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PLAN PREZENTACJI 



Rozporządzenia obowiązujące w całości i bezpośrednio  

w każdym państwie członkowskim UE: 

• podstawowe ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z 28.06.2007  

w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 

• wykonawcze ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 z 05.09.2008 

 

System organizacyjny rolnictwa ekologicznego w Polsce:  

ustawa o rolnictwie ekologicznym z 25.06.2009  

 

 

PODSTAWY PRAWNE  

ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO  

W UNII EUROPEJSKIEJ I POLSCE 

 
 



 
USTAWA O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM 

Art. 4 
 

1. Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego,  

o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 834/2007, przyjmują 

podmioty upoważnione do działania w rolnictwie ekologicznym jako 

jednostki certyfikujące, zwane dalej „jednostkami certyfikującymi”. 

 

 

3. Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego (…),  

składa się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora  

i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej  

przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,  

zwaną dalej „Inspekcją”. 
 

 
 

 

 
 



ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI  
W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 



ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI  
W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO – ZAŁĄCZNIKI 



 
 

USTAWA O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM 

 
Art. 8 

 

1. Inspekcja sprawuje (…) nadzór nad produkcją ekologiczną. 

 

2. (…) Główny Inspektor sprawdza prawidłowość działania 

jednostek certyfikujących w zakresie przepisów dotyczących 

rolnictwa ekologicznego, w tym 

(…) 

6) może sprawdzać u producentów ekologicznych 

prawidłowość kontroli (…), prowadzonej  przez jednostki 

certyfikujące. 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

USTAWA O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM 
  

Art. 9 
 

1. Inspekcja gromadzi i przechowuje dane i informacje o producentach 
ekologicznych. 
 

2. Główny Inspektor udostępnia, na wniosek zainteresowanego podmiotu, 
dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów 
ekologicznych. 
 

3. Jednostka certyfikująca: 
 
1) ogłasza na (…) stronie internetowej wykaz producentów 

ekologicznych, 
 

2) udostępnia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na 
wniosek zainteresowanego podmiotu, wykaz producentów ekologicznych 
objętych kontrolą, (…), prowadzoną przez tę jednostkę.  
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

USTAWA O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM 
 

Art. 19 
 
 

Rozporządzenie MRiRW z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości  

lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, 

jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia 

wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli  

w rolnictwie ekologicznym (Wytyczne z 23.02.2018) 

 

• Upomnienie i wymóg skorygowania i usunięcia przyczyn;  

weryfikacja przy następnej kontroli   

• Ostrzeżenie i wymóg skorygowania i usunięcia przyczyn  

w wyznaczonym terminie, z powiadomieniem JC o zrealizowanych działaniach 

• Zawieszenie certyfikatu w części zakresu: w zakresie określonych produktów  

lub ich partii oraz zakaz znakowania określonych produktów lub ich partii  

odniesieniami do metody ekologicznej  

• Zawieszenie certyfikatu w całości zakresu: ograniczenie zakresu certyfikatu oraz 

zakaz wprowadzania do obrotu jakichkolwiek produktów oznakowanych  

odniesieniami do metody ekologicznej 

• Cofnięcie certyfikatu / odmowa wydania certyfikatu  
 

 



 
Ustawa o rolnictwie ekologicznym 

 Art. 25 
 

Kary: 

za uniemożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych  

organowi Inspekcji w ramach nadzoru – 20 x przeciętne wynagrodzenie 

za utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych  

organowi Inspekcji w ramach nadzoru – 15 x przeciętne wynagrodzenie 

za wprowadzanie do obrotu produktu rolnictwa ekologicznego, który 

(…) nie został oznakowany lub został oznakowany niewłaściwie  

– 3 x przeciętne wynagrodzenie 

za wprowadzanie do obrotu produktu, który nie spełnia wymagań  

określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego  

– kara pieniężna w wysokości do 200% korzyści majątkowej, nie 

niższej  jednak niż 500 zł. 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 
 



ROZPORZĄDZENIE RADY (WE)  

nr 834/2007 

z dnia 28 czerwca 2007 r. 

w sprawie produkcji ekologicznej  

i znakowania produktów ekologicznych  

i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 



Artykuł 9 
Zakaz stosowania GMO 

1. GMO i produkty wytworzone z GMO lub przy ich użyciu nie są 

wykorzystywane w produkcji ekologicznej jako żywność, pasza, substancje 

pomocnicze w przetwórstwie, środki ochrony roślin, nawozy, środki 

poprawiające glebę, nasiona, roślinny materiał rozmnożeniowy, 

mikroorganizmy i zwierzęta. 

Zastosowanie GMO – nieprawidłowość – cofnięcie certyfikatu 

2.     (…) podmioty gospodarcze mogą polegać na informacji zawartej na 

etykietach towarzyszących produktowi lub innym dokumencie 

towarzyszącym, 

3.  (…) żądają od sprzedawcy potwierdzenia, że dostarczone produkty nie 

będące żywnością lub paszą lub nie zostały wytworzone z GMO lub przy ich 

użyciu. 

Brak potwierdzenia – nieprawidłowość – ostrzeżenie 



Art. 17 
Konwersja 

(…) 

d) w gospodarstwie lub jednostce, które częściowo zajmują się produkcją 

ekologiczną, a częściowo przechodzą proces konwersji na produkcję 

ekologiczną, podmiot gospodarczy przechowuje oddzielnie produkty 

wytworzone zgodnie z metodą produkcji ekologicznej oraz produkty 

wytworzone w okresie konwersji, a także utrzymuje oddzielnie  

lub w sposób umożliwiający ich rozdzielenie zwierzęta chowane zgodnie 

z metodą produkcji ekologicznej oraz zwierzęta chowane w okresie 

konwersji, jak również prowadzi odpowiednią dokumentację 

potwierdzającą ten podział; 

 Brak rozdzielenia – nieprawidłowość – cofnięcie certyfikatu w zakresie 

produktu, którego dotyczy nieprawidłowość 

 



Art. 22 
Odstępstwa od zasad produkcji 

(…) 

 

2. Odstępstwa (…) są ograniczane do minimum i w stosownych 
przypadkach ograniczone w czasie; przewiduje się je tylko w następujących 
przypadkach:  

 

a) jeżeli są niezbędne do tego, aby produkcja ekologiczna została 
rozpoczęta lub utrzymana w gospodarstwach, które mają trudności 
związanych z klimatem lub położeniem geograficznym lub trudności 
strukturalnych;  

 

b) jeżeli są niezbędne do zapewnienia dostępu do paszy, nasion, 
roślinnego materiału rozmnożeniowego, żywych zwierząt i innych 
środków dla gospodarstw niedostępnych na rynku w formie produktów 
ekologicznych; 

 



 

Artykuł 29  
Certyfikaty 

 
1. Organy kontrolne i jednostki certyfikujące, (…), wydają certyfikat 

każdemu podmiotowi gospodarczemu, który podlega ich kontroli i który 
w obszarze swojej działalności spełnia wymogi określone w niniejszym 
rozporządzeniu.  
 
Certyfikat ten umożliwia co najmniej identyfikację podmiotu oraz 
rodzaju lub asortymentu produktów, a także okresu ważności.  

 

2. Podmiot gospodarczy sprawdza certyfikaty  
swoich dostawców.  

 

 

Nieprawidłowość – podmiot nie upewnił  się, że certyfikaty są ważne 
lub nie zostały sfałszowane – ostrzeżenie 



ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 

z dnia 5 września 2008 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007  

w sprawie produkcji ekologicznej  
i znakowania produktów ekologicznych  

w odniesieniu do produkcji 

ekologicznej, znakowania i kontroli 



 
Artykuł 3 

Gospodarowanie glebą i nawożenie 
 

1. W przypadku gdy potrzeby odżywcze roślin nie mogą być zaspokojone przy pomocy środków 

określonych w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 w produkcji ekologicznej można używać – 

tylko w koniecznym zakresie – wyłącznie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby 

wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.  

 Podmioty gospodarcze są zobowiązane przechowywać dokumentację  

 potwierdzającą potrzebę użycia danego środka.  

 

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa 

kwalifikuje nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym 

 i prowadzi Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby 

  

 

 

Niedozwolone nawozy – nieprawidłowość – cofnięcie certyfikatu 

Brak dokumentacji – nieprawidłowość – upomnienie 
 

http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Wykaz_ekologia.pdf


Artykuł 3 
Gospodarowanie glebą i nawożenie 

 

 

2. Zawartość azotu w oborniku zwierzęcym nie może przekroczyć  
170 kg rocznie na 1 ha użytków rolnych. 

3. Gospodarstwa ekologiczne mogą zawierać pisemne umowy współ-
pracy w zakresie zastosowania nadmiaru obornika pochodzącego  
z produkcji ekologicznej wyłącznie z innymi gospodarstwami i 
przed-siębiorstwami przestrzegającymi zasad produkcji 
ekologicznej. 

 

Brak umowy – nieprawidłowość – upomnienie 



Artykuł 5 

Zwalczanie szkodników, chorób i chwastów 

 
1. W przypadku gdy odpowiednia ochrona roślin przed szkodnikami  

i chorobami nie jest możliwa z wykorzystaniem środków określonych  
w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 w produkcji ekologicznej  
można stosować jedynie środki, o których mowa w załączniku II  
do niniejszego rozporządzenia.  

       Podmioty gospodarcze są zobowiązane przechowywać   
 dokumentację potwierdzającą potrzebę użycia danego środka.  

 

Instytut Ochrony Roślin kwalifikuje środki ochrony roślin do stosowania  
w rolnictwie ekologicznym i prowadzi 

Wykaz środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej 

 

Niedozwolone środki – nieprawidłowość – cofnięcie certyfikatu 

Brak dokumentacji – nieprawidłowość – upomnienie 

 

 

 

https://www.ior.poznan.pl/19,wykaz-srodkow-ochrony-roslin-do-produkcji-ekologicznej


 
 
 
 

Artykuł 31  
Pakowanie produktów i ich transport  

do innych podmiotów gospodarczych lub jednostek  

 
 

 

1. Podmioty gospodarcze zapewnią, aby produkty ekologiczne mogły być transportowane  

do innych jednostek, włączając hurtowników i detalistów, tylko w odpowiednim opakowaniu, 

pojemnikach lub pojazdach zamkniętych w taki sposób, aby nie można było dokonać 

zamiany zawartości bez manipulowania lub uszkodzenia pieczęci oraz zaopatrzonych  

w etykiety zawierające (…):  

a) nazwę i adres podmiotu gospodarczego oraz, jeśli różny, właściciela lub sprzedawcy 

produktu;  

b) nazwę produktu lub opis mieszanki paszowej wraz z odniesieniem do ekologicznej 

metody produkcji;  

c) nazwę lub numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej lub organu kontrolnego,  

któremu podlega podmiot gospodarczy; oraz  

d) (…) znak identyfikacyjny partii towaru (…), który pozwala powiązać partię towaru  

z dokumentacją księgową.  

Informacje te mogą być zawarte w dokumencie towarzyszącym,  

jeśli dokument taki może być niezaprzeczalnie powiązany z opakowaniem, pojemnikiem  

lub pojazdem transportowym zawierającym produkt. 

Dokument towarzyszący zawiera informację na temat dostawcy lub przewoźnika.  

 

Niewłaściwe warunki transportu i etykiety bez wymaganych danych – ostrzeżenie 

 

 



 
 
 
 

Artykuł 31  
Pakowanie produktów i ich transport  

do innych podmiotów gospodarczych lub jednostek 

 
 

 

2. Zamknięcie opakowania, pojemników lub pojazdów nie jest 

wymagane, jeśli:  

a) transport odbywa się bezpośrednio między podmiotem gospodarczym  

a innym podmiotem gospodarczym i obaj podlegają systemowi kontroli 

ekologicznej;  

oraz  

b) produktom towarzyszy dokument zawierający informacje wymagane na 

mocy ust. 1;  

oraz  

c) zarówno podmioty gospodarcze wysyłające jak odbierające są 

zobowiązane prowadzić ewidencję tych działań transportowych  

i udostępniać ją na żądanie jednostki certyfikującej lub organu kontrolnego  

właściwych ds. takich czynności transportowych.  

Brak ewidencji działań transportowych – nieprawidłowość – ostrzeżenie 

 



 
 
 
 

Artykuł 33  
Przyjmowanie produktów  

od innych jednostek i innych podmiotów gospodarczych 

 
 

Podczas przyjmowania produktów ekologicznych podmiot gospodarczy 

sprawdza zamknięcie opakowań lub pojemników, w przypadku gdy jest 

to wymagane, oraz obecność oznakowania określonego w art. 31. 

Brak informacji w dokumentacji o sprawdzeniu zamknięcia opakowań 

oraz oznakowania – nieprawidłowość – upomnienie 

Podmiot gospodarczy porównuje informacje na etykiecie określonej  

w art. 31 z informacjami w dokumentach towarzyszących.  

Wynik tej weryfikacji należy wyraźnie określić w dokumentacji  

o której mowa w art. 66. 

Brak weryfikacji w dokumentacji – nieprawidłowość – 

 upomnienie 

 
 



 
Artykuł 35  

Składowanie produktów  

 
 

1. Pomieszczeniami do składowania produktów należy zarządzać w taki sposób,  
aby zapewnić identyfikację partii towaru i uniknąć mieszania się z produktami 
lub substancjami niespełniającymi zasad produkcji ekologicznej  
lub zanieczyszczenia nimi.  
Należy zapewnić możliwość jednoznacznej identyfikacji produktów  
w dowolnym momencie.  

 

Nieprawidłowość – brak identyfikacji – cofnięcie certyfikatu 

 

2. (…)  zabrania się składowania innych środków produkcji niż środki dozwolone 
na mocy niniejszego rozporządzenia.  

 

Nieprawidłowość – składowanie niedozwolonych środków – ostrzeżenie 

 

3. Zezwala się na składowanie w gospodarstwie alopatycznych weterynaryjnych 
produktów leczniczych i antybiotyków, pod warunkiem że zostały one 
przepisane przez lekarza weterynarii w związku z leczeniem (…) oraz że są 
składowane w nadzorowanym miejscu i są wprowadzone do ewidencji zwierząt 
(…) 

Składowanie leków weterynaryjnych innych niż przepisane przez lekarza 
weterynarii – nieprawidłowość – ostrzeżenie 

 



 
Artykuł 35  

Składowanie produktów 
 

4. W przypadku gdy podmioty gospodarcze składują zarówno produkty nieekologiczne, 
jak produkty ekologiczne, i te drugie są składowane w obiektach składowania,  
w których przechowywane są także inne produkty rolne lub środki żywności:  

a) produkty ekologiczne należy przechowywać oddzielnie od innych produktów 
rolnych lub środków spożywczych;  

b) należy podjąć wszelkie środki, aby zapewnić identyfikację przesyłek  
oraz zapobiec pomieszaniu lub zamianom z produktami nieekologicznymi;  

 

Brak oddzielenia, niezapewniona identyfikacja itp. – nieprawidłowość – 
 cofnięcie certyfikatu 

 

c) przed rozpoczęciem składowania produktów ekologicznych, należy podjąć 
właściwe środki polegające na czyszczeniu, których skuteczność została 
sprawdzona; podmioty gospodarcze prowadzą rejestr tych czynności.  

 

Brak czyszczenia lub rejestru czyszczenia – nieprawidłowość – 
 ostrzeżenie 

 



Artykuł 63  
Zasady kontroli  

i zobowiązania podmiotów gospodarczych  

 
1. Kiedy zasady kontroli są wprowadzane w życie po raz pierwszy,  

odpowiedzialny podmiot gospodarczy sporządza oraz przechowuje:  

a) pełny opis jednostki lub obiektów lub działalności;  

b) opis wszystkich praktycznych środków, które mają zostać podjęte na 
poziomie jednostki lub obiektów lub działań, w celu zapewnienia zgodności z 
zasadami produkcji ekologicznej;  

c) środki ostrożności podejmowane w celu ograniczenia zagrożenia 
zanieczyszczenia niezatwierdzonymi substancjami lub produktami  
oraz środki podjęte w celu zachowania czystości w miejscach 
składowania  
oraz podczas całego cyklu produkcyjnego podmiotu gospodarczego;  

 

Opis i środki (…) mogą być częścią systemu jakości sporządzanego przez 
podmiot gospodarczy.  

Opis i środki muszą być zawarte w deklaracji podpisywanej przez 
odpowiedzialny podmiot gospodarczy.  

 

Nie sporządzono i nie przechowywano ww. opisów i środków – 
nieprawidłowość – upomnienie 

 



 
 

 
Artykuł 64 

Zmiana zasad kontroli 

 

Odpowiedzialny podmiot gospodarczy  

jest zobowiązany w odpowiednim terminie  

zawiadomić jednostkę certyfikującą 

o wszelkich zmianach opisu  

lub środków oraz wymogów kontroli wstępnej. 

 

Nieprawidłowość- nie przekazano informacji o zmianach - 
upomnienie 

 

 



 
 

Artykuł 65 
Wizyty kontrolne 

 
 

 

 

 

 

Przygotowanie oceny: przegląd kompletności dokumentów,  

umieszczenie w planie kontroli, przesłanie planu kontroli 

 

Kontrola gospodarstwa (działek i obiektów) przez inspektora: 

•  mapa gospodarstwa, plan produkcji (aktualny oraz z ubiegłego roku), 

•  dokumentacja księgowa (ewidencja towarowa i dokumentacja finansowa), 

•  przechowywanie produktów, 

•  opakowania i znakowanie, 

•  system nawożenia, 

•  pola uprawne, stan roślin, zachwaszczenie, struktura gleby 

•  łąki i pastwiska, 

•  budynki, obory i wybiegi dla zwierząt, 

•  przechowywanie nawozów, środków ochrony roślin, pasz i produktów, 

•  oddzielenie od  upraw konwencjonalnych, 

•  w przypadku podejrzenia stosowania środków niedozwolonych  

 pobierane są  próbki do badań. 

 

Sprawozdanie z kontroli wraz z załącznikami 



 

Artykuł 66 

Dokumentacja księgowa 
 

1. Ewidencja towarowa i dokumentacja finansowa musi być 
przechowywana w jednostce produkcyjnej lub w obiektach  
i musi umożliwiać podmiotowi gospodarczemu oraz organowi kontroli  
lub jednostce certyfikującej sprawdzenie: 

a) dostawcy i sprzedawcy lub eksportera produktów,  
o ile są oni różni od dostawcy; 

b) rodzaju i ilości produktów ekologicznych dostarczonych  
do jednostki produkcyjnej i w stosownych przypadkach wszystkich 
zakupionych materiałów oraz sposobu użycia tych materiałów,  
a także w stosownych przypadkach składu mieszanki paszowej; 

c) rodzaju i ilości produktów ekologicznych składowanych  
w obiektach; 

d) rodzaju, ilości i odbiorców oraz, o ile są oni różni, nabywców –  
z wyjątkiem końcowych odbiorców – wszystkich produktów,  
które opuściły jednostkę produkcyjną lub obiekty czy obiekty do 
składowania pierwszego odbiorcy. 

 

Brak dokumentacji – nieprawidłowość – upomnienie 

 



 
 
 

Artykuł 66 
Dokumentacja księgowa 

 

2. W dokumentacji księgowej należy również zawrzeć  wyniki kontroli przy odbiorze 

produktów ekologicznych oraz wszelkie inne informacje wymagane przez organ kontroli  

lub jednostkę kontrolującą do celów należytej kontroli.  

Dane księgowe muszą być udokumentowane odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi.  

Błąd w tłumaczeniu polskiej wersji:  

Księgowość musi wykazywać saldo dochodów i wydatków. 

Sprostowanie z 21.09.2017:  

Księgowość musi wykazywać bilans pomiędzy produktami wchodzącymi  

i wychodzącymi. 

Powinno być:  

Z dokumentacji musi wynikać ilość użytych środków do produkcji 

i wytworzonych produktów.  

3. Jeżeli podmiot gospodarczy prowadzi kilka jednostek produkcyjnych na tym samym 

terenie, jednostki przeznaczone na produkcję produktów nieekologicznych, łącznie  

z obiektami składowania środków produkcji, również podlegają minimalnym wymogom 

kontroli. 

Brak wyników kontroli w dokumentacji, brak bilansu pomiędzy produktami wchodzącymi  

i wychodzącymi – nieprawidłowość – upomnienie 

 

 



 
 

Artykuł 67 

Dostęp do obiektów 

 

1. Podmiot gospodarczy: 

a) zapewnia, do celów kontrolnych, organowi kontroli  

lub jednostce certyfikującej dostęp do wszystkich części 

jednostki produkcyjnej i wszystkich obiektów,  

jak również do dokumentacji księgowej  

i odnośnych dokumentów źródłowych; 

b) dostarcza organowi kontroli lub jednostce certyfikującej 

wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów kontroli; 

c) przedstawia na żądanie organu kontroli lub jednostki certyfikującej 

wyniki własnych programów zapewnienia jakości. 

 

Nieprawidłowość - brak dostępu- cofnięcie certyfikatu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artykuł 72 
Ewidencja produktów roślinnych  

 
Ewidencję produkcji roślin należy prowadzić w formie rejestrów 
przechowywać w siedzibie gospodarstwa rolnego,  
tak aby była przez cały czas dostępna dla organów kontroli  
lub jednostek certyfikujących.  

 

Oprócz spełniania wymogów art. 71 ewidencja ta zawiera przynajmniej 
następujące informacje: 

a) w zakresie użycia nawozów: datę użycia, rodzaj oraz ilość nawozu, 
działki rolne poddane nawożeniu; 

b) w zakresie użycia środków ochrony roślin: przyczynę i datę 
zastosowania, rodzaj środka i zastosowaną metodę; 

c) w zakresie zakupu środków produkcji: datę, rodzaj oraz ilość 
zakupionego produktu; 

d) w zakresie zbiorów: datę, rodzaj i wielkość produkcji ekologicznej 
lub w czasie konwersji. 

 

Brak dokumentacji lub informacji – nieprawidłowość – upomnienie 

 



 
 

Artykuł 74 

Zasady kontroli 
 

1. Gdy po raz pierwszy zostaje wprowadzony w życie system kontroli  
w zakresie produkcji zwierząt gospodarskich, pełny opis jednostki 
produkcyjnej zawiera: 

a. pełny opis budynków dla zwierząt gospodarskich, pastwisk, 
obszarów na wolnym powietrzu itp. i w stosownych przypadkach, 
obiektów do składowania, pakowania i przetwarzania zwierząt 
gospodarskich; pełny opis produktów zwierzęcych, surowców  
i środków produkcji; 

b. pełny opis instalacji do składowania obornika zwierzęcego. 

2. Praktyczne środki zawierają: 

a) plan stosowania obornika, uzgodniony z jednostką certyfikującą  
lub organem kontroli, łącznie z pełnym opisem obszarów przekazanych 
pod produkcję roślinną; 

b) w stosownych przypadkach, w odniesieniu do stosowania obornika, 
pisemne umowy z innymi gospodarstwami rolnymi,  
spełniającymi zasady produkcji ekologicznej; 

c) plan zarządzania jednostką ekologicznej produkcji zwierzęcej. 

 

Brak opisów, planów i umów – nieprawidłowość – ostrzeżenie 
 



 
 
 

 

 

 

Artykuł 75 

Identyfikacja zwierząt gospodarczych 
  

 Zwierzęta gospodarskie należy oznakować w sposób 
trwały, stosując metody odpowiednie dla danego gatunku, w 
przypadku dużych zwierząt indywidualnie,  
a w przypadku drobiu i małych zwierząt indywidualnie  
lub grupowo. 

Brak oznakowania – nieprawidłowość - ostrzeżenie 



 
 

 
Ewidencję zwierząt gospodarskich należy prowadzić w formie rejestrów  

i przechowywać w siedzibie gospodarstwa rolnego,  

tak aby była przez cały czas dostępna dla jednostek certyfikujących.  

 

Rejestry te zawierają pełny opis systemu gospodarowania stadem, w tym informacje: 

a) w zakresie zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego: pochodzenie i data 

przybycia, okres konwersji, oznakowanie identyfikacyjne i dokumentacja weterynaryjna; 

b) w zakresie zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne:  

wiek, liczebność, waga w przypadku uboju, znak identyfikacyjny i przeznaczenie; 

c) szczegółowe dane zwierząt padłych wraz z przyczynami padnięcia; 

d) w zakresie pasz: rodzaj, łącznie z dodatkami paszowymi, proporcje poszczególnych 

składników w porcjach karmy i okresy dostępu do obszaru wolnego wypasu,  

okresy sezonowego wypasu bydła w przypadku stosowania ograniczeń; 

e) w zakresie leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej:  

data leczenia, szczegółowa diagnoza, dawkowanie, rodzaj środka leczniczego,  

wskazanie zastosowanych aktywnych substancji farmakologicznych, metoda leczenia  

i zalecenia lekarskie dla opieki weterynaryjnej z uzasadnieniem i okresem karencji, 

obowiązującym zanim produkty zwierzęce mogą zostać oznakowane jako ekologiczne.  

 

Brak ewidencji – nieprawidłowość – ostrzeżenie 

 
 

Artykuł 76  

Ewidencja zwierząt gospodarskich 



 
 

Artykuł 77 

Środki kontrolne dotyczące  
weterynaryjnych produktów leczniczych  

dla zwierząt gospodarskich 
 

Zawsze w przypadku użycia weterynaryjnych produktów leczniczych, 

Informacje określone w art. 76 lit. e) dotyczące leczenia chorób,  

zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej należy podać jednostce 

certyfikującej przed wprowadzeniem do obrotu zwierząt gospodarskich  

lub produktów zwierzęcych jako wyprodukowanych metodami 

ekologicznymi. 

 

Leczone zwierzęta gospodarskie należy dokładnie oznakować,  

w przypadku dużych zwierząt indywidualnie,  

a w przypadku drobiu i małych zwierząt indywidualnie lub partiami.  

 

Brak informacji – nieprawidłowość – ostrzeżenie 

 

 

 



 
WZORY REJESTRÓW 

 

Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej – Rejestr zbiorów (produkcji)  

 

Ewidencja towarowa: 

Część 1. Rejestr składowania produktów ekologicznych / z okresu konwersji 

Część 2. Rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek 

 

Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej: 

Część 1. Rejestr zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego 

Część 2. Rejestr zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne 

Część 3. Rejestr zwierząt padłych 

Część 4. Rejestr pasz  

Część 5. Rejestr wypasu  

Część 6. Rejestr leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej 

 

www.ijhars.gov.pl/index.php/wzory-rejestrow-dla-producentow.html 



 

 

 
 

  

 
 

 


