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OPINIA O KSIĄŻCE PT.  
„ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI.  
SYSTEMY, KONCEPCJE, INSTRUMENTY”

Książka autorstwa Małgorzaty Wiśniewskiej i Ewy Malinowskiej (389 stron) wyda-
na w 2011 r. nakładem Wydawnictwa Difin w Warszawie zawiera aktualną proble-
matykę zarządzania jakością żywności. Zagadnienie jakości żywności, szczególnie 
we współczesnych uwarunkowaniach rynku światowego, odgrywa kluczową rolę 
przede wszystkim ze względu na wpływ na szeroko rozumiany dobrobyt społeczny. 
Dlatego istotne jest, by podmioty rynku żywnościowego przestrzegały odpowied-
nich standardów dotyczących zarówno produkcji, przetwarzania żywności, jak i ca-
łego jej łańcucha dostaw po to, by zapewniać odpowiednią wartość produktom żyw-
nościowym znajdującym się w obrocie gospodarczym. Uzasadnia to powody, dla 
których zamysł pisarski autorek odpowiada na potrzeby przedstawienia i usystema-
tyzowania pojęć, koncepcji, systemów oraz metod odnoszących się do jakości żyw-
ności.

Uwzględnienie zagadnień związanych z obowiązującym prawem żywnościo-
wym w Polsce i Unii Europejskiej stanowi o aktualności treści i jej przydatności nie 
tylko dla studentów, ale również i praktyków. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
systematyka współczesnych pojęć i kategorii żywności, podobnie jak kontekst praw-
ny jej bezpieczeństwa. Opisane praktyki, systemy jakości i bezpieczeństwa żywno-
ści stanowią przegląd współczesnego dorobku nauki i praktyki w tym zakresie. Jed-
nocześnie umożliwiają one prowadzenie szeregu porównań, na przykład pod 
względem zakresu stosowania czy struktury i poziomu wymagań. Tym samym wy-
znaczają zakres obszaru regulowanego i dobrowolnego na szeroko rozumianym ryn-
ku żywnościowym. Należy podkreślić, że przedstawione w podręczniku zagadnienia 
umożliwiają zastosowanie prezentowanych metod zarządzania jakością żywności  
w celu wzrostu wartości produktów żywnościowych na wszystkich etapach jego cy-
klu życia. Natomiast przykłady praktyczne zastosowania wybranych metod stano-
wią cenną pomoc w doskonaleniu systemu zarządzania jakością żywności.

W rozdziale pierwszym – Jakość i bezpieczeństwo żywności  − na tle obowiązu-
jących przepisów prawa wyjaśniono pojęcie żywności i jej rodzajów, scharakteryzo-
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wano czynniki kształtujące poziom jakości żywności oraz wyjaśniono zagadnienia 
związane z jej bezpieczeństwem w kontekście szeroko rozumianego prawa żywno-
ściowego (obszar regulowany i dobrowolny).

W rozdziale drugim – Systemy znormalizowane i programy wspierające jakość 
i bezpieczeństwo żywności − objaśniono specyfikę normatywnego podejścia do  
bezpieczeństwa żywności ze szczególnym uwzględnieniem systemu zarządzania 
według PN-EN ISO 22000:2006 i norm związanych (PKN-ISO/TS 22003:2007, 
PKN-ISO/TS 22004:2007, PN-EN ISO 22005:2007). Omówiono również standardy 
dotyczące produkcji podstawowej oraz globalny system certyfikacji żywności,  
a w charakterystyce bioterroryzmu uwzględniono system CARVER+Shock.

W rozdziale trzecim – Urzędowy i rynkowy nadzór nad jakością i bezpieczeń-
stwem żywności −  przedstawiono podmioty rynku europejskiego i polskiego spra-
wujące nadzór nad  jakością i bezpieczeństwem żywności oraz przedstawiono istotę 
przeprowadzania auditu systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

W rozdziale czwartym – Koncepcje wspierające jakość i bezpieczeństwo żyw-
ności − ujęto zagadnienia związane z kompleksowym zarządzaniem jakością, eko-
nomiką jakości oraz wybranymi japońskimi koncepcjami stosowanymi w zarządza-
niu jakością.

W rozdziale piątym – Instrumentarium zarządzania jakością − oprócz przykładu 
klasyfikacji metod i narzędzi zarządzania jakością przedstawiono przykłady ich za-
stosowania.

W rozdziale szóstym zawarto opis praktycznych zastosowań wybranych instru-
mentów zarządzania jakością, w tym dla zakładu gastronomicznego, hurtowni kon-
centratów spożywczych oraz producenta przetworów mleczarskich.

Bez wątpienia treści podręcznika są przydatne do celów kształcenia studentów  
i doktorantów kierunków towaroznawstwa, technologii przemysłu spożywczego. 
Nie tylko porządkują, ale i rozszerzają wiedzę na temat jakości żywności. Mają rów-
nież znaczenie dla praktyki zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Niewystarczająca, moim zdaniem, liczba publikacji w języku polskim dotyczą-
cych zarządzania jakością żywności upoważnia do stwierdzenia, że podjęcie trudu 
pisarskiego opracowania podręcznika na ten temat jest godne uznania. Znamienne 
dla tej wartościowej pracy jest to, że jej autorki wykazały złożoność zarządzania 
jakością żywności na tle uwarunkowań koncepcyjnych i prawnych. Po lekturze pod-
ręcznika jestem przekonana, że wiedza teoretyczna, liczne przykłady praktyczne 
oraz przemyślenia autorek w nim zawarte istotnie wzbogacają współczesny stan 
wiedzy o zarządzaniu jakością żywności.
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