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Wstęp   

Rolnictwo ekologiczne jest systemem produkcji rolnej, 
w którym obowiązują przepisy prawa europejskiego. Do 
końca 2008 r. obowiązywały przepisy zawarte w Rozpo-
rządzeniu EWG nr 2092/91. Rozporządzenie to było kil-
kadziesiąt razy zmieniane i uzupełniane, a niektóre jego 
zapisy już się zdezaktualizowały. W 2007 r. ministrowie 
rolnictwa z całej Europy przyjęli nowe przepisy praw-
ne, obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku, które uchy-
liły dotychczasowe, zawarte w Rozporządzeniu EWG 
nr 2092/91. Nowe Rozporządzenie (WE) nr 834/2007  
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produk-
tów ekologicznych,  powiela niektóre artykuły z Rozpo-
rządzenia 2092/91, niemniej jednak, wprowadza zmiany 
w niektórych obszarach rolnictwa ekologicznego. Po raz 
pierwszy nowe rozporządzenie wprowadza zasady eko-
logicznej akwakultury (ryby, raki, krewetki, wodorosty 
etc.), zalegalizowano też produkcję ekologicznego wina  
i drożdży ekologicznych. W celu eliminacji dowolnej in-
terpretacji niektórych zapisów wprowadzono bardziej 
szczegółowe rozwiązania zamieszczając przepisy wyko-
nawcze w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008. 
Ponadto już ukazały się 4 rozporządzenia1, które częścio-
wo zmieniają nowe przepisy.

Nowe rozporządzenie dotyczące rolnictwa ekologiczne-
go i jego produktów, kładzie podwaliny pod trwały roz-
wój produkcji ekologicznej w ramach wspólnych celów  
i zasad przestrzeganych na wszystkich szczeblach produk-
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cji, przygotowania i dystrybucji produktów ekologicznych 
oraz ich kontroli. Rozporządzenie stanowi strategiczny  
i operacyjny dokument otwarty na modyfikacje w przy-
szłości. 

Do opracowania niniejszej broszury wykorzysta-
no dokumenty Unii Europejskiej wraz z komentarza-
mi i publikacjami z zakresu prawodawstwa o rolnictwie 
ekologicznym. Przywołano także nową Polską ustawę  
o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 roku 
[Dz. U. Nr 16, poz. 975]. Nowa ustawa określa zada-
nia oraz właściwość organów administracji publicznej  
i jednostek organizacyjnych w rolnictwie ekologicznym 
w zakresie wykonania ww. przepisów.

Niniejsza broszura może być wykorzystana przez dowol-
ny podmiot gospodarczy zaangażowany w działania na każ-
dym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji oraz zna-
kowania i kontroli produktów ekologicznych. 

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 967/2008 z dnia 29 września 2008 r., zmieniające 
rozporządzenie(WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych [Dz. U. L 264 z 3.10.2008]
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawia-
jące szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia rady (WE) nr 834/2007  
w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów 
trzecich [Dz. U. L 264 z 3.10.2008]
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znako-
wania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znako-
wania i kontroli [Dz. U. nr 337 z 16.12.2008 r.] Rozporządzenie (WE) nr 710 2009 
komisji z dnia 5. 08. 2009 w sprawie zastosowania przepisów odnośnie produkcji 
zwierząt i alg morskich w akwakulturze ekologicznej w przepisach wykonawczych 
do rozporządzenia (WE) nr 834/ 2007 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Będzie ono obowiązywało od dnia 1 lipca 2010.
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Stworzone zostały ogólne wspólnotowe ramy obejmują-
ce zasady ekologicznej produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz 
produktów akwakultury, w tym zasady dotyczące zbioru 
dziko rosnących roślin i wodorostów, zasady konwersji, 
jak również zasady dotyczące produkcji żywności prze-
tworzonej, w tym wina, a także paszy oraz wykorzystania 
produktów i substancji w metodach stosowanych w rol-
nictwie ekologicznym i w trakcie przetwarzania żywności 
ekologicznej. Jednoznaczne określenie celów, zasad i reguł,  
z pewnością przyczyni się do zwiększenia przejrzystości 
tego systemu produkcji rolnej a także do wzrostu zaufania 
klientów, jak również do rozpowszechniania zharmonizowa-
nego rozumienia ekologicznego systemu produkcji rolnej. 

Rolnictwo ekologiczne dowodzi, że nowoczesność i po-
stęp nie muszą oznaczać niszczenia krajobrazu, obniżenia 
żyzności gleby, zanieczyszczenia wód, pogarszania zdro-
wia ludzi i zwierząt oraz marnotrawstwa nieodnawial-
nych zasobów przyrody. 

Rolnictwo ekologiczne jest systemem zrównowa-
żonym pod względem ekologicznym, ekonomicznym  
i społecznym w skali państwa, regionu i wsi ponie-
waż:
- nie obciąża środowiska,
- jest w dużym stopniu niezależne od nakładów ze-

wnętrznych,
- umożliwia przetrwanie wsi i rolnictwa jako kategorii 

społecznych i kulturowych,
- jest odpowiedzią na wyzwania, jakie niesie XXI wiek 

i potrzeba racjonalnego korzystania z dóbr przyrody,
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- jest nowoczesną metodą gospodarowania, zapewniającą 
trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt i wysoką 
jakość biologiczną ziemiopłodów.
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Rozporządzenie nr 834/2007 z dnia  
28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji  
ekologicznej i znakowania produktów  
ekologicznych

Nowe rozporządzenie unijne nr 834/2007 z dnia  
28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej  
i znakowania produktów ekologicznych zawiera 42 arty-
kuły 7 tytułów oraz 11 załączników szczegółowych.

Tytuł I Cel, zakres zastosowania i definicje ( art.1-2)
Tytuł II Cele i zasady produkcji ekologicznej (art. 3-7)
Tytuł III Zasady produkcji   (art.8-22)
Tytuł IV Znakowanie    (art. 23-26)
Tytuł V Kontrole    (art. 27-31)
Tytuł VI Handel z państwami trzecimi (art. 32-33)
Tytuł VII Przepisy końcowe i przejściowe (art. 34-42)

Trwały rozwój produkcji ekologicznej, przy jednocze-
snym zapewnieniu właściwego i sprawnego funkcjonowa-
nia rynku wewnętrznego, zapewnieniu zaufania konsu-
mentów i ochrony ich interesów, jak również zagwaran-
towanie uczciwej konkurencji, jest głównym celem ww. 
rozporządzenia. W produkcji ekologicznej bardzo ważne 
jest stworzenie zrównoważonego systemu zarządzania 
rolnictwem, który:
- uwzględnia systemy i cykle przyrody oraz utrzymuje 

i poprawia zdrowotność gleby, wody, roślin i zwierząt 
oraz równowagę między nimi,

- przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu róż-
norodności biologicznej,
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- korzysta w odpowiedzialny sposób z energii i zasobów 
naturalnych, takich jak woda, gleba, materia organicz-
na i powietrze oraz przestrzega wysokich norm doty-
czących dobrostanu zwierząt, a w szczególności zaspo-
kaja charakterystyczne dla danego gatunku potrzeby 
behawioralne,

- dąży do produkowania szerokiej gamy produktów spo-
żywczych i innych produktów rolnych, zaspokajających 
wymagania konsumentów na towary produkowane 
przy wykorzystaniu procesów niestanowiących zagro-
żenia dla środowiska, zdrowia ludzi, zdrowia roślin ani 
dla zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Rozporządzenie ustanawia wspólne cele i zasady  
w zakresie:
1. Każdego etapu produkcji, przygotowania i dystrybucji 

produktów rolnictwa ekologicznego oraz ich kontroli.
2. Stosowania na etykietach i w reklamach oznaczeń od-

noszących się do następujących produktów rolnych,  
w tym pochodzących z akwakultury, wprowadzonych 
na rynek lub takich, które mogą być wprowadzone na 
rynek: 
- żywych lub nieprzetworzonych produktów rolnych,

- przetworzonych produktów rolnych przeznaczonych 
do spożycia,

- pasz,

- wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i na-
sion do celów uprawy,
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- drożdży przeznaczonych do spożycia lub stosowa-
nych jako pasza2.

Za produkcję ekologiczną nie są uznawane produk-
ty myślistwa i rybactwa pochodzące od dzikich zwie-
rząt. Przepisom nowego rozporządzenia nie podlega 
również żywienie zbiorowe.

 W tym przypadku można zastosować przepisy krajo-
we, a w razie ich braku prywatne normy dotyczące zna-
kowania i kontroli produktów przygotowanych przez za-
kłady żywienia zbiorowego, o ile wspomniane przepisy 
są zgodne z prawem wspólnotowym, a także przyczynia-
ją się do poprawy stanu gleby i zrównoważonego rozwo-
ju rolnictwa. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska,  
a w szczególności zasobów naturalnych, takich jak gleba 
i woda, ekologiczna produkcja zwierzęca powinna być 
z zasady powiązana z użytkami rolnymi, na których 
stosuje się odpowiednie wieloletnie systemy płodozmianu 
wraz z żywieniem zwierząt ekologicznymi paszami, wy-
tworzonymi we własnym gospodarstwie lub przez sąsia-
dujące z nim (inne) gospodarstwa ekologiczne.

2 Do produkcji ekologicznych drożdży wykorzystywane są wyłącznie podłoża wytwo-
rzone ekologicznie, a ekologiczne drożdże nie powinny występować w ekologicznej 
żywności ani paszy wraz z drożdżami nie ekologicznymi. Jednakże we wnioskach  
z 10 lipca 2008 r. panel ekspertów zalecił czasowe zezwolenie na stosowanie 5% 
nieekologicznego ekstraktu drożdżowego jako dodatkowego podłoża do produkcji 
drożdży ekologicznych i źródła azotu, fosforu, witamin i minerałów do momentu 
uzyskania dostępu do ekologicznego ekstraktu drożdżowego. Zgodnie z zasadami 
elastyczności określonymi w art. 22 ust. 2 lit. e) wymienionego rozporządzenia, 
należy zezwolić na stosowanie 5% nieekologicznego ekstraktu drożdżowego do 
produkcji ekologicznych drożdży. Z dniem 31 grudnia 2013 r. drożdże i produkty 
drożdżowe zaliczane będą do składników pochodzenia rolniczego.”;
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Podstawą ekologicznej produkcji roślin jest:

- odżywianie roślin poprzez ekosystem gleby; dlatego 
zakazuje się upraw hydroponicznych, w których ro-
śliny rosną z korzeniami znajdującymi się w podłożu 
obojętnym, z pożywką zawierającą rozpuszczalne sole 
mineralne i substancje odżywcze,

- stosowanie różnorodnych metod upraw; ogranicza 
się stosowanie nawozów oraz środków (o niskiej roz-
puszczalności) użyźniających glebę,

- znacznie ograniczone użycie pestycydów; priorytetowe 
znaczenie nadaje się stosowaniu środków zapobiegaw-
czych w zwalczaniu szkodników, chorób i chwastów. 

Na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91, 
dopuszczono używanie w rolnictwie ekologicznym – na 
szczegółowo określonych warunkach – niektórych środ-
ków ochrony roślin, nawozów sztucznych, środków użyź-
niających glebę, a także niektórych nieorganicznych ma-
teriałów paszowych, dodatków paszowych oraz substancji 
wspomagających procesy przetwarzania pasz, a także nie-
których środków myjących i dezynfekujących. Na podsta-
wie art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, moż-
liwe będzie dodawanie do tych wykazów innych produk-
tów i substancji w przyszłości. 
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Wymogi organizacyjne niezbędne 
do uzyskania certyfikatu

Zasady kontroli i zobowiązania podmiotów gospo-
darczych

Podmiot gospodarczy, podejmujący produkcję żywno-
ści w ekologicznym systemie produkcji rolnej, zobowią-
zany jest w odpowiednim terminie zawiadomić jednostkę 
certyfikującą lub organ kontroli o wprowadzeniu w życie,
po raz pierwszy zobowiązania do wykonywania czynno-
ści zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej, a także do 
zaakceptowania środków przewidzianych na podstawie 
zasad produkcji ekologicznej (w przypadku naruszenia 
lub nieprawidłowości).  

Zgłoszenie składa się na formularzu opracowanym 
przez Głównego Inspektora Jakości i Handlu Artykuła-
mi Rolno-Spożywczymi, udostępnionym na stronie in-
ternetowej administrowanej przez ten organ. Wyłącza się  
z obowiązku zgłaszania podmioty gospodarcze zajmujące 
się handlem detalicznym, pod warunkiem, że podmioty 
te nie wytwarzają, nie przygotowują, ani nie przechowują 
tych produktów w celach innych, niż odnoszące się do 
punktów sprzedaży, ani nie przywożą takich produktów  
z krajów trzecich, np. małe lokalne sklepy, których asor-
tyment produktów ekologicznych jest ograniczony. Punk-
ty takie, podlegają jednak kontroli urzędowej, która we-
ryfikuje m. in. poprawność oznakowania tych produktów.
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Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa 
ekologicznego przyjmują upoważnione jednostki certyfi-
kujące, znajdujące się w wykazie opublikowanym przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przekazują one 
Głównemu Inspektorowi wykaz producentów ekologicz-
nych, którzy:
- dokonali zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie 

rolnictwa ekologicznego i spełnili określone w przepi-
sach dotyczących rolnictwa ekologicznego warunki do 
prowadzenia tej działalności,

- zostali wyłączeni z kontroli, lub też
- dokonali zmian w zgłoszeniu podjęcia działalności  

w zakresie rolnictwa ekologicznego. 

Główny Inspektor w ramach nadzoru nad produkcją 
ekologiczną, oprócz kontroli prowadzonej przez Inspek-
cję na podstawie przepisów o jakości handlowej artyku-
łów rolno-spożywczych, może sprawdzić u producentów 
ekologicznych, czy produkcja ekologiczna jest zgodna  
z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego. Udo-
stępnia także, na wniosek zainteresowanego podmiotu, 
dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i pro-
ducentów ekologicznych.

Jednostka certyfikująca ogłasza na swojej stronie in-
ternetowej wykaz producentów ekologicznych (zgodnie 
z Dz. U. Nr 116 poz. 97). Udostępnia także, za pośred-
nictwem środków komunikacji elektronicznej, na wniosek 
zainteresowanego podmiotu wykaz producentów ekolo-
gicznych objętych kontrolą, prowadzoną przez tę jednost-
kę. Wykaz zawiera również dane i informacje dotyczące 
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produktów rolnictwa ekologicznego wytworzonych przez 
każdego z producentów ekologicznych. Dane i informacje 
obejmują wielkość produkcji ekologicznej poszczególnych 
produktów rolnictwa ekologicznego wytworzonych przez 
każdego z tych producentów.

Producent ekologiczny ubiegający się o pozwolenie 
na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym produk-
tów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia  
nr 834/2007 (dotyczy to w szczególności materiału na-
siennego, sadzeniowego i szkółkarskiego oraz środków 
ochrony biologicznej, niespełniających wymagań określo-
nych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego), 
składa wniosek o wydanie takiego pozwolenia do Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działal-
ności przez tego producenta. 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa, w drodze decyzji, na zasadach określonych w art. 45 
rozporządzenia nr 889/2008, wydaje, odmawia wydania, 
zmienia lub cofa pozwolenie na zastosowanie w rolnic-
twie ekologicznym produktów niespełniających wymagań 
określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekolo-
gicznego. W sprawach dotyczących pozwoleń, a także re-
jestracji w bazie danych nie pobiera się opłat. 
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Zmiana w przedmiocie kontroli 
Podmiot gospodarczy jest zobowiązany w odpowied-

nim terminie zawiadomić jednostkę certyfikującą lub
organ kontroli o wszelkich zmianach, które dokonano  
w gospodarstwie, w stosunku do opisu zawartego w zgło-
szeniu. W przypadku gospodarstw rolnych rozpoczynają-
cych wdrażanie systemu rolnictwa ekologicznego ważne 
jest także podanie terminu, od którego producent zaprze-
stał stosowania produktów niedozwolonych w produkcji 
ekologicznej na danych działkach oraz podanie nazwy 
uprawnionego podmiotu, któremu podmiot gospodarczy 
powierza kontrolę swojego przedsiębiorstwa. Uszczegó-
łowienie przedmiotu kontroli w odniesieniu do roślin  
i produktów z roślin uprawnych lub dziko rosnących, 
określono w art. 70, a w odniesieniu do produkcji - w art. 
74 rozp. 889/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku.

Wizyty kontrolne 
Organ kontroli lub jednostka certyfikująca przeprowa-

dza fizyczną kontrolę wszystkich podmiotów gospodar-
czych co najmniej raz w roku. Organy kontrolne mogą 
pobierać do badania próbki produktów niedozwolonych 
w produkcji ekologicznej lub celem sprawdzenia technik 
produkcji niezgodnych z zasadami produkcji ekologicz-
nej. Analizy takie należy koniecznie wykonać w przy-
padku podejrzenia zastosowania produktów niedozwolo-
nych w produkcji ekologicznej. Po każdej wizycie kontro-
lnej sporządzane jest sprawozdanie z kontroli, które jest 
współpodpisywane przez osobę odpowiedzialną za daną 
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jednostkę lub jej przedstawiciela oraz inspektora. Ponad-
to organ kontroli lub jednostka certyfikująca przeprowa-
dzają niezapowiedziane wyrywkowe wizyty kontrolne  
w oparciu o ogólną ocenę ryzyka niezgodności z zasa-
dami produkcji ekologicznej, z uwzględnieniem wyników 
poprzednich kontroli, ilości produktów objętych kontrolą 
oraz ryzyka zamiany produktów.

Gwarancją, że produkty rolnictwa ekologicznego są 
wytwarzane zgodnie z wymogami ustanowionymi na 
mocy wspólnotowych norm prawnych dotyczących pro-
dukcji ekologicznej (na każdym etapie produkcji, przy-
gotowania i dystrybucji produktów ekologicznych) jest 
kontrola przeprowadzana przez upoważnione jednostki 
certyfikujące3 

Przeprowadzenie kontroli jest odpłatne. W przypad-
ku pozytywnego wyniku kontroli rolnik może otrzymać 
dotację do powierzchni upraw, której wysokość częścio-
wo rekompensuje poniesione koszty. Koszt kontroli, jak 
i wysokość dotacji zależą od wielkości gospodarstwa. 
Podczas kontroli sprawdza się produkcję w gospodar-
stwie pod kątem spełnienia wymogów rozporządzenia 
nr 834/2007 oraz 889/2008 r. i zapisuje spostrzeżenia  
w protokole z kontroli, m. in.: źródło zakupu nasion, zapi-
sy zakupu i rachunki nawozów i środków ochrony roślin, 
pochodzenie dokupowanych zwierząt, źródło pasz dla 

3 W ramach systemu kontroli ustanowionego i zarządzanego zgodnie z zasada-
mi określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego  
i Rady (WE) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przepro-
wadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym 
oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
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zwierząt, metody leczenia zwierząt oraz sposoby zapo-
biegania chorobom, metody chowu zwierząt, dokumenty 
świadczące o pochodzeniu nasion i wegetatywnego ma-
teriału rozmnożeniowego, zwierząt, nawozów i substancji 
poprawiających glebę oraz pasz i dodatków paszowych.

Protokół z kontroli podpisywany jest przez inspektora 
jednostki certyfikującej oraz przez producenta rolnego.
Jeśli ocena zgodności jest pozytywna gospodarstwo 
otrzymuje zaświadczenie o zaliczeniu okresu przesta-
wiania, a po jego zakończeniu – certyfikat zgodności.

Certyfikaty zgodności wydane na podstawie przepi-
sów dotychczasowych zachowują ważność do dnia upły-
wu terminu ich ważności podanego na certyfikacie.
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Zasady ekologicznej  
produkcji rolnej

Ogólne reguły produkcji rolnej: 
1. Zakaz stosowania i korzystania z produktów wytwo-

rzonych z GMO do produkcji ekologicznej żywności, 
do produkcji pasz, do przetwórstwa. Zakaz stosowania 
środków ochrony roślin, nawozów, środków poprawia-
jących glebę, nasion i materiału rozmnożeniowego, mi-
kroorganizmów i zwierząt, które zawierają organizmy 
GMO4.

2. Zakaz stosowania promieniowania jonizującego do-
tyczy żywności lub paszy ekologicznej lub surowców 
stosowanych w żywności lub produkcji paszy.

Ogólne zasady produkcji rolnej:
Gospodarstwo rolne może być zarządzane zgodnie  

z wymogami produkcji ekologicznej, w całości lub jego 
części, tzw. produkcja równoległa (Art. 40 Rozporządze-
nia Komisji (WE) nr 889). W przypadku rozdziału go-
spodarstwa na dwie odrębne jednostki lub miejsca pro-
dukcji akwakultury (z których nie wszystkie są zarządza-
ne zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej), należy:

4 Podmioty gospodarcze mogą polegać na informacji zawartej na etykietach towarzy-
szących produktowi lub innym dokumencie towarzyszącym, umieszczonych lub do-
starczonych zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE, rozporządzeniem (WE) 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września w sprawie genetycznie zmody-
fikowanej żywności i paszy (Dz. U. L 368 z 23.12.2006 r., str. 99)
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- oddzielić ziemię, zwierzęta i produkty używane do 
produkcji ekologicznej lub wytworzone w jej ramach, 
od tych, wykorzystywanych do produkcji nieekologicz-
nej,  

- prowadzić odpowiednią oddzielną dokumentację po-
twierdzającą podział,

- utrzymywać  różne gatunki zwierząt w obrębie obu 
jednostek gospodarskich,

- rozdzielić miejsca produkcji w obrębie obu jednostek, 
w przypadku akwakultury,

- uprawiać różne odmiany roślin w obu jednostkach go-
spodarskich.
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Zasady produkcji roślinnej

1. W produkcji roślinnej stosuje się praktyki uprawy 
rolnej, które przyczyniają się wyłącznie do utrzy-
mania lub zwiększenia materii organicznej gleby  
i zapobiegają jej erozji: 

- wieloletni płodozmian z wykorzystaniem roślin 
strączkowych i innych roślin na nawóz zielony,

- obornik i materiał organiczny (najlepiej przekompo-
stowany) pochodzący z produkcji zwierzęcej,

- dopuszcza się stosowanie preparatów biodynamicz-
nych,

- nie stosuje się nawozów mineralnych azotowych,
- nawozy mineralne i poprawiające glebę, mogą być 

stosowane tylko wówczas, gdy zostały dopuszczone 
do stosowania w produkcji ekologicznej,

- środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania  
w rolnictwie ekologicznym,

- do wytworzenia produktów innych niż nasiona  
i wegetatywny materiał rozmnożeniowy wypro-
dukowany metodami ekologicznymi – stosuje się 
wyłącznie nasiona oraz materiał wyprodukowany 
metodami ekologicznymi. Należy tutaj rozumieć, 
że roślina mateczna w przypadku nasion i roślina 
żywicielska w przypadku wegetatywnego materiału 
rozmnożeniowego (np. przez odkłady) jest uprawia-
na zgodnie z zasadami ekologicznymi w rozumieniu 
analizowanego rozporządzenia, co najmniej przez 
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jedno pokolenie, a w przypadku roślin wieloletnich, 
co najmniej przez dwa sezony wegetacyjne5.

5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r.  
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości ma-
teriału siewnego (Dz. U. Nr 59 z 2004 r. poz. 565).

Wykaz nasion, materiału siewnego i wegetatywnego 
materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego 
metodami ekologicznymi oraz wykaz dostawców 
ekologicznego materiału siewnego – prowadzone 
są przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa i można je znaleźć na stronie 
internetowej:  www.piorin.gov.pl

2. Za metodę ekologicznej produkcji rolnej uznaje się 
także zbieranie roślin dziko rosnących lub ich czę-
ści, rosnących na obszarach naturalnych, w lasach 
i na obszarach rolniczych, pod warunkiem, że: ob-
szary te nie zostały poddane działaniu innych środków 
niż dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekolo-
gicznym; zbieranie nie wpływa na równowagę siedli-
ska przyrodniczego ani na utrzymanie gatunków na 
obszarze zbioru.
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3. Zasady produkcji wodorostów6

Wodorosty lub ich części, uznaje się za produkcję eko-
logiczną, pod warunkiem, że obszary ich występowania 
charakteryzują się jakością równoważną wodom, w której 
żyją skorupiaki i są odpowiednie ze zdrowotnego punktu 
widzenia7, a ich zbieranie nie narusza stabilności siedlisk 
naturalnych w dłuższej perspektywie czasowej. 

Nie zbiera się dziko rosnących wodorostów jadalnych 
w obszarach niespełniających kryteriów klasy A lub kla-
sy B8. Uprawa wodorostów wskazana jest w obszarach 
przybrzeżnych, które pod względem środowiskowym  
i zdrowotnym dorównują co najmniej obszarom opisanym 
wyżej, a dodatkowo – na wszystkich etapach produkcji; 
od zbioru młodych wodorostów do zbioru wodorostów 
dojrzałych – stosuje się zrównoważone praktyki (tj. utrzy-
manie szerokiej puli genowej, regularne zbieranie w celu 
uzupełnienia zapasów kultur hodowlanych itp.). Nawozy 
stosuje się wyłącznie wtedy, gdy zostały dopuszczone do 
stosowania w rolnictwie ekologicznym.

6 Obszary występowania wodorostów, muszą charakteryzować się bardzo dobrą 
jakością ekologiczną zdefiniowaną w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., ustanawiającej ramy wspólnoto-
wego działania w dziedzinie polityki wodnej. ( Dz. U. L 327 z 22.12.2001 r, s.1). 
Dyrektywa zmieniona decyzją nr  2455/2001/WE (Dz. U. L 331 z 15.12.2001). 

7 Dyrektywa 2006/113/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 roku.

8 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące 
organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwie-
rzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. (Dz. U. L 139 z 30.04.2004,  
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Aktualny rejestr środków ochrony roślin 
zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie
ekologicznym, prowadzi Instytut Ochrony Roślin  
w Poznaniu. Wykaz tych środków można  znaleźć 
na stronie internetowej:  www.ior.poznan.pl
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Zasady produkcji zwierzęcej

Produkcja zwierzęca ma podstawowe znaczenie w or-
ganizacji produkcji rolnej w gospodarstwach ekologicz-
nych, ponieważ dostarcza materii organicznej i substan-
cji odżywczych dla uprawianej gleby, przyczyniając się  
w ten sposób do poprawy jej stanu i zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa.

 Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska, a w szcze-
gólności zasobów naturalnych, takich jak gleba i woda, 
ekologiczna produkcja zwierzęca powinna być z zasady 
powiązana z ekologiczną produkcją roślinną, z ekologicz-
nymi paszami, wytworzonymi przez dane gospodarstwo 
lub przez sąsiadujące z nim gospodarstwa ekologiczne.

Ponieważ ekologiczny chów zwierząt jest działalnością 
powiązaną z użytkami rolniczymi, zwierzęta powinny 
mieć, jeżeli jest to możliwe, dostęp do otwartej przestrze-
ni lub pastwisk. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
warunki w pomieszczeniach dla zwierząt, praktyki ho-
dowlane i obsadę zwierząt. Ponadto należy wybierać rasy 
zwierząt, zwracając uwagę na zdolność zwierząt do przy-
stosowania się do lokalnych warunków.

System ekologicznej produkcji zwierzęcej powinien 
wspierać wzbogacanie materiału genetycznego zwierząt 
chowanych zgodnie z zasadami ekologicznego chowu  
i przyczyniać się do zwiększenia samodzielności sektora, 
gwarantując w ten sposób jego rozwój.  
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W pełnym cyklu produkcyjnym różnych gatunków 
zwierząt winny znaleźć się wyłącznie zwierzęta pocho-
dzące z chowu ekologicznego. 

W oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 889/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wdra-
żania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie 
produkcji ekologicznej i oznakowania produktów ekolo-
gicznych określone zostały również zasady chowu jeleni, 
danieli i strusi ekologicznych, a także wymagania doty-
czące wolnorosnących ras drobiu oraz wymagania doty-
czące maksymalnej obsady zwierząt. Komisja Europej-
ska przedstawiła także zasady produkcji drożdży i wina, 
a przepisy dotyczące akwakultury zostały ogłoszone  
w sierpniu 2009 r. Poza ogólnymi zasadami produkcji 
zwierzęcej stosuje się ponadto następujące zasady szcze-
gółowe:

Pochodzenie zwierząt ekologicznych 

1. Przy wyborze ras lub linii należy brać pod uwagę 
zdolność zwierząt do przystosowania się do miejsco-
wych warunków, ich żywotność i odporność na choro-
by. Dodatkowo należy kierować się możliwością unik-
nięcia określonych chorób lub problemów zdrowotnych 
związanych z niektórymi rasami lub liniami wykorzy-
stywanymi w intensywnej produkcji, takich jak zespół 
napięcia u świń, zespół BSE (mięso jasne, miękkie, 
cieknące), nagła śmierć, spontaniczne poronienie oraz 
trudne porody wymagające cesarskiego cięcia.
Pierwszeństwo należy dać rodzimym rasom i liniom.
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2. W przypadku pszczół pierwszeństwo przysługuje ra-
som europejskim Apis mellifera i ich miejscowym eko-
typom.

Pochodzenie zwierząt nieekologicznych

Nowa regulacja prawna zezwala na zakup zwierząt do 
celów rozrodu pochodzących ze źródeł konwencjonalnych 
bez zwracania się do jednostki kontrolnej o wydanie ze-
zwolenia. Producent rolny musi posiadać dowód kupna 
zwierzęcia (rachunek, faktura, umowa kupna-sprzeda-
ży) oraz odnotować zakup w rejestrze zakupu zwierząt.  
W przypadku, gdy stado jest utworzone po raz pierwszy, 
młode ssaki nieekologiczne należy natychmiast po odsa-
dzeniu chować zgodnie z zasadami produkcji ekologicz-
nej. 

Ograniczenia obowiązujące przy wprowadzeniu zwie-
rząt do stada:
a) bawoły, cielęta oraz źrebięta muszą być w wieku poni-

żej szóstego miesiąca życia;
b) jagnięta i koźlęta muszą być w wieku poniżej sześć-

dziesięciu dni;
c) prosięta muszą ważyć mniej niż 35 kg.

W przypadku odnawiania stada, liczba samic ssaków 
podlega następującym rocznym ograniczeniom:
a) maksymalnie 10% dorosłych zwierząt koniowatych 

lub bydła, włączając gatunki bubalus i bizon, oraz  
20% dorosłych świń, owiec i kóz mogą stanowić samice;
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b) w przypadku jednostek składających się z mniej niż 
10 sztuk koniowatych lub bydła, lub mniej niż pięciu 
świń, owiec lub kóz, odnowienie, o którym mowa po-
wyżej, ogranicza się do maksymalnie jednego zwierzę-
cia w roku. 
Odsetki te mogą zostać zwiększone do 40% po uzyska-

niu zgody właściwego organu w przypadkach, gdy znacz-
nie zwiększa się gospodarstwo, kiedy zmienia się rasę, 
kiedy rozwija się nową specjalizację w chowie zwierząt 
gospodarskich, kiedy rasy zagrożone są wyginięciem.

Odnawianie pasiek
Przy odnowie pasiek dopuszcza się włączanie do jednost-

ki produkcji ekologicznej rocznie 10% matek pszczelich  
i rojów nieekologicznych, z zastrzeżeniem, że te matki 
pszczele i roje zostaną umieszczone w ulach zawierają-
cych plastry lub węzę pochodzące z jednostek produkcji 
ekologicznej.

Zasady dotyczące warunków  
w pomieszczeniach inwentarskich

1. Budynek przeznaczony do chowu zwierząt musi 
umożliwiać wydajną naturalną wentylację i dopływ 
naturalnego światła. Izolacja, ogrzewanie i wentylacja 
budynków muszą zapewniać utrzymanie obiegu po-
wietrza, temperatury, względnej wilgotności powietrza 
oraz stężenia  gazów nieszkodliwego dla zwierząt. 

2. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich nie są 
obowiązkowe na terenach o odpowiednich warun-
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kach klimatycznych, umożliwiających zwierzętom 
przebywanie na otwartej przestrzeni.

3. Obsada zwierząt gospodarskich w budynkach musi 
zapewniać im komfort i dobrostan oraz umożliwiać 
realizację potrzeb zachowawczych. Zwierzętom nale-
ży udostępnić wystarczającą przestrzeń do naturalnego 
poruszania się. Minimalne powierzchnie pomieszczeń  
i otwartych wybiegów, a także inne właściwości budyn-
ków odpowiednie dla różnych gatunków oraz kategorii 
zwierząt zawarto w aneksie do niniejszego opracowania.
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Szczegółowe warunki dotyczące pomieszczeń 
oraz praktyk gospodarskich dla drobiu

1. Zabrania się trzymania drobiu w klatkach. 
2. Ptactwo wodne musi mieć dostęp do strumienia, stawu, 

jeziora lub sadzawki w każdym przypadku, gdy pozwa-
lają na to warunki atmosferyczne i higieniczne.

3. Kurniki muszą spełniać następujące warunki:
• przynajmniej jedna trzecia powierzchni podłogi 

musi być lita, to znaczy nie może być zbudowana  
z listew ani krat, oraz musi być pokryta ściółką, 
taką jak słoma, wióry drzewne, piasek lub torf; 

• powierzchnia pomieszczeń dla kur niosek musi za-
pewniać miejsce do gromadzenia odchodów;

• kurniki muszą być wyposażone w grzędy w ilości 
i rozmiarach proporcjonalnych do wielkości grupy  
i  ptaków, 

• muszą mieć otwory wejściowe/wyjściowe o rozmia-
rach dostosowanych do wielkości ptaków, łączna 
długość tych otworów musi wynosić przynajmniej  
4 m na 100 m2 powierzchni pomieszczeń przezna-
czonych dla ptaków;

• w żadnym kurniku nie może przebywać więcej niż: 
- 4800 kurcząt; 
- 3000 kur niosek;
- 5200 perliczek; 
- 4000 samic kaczki piżmowej lub kaczki pekiń-

skiej lub 
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- 3200 samców kaczki piżmowej lub kaczki pekiń-
skiej bądź innych kaczek;

- 2500 kapłonów, gęsi lub indyków. 
Całkowita powierzchnia użytkowa kurników dla drobiu 

przeznaczonego do produkcji mięsnej w jednej jednostce 
nie może przekraczać 1 600 m2;

• kurniki muszą być skonstruowane w sposób umożli-
wiający ptakom łatwy dostęp do obszarów na otwar-
tej przestrzeni.

Aby zapobiec stosowaniu intensywnych metod produk-
cji, należy zapewnić, aby chów drobiu trwał do osiągnię-
cia przez drób minimalnego wieku ubojowego, albo aby 
utrzymywano wolno rosnące rasy i linie drobiu.

W przypadku gdy dany podmiot gospodarczy nie ko-
rzysta z wolno rosnących ras i linii drobiu, obowiązuje 
następujący minimalny wiek ubojowy:
- 81 dni w przypadku kurcząt;
- 150 dni w przypadku kapłonów;
- 49 dni w przypadku kaczek pekińskich;
- 70 dni w przypadku samic kaczek piżmowych;
- 84 dni w przypadku samców kaczek piżmowych;
- 92 dni w przypadku kaczek mulard;
- 94 dni w przypadku perliczek;
- 140 dni w przypadku indyków i gęsi przeznaczonych 

na cele kulinarne oraz 100 dni w przypadku samic in-
dyka.
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Właściwy organ państwa członkowskiego określa kry-
teria dotyczące ras i linii wolno rosnących lub sporządza 
ich wykaz, a także udostępnia te informacje podmiotom 
gospodarczym innym niż państwa członkowskie i Komi-
sja.

Zakaz produkcji zwierzęcej bez gruntów rolnych 

Zabrania się produkcji zwierzęcej bez gruntów rolnych, 
tzn. w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy nie dysponuje 
gruntami rolnymi lub nie zawarł pisemnego porozumie-
nia o współpracy z innym podmiotem gospodarującym 
ekologicznie.

Jednoczesna produkcja zwierząt ekologicznych  
i nieekologicznych

1. Zwierzęta nieekologiczne mogą być obecne w gospo-
darstwie, pod warunkiem, że są one utrzymywane  
w jednostkach, których budynki i działki są wyraźnie 
oddzielone od jednostek produkujących zgodnie z za-
sadami produkcji ekologicznej i chów obejmuje inny 
gatunek zwierząt.

2. Zwierzęta nieekologiczne mogą każdego roku korzy-
stać, w ograniczonym czasie, z pastwisk ekologicznych 
pod warunkiem, że zwierzęta te pochodzą z systemu 
chowu określonego w ust. 3 lit. b) i pod warunkiem, 
że zwierzęta chowane ekologicznie nie są w tym sa-
mym czasie obecne na pastwisku.

3. Zwierzęta chowane ekologicznie można wypasać na 
wspólnym terenie, pod warunkiem, że:
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a) na odnośnych gruntach w ciągu ostatnich trzech 
lat nie stosowano produktów innych niż dozwolone  
w produkcji ekologicznej,

b) zwierzęta nieekologiczne korzystające z danych ob-
szarów pochodzą z systemu chowu odpowiadającego 
systemom opisanym w art. 36 rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005 lub w art. 22 rozporządzenia (WE)  
nr 1257/1999,

c) produkty pochodzenia zwierzęcego wytworzone 
przez zwierzęta ekologiczne w trakcie korzystania  
z tych obszarów nie są uznawane za produkty eko-
logiczne, chyba że zostanie przedstawiony przeko-
nujący dowód wskazujący na odpowiednie odizolo-
wanie tych zwierząt.

Zwierzęta można wypasać na obszarach nieekologicz-
nych w trakcie spędu, gdy są pędzone z jednego pastwi-
ska do drugiego. Ilość paszy nieekologicznej w postaci 
trawy i innych roślin, nie może przekraczać 10% łącznej 
rocznej dawki pokarmowej. Ilość tę oblicza się w stosun-
ku rocznym jako udział procentowy suchej masy pasz 
pochodzenia rolniczego.

Pasza pochodząca z własnego gospodarstwa  
lub z innych gospodarstw ekologicznych 

1. W przypadku zwierząt roślinożernych, z wyjątkiem 
corocznego okresu, gdy zwierzęta są na sezonowym 
wypasie bydła zgodnie z art. 17 ust. 4, przynajmniej 
50% paszy pochodzi z samego gospodarstwa rolnego 
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lub, w przypadku, gdy nie jest to możliwe, jest produ-
kowane we współpracy z innymi gospodarstwami eko-
logicznymi znajdującymi się zasadniczo w tym samym 
regionie.

2. W przypadku pszczół na zakończenie sezonu produk-
cyjnego rodziny należy pozostawić z zapasem miodu  
i pyłku wystarczającym do przetrwania zimy. Dopusz-
cza się sztuczne dokarmianie rodziny pszczelej, gdy 
przetrwanie ula jest zagrożone w wyniku warunków 
klimatycznych i wyłącznie w okresie między ostatnim 
zbiorem miodu a 15 dniem przed rozpoczęciem następ-
nego okresu pożytku nektaru i spadzi. W dokarmianiu 
należy stosować ekologiczny miód, ekologiczny syrop 
cukrowy lub ekologiczny cukier.

Pasza zaspokajająca potrzeby żywieniowe 
zwierząt

1. Wszystkie młode ssaki należy karmić naturalnym 
mlekiem, najlepiej mlekiem matki przez okres, który 
powinien wynosić, zależnie od gatunku, co najmniej 
trzy miesiące dla bydła, łącznie z gatunkami bubalus 
i bizon, i zwierząt z rodziny koniowatych, 45 dni dla 
owiec i kóz oraz 40 dni dla świń.

2. System chowu zwierząt roślinożernych należy oprzeć 
na najwyższym wykorzystaniu pastwisk, stosownie do 
ich dostępności w różnych porach roku. Co najmniej 
60% suchej masy dziennej dawki pokarmowej zwierząt 
roślinożernych powinna stanowić pasza objętościowa, 
zielona, susz paszowy lub kiszonka. Dopuszcza się ob-
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niżenie udziału tych pasz do 50 % dla zwierząt prze-
znaczonych do produkcji mlecznej na okres najwyżej 
trzech miesięcy we wczesnej laktacji.

3.  Do dziennej dawki pokarmowej świń i drobiu należy 
dodawać paszę objętościową, zieloną, susz paszowy lub 
kiszonkę. Trzymanie zwierząt gospodarskich w warun-
kach, które mogą prowadzić do anemii, lub stosowanie 
diety powodującej taki skutek - jest zabronione. Tucz 
musi być odwracalny na każdym etapie procesu cho-
wu. Zabronione jest wymuszone karmienie zwierząt.

Pasze w okresie konwersji 
1. Średnio do 30% składu pokarmu mogą stanowić pa-

sze pochodzące z produkcji w okresie konwersji.  
W przypadku, gdy pasze z produkcji w okresie kon-
wersji pochodzą z gruntów należących do danego go-
spodarstwa, odsetek ten można zwiększyć do 60%.

2.  Do 20% całkowitej średniej ilości pasz, którymi kar-
mione są zwierzęta gospodarskie, może pochodzić  
z wypasania lub zbiorów na pastwiskach trwałych lub 
działkach z uprawami roślin wieloletnich w pierw-
szym roku konwersji, pod warunkiem, że są one czę-
ścią samego gospodarstwa i że nie stanowiły one czę-
ści jednostki produkcji ekologicznej tego gospodarstwa  
w ostatnich pięciu latach. W przypadku stosowania za-
równo pasz w okresie konwersji, jak i pasz pochodzą-
cych z działek będących w pierwszym roku konwersji, 
całkowity łączny procent takich pasz nie może prze-
kraczać maksymalnego procentu określonego w ust. 1.
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Zasady  ekologicznej  produkcji  
przetworzonej  paszy  i  żywności 

Dodatki, środki pomocnicze i inne substancje  
i składniki stosowane w przetwórstwie żywności  
i pasz, a także inne praktyki stosowane w przetwór-
stwie, takie jak wędzenie muszą spełniać zasady do-
brych praktyk produkcyjnych. Podmioty gospodarcze 
produkujące przetworzone pasze i żywność ustanawiają 
i uaktualniają odpowiednie procedury opierające się na 
systematycznej identyfikacji krytycznych etapów prze-
twórstwa. Stosowanie tych procedur musi gwarantować, 
że wytwarzane produkty przetworzone spełniają zasady 
produkcji ekologicznej.

Podmioty gospodarcze muszą:

- podejmować środki ostrożności w celu uniknięcia 
ryzyka zanieczyszczenia przez niedozwolone sub-
stancje lub środki

- wdrażać odpowiednie działania w zakresie czysz-
czenia, monitorować ich skuteczność i prowadzić 
ich ewidencję

- zapewnić, aby produkty nieekologiczne nie były 
wprowadzane do obrotu z oznaczeniem odnoszącym 
się do ekologicznych metod produkcji.
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Podmiot gospodarczy powinien:
- prowadzić działania w sposób ciągły, aż do ich cał-

kowitego zakończenia, w oddzielnym miejscu lub  
w innym terminie, w sposób zapewniający, że są one 
fizycznie lub chronologicznie odseparowane od podob-
nych działań wykonywanych na produktach nieekolo-
gicznych; 

- przechowywać dokumentację przed i po zakończeniu 
przetwarzania paszy i żywności;

- powiadamiać o tym organ lub jednostkę kontrolną  
i udostępniać aktualny rejestr wszystkich działań  
i przetworzonych ilości produktów;

- podejmować konieczne środki w celu zapewnienia 
możliwości identyfikacji partii i uniknięcia mieszania
się lub zamiany z produktami nieekologicznymi;

- prowadzić działania na produktach ekologicznych wy-
łącznie po odpowiednim oczyszczeniu urządzeń pro-
dukcyjnych.

Użycie niektórych produktów i substancji w prze-
twórstwie żywności
1. W przetwórstwie żywności ekologicznej9, z wyjątkiem 

wina, można stosować wyłącznie następujące substancje:
a) substancje wymienione w załączniku VIII do roz-

porządzenia 889/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku 
Dz. U. Nr 337 z 16 grudnia 2008; 

9  Do celów art. 19 ust. 2 lit. b) stosować rozporządzenie (WE) nr 834/ 2007
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b) preparaty mikroorganizmów i enzymy zazwyczaj 
stosowane w przetwórstwie żywności;

c) substancje i produkty oznakowane jako naturalne 
substancje zapachowe lub naturalne preparaty zapa-
chowe;

d) barwniki do znakowania mięsa i jaj tuszem;
e) wodę pitną i sól (zawierające jako główny skład-

nik chlorek sodu lub potasu), zazwyczaj stosowane  
w przetwórstwie spożywczym;

f) wyłącznie dozwolone minerały (wraz z pierwiastka-
mi śladowymi), witaminy, aminokwasy i mikroele-
menty, o ile ich użycie jest wymagane w środkach 
spożywczych, w skład których wchodzą.

2. Do celów obliczeń, że conajmniej 25% masy składni-
ków pochodzenia rolniczego w żywności przetworzo-
nej stanowią składniki ekologicznej przyjmuje sie że:

a) dodatki do żywności 
- E160b - annato biksyna norbiksyna,
- E306 - ekstrakt bogaty w tokoferol,
- E322 - lecytyny,
- E410 - mączka chleba świętojańskiego,
- E412 - guma guar,
- E414 - guma arabska,
- E440 - pektyna

b) preparatów i substancji, o których mowa w punk-
cie 1 b) - f) oraz substancji zawartych w załączniku 
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VIII do rozporządzenia 889/2008 z dnia 15 grud-
nia 2008 roku (Dz. U. Nr 337 z 16 grudnia 2008) 
nieoznaczonych gwiazdką w kolumnie zawierającej 
numer kodowy nie należy uwzględniać jako skład-
ników pochodzenia rolniczego.

3. Stosowanie substancji wymienionych zostanie poddane 
ponownej ocenie przed 31 grudnia 2010 r.:
a) azotyn sodu i azotan potasu pod kątem wycofania 

tych dodatków do żywności;
b) dwutlenek siarki i pirosiarczyn potasu wymienione 

w sekcji A;
c) kwas chlorowodorowy wymieniony w sekcji B  

w przetwórstwie serów Gouda, Edam i Maasdam-
mer, Boerenkaas, Friese i Leidse Nagelkaas.

Ponowne badanie będzie uwzględniało wysiłki poczy-
nione przez państwa członkowskie na rzecz znalezienia 
bezpiecznych substancji alternatywnych względem azo-
tynów/azotanów oraz opracowania programów edukacyj-
nych w zakresie alternatywnych metod przetwórstwa i hi-
gieny dla wytwórców/przetwórców mięsa ekologicznego.

W przetwórstwie żywności, dopuszcza się stosowa-
nie nieekologicznych składników pochodzenia rolni-
czego. W przypadku gdy dany składnik pochodzenia rol-
niczego nie jest ujęty w załączniku, składnik ten może 
być stosowany na następujących warunkach: 
a) podmiot gospodarczy zgłosił właściwemu organowi 

państwa członkowskiego wszelkie niezbędne dowody 
wykazujące, że dany składnik nie jest produkowany  
w wystarczającej ilości we Wspólnocie zgodnie z zasa-
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dami produkcji ekologicznej lub że nie może być przy-
wieziony z krajów trzecich,

b) właściwy organ państwa członkowskiego tymczaso-
wo zezwolił na jego stosowanie w okresie najwyżej  
12 miesięcy po sprawdzeniu, czy podmiot gospodarczy 
podjął niezbędny kontakt z dostawcami we Wspólnocie 
w celu upewnienia się, że dane składniki o wymaganej 
jakości są niedostępne.

Żywność przetworzona może być oznaczona jako 
ekologiczna, wyłącznie, jeżeli wszystkie składniki po-
chodzenia rolnego są ekologiczne. Przepisy dotyczące 
znakowania żywności przetworzonej zawierającej skład-
niki rolne, których nie można otrzymać ekologicznie, 
np. produkty myślistwa i rybactwa, są już ustanowione. 
Ważną kwestią jest utrzymanie zaufania konsumentów do 
produktów rolnictwa ekologicznego. Z tego względu wy-
jątki od wymogów mających zastosowanie do produkcji 
ekologicznej będzie się ograniczać wyłącznie do takich 
przypadków, w których zastosowanie odstępstw od zasad 
produkcji zostanie uznane za uzasadnione.10 

W celu ochrony konsumentów i uczciwej konkurencji 
terminy używane do oznaczania produktów rolnictwa 
ekologicznego podlegają ochronie, tak, aby nie mogły 
być używane do oznaczania produktów nieekologicznych 
w obrębie Wspólnoty i niezależnie od języka. Ochronie 
podlegają także zwyczajowe pochodne tych określeń i ich 

10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 189/2 z dnia 20 lipca. 2007 r., (art.. 23, 
24 i 25)



44

wersje skrócone, bez względu na to, czy są one używane 
osobno czy łącznie.

Nowa polska ustawa o rolnictwie ekologicznym 
wprowadza uprawnienia dla wojewódzkich inspektorów 
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, woje-
wódzkich inspektorów ochrony roślin i wojewódzkich 
lekarzy weterynarii w zakresie ich działania, do wyda-
wania decyzji i opłat sankcyjnych na podmioty wprowa-
dzające do obrotu środki do produkcji ekologicznej nie-
spełniające wymagań określonych w przepisach o rolnic-
twie ekologicznym (za niewłaściwe znakowanie środków 
do produkcji). Mogą to być nawozy, środki poprawiające 
glebę, materiały paszowe pochodzenia roślinnego, zwie-
rzęcego i mineralnego oraz niektóre substancje stosowane 
w żywieniu zwierząt, produkty służące do czyszczenia 
klatek, budynków i urządzeń stosowanych do produkcji 
zwierzęcej, w tym używanych do przechowywania pasz. 
Jest to bardzo istotne dla wiarygodności produktów rol-
nictwa ekologicznego, a tym samym dla rozwoju rynku 
rolnictwa ekologicznego.

Stosowanie niezgodnych z przepisami o rolnictwie 
ekologicznym środków do produkcji ekologicznej ma 
duże konsekwencje finansowe dla rolników. Może skut-
kować cofnięciem certyfikatu zgodności, a w związku 
z tym brakiem możliwości sprzedaży takich produktów 
jako ekologiczne. W przypadku rolników otrzymujących 
wsparcie w ramach programów rolnośrodowiskowych – 
konsekwencją jest cofnięcie przyznawanej płatności.
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W produkcji przetworzonych pasz obowiązują za-
sady rozdzielności, zakazu przetwarzania przy użyciu 
chemicznych syntetyzowanych rozpuszczalników, a tak-
że zakazu technik, które wprowadzają w błąd w kwestii 
prawdziwej natury tych produktów.

Aby sytuacja na rynku wspólnotowym była jasna dla 
konsumentów wprowadzono obowiązek umieszczania 
logo UE na wszystkich pakowanych żywnościowych 
produktach rolnictwa ekologicznego wytwarzanych we 
Wspólnocie. Wprowadzono zatem dobrowolne umieszcza-
nie logo UE w przypadku niepakowanych produktów rol-
nictwa ekologicznego wytwarzanych we Wspólnocie lub 
na wszelkich produktach rolnictwa ekologicznego impor-
towanych z państw trzecich (Argentyna, Australia, Kosta-
ryka, Izrael, Szwajcaria, Indie, Nowa Zelandia).    
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Logo rolnictwa ekologicznego

Według ustawodawstwa unijnego obowiązującego  
w Polsce na produktach ekologicznych musi znajdować 
się nazwa i kod jednostki certyfikującej, której podlega
producent. Dodatkowo na etykiecie powinno się znajdo-
wać oznaczenie (przedstawione w tym samym języku co 
sama etykieta), że produkt został objęty systemem kon-
troli: „Rolnictwo ekologiczne - System kontroli WE”. 
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Dobrowolnie stosowane logo „rolnictwo ekologiczne” 
zostało wprowadzone w marcu 2000 roku przez Komisję 
Europejską. Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej 
wszystkie polskie certyfikowane gospodarstwa ekologicz-
ne mogły oznaczać swoje produkty tym znakiem. Logo 
„rolnictwo ekologiczne” z jednej strony pozwala produ-
centom chronić własne interesy, a także obliguje ich do 
wytwarzania produktów wysokiej jakości, z drugiej po-
zwala konsumentom dokonywać świadomych wyborów 
i mieć gwarancję, że kupują oryginalne produkty ekolo-
giczne, których jakości i pochodzenia zawsze mogą być 
pewni. Znak umieszczony na produkcie jest dla konsu-
mentów widocznym potwierdzeniem ekologicznego cha-
rakteru produktów. Logo „rolnictwo ekologiczne” ozna-
cza, że: przynajmniej 95% składników tego produktu zo-
stało wyprodukowane metodami ekologicznymi oraz, że 
produkt spełnia wymogi oficjalnego systemu certyfikacji.

Nowe rozporządzenie (834/2007) wprowadza obowią-
zek stosowania logo UE na produktach ekologicznych  
w opakowaniach detalicznych i zezwala na jego zamiesz-
czenie na opakowaniach hurtowych. Nowe logo będzie 
obowiązywało od lipca 2010 roku, ale jego forma nie zo-
stała jeszcze opublikowana. By uniknąć oszustw i możli-
wych nieporozumień wśród konsumentów, co do pocho-
dzenia produktu ze Wspólnoty lub spoza niej, w każdym 
przypadku zastosowania logo UE należy informować kon-
sumentów o miejscu wytworzenia nieprzetworzonych pro-
duktów rolnych będących składnikami danego produktu. 
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Dopuszcza się stosowanie oznakowania krajowego  
i prywatnego w odniesieniu do prezentacji i reklamy 
spełniającej wymogi określone w Rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 834/2007 z dnia 15 grudnia 2008 Dz. U. Nr 337 
z 16 grudnia 2008 r..

Zabrania się stosowania w produkcji ekologicznej or-
ganizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz
ich produktów. Mając na uwadze klarowność i spójność 
umieszcza się na produkcie etykietę z oznaczeniem, że 
dany produkt zawiera GMO lub składa się z GMO czy 
też jest wyprodukowany z GMO. W tym przypadku za-
mieszczanie na nim etykiety stwierdzającej, że jest ekolo-
giczny jest niedozwolone.

W przypadku użycia wspólnotowego logo, 
w tym samym polu widzenia, co logo, umiesz-
cza się oznaczenie miejsca, w którym wypro-
dukowano nieprzetworzone produkty rolnicze, 
wchodzące w skład produktu końcowego. Ta-
kie oznaczenia przyjmują jedną z następują-
cych form:
- „rolnictwo UE” - gdy surowce rolnicze wypro-

dukowano w UE
- „rolnictwo spoza UE” - gdy surowce rolnicze 

wyprodukowano w krajach trzecich
- „rolnictwo UE/ spoza UE” -  gdy część surow-

ców wyprodukowano we Wspólnocie, a część 
w krajach trzecich
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Rolnictwo ekologiczne  
w programie rolnośrodowiskowym

Producenci rolni mogą uzyskać dofinansowanie do pro-
dukcji ekologicznej poprzez realizację programów rol-
nośrodowiskowych. Zasady uczestnictwa w programie 
oraz stawki dofinansowania zależne od rodzaju upraw
zamieszczone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi.11 Szczegółowych informacji na temat pro-
gramu rolnośrodowiskowego udzielają doradcy rolnośro-
dowiskowi, których wykaz znajduje się na stronach inter-
netowych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
tj.: www.cdr.gov.pl a także w każdym ośrodku doradztwa 
rolniczego m.in. na stronie Wielkopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Poznaniu www.wodr.poznan.pl. 

11 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 roku 
(z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia pomocy finansowej w ramach działania: „Program rolnośrodowiskowy” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
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Aneks

Podstawowe definicje  

Produkcja ekologiczna  - oznacza ogólny system zarzą-
dzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączący najko-
rzystniejsze dla środowiska praktyki i metody:
- wysoki stopień różnorodności biologicznej, 
- ochronę zasobów naturalnych,
- stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu 

zwierząt
- stosowanie metody produkcji zgodnej z zasadami określo-

nymi w rozporządzeniu 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007, 
na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybu-
cji;

Etapy produkcji, przygotowania i dystrybucji - oznaczają 
każdy etap, począwszy od produkcji wstępnej produktu eko-
logicznego, aż do przechowywania, przetwarzania, transpor-
tu, sprzedaży lub zaopatrzenia ostatecznego konsumenta, jak 
również – w stosownych przypadkach – znakowanie, reklamę, 
import, eksport oraz działania podwykonawcze;

Ekologiczny -  oznacza pochodzący z produkcji ekologicz-
nej lub z nią związany;

Podmiot gospodarczy - oznacza osoby fizyczne lub praw-
ne odpowiedzialne za zapewnienie, że przedsiębiorstwo ekolo-
giczne pozostające pod ich kontrolą spełnia wymogi określone 
w niniejszym rozporządzeniu;
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Produkcja roślinna - oznacza produkcję produktów rol-
nych pochodzenia roślinnego, w tym pozyskiwanie w celach 
handlowych produktów z roślin dziko rosnących; 

Produkcja zwierzęca - oznacza chów zwierząt domowych 
lub udomowionych zwierząt lądowych (w tym owadów); 

Akwakultura – hodowla lub chów organizmów wodnych 
przy pomocy technik opracowanych w celu zwiększenia pro-
dukcji tych organizmów powyżej naturalnej zdolności środo-
wiska; organizmy take pozostają własnością osoby fizycznej
lub prawnej w ciągu całego stadium hodowli lub chowu, do 
odłowów włącznie;

Konwersja  - oznacza przejście z rolnictwa nie ekologicz-
nego na rolnictwo ekologiczne w danym okresie, w trakcie 
którego stosowano przepisy dotyczące produkcji ekologicznej;

Przygotowanie - oznacza czynności konserwowania lub 
przetwarzania produktów rolnictwa ekologicznego włącznie  
z ubojem i rozbiorem produktów zwierzęcych, a także pako-
wanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian w oznakowaniu 
odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji;

Znakowanie - oznacza wszelkie terminy, słowa, dane 
szczegółowe, znaki towarowe, nazwy firmowe, ilustracje lub
symbole powiązane z wszelkimi opakowaniami i umieszczane 
na nich, a także na dokumentach materiałach informacyjnych, 
etykietach, tabliczkach, pierścieniach lub opaskach towarzy-
szących produktowi lub odnoszących się do niego;
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Paczkowane środki spożywcze - oznaczają każdą po-
jedynczą sztukę przeznaczoną do prezentacji jako taką 
konsumentowi końcowemu oraz zakładom żywienia zbio-
rowego, składającą się ze środka spożywczego i opako-
wania, w które został zapakowany przed oferowaniem na 
sprzedaż, także jeżeli takie opakowanie obejmuje środek 
spożywczy całkowicie lub jedynie częściowo, a w każ-
dym przypadku w taki sposób, że zawartość nie może 
być zmieniona bez otworzenia lub zmiany opakowania. 
Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego I Rady 
z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji  
i reklamy środków spożywczych

Właściwy organ - oznacza główny organ państwa człon-
kowskiego uprawniony do organizowania oficjalnych kontro-
li w zakresie produkcji ekologicznej lub inny organ, któremu 
nadano to uprawnienie; definicja obejmuje w razie konieczno-
ści również odpowiedni organ państwa trzeciego;

Organ kontrolny - oznacza organ administracji publicznej 
państwa członkowskiego, któremu właściwy organ powierzył 
– w całości lub częściowo – swoje uprawnienie do inspekcji  
i certyfikacji w zakresie produkcji ekologicznej; definicja obej-
muje w razie konieczności również odpowiedni organ państwa 
trzeciego lub odpowiedni organ działający w państwie trze-
cim;
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Jednostka certyfikująca - oznacza niezależną prywatną 
stronę trzecią dokonującą inspekcji i certyfikacji w zakresie
produkcji ekologicznej; definicja obejmuje w razie koniecz-
ności również odpowiedni organ państwa trzeciego lub odpo-
wiedni organ działający w państwie trzecim;

Znak zgodności - oznacza potwierdzenie zgodności z okre-
ślonymi normami lub z innymi dokumentami normatywnymi 
w formie znaku;

Składnik - oznacza każdą substancję, włączając dodat-
ki, użytą przy wytwarzaniu lub przygotowywaniu środka 
spożywczego i nadal obecną w produkcie gotowym, nawet  
w zmienionej formie.

b) w przypadku gdy składnik środka spożywczego jest sam 
produktem kilku składników, te ostatnie uznaje się za 
składniki przedmiotowego środka spożywczego.

c) za składniki nie są uważane:

• komponenty składnika, które zostały tymczasowo od-
dzielone podczas procesu produkcyjnego i później po-
nownie wprowadzone, lecz nie powyżej ich pierwotnych 
proporcji;

• dodatki:

- których obecność w danym środku spożywczym wy-
nika wyłącznie z faktu, że były zawarte w jednym 
lub w większej ilości składników tego środka spo-
żywczego, pod warunkiem że nie pełnią one żadnej 
funkcji technologicznej w produkcie gotowym,
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- które są zastosowane jako środki pomocnicze w prze-
twarzaniu;

• substancje zastosowane w ilościach ściśle niezbędnych 
jako rozpuszczalniki lub nośniki dodatków lub środków 
aromatyzujących.

d) w niektórych przypadkach mogą być podjęte decyzje, zgod-
nie z procedurą ustanowioną w art. 20 ust. 2, dotyczące 
tego, czy są spełnione warunki opisane w lit. c)

Środki ochrony roślin - substancje czynne lub preparaty 
zawierające jedną lub więcej substancji czynnych, mające po-
stać handlową, w której dostarczane są użytkownikom i prze-
znaczone do:
a) ochrony roślin i produktów roślinnych przed organizma-

mi szkodliwymi lub zapobiegania działaniu takich orga-
nizmów;

b) wpływania na procesy życiowe roślin w sposób inny niż 
jako substancja pokarmowa (np. regulatory wzrostu);

c) konserwowania produktów roślinnych, o ile takie substan-
cje lub produkty nie podlegają szczególnym przepisom 
Rady lub Komisji w sprawie środków konserwujących;

d) niszczenia niepożądanych roślin; lub
e) niszczenia części roślin, kontrolowania niepożądanego 

rozwoju roślin lub ich części lub zapobiegania mu;

Organizm zmodyfikowany genetycznie (GMO) - oznacza 
organizm z wyjątkiem istoty ludzkiej, w którym materiał ge-
netyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w wa-
runkach naturalnych w skutek krzyżowania i/lub naturalnej 
rekombinacji;
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Wyprodukowany z GMO - oznacza pochodzący, w całości 
lub częściowo, z GMO, ale nie zawierający GMO ani nie skła-
dający się z GMO;

Wyprodukowany przy użyciu GMO - oznacza wytwo-
rzony przy użyciu GMO jako ostatniego żywego organizmu  
w procesie produkcji, ale nie zawierający GMO ani nie skła-
dający się z GMO, ani nie wyprodukowany z GMO;

Dodatki paszowe - substancje, drobnoustroje lub preparaty, 
inne niż materiał paszowy i premiksy, które są celowo doda-
wane do paszy lub wody w celu pełnienia, w szczególności, 
jednej lub więcej funkcji. Dodatek paszowy musi:

a) korzystnie wpływać na cechy paszy;

b) korzystnie wpływać na cechy środków spożywczych po-
chodzenia zwierzęcego;

c) korzystnie wpływać na ubarwienie ozdobnych ryb lub pta-
ków;

d) zaspokajać potrzeby żywieniowe zwierząt;

e) mieć korzystne skutki dla środowiska w wyniku produkcji 
zwierzęcej;

f) korzystnie wpływać na hodowlę, cechy użytkowe lub do-
brostan zwierząt, szczególnie wskutek wpływu na florę żo-
łądkowo-jelitową lub na strawność paszy; lub

g) mieć działanie kokcydiostatyczne lub histomonostatyczne.
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 Wybranymi zagadnieniami z ochrony 
środowiska na obszarach wiejskich

 Programem rolnośrodowiskowym

 Rolnictwem  ekologicznym

 Odnawialnymi  źródłami  energii

 Organizacją i prowadzeniem szkoleń 
dla rolników i mieszkanców wsi

PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNĄ W ZAKRESIE:

 Sporządzania planów 
rolnośrodowiskowych

 Wypełniania wniosków o przyz- 
nanie płatności rolnośrodowiskowej

 Wypełniania wniosków i innych  
dokumentów niezbędnych do 
ubiegania się o przyznanie pomocy 
finansowej 

 Promocji gospodarstw ekologicznych

 Inne

DZIAŁ EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

ZAJMUJE SIĘ MIĘDZY INNYMI:

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU
DZIAŁ EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

UL. SIERADZKA 29, 60-163 POZNAŃ
tel. 061 86 304 39, fax. 061 86 856 60
e-mail: srodowisko@wodr.poznan.pl

www.wodr.poznan.pl

fot. M. Stachowiak

fot. M. Stachowiak

fot. M. Stachowiak

fot. M. Stachowiak



Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Poznaniu  

ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań  
tel. 61 868 52 72, fax 61 868 56 60  

wodr@wodr.poznan.pl 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wydanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Realizacja Planu Działania Regionalnego 
Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2008-2009
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