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Wprowadzenie

Ustawa z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia określiła wymagania
i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie
z przepisami unijnego rozporządzenia Nr 178/2002. Akt ten implementuje także
unijne dyrektywy w obszarze bezpieczeństwa żywności. Służy on zapewnieniu
efektywności prawa unijnego, wyznacza kompetencje i zadania organów krajowej
administracji publicznej, a także reguluje aspekty niepodjęte przez Unię.

W okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej widać wyraźny rozwój prawa
żywnościowego. Zaobserwować można także wzrost zainteresowania prawem żywno-
ściowym zarówno w nauczaniu uniwersyteckim, jak i w praktyce stosowania prawa.
Uczelnie ujmują prawo żywnościowe w programach studiów. Na podstawie własnych
doświadczeń mogę powiedzieć, że studenci chętnie wybierają ten przedmiot. Ponadto
wiele kancelarii prawniczych deklaruje świadczenie usług prawnych w zakresie
prawa żywnościowego, a systemy informacji prawnej i portale orzecznicze wykazują
coraz bogatsze wyniki aktywności orzeczniczej sądów i organów w tej materii.
O rosnącej popularności tej dziedziny świadczą także publikacje. Zdecydowanie naj-
większym zainteresowaniem doktryny cieszy się prawo żywnościowe jako przedmiot
dydaktyczny, o czym świadczą publikacje podręcznikowe, w tym mojego autorstwa
(M. Taczanowski, Prawo żywnościowe, Warszawa 2017; K. Leśkiewicz, Prawo
żywnościowe, Warszawa 2020). Wśród innych opracowań wymienić trzeba pozycję
M. Korzycka, P. Wojciechowski, System prawa żywnościowego, Warszawa 2017, czy
najnowsze opracowanie aspektów jakości zdrowotnej żywności: K. Leśkiewicz (red.),
Legal protection of human health against the unsafe agricultural food, Warszawa
2022. Dwie publikacje z powyższej listy wydane zostały nakładem Wydawnictwa
C.H.Beck. We wskazanych opracowaniach porusza się niektóre wątki uregulowane
ustawą o bezpieczeństwie żywności, jednak wypowiedzi autorów nie mają charakteru
egzegezy tekstów prawnych, właściwych dla komentarzy. Jak dotąd wymieniona
ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia doczekała się jednego opracowania
o charakterze komentarzowym: A. Szymecka-Wesołowska (red.), Bezpieczeństwo
żywności i żywienia. Komentarz, Warszawa 2013. Mając to na uwadze, uzasadnione
jest wydanie opracowania uwzględniającego najnowszy stan prawny.

Celem polityki UE w zakresie bezpieczeństwa żywności jest ochrona konsumen-
tów oraz jednoczesne zagwarantowanie niezakłóconego funkcjonowania jednolitego
rynku. Ponieważ przepisy unijne integrują wymogi produkcji dla całego łańcucha
żywnościowego („od pola do stołu”) z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt na zasadzie
podejścia „jedno zdrowie”, efektywność tej regulacji oddziaływać może nie tylko
na jednostki, lecz implikuje skutki w sferze zdrowia publicznego. Dlatego niniejszy
komentarz zawiera uwagi dotyczące nowych podstaw prawnych systemu bezpieczeń-
stwa żywności i urzędowej kontroli żywności. Jego zakres obejmuje zarówno aspekty
bezpieczeństwa, w tym jakości zdrowotnej żywności, jak i pewnych wątków żywienia.
Istotna część komentarza poświęcona jest objaśnieniom regulacji odpowiedzialności
adresatów przepisów prawa żywnościowego.

IX



Wprowadzenie

Komentarz adresowany jest do wszystkich osób zajmujących się prawem żywno-
ściowym – zarówno od strony badawczej, jak i praktycznej, w szczególności sędziów,
adwokatów czy radców prawnych, a także pracowników administracji publicznej,
studentów i wykładowców.

Poznań, 1 września 2022 r.
dr hab. Katarzyna Leśkiewicz, prof. UAM
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