
 
Informacja o znakowaniu produktów rolnictwa ekologi cznego 

 
Etykieta produktu rolnictwa ekologicznego, poza wszy stkimi obowi ązkowymi informacjami wymaganymi przez prawo 
żywno ściowe powinna zawiera ć: 
 

Logo rolnictwa ekologicznego UE 

Numer identyfikacyjny jednostki certyfikuj ącej, której podlega podmiot, który przeprowadził os tatnie działania 
produkcyjne lub przygotowawcze (w tym zmian ę etykiety) 

Oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano surowce rolnicze, z których wyprodukowano ko ńcowy produkt 
 

 
W związku z opublikowaniem rozporządzenia Komisji (UE) Nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do 
unijnego logo produkcji ekologicznej od 1 lipca 2010 r. zmieniły się zasady znakowania produktów rolnictwa ekologicznego. 
 

Logo rolnictwa ekologicznego  
 
Od 1 lipca 2012 r. na etykietach produktów pakowany ch obowi ązkowe jest umieszczenie logo rolnictwa ekologiczneg o.  
 

 
 
• Logo powinno być w kolorze zielonym  Pantone nr 376 oraz zielony [50% zielono-niebieski i 100 % żółty] w 

czterokolorowym procesie druku. 
• Logo może być również zastosowane w kolorze czarno-białym, jedynie w przypadku, gdy zastosowanie wersji kolorowej 

jest niewykonalne. 
• W niektórych sytuacjach, gdy opakowanie jest tylko w jednym kolorze, w unijnym logo można zastosować ten sam kolor. 
• Długo ść logo musi wynosi ć co najmniej 9 mm, a szeroko ść co najmniej 13,5 mm.  
• Na bardzo małych opakowaniach (np. batonik, cukierek) możliwe jest zastosowanie logo o mniejszych wymiarach  

 
Numer jednostki certyfikuj ącej  

 
Na etykiecie produktów ekologicznych wyprodukowanych zgodnie z przepisami określonymi w wyżej wspomnianych 
rozporządzeniach i znakowanych z powołaniem się na terminy „ekologiczne”,  „bio” i „eko” lub inne, kojarzące się z 
rolnictwem ekologicznym, musi znajdować się numer identyfikacyjny jednostki certyfikuj ącej.  Numery jednostek 
certyfikujących w Polsce przedstawiane są w następujący sposób: 

 
PL-EKO-XX 

 
Wskazanie numeru jednostki certyfikującej musi być umieszczone w tym samym polu widzenia co logo. 
 
Uwaga: nie można zastępować numeru jednostki numerem certyfikatu, a umieszczanie numeru certyfikatu nie jest 
obowiązkowe. 

 
Miejsce, w którym wyprodukowano surowce rolnicze  

 
W przypadku użycia logo, w tym samym polu widzenia co logo, umieszcza się oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano 
surowce w formie napisu „rolnictwo UE” lub nazwy kraju. Oznaczenie miejsca umieszcza się bezpośrednio poniżej numeru 
jednostki certyfikującej w jednej z następujących form: 
 
„rolnictwo UE”  – gdy surowiec był wyprodukowany w UE, 
„rolnictwo spoza UE”  – gdy surowiec został wyprodukowany w kraju trzecim 
„rolnictwo UE/spoza UE ” – gdy część surowców wyprodukowano w UE, a część w kraju trzecim 
Oznaczenie miejsca może być zastąpione nazwą kraju, jeśli wszystkie surowce wytworzono w tym kraju np. „Rolnictwo 
Polska ”.  
 
Przy oznaczaniu miejsca pochodzenia surowców można pominąć pochodzenie składników, których łączna ilość wagowa w 
produkcie końcowym nie przekracza 2% całkowitej ilości surowców pochodzenia rolniczego (np. pieprz). 

 
• Stosowanie wspólnotowego logo jest opcjonalne dla produktów importowanych z państw trzecich. 
• Oznaczenia są umieszczane w eksponowanym miejscu w taki sposób, aby były dobrze widoczne, czytelne i 

nieusuwalne. 
 

 
 
Więcej informacji oraz logo w dowolnym formacie można pobrać ze strony: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-
policy/logo_pl 



 
 
Przykładowe oznaczenie na etykiecie: 
 
 

 
 

 
PL-EKO-XX 

Rolnictwo UE  

PL-EKO-XX 
Rolnictwo UE 

 

 
 

 
PL-EKO-XX 

Rolnictwo POLSKA  

PL-EKO-XX 
Rolnictwo POLSKA 

 

 
 
 

 
PL-EKO-XX 

Rolnictwo UE/spoza UE  

 
PL-EKO-XX 

Rolnictwo UE/spoza UE 

 

 
 
 

 
PL-EKO-XX 

Rolnictwo spoza UE  

 
PL-EKO-XX 

Rolnictwo spoza UE 

 

 
 
 


