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WSTĘP 
 
Szanowni Państwo, oddajmy do Państwa rąk pierwszy tom monografii 

Bezpieczeństwo Zdrowotne.  
Tytułem wprowadzenia, Mirosława JAWOROWSKA wprowadza nas  

w zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego polskiej młodzieży 
szkolnej. Autorka zwraca uwagę na fakt, że na podstawie danych z badań  
i statystyk z przełomu lat 90. XX wieku i początkowej dekady wieku XXI można 
potwierdzić niepokojący stan zdrowotny polskiej młodzieży szkół podstawowych  
i średnich. Podkreśla, że zbyt dużo jest przypadków śmierci dzieci w wypadkach 
samochodowych, sezonowych epidemiach np. grypy i wskutek zatrucia, w tym 
narkotykami. U dzieci powraca gruźlica i pojawia się coraz częściej cukrzyca  
I stopnia. Otyłość jest problemem dla młodzieży w wieku 9 lat w 12-13% całej 
zbiorowości w tym wieku. Analiza zagrożeń nie jest jedynym celem publikacji, lecz 
także analiza uwarunkowań chorobotwórczych zjawisk wśród uczniów i wskazanie 
na konieczne działania zmierzające do poprawy sytuacji. 

W części 1 tomu, zatytułowanej Produkty żywnościowe a bezpieczeństwo 
żywności i żywienia – szanse i zagrożenia, zawartych jest siedem prac.  

W pierwszej z nich, Stanisław BEDNAREK przedstawia proces radiacyjnej 
obróbki żywności. W pracy zamieszczono również własną klasyfikację metod tej 
obróbki. Wymieniono także rodzaje używanego w tym celu promieniowania  
i opisano jego właściwości. Zwrócono uwagę na zmiany w żywności, które 
powoduje obróbka radiacyjna. W drugiej części artykułu wykorzystano wyniki 
dostępnych badań i omówiono bezpieczeństwo żywności poddanej obróbce 
radiacyjnej. 

Małgorzata HEITZMAN, Justyna KĘDZIAK oraz Wiesława KRYSIAK 
podejmują zagadnienia wpływu surowców i warunków procesu na jakość 
wybranych produktów spożywczych. Autorzy podkreślają, że wymagania 
konsumentów w stosunku do żywności stale rosną. Nie chodzi tu tylko o jej 
smakowitość oraz bezpieczeństwo mikrobiologiczne i chemiczne, ale również o to, 
aby była ona zdrowa, odżywcza i wygodna w zastosowaniu. Generuje to rozwój 
przetwórstwa żywności w kierunku ulepszeń procesów technologicznych, 
doskonalenia technik analitycznych oraz obliguje do prowadzenia badań służących 
pogłębianiu stanu wiedzy w zakresie przemian składników żywności w czasie jej 
obróbki i ich wpływu na zdrowie ludzkie. Z kolei na producentach żywności ciąży 
ogromna odpowiedzialność za własne produkty będące w obrocie handlowym.  
W produktach spożywczych otrzymywanych w przemyśle cukierniczym, 
piekarskim, itp. w wyniku prowadzonych procesów technologicznych lub 
stosowanych surowców mogą powstawać lub być obecne związki  
o niepożądanych właściwościach, np. akrylami czy kwasy tłuszczowe trans. Celem 
przedstawionej publikacji jest zobrazowanie możliwości zapobieganiu tym 
niekorzystnym zjawiskom. 

Artykuł Wojciecha KACZMARKA i Szymona BORYSA przedstawia możliwości 
wykorzystania robotów przemysłowych w przemyśle spożywczym. 
Zaprezentowane zostały zastosowania, takie jak sortowanie, pakowanie czy 
paletyzacja. Omówiono możliwości środowisk do programowania robotów offline 
wspierających projektowanie komór produkcyjnych. Ich wykorzystanie upraszcza 
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tworzenie systemu oraz umożliwia wstępną optymalizację. Do pełnej optymalizacji 
procesu konieczne jest uruchomienie projektu na stanowisku rzeczywistym.  

W następnej pracy Iwona KOBYLIŃSKA podejmuje zagadnienia interakcji 
leków ze składnikami pokarmowymi. Interakcje pomiędzy lekami a składnikami 
pożywienia mogą zachodzić w każdej fazie przemiany substancji leczniczej  
w organizmie. W zależności od wielu czynników manifestują się one 
występowaniem różnych skutków ubocznych, takich jak: zaburzenia wchłaniania 
leku, brak efektu terapeutycznego, przedłużenie czasu leczenia.  
Do najpoważniejszych konsekwencji należą wzrost ciśnienia śródczaszkowego 
oraz zaburzenia przewodzenia i rytmu serca. Tematyka ta jest stosunkowo nowym 
zagadnieniem, a ze względu na złożoność i niepełną przewidywalność tych 
procesów, to na farmaceutach, lekarzach, dietetykach i innych pracownikach 
służby zdrowia spoczywa odpowiedzialność upowszechniania wiedzy na ten temat 
wśród pacjentów. 

Dariusz KOWALCZYK w kolejnym opracowaniu pt. „Polisacharydy” jako 
składniki jadalnych folii ochronnych aplikowanych na żywność zwracają uwagę na 
fakt, że filmy i powłoki jadalne stanowią unikalną kategorię materiałów 
opakowaniowych otrzymywanych z naturalnie występujących polimerów.  
W niniejszej pracy dokonano krótkiego przeglądu i charakterystyki podstawowych 
polisacharydów wykorzystywanych do otrzymywania jadalnych/biodegradowalnych 
opakowań aplikowanych na żywność. W szczególności opisano właściwości 
barierowe, mechaniczne i optyczne folii polisacharydowych uzyskanych  
z pochodnych celulozy, chitozanu i skrobi. Przedstawiono także potencjał 
aplikacyjny w/w materiałów. 

Celem pracy Lucyny PACHOCKIEJ oraz Longiny KŁOSIEWICZ-LATOSZEK 
była ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia pacjentów z Zespołem 
Metabolicznym (ZM). Badaniom poddano 56 kobiet i 51 mężczyzn. U pacjentów 
wykonano wywiad żywieniowy z ostatnich 24 godzin, pomiary antropometryczne, 
badanie składu ciała oraz badania biochemiczne krwi. Wszyscy mieli otyłość 
brzuszną, dlatego spożycie energii było u nich zbyt wysokie. U kobiet było istotnie 
statystycznie mniejsze (1601 kcal) niż u mężczyzn (2180 kcal) o 580 kcal. 
Stwierdzono 3-krotnie większe spożycie sodu w odniesieniu do norm na poziomie 
wystarczającego spożycia oraz 2-krotnie mniejsze spożycie wapnia w odniesieniu 
do norm zalecanych. Także udział energii z nasyconych kwasów tłuszczowych był 
niekorzystny (10,6% w grupie kobiet, 11,1% w grupie mężczyzn). Autorki 
podkreślają fakt, że pomimo choroby osoby z ZM nie stosują zasad prawidłowego 
żywienia oraz zaleceń dietetycznych.  

Celem badań zaprojektowanych przez Angelikę ŚMIDOWICZ była ocena 
stanu odżywienia (parametry antropometryczne, profil lipidowy) oraz określenie 
relacji pomiędzy poziomem IgG a ocenianymi parametrami, markerem zapalenia 
CRP i wiekiem u osób dorosłych. W badaniach uczestniczyło 101 osób. Znaczny 
odsetek kobiet i mężczyzn charakteryzował się nadwagą lub otyłością  
i zaburzeniami gospodarki lipidowej. Wykazano, że poziom IgG korelował 
odwrotnie ze stężeniem triacylogliceroli we krwi w grupie kobiet. Nie znaleziono 
istotnych korelacji pomiędzy pozostałymi ocenianymi parametrami stanu 
odżywienia, CRP a IgG. Niezbędne jest przeprowadzenie badań na dużej populacji 
w celu potwierdzenia wykrytej relacji.  
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Dariusz Leon ŻOCHOWSKI podejmuje zagadnienia związane z żywieniem  
i suplementacją krzemem jako elementem czynnej profilaktyki zdrowia 
społeczeństwa. Autor zwraca uwagę na fakt, że krzem organiczny jest 
pierwiastkiem życia i młodości. Odpowiada za komunikację mózgu z całym ciałem. 
Pełni podobną funkcję jak w komputerach. Jego niedobory prowadzą do licznych 
chorób przewlekłych. Warto uświadomić sobie potrzebę uzupełnienia niedoborów 
tego pierwiastka w naszym pokarmie i zastosować w ramach czynnej profilaktyki. 
Powszechne działania w tej materii mogą wpłynąć na ograniczenie występowania 
chorób cywilizacyjnych i obniżenie kosztów społecznych. 

W części 2, zatytułowanej Edukacja dla bezpieczeństwa żywności i żywienia  
a wybory konsumenckie i postawy żywieniowe, przedstawiamy dziesięć prac.  

Ružena ČILIAKOVA i Miriam BITÓOVÁ przedstawiają zagadnienia z zakresu 
promocji zdrowia w szkole podstawowej. Autorki zwracają uwagę na fakt, że na 
Słowacji, tematy dotyczące zdrowia i jej profilaktyka są wprowadzone do treści 
najważniejszych tematów. Obejmują one szeroki zakres aktywności uczenia się,  
w celu zapewnienia odpowiedniego zestawu informacji, umiejętności, wiedzy, 
postaw, wartości i interesów w zakresie ochrony życia i zdrowia. W opracowaniu 
analizowane są zagadnienia edukacji zdrowotnej jako części kompleksu 
edukacyjnego.  

Anna CZEKAŁA w następnej pracy przedstawia Determinanty wyboru 
żywności przez konsumenta. Ze względu na potrzebę dokonywania zmian 
dotyczących nawyków żywieniowych społeczeństwa, dostrzeżona została 
konieczność zrozumienia czynników warunkujących odpowiedni dobór żywności. 
W artykule zostaną przeanalizowane kluczowe determinanty wyboru żywności 
przez konsumentów w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Nawyki żywieniowe 
odzwierciedlają ludzkie preferencje i przyzwyczajenia związane z odżywianiem. 
Odpowiednio dobrane produkty w codziennym jadłospisie odgrywają istotną rolę 
zarówno dla zdrowia, prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz energii 
życiowej. Wpojone we wczesnym dzieciństwie zaprocentują w przyszłości dobrym 
samopoczuciem, a także będą przekazywane otoczeniu i kręgom znajomych. 

Izabela GĄTAREK oraz Justyna WOJDYGA-KICA zwracają z kolei uwagę na 
fakt, że we współczesnym świecie mamy do czynienia z dwoma głównymi 
problemami żywieniowymi. Są nimi głód, który dotyka 600 milionów ludzi oraz 
otyłość, z którą zmaga się 310 milionów. W 2000 roku Światowa Organizacja 
Zdrowia uznała problem otyłości za „największe zagrożenie zdrowotne na 
zachodzie”. W chwili obecnej problem jest równie poważny, a o otyłości mówimy 
już nie tylko w kontekście zachodu. International Obesity Task Force oraz 
Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, iż w 2025 roku ponad połowa ludności 
zamieszkującej Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Australię będzie otyła. 
Otyłość jest uznana, obok palenia tytoniu, za jeden z głównych czynników ryzyka 
śmierci społeczeństw rozwiniętych. Nazywana jest przewlekłą chorobą niezakaźną. 
Przybrała ona rozmiar epidemii także w krajach Europy, co ukazują liczne badania 
notujące tendencję wzrostową tego zjawiska. Wg danych z 2010 roku, na naszym 
kontynencie 50% ludzi dorosłych ma nadwagę – od 10 do 25% mężczyzn oraz od 
10 do 30% kobiet. Zainteresowanie tematem otyłości na świecie, przyczyniło się  
z pewnością do licznych badań także w Polsce. 
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Gabriela KOWALSKA oraz Barbara GRZYB analizują z kolei zagadnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci w placówkach przedszkolnych. Autorki 
zwracają uwagę na fakt, że efektywność działań opiekuńczo-wychowawczych  
i dydaktycznych w placówkach przedszkolnych opiera się na wielu treściach,  
ale też wskazaniach podstawy programowej. Wśród nich istotne miejsce zajmuje 
bezpieczeństwo zdrowotne, ale też działania praktyczne wywierające istotny wpływ 
na efektywność wprowadzanych treści, jego norm, procedur i kryteriów 
generujących rozwijanie się zachowań prozdrowotnych dzieci w wieku 
przedszkolnych. Zamiarem autorek było wskazanie najbardziej merytorycznych 
treści oraz wskazanie podstawowych kierunków tych oddziaływań. 

W następnej pracy Elżbieta JUNDZIŁŁ definiuje i ukazuje etiologię bulimia 
nervosa w środowisku społecznym, jak i w samym człowieku. Charakteryzuje tę 
chorobę. Następnie omawia badany indywidualny przypadek skupiając się na: 
relacjach chorej z rodzicami, rodzeństwem, byłym i obecnym partnerem, córką,  
a także rówieśnikami i szkole. Na końcu przedstawia etapy hospitalizacji badanej. 

Artykuł Ireny SOROKOSZ oraz Iwony MariI KIJOWSKIEJ prezentuje wyniki 
badań w zakresie oceny nawyków żywieniowych podejmowanych w sytuacji 
stresu. W badaniu uwzględniono rodzaj i częstość spożywanych pokarmów oraz 
prezentowane zachowania oraz ocenę stresu i podejmowane próby zaradcze. 
Analiza wyników badań pozwala na identyfikację kilku prawidłowości dotyczących 
związku między stresem i żywieniowych zachowań. 

W pracy Marii KOWALEWSKIEJ i Anny KOŁŁAJTIS-DOŁOWY przedstawione 
są zagadnienia z zakresu strat żywności. Szacuje się, że w Unii Europejskiej 
marnowane jest 100 mln ton żywności rocznie. W USA problem strat i marnowania 
jest również znaczący i dotyczy również spożywania posiłków w szkole przez 
uczniów podstawowych i gimnazjalnych. Porównanie wartości strat marnowanej 
żywności i jej wartości odżywczej na terenie placówek szkolnych w Polsce i USA 
na podstawie analizy dostępnych publikacji. Badanie programu „National Lunch 
School Program” realizowane w Bostonie w USA pokazało, iż uczniowie wyrzucają 
znaczące ilości różnorodnego typu produktów. Podczas lunchu uczniowie 
spożywali średnio 60% otrzymanej porcji. W opinii nauczycieli w Polsce 13% 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych regularnie marnuje jedzenie  
w szkole. Badacze podkreślają, że główną przyczyną niewłaściwego postępowania 
z żywnością jest niewielka znajomość zagadnień żywieniowych na temat 
zapobiegania stratom żywności i jej wartości odżywczej. Zarówno w Polsce i USA 
uczniowie wyrzucają różnorodne jedzenie na terenie placówek szkolnych, w tym 
znaczące ilości warzyw i owoców. Sytuację tę może poprawić systematyczna  
i właściwa edukacja, zwłaszcza w systemie szkolnym. 

Magdalena MAZUR w pracy pt. „Ortoreksja jako zagrożenie zdrowotne 
współczesnego człowieka” ukazuje mechanizm dotyczący tego, jak zachowania na 
pozór bezpieczne, np. dbanie o własną sylwetkę, zdrowe odżywianie się może 
przerodzić się w zaburzenie zagrażające naszemu zdrowiu, a nawet życiu. 
Opisane zostanie zjawisko jeszcze mało znane w Polsce, jakim jest ortoreksja. 
Jest to zaburzenie zaliczane do zaburzeń odżywiania się, ale także do zaburzeń 
obsesyjno-kompulsywnych. Rozpoczyna się bardzo niewinnie od stosowania 
zdrowej diety, wybierania produktów tylko wysokiej jakości. Z czasem jednak 
przeradza się w obsesję na punkcie jedzenia i całe życie ortorektyka jest 
podporządkowane właśnie spożywaniu pokarmów. Diety stają się coraz bardziej 
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restrykcyjne, z posiłków wykluczane zostają kolejne produkty. Osoba zaburzona 
zaczyna tracić na wadze, pogarsza się jej samopoczucie, zaczyna izolować się  
od otoczenia czując się niezrozumiana. Niedożywienie odbija się na zdrowiu. 
Nieleczona ortoreksja może z czasem doprowadzić do pojawienia się znanego już 
zaburzenia, jakim jest anoreksja, a to jest już bardzo niebezpiecznie dla życia.  

W następnej pracy Róża PAWŁOWSKA podejmuje zagadnienia z zakresu 
otyłości i nadwagi u dziecka w wieku wczesnoszkolnym w kontekście jego 
funkcjonowania w różnych środowiskach wychowawczych. Autorka definiuje 
pojęcia nadwaga i otyłość. Skupia się na rodzajach otyłości i ich etiologii: 
przyczynach biologicznych, środowiskowych i społecznych oraz psychologicznych. 
Prezentuje także działania profilaktyczne w tym zakresie. W kolejnej części 
prezentuje wyniki badań i pokazuje, jak funkcjonują dzieci otyłe w rodzinie, szkole  
i w grupie rówieśniczej. 

Agnieszka BIELASZKA, Marek KARDAS, Agata KICIAK, Elżbieta 
SZCZEPAŃSKA, Katarzyna KOŁODZIEJ oraz Elżbieta GROCHOWSKA-
NIEDWOROK prezentują zagadnienia z zakresu spożycia produktów typu fast food 
przez młodzież. Celem pracy była ocena spożycia produktów typu fast food przez 
młodzież gimnazjalną i licealną. Badaniem objęto grupę 100 gimnazjalistów oraz 
100 licealistów, w tym 124 dziewcząt i 76 chłopców w wieku od 13 do 18 lat  
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gliwicach. Narzędziem badawczym był 
autorski kwestionariusz ankiety, zawierający 22 pytania. Analizę uzyskanych 
danych przeprowadzono wykorzystując program Statistica Zaobserwowano, że 
uczniowie zbyt często korzystają z dań typu fast food, płeć istotnie wpływa na 
rodzaj spożywanego produktu fast food. Nie wykazano statystycznie istotnych 
zależności pomiędzy wykształceniem a częstością korzystania z lokali fast food. 
Badani uczniowie nie mają prawidłowych nawyków żywieniowych. 

W ostatniej części, Bezpieczeństwo żywności i żywienia – aspekty prawne, 
przedstawiamy pięć opracowań.  

Artykuł Christophera George’a GRUSZCZYŃSKIEGO omawia unijne akty 
prawne regulujące genetycznie zmodyfikowane rośliny. Autor zwraca uwagę na 
fakt, że 70% światowej produkcji roślin GM ma miejsce w USA i Kanadzie, 20%  
w Argentynie, 5% w Brazylii, 4% w Chinach. W krajach UE niewielkie ilości  
w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Czechach. Najczęściej uprawia się soję, 
kukurydzę, rzepak i bawełnę. Około 60% przetworzonych produktów spożywczych 
zawiera soję lub kukurydzę. Stosowanie w paszach organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych zagraża naszemu rolnictwu, środowisku oraz naraża zdrowie 
konsumentów i zwierząt. Nie udowodniono, że żywność pochodząca od zwierząt 
karmionych paszami zawierającymi GMO jest bezpieczna, zaś wyniki niezależnych 
badań wskazują, że należy wykazać jak najdalej posuniętą ostrożność. Jak 
podkreśla autor, ustawy i akty regulujące tzw. współistnienie roślin GM i roślin 
tradycyjnych, polegające np. na wprowadzaniu zapór zasiewowych i odległości 
między uprawami, nie sprawdzają się i nie gwarantują czystości ziarna. 

Iwona WRZEŚNIEWSKA-WAL podejmuje zagadnienia dotyczące 
bezpieczeństwa prawnego żywności GMO w kontekście nowych przepisów 
prawnych ułatwiających zakaz upraw. Skutki uwolnienia GMO do środowiska 
naturalnego mogą być nieodwracalne, gdyż obecny stan nauki pozostawia dużą 
dozę niepewności, a czasem nawet niewiedzę co do przyszłych zdarzeń 
związanych z tym uwalnianiem. Istnieje więc konieczność kontroli ryzyka 



12 
___________________________________________________________________________________________

 

wynikającego z zamierzonego przez człowieka uwalniania do środowiska 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Unijne regulacje dotyczące upraw  
i żywności GMO, mają zapewnić należytą ochronę przed potencjalnym 
zagrożeniami dla człowieka, jakie mogą wiązać się z rozwojem biotechnologii. 
Powyższe regulacje i postrzegane w pewnych obszarach niespójności zostaną 
przedstawione w tym artykule.  

Artykuł Rafała SZPAKOWSKIEGO, Grażyny DYKOWSKIEJ i Adama 
FRONCZAKA opisuje elementarne kwestie dotyczące systemu wczesnego 
ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF). W pracy 
przedstawiono strukturę systemu, mechanizmy przepływu informacji, rodzaje 
komunikatów obowiązujących wewnątrz systemu (notyfikacje), ramy prawne 
regulujące System oraz najnowsze dane empiryczne zebrane przez System 
(2013r.). 

W następnej pracy pt. „Najczęstsze niezgodności dotyczące bezpieczeństwa 
żywności w sklepach spożywczych na podstawie audytów HACCP” Piotr 
STAROWICZ oraz Paulina DROŻYNER zwracają uwagę na fakt, że sklepy 
spożywcze są miejscami, w których żywność może ulegać wielu czynnikom ryzyka, 
takim jak zakażenia mikrobiologiczne czy niewłaściwe warunki przechowywania. 
Krytyczne punkty kontrolne (CCP) są miejscami, w których ryzyko to jest istotnie 
wyższe i musi być szczególnie kontrolowane. Celem inspekcji HACCP jest 
eliminacja lub obniżenie ryzyka w tych punktach. Niektóre niezgodności  
w bezpieczeństwie żywności są wspólne dla większości sklepów spożywczych  
i powinny być znane konsumentom, aby mogli oni kupować żywność 
przechowywaną i eksponowaną w odpowiednich warunkach. 

Artykuł Patrycji ZAJĄC przedstawia z kolei głównie założenia teoretyczne 
Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (System HACCP – ang. 
Hazard Analysis and Critical Control Points), ale odnosi się również do aspektów 
praktycznych. Praca opisuje zasady systemu HACCP, etapy wdrażania systemu 
HACCP oraz ramy prawne funkcjonowania tego systemu. 

Na zakończenie, Г.В. БАКУНОВИЧ, Т.Г. ВИНОГРАДОВА, М.В. МОСКАЛЕВ, 
С.М. МОСКАЛЕВ, omawiają zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego w trakcie 
reformowania sektora rolnego gospodarki Rosji. Zdaniem autorów,  
w szczególności wpływ na te procesy poziomu konkurencyjności i kwalifikacji 
pracowników. Metodami są zdefiniowane ścieżki kształtowanie się mechanizmu 
zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego w sektorze rolniczym gospodarki 
Rosji. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi opracowaniami. 
Liczymy, ze różnorodne treści będące przedmiotem niniejszego tomu spotkają się 
z Państwa szerokim zainteresowaniem.  
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