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JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

ISO 22000 PO ZMIANACH 
– korzyści dla firm
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Katarzyna Rokosa 
Dział Akredytacji Weryfikacji i Certyfikacji Systemów 
Zarządzania, Polskie Centrum Akredytacji

Norma ISO 22000 opublikowana w 2005 roku wyznacza standardy dotyczące bez-

pieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym. Organizacje, które mają 

wdrożony i certyfikowany system zarządzania zgodny z ISO 22000, mogą zagwaran-

tować swoim odbiorcom wyroby produkowane, transportowane oraz przechowywane 

zgodnie z najwyższymi zasadami bezpieczeństwa.
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Znowelizowana norma ISO 22000 pozwala na wy-
dajniejsze zarządzanie ryzykiem i jest ulepszonym na-
rzędziem do zrozumienia wymagań stawianych orga-
nizacjom funkcjonującym w łańcuchu żywnościowym. 
W ciągu ostatnich dziesięciu lat sytuacja na rynku oraz 
oczekiwania przedsiębiorców i konsumentów uległy 
wyraźnym zmianom. Uczestnicy łańcucha żywno-
ściowego stanęli w obliczu konieczności spełnienia 
nowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa żyw-
ności. Z tego powodu organizacja ISO zdecydowała 
się na nowelizację ISO 22000, biorąc pod uwagę nie 
tylko zmiany na świecie, lecz także wszelkie uwagi 
dotyczące ewentualnych braków i niejasności obecnej 
wersji normy.

Małym firmom będzie łatwiej
Nowe wydanie ISO 22000 stawia na strukturę ba-

zującą na tzw. High-Level Structure (HLS), która została 
już wprowadzona w innych ostatnio nowelizowanych 
normach, tj. ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. 
Celem ujednolicenia struktury wszystkich norm ISO 
dot. systemów zarządzania jest ułatwienie integracji 
ze sobą kilku różnych systemów zarządzania.  

Wśród istotnych korzyści na pierwszy plan wysu-
wa się nowe podejście do ryzyka, w zakresie którego 
zastosowano podejście procesowe oparte na cyklu 
PDCA (ang. plan-do-check-act), zwanego również ko-
łem Deminga. W nowej wersji ISO 22000 wyróżniono 
dwa cykle PDCA, gdzie jeden zawiera się w drugim. 
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Pierwszy z cykli odnosi się ogólnie do systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem żywności, natomiast drugi  
- do działań operacyjnych opisanych w dodanym punk-
cie 8. normy, czyli do wyrobu, w przypadku którego 
szacowanie ryzyka będzie się odbywać na podstawie 
wymagań systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and 
Critical Control Points). 

Zaproponowane zmiany pozwolą na łatwiejszą cer-
tyfikację firm, które chcą dostosować swoją działal-
ność do kilku norm, takich jak ISO 9001 i ISO 22000. 
Ułatwienia te mogą pomóc szczególnie małym orga-
nizacjom, które w sposób bezpośredni (np. dostawcy 
surowców, producenci) oraz pośredni (np. producenci 
maszyn, dostawcy usług) są zaangażowane w łańcuchu 
żywnościowym. W praktyce ujednolicenie formatu 
i zapewnienie spójności między normami powoduje 
uproszczenie ich zintegrowanego wykorzystania oraz 
sprawia, że są one bardziej czytelne i zrozumiałe dla 
użytkowników. 

Koniec niejasności 
W ISO 22000 zaktualizowano definicje oraz ter-

miny, które dotychczas uznane były za potencjalnie 
mylące oraz zastosowano wyjaśnienia dotyczące róż-
nic pomiędzy Krytycznymi Punktami Kontroli CCP, 
Programami Wstępnymi, Operacyjnymi Programami 
Wstępnymi PRP (Prerequsite Programme) i Operacyjnymi 
Programami Wstępnymi (oPRP).

Kolejną istotną zmianą jest rozwinięcie punktu 7.5, 
dotyczącego ustanawiania Programów Warunków 
Wstępnych. W nowej normie wskazano na możliwość 
zastosowania wytycznych, zawartych w specyfikacji 
technicznej ISO/TS 22002. Dodano zastosowanie 
zewnętrznych kontroli procesów, produktów i usług,  
a także położono duży nacisk na komunikację zarówno 
wewnętrzną, jak i zewnętrzną pomiędzy: dostawcą, 
klientem, właściwymi organami oraz mediami w przy-
padku wycofania produktu. Pojawił się również nowy 
punkt dotyczący sposobu postępowania z produktem 
potencjalnie niebezpiecznym, niebezpiecznym oraz 
wycofaniem i blokowaniem produktów.

Zdobyć zaufanie odbiorcy
Chcąc skutecznie podnieść jakość świadczonych 

przez siebie usług, a także wykazać wagę, jaką w ra-
mach prowadzonej przez siebie działalności przywiązu-
je się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności, wiele 
organizacji decyduje się na wdrożenie systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem żywności. Znowelizowana 
norma pozwoli na wydajniejsze zarządzanie ryzykiem 
poprzez usystematyzowanie działań dotyczących pro-
dukcji bezpiecznej żywności lub opakowań. Zawarte 
w niej kluczowe wymagania umożliwią produkcję bez-
piecznej żywności. 


