji autorzy rozpoczynają od zdefiniowania pojęcia 
higieny żywności w oparciu o różne, wymienione wyżej kodeksy oraz systemy prawne. 
Kolejno omówione zostają dobra praktyka higieniczna, a następnie dobra praktyka 
produkcyjna. GHP zostaje zdefiniowana w oparciu o Ustawę z 25 sierpnia 2006 roku 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzanie WE/852/2004. W dal-
szej części przedstawione zostają szczegółowe wymagania związane z utrzymaniem 
wysokiego poziomu higieny w procesie produkcji żywności oraz związanych z tym wy-
magań wobec personelu. Dobra praktyka produkcyjna wiąże się z podejmowaniem 
działań, mających na celu wzrost bezpieczeństwa żywności. W podręczniku przyto-
czony jest „Dekalog dobrej praktyki produkcyjnej” (s. 133), co w sposób jasny i czy-
telny określa jej główne zasady, Autorzy zaznaczają, że występują problemy związane 
z wdrażaniem GMP. Omawiają oni także tzw. Księgę GHP/GMP, czyli podręcznik do-
brej praktyki produkcyjnej, którego celem jest uporządkowanie zasad i działań podej-
mowanych w obrębie obu dobrych praktyk. 

Rozdział piąty poświęcony jest systemowi HACCP, w którym omówiona zostaje 
jego geneza oraz definicja. W sposób przystępny dla czytelnika autorzy wyjaśniają 
pojęcia związane z systemem HACCP. Następnie prezentują siedem podstawowych 



Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz Sikora, Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

227

zasad systemu, dokonując także ich graficznego przedstawienia (s. 144). Przeprowa-
dzony zostaje także bilans korzyści i trudności pojawiających się podczas wykorzysty-
wania systemu, dokonujący ich czytelnej kategoryzacji.

W rozdziale szóstym pt. Metody i systemy zapewnienia jakości i zarządzania ja-
kością w przetwórstwie żywności autorzy przybliżają czytelnikowi różne systemy zarzą-
dzania jakością wyrobu. Prezentują ewolucję systemów i ich podstawowe cele. W dal-
szej części rozdziału krótko zanalizowano wybrane systemy: QACP (Quality Assurance 
Control Points, punkty kontrolne zapewnienia jakości), system zgodny z normami ISO 
9000 oraz ISO 22000:2005, a także system TQM (Total Quality Management – kom-
pletne zarządzanie jakością). Następnie omówiono system identyfikowalności, który 
polega na możliwości odtworzenia etapów produkcji i dystrybucji produktu. Cała pro-
cedura postępowania oraz definicja zostały podane w oparciu o Rozporządzenie (WE) 
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z Dnia 28 stycznia 2002 r. ustana-
wiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd Bezpieczeństwa Żywności oraz ustalające procedury w sprawach bezpieczeń-
stwa żywności. Następnie autorzy zajmują się przedstawieniem problematyki sy-
stemu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed, System Wczesnego Ostrzegania 
o Niebezpiecznych Środkach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt), którego 
podstawy zawarte są również w Rozporządzeniu WE 178/2002. Wymieniono podsta-
wowe elementy Systemu, kryteria, według których zgłasza się niebezpieczne wyroby, 
trzy sposoby powiadamiania o niebezpiecznych produktach oraz wymieniają proce-
dury niezbędne do przesyłania informacji o ewentualnych zagrożeniach. W dalszej 
części rozdziału autorzy koncentrują się na kontroli sprawowanej przez różnorodne in-
stytucje, mające zapewnić bezpieczeństwo żywności i żywienia, jak również na głów-
nych kierunkach działalności, które powinny stać się priorytetami władz w zakresie za-
pewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa żywności. 

Rozdział siódmy dotyczy Funkcji laboratorium w zakładowym systemie zapew-
nienia i zarządzania jakością. Zostaje w nim wykazane, że laboratorium zakładowe 
odgrywa niebagatelną rolę w procesie produkcji żywności, a co za tym idzie poprawy 
jakości tego procesu, jak również jakości samego produktu. Omawia się podstawowe 
funkcje laboratorium zakładowego, norm, które musi ono przestrzegać, aby być wia-
rygodne podczas przeprowadzania badań żywności (certyfikat zgodności na system 
ISO 9001 system Punktów Oszacowania Jakości, Quality Assesment Points – QUA 
oraz tzw. Dobra Praktyka Laboratoryjna, Good Laboratory Practise – GLP, jak też sy-
stem akredytacji).

Aneks do publikacji zawiera dwa przykładowe zestawy dokumentacji systemu za-
pewnienia bezpieczeństwa żywności, które, zdaniem autorów mogą stać się „przydatne 
przy opracowywaniu podobnej dokumentacji w konkretnym zakładzie” (s. 223).

Niewątpliwą zaletą omawianej książki jest jej bibliografia. Zawiera ona bowiem 
wiele pozycji źródłowych, zarówno pochodzących z prawodawstwa polskiego, jak 
i wspólnotowego, oraz liczne publikacje autorów polsko- i anglojęzycznych.

Przydatny dla czytelnika może okazać się Słowniczek umieszczony na końcu opra-
cowania. Zawiera on czytelne zestawienie pojęć, niezbędnych do prawidłowego zrozu-
mienia istoty oraz złożoności systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Publikacja Danuty Kołożyn-Krajewskiej i Tadeusza Sikory stanowi kompleksowe 
oraz złożone kompendium wiedzy o zarządzaniu bezpieczeństwem żywności. 


