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Skrócony opis modułu kształcenia 

M uu_uu M ZJ_S I/9 

Kierunek  lub kierunki studiów 
 

Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej 

Nazwa modułu kształcenia,  
także nazwa w języku angielskim 

Prawo żywnościowe 
Food Law 

Język wykładowy 
 

polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia 
 

drugi 

Rok studiów dla kierunku 
 

pierwszy 

Semestr dla kierunku 
 

pierwszy 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

1 (0,7/0,5) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Dr hab. Eugenia Czernyszewicz prof. nadzw. 

Jednostka oferująca moduł 
 

Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa 

Cel modułu 
 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z pojęciem, 
zasadami i wymaganiami międzynarodowego, unijnego i 
krajowego prawa żywnościowego oraz wybranymi regulacjami 
prawnymi pozostającymi w ścisłym związku z prawem 
żywnościowym; nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej 
formalnych źródeł prawa międzynarodowego, unijnego i 
krajowego oraz treści norm prawnych i wykształcenie 
umiejętności korzystania z aktów prawnych regulujących w 
szerokim zakresie kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego i 
jakości produktów żywnościowych. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Treści modułu obejmują następujące zagadnienia: ogólne 
pojęcie prawa i jego cele, formalne źródła prawa 
międzynarodowego, unijnego i krajowego, elementy treści 
normy prawnej, pojęcie, zasady i wymagania 
międzynarodowego, unijnego i krajowego prawa 
żywnościowego,  wymagania wybranych regulacji prawnych 
pozostających w związku z prawem żywnościowym, w tym 
wybrane zagadnienia ustawodawstwa normalizacyjnego, 
przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji, o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny, regulacje prawne związane z organizacją rynku 
owoców i warzyw, rejestracją i ochroną nazw i oznaczeń 
produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach 
tradycyjnych, o GMO, o rolnictwie ekologicznym i inne. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 
 

1.Taczanowski M. Prawo żywnościowe w warunkach 
członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Oficyna Wolters 
Kluwer, Warszawa 2009. 
2.Korzycka-Iwanow M. Prawo żywnościowe. Zarys prawa 
polskiego i wspólnotowego. LexisNexis, Warszawa 2007. 
3.Czernyszewicz E. Wybrane zagadnienia zarządzania 
jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy 
w ogrodnictwie. Wymagania-Systemy-Nadzór. Wyd. UP w 
Lublinie, Lublin 2012. 
4.Akty prawne unijne i krajowe 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 
 

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnej, pogadanka, praca z aktami prawnymi, 
wykonanie opracowania pisemnego, dyskusja. 

 

 
 


