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Nakładem wydawnictwa CeDeWu sp. z o.o. uka-
zało się pionierskie w skali kraju i jedno z pierw-
szych w Europie opracowań traktujących o proble-
mie kultury bezpieczeństwa żywności. Jest to 
monografia naukowa autorstwa prof. dr hab. Mał-
gorzaty Z. Wiśniewskiej zatytułowana Kultura bez-
pieczeństwa żywności. Istota i narzędzia pomiaru.

Problematyka kultury bezpieczeństwa żywno-
ści jest bardzo ważna, ponieważ w obliczu poja-
wiających się „afer żywnościowych” jej brak jest 
postrzegany jako jedno z nowych poważnych za-
grożeń bezpieczeństwa żywności. Autorka poleca 
swoje dzieło pracownikom nauki, szczególnie 
tym, którzy stoją przed wyborem tematu dysertacji 
doktorskiej, studentom kierunków towaroznaw-
stwo i zarządzanie oraz praktykom jako pomoc do 
ukształtowania godnego zaufania wizerunku organizacji i przede wszystkim dobra 
konsumenta.

Problemy będące przedmiotem rozważań są analizowane w układzie: istota – 
uwarunkowania – narzędzia pomiaru i oceny, co nadaje pracy utylitarny, oparty na 
naukowych podstawach charakter. Autorka w trzech logicznie uporządkowanych 
rozdziałach wyjaśniła skrupulatnie ogólne pojęcie bezpieczeństwa, szczególnie od- 
niosła je do bezpieczeństwa żywności w łańcuchu żywnościowym, wskazując jego 
wymiary, zagrożenia i patologie oraz uwarunkowania prawne i rynkowe. W kolej-
nym rozdziale wyjaśniła pojęcie kultury i klimatu bezpieczeństwa żywności oraz 
wskazała zależności i czynniki charakteryzujące i wpływające na kulturę bezpie-
czeństwa żywności. Opisała również istotę, cechy i uwarunkowania wdrażania tzw. 
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kultury sprawiedliwego traktowania znanej w literaturze pod nazwą just culture. 
Efektem rozważań są autorskie definicje pojęć: kultura bezpieczeństwa żywności, 
food crime i kultura sprawiedliwego traktowania. W ostatnim rozdziale autorka opi-
sała etapy i uwarunkowania kształtowania kultury bezpieczeństwa żywności, wska-
zała i objaśniła poziomy dojrzałości kultury bezpieczeństwa żywności, definiując 
również to pojęcie, oraz zaprezentowała na podstawie literatury naukowej wybrane 
narzędzia stosowane przez badaczy z różnych krajów do jej pomiaru i oceny. Wska-
zała również ich zalety i niedoskonałości oraz możliwości ulepszenia. Percepcję tre-
ści pracy doskonale ułatwiają zamieszczone tabele i schematy. Dzieło kończy się 
obszernym podsumowaniem, wnioskami i rekomendacjami. Do opracowania mono-
grafii prof. Wiśniewska wykorzystała wiedzę nabytą w ciągu wielu lat pracy nauko-
wej oraz obszerną literaturę przedmiotu, uzupełnioną aktami prawnymi i normatyw-
nymi oraz netografią. Autorka wyraziła nadzieję, że jej opracowanie będzie swego 
rodzaju bazą do dalszego rozwoju wiedzy na temat kultury bezpieczeństwa żywno-
ści i inspiracją dla praktyków.


