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Cel modułu Zapoznanie studentów ze specyfiką kontroli i certyfikacji żywności produkowanej 

systemem ekologicznym w Polsce i innych krajach europejskich. W ramach zajęć 

teoretycznych zostanie przekazana wiedza dotycząca podstaw prawnych, przebiegu i 

dokumentowania procesu certyfikacji produkcji ekożywności. Zajęcia praktyczne 

umożliwią studentom zdobycie bardziej szczegółowej wiedzy na temat 

poszczególnych działań podejmowanych w ramach certyfikacji produkcji. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Organizacja produkcji i podstawowe wytyczne dotyczące żywności ekologicznej w 

Europie i Polsce. Pojęcie kontroli i certyfikacji żywności. Europejski i krajowy 

system oceny zgodności w produkcji żywności. Rola certyfikacji w ocenie zgodności. 

Krajowy system kontroli i certyfikacji ekożywności, w tym podstawy prawne. 

Kompetencje poszczególnych organów wchodzących w skład systemu. Państwowe i 

prywatne podmioty certyfikujące. Inspektor rolnictwa ekologicznego – nabywanie 

uprawnień. Przebieg procesu certyfikacji. Dokumentowanie procesu kontroli i 

certyfikacji żywności. Zasady wydawania certyfikatów zgodności. Korzyści z 

kontroli i certyfikacji. 
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