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 wyst¹pienie o certyfikacjê systemu zarz¹dzania bezpie-Wszyscy uczestnicy ³añcucha ¿ywnoœciowego, a przede 
czeñstwem ¿ywnoœci.wszystkim producenci rolni oraz zak³ady zajmuj¹ce siê 

przetwórstwem ¿ywnoœci napotykaj¹ na wci¹¿ nowe 
W chwili obecnej przedsiêbiorstwa maj¹ 3 mo¿liwoœci 

wymagania ze strony klientów, g³ównie du¿ych sieci 
certyfikowania systemu HACCP; zgodnie z norm¹ duñsk¹, 

handlowych. Wymaga siê od nich certyfikatów HACCP, 
norm¹ holendersk¹ lub najbardziej rozpowszechnion¹ – 

EUREPGAP (wymagania dobrej praktyki rolniczej 
zgodnie z Codex Alimentarius. Norma ISO 22000 spowoduje 

opracowane przez organizacjê EUREP), IFS (International 
ujednolicenie wymagañ dla certyfikacji systemu HACCP oraz 

Food Standard), BRC (wymagania opracowane przez British 
sprawi, ¿e certyfikaty bêd¹ porównywalne, a wydawaæ je bêd¹ 

Retail Consortium) czy ISO 9001. Tak du¿a liczba standardów 
mog³y jedynie akredytowane jednostki certyfikuj¹ce. Po 2-

wi¹¿e siê z licznymi audytami ze strony klientów, a co za tym 
letnim okresie przejœciowym norma duñska oraz holenderska 

idzie zwiêksza koszty audytowanego przedsiêbiorcy i zabiera 
przestan¹ obowi¹zywaæ jako podstawa do certyfikacji. Jest 

czas. We wrzeœniu 2005 r. opracowano now¹ normê ISO 22000 
równie¿ nadzieja, ¿e sieci handlowe, które do tej pory 

przeznaczon¹ wy³¹cznie dla szeroko pojêtego sektora rolno-
wymagaj¹ zwykle certyfikatów EUREPGAP, IFS oraz BRC, 

spo¿ywczego. W tytule normy przywo³uje siê pojêcie ³añcucha 
zaakceptuj¹ ten nowy standard jako podstawê wdra¿ania 

¿ywnoœciowego, który rozumiany jest jako sekwencja 
systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem ¿ywnoœci, a to 

wszystkich etapów i operacji obejmuj¹ca procesy produkcji, 
wyeliminuje uci¹¿liwoœci wielokrotnej certyfikacji zgodnoœci z 

przetwarzania, dystrybucji, magazynowania oraz handlu 
pokrywaj¹cymi siê we wszystkich tych normach 

¿ywnoœci¹ i jej sk³adnikami, od produkcji pierwotnej (rolnej) 
wymaganiami.

do konsumpcji. Norma ISO 22000 w³¹cza tu równie¿ 
ISO 22000 ma strukturê zbli¿on¹ do ISO 9001 czy ISO produkcjê pasz dla zwierz¹t oraz produkcjê materia³ów 

14001, co u³atwia integracjê z tymi normami. Oparta jest na kontaktuj¹cych siê z ¿ywnoœci¹ lub surowcami. 
koncepcji HACCP zgodnie z Codex Alimentarius (7 zasad i 12 

Norma odnosi siê przede wszystkim do bezpieczeñstwa 
etapów wdra¿ania), w³¹cza w swój zakres Program Warunków 

¿ywnoœci, uznaj¹c je za najistotniejszy aspekt w ca³ym 
Wstêpnych (czyli tzw. dobre praktyki np. GHP, GMP, GDP, 

³añcuchu ¿ywnoœciowym, zgodnie z ogólnymi trendami 
GVP, GTP, w zale¿noœci od charakteru dzia³alnoœci organizacji) 

œwiatowymi i najnowszymi wymaganiami prawa ¿ywnoœcio-
oraz elementy zarz¹dzania systemem zgodnie z filozofi¹

wego. Norma jest mo¿liwa do zastosowania przez wszystkie 
organizacje, niezale¿nie od wielkoœci, które 
s¹ zaanga¿owane w jakikolwiek aspekt 
³añcucha ¿ywnoœciowego oraz chc¹ wdro-
¿yæ systemy zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo 
produktów. Norma okreœla wymagania, 
które umo¿liwiaj¹ takim organizacjom:

 planowanie, wdro¿enie, dzia³anie, 
utrzymanie i aktualizacjê systemu za-
rz¹dzania bezpieczeñstwem ¿ywnoœci 
ukierunkowanego na dostarczanie 
produktów bezpiecznych dla konsu-
menta, 

 dzia³ania zgodne z wymaganiami prawa 
¿ywnoœciowego,

 ocenê wymagañ klienta i zwiêkszenie 
jego satysfakcji,

 efektywn¹ komunikacjê z dostawcami, 
klientami i innymi zainteresowanymi 
organizacjami w ³añcuchu ¿ywnoœcio-
wym,

 zapewnienie, ¿e stosuje siê do ustalonej 
polityki bezpieczeñstwa ¿ywnoœci,
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Omówiono zakres nowej normy ISO 22000 opracowanej wy³¹cznie dla bran¿y spo¿ywczej. Podano cele normy, jej strukturê oraz 
korzyœci dla przedsiêbiorców w³¹czonych w ³añcuch ¿ywnoœciowy.
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ISO 9001. Bardzo du¿y nacisk k³adzie na komunikacjê, W aneksach podano wspó³zale¿noœci  miêdzy ISO 
zarówno wewnêtrzn¹ (w obrêbie danego przedsiêbiorstwa) jak 22000:2005 a ISO 9001:2000 (Aneks A), wspó³zale¿noœci 
i zewnêtrzn¹ (równie¿ miêdzynarodow¹). Organizacja powin- miêdzy HACCP a ISO 22000:2005 (Aneks B), odniesienia do 
na ustanowiæ i wdro¿yæ skuteczne sposoby komunikowania siê kodeksów higienicznych przedstawiaj¹cych przyk³ady 
z dostawcami, wykonawcami us³ug, klientami, konsumentami œrodków kontroli (Aneks C).
czy instytucjami ustanawiaj¹cymi prawo – w zakresie Rozdzia³ 7 obejmuje 12 etapów wdra¿ania systemu 
przep³ywu informacji dotycz¹cych aspektów bezpieczeñstwa HACCP zgodnie z Codex Alimentarius, pozosta³e rozdzia³y 
¿ywnoœci. Podkreœla siê koniecznoœæ interaktywnej bardziej zwi¹zane s¹ z norm¹ ISO 9001. 
komunikacji wzd³u¿ i w poprzek ³añcucha ¿ywnoœciowego, Przewodnik do stosowania niniejszej normy podano w 
zgodnie  z  rysunkiem  na  poprzedniej  stronie. Standardzie Technicznym ISO/TS 22004.

W chwili obecnej nie ma oficjalnej polskiej wersji ISO Norma ISO 22000 grupuje wymagania w 8 rozdzia³ach:
22000:2005, wersja angielska ma status Polskiej Normy.

1. Zakres normy

2. Normy powo³ane
Dodatkowe informacje na temat praktycznych aspektów 

3. Terminy i definicje
wdra¿ania ISO 22000 mo¿na uzyskaæ w:

4. System zarz¹dzania bezpieczeñstwem ¿ywnoœci (ogólne 
Centrum HACCPwymagania i dokumentacja)

Doradztwo i Szkolenia5. Odpowiedzialnoœæ kierownictwa (polityka bezpieczeñstwa 
¿ywnoœci, planowanie systemu, odpowiedzialnoœæ i upra- ul. Pawlaczyka 10, 02-790 Warszawa
wnienia, koordynator Zespo³u ds. bezpieczeñstwa ¿yw- tel. (022) 648 09 16, fax: 648 09 20
noœci, komunikacja, przegl¹d przez najwy¿sze kierow-

tel. kom. 696 452 003, 696 452 005
nictwo)

e-mail: info@palacha.pl, www.palacha.pl
6. Zarz¹dzanie zasobami (zapewnienie zasobów, zasoby 

ludzkie, infrastruktura, œrodowisko pracy)
PN-EN ISO 220007. Planowanie i realizacja bezpiecznych produktów (Progra-

FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS  my Warunków Wstêpnych – PRP; etapy wstêpne czyli 
REQUIREMENTS FOR ANY ORGANIZATION IN wybór zespo³u, opisy surowców, dodatków, opakowañ               

THE FOOD CHAINi produktu koñcowego, zak³adane przeznaczenie, schematy 
procesów produkcyjnych; analiza zagro¿eñ; ustalenie 

SUMMARY
operacyjnych programów wstêpnych czyli istotnych 
œrodków kontroli dzia³aj¹cych w ramach dobrych praktyk; There have been presented framework of new standard ISO 
ustalenie planu HACCP czyli wyznaczenie krytycznych 22000 developed exclusively for food sector. There have been 
punktów kontroli; planowanie weryfikacji; system described its purposes, structure and benefits for operators 
identyfikowalnoœci; nadzorowanie niezgodnoœci) including in food chain.

8. Walidacja, weryfikacja i doskonalenie systemu zarz¹dzania 
bezpieczeñstwem ¿ywnoœci (walidacja œrodków kontroli, 
nadzór nad monitorowaniem i pomiarami, weryfikacja 
systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem ¿ywnoœci, 
doskonalenie).


