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Statystyka –  
rolnictwo ekologiczne w UE i Polsce
❖ 8% powierzchni upraw ekologicznych w UE (2018) 
❖ < 3% Irlandia, Bułgaria, Rumunia, Malta 
❖ > 20%  Estonia, Szwecja, Austria (w 2019 r. - 26%) 

Polska (2019/2018)  
Powierzchnia 2019 
507 637,13 ha/ 507 637,13 ha – 3,1%  
❖ 18 637 rolników (19 207)  
❖ 1022  przetwórców (910)  
❖ 1041 handlowców (933)  
❖ 238 importerów (208) 
❖ 144 firmy nasienne (181)  
❖ 25 pszczelarze (27)  
❖ 33 zbiór roślin dziko rosnących (41)  
❖ 6 akwakultura (7)



Podstawy prawne w UE i w Polsce
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  

Akty prawne

http://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2
http://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2


System kontroli i certyfikacji  
w rolnictwie ekologicznym

1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  

 jako organ upoważniający jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów 

2. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  

 – nadzór nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną 

3. Inspekcja Handlowa współpracuje z IJHAR-S  

 – nadzór nad jednostkami certyfikującymi oraz wprowadzania do obrotu detalicznego produktów rolnych  

4. Inspekcja Weterynaryjna współpracuje z IJHAR-S  

 – nadzór nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną pasz 

5. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa współpracuje z IJHAR-S 

  – nadzór nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną wegetatywnego materiału rozmnożeniowego  

     i nasion do celów uprawy 

6. Upoważnione jednostki certyfikujące, akredytowane w zakresie rolnictwa ekologicznego



IJHARS
Sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi  
i nad produkcją ekologiczną 

Gromadzi, przechowuje i przetwarza informacje o producentach 

Rozpatruje wnioski o pozwolenie na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji 
ekologicznej 

Przejmuje uprawnienia jednostki certyfikującej, której cofnięto upoważnienie 

Informuje producentów ekologicznych o cofnięciu upoważnienia tej jednostce 

Przygotowuje egzaminy na inspektorów rolnictwa ekologicznego  
oraz prowadzi rejestr tych inspektorów 

https://www.gov.pl/web/ijhars/rolnictwo-ekologiczne 

https://www.gov.pl/web/ijhars/rolnictwo-ekologiczne
https://www.gov.pl/web/ijhars/rolnictwo-ekologiczne


PIORIN

Wykazy dostępnego materiału siewnego, nasion  
i wegetatywnego materiału nasadzeniowego  
wyprodukowanych metodami ekologicznymi i w okresie konwersji 

Wykaz dostawców materiału siewnego, nasion  
i wegetatywnego materiału nasadzeniowego  
wyprodukowanych metodami ekologicznymi 

Brak w Wykazie dostępnego ekologicznego materiału siewnego,  
nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego 

Wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa  
o pozwolenie na zastosowanie materiału niewyprodukowanego  

metodami ekologicznymi (konwencjonalnego) 

Wykaz materiału ekologicznego 
Wykaz materiału ekologicznego / Rolnictwo ekologiczne / Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

(piorin.gov.pl) 

http://piorin.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/wykaz-materialu-ekologicznego/
http://piorin.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/wykaz-materialu-ekologicznego/
http://piorin.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/wykaz-materialu-ekologicznego/
http://piorin.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/wykaz-materialu-ekologicznego/
http://piorin.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/wykaz-materialu-ekologicznego/
http://piorin.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/wykaz-materialu-ekologicznego/


Nawozy i środki ochrony roślin

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  

kwalifikuje nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby  
do stosowania w rolnictwie ekologicznym  
i prowadzi wykazy tych nawozów i środków  
26.01.2021     219  ;    26.01.2021      38 

http://www.iung.pl/informacje/do-pobrania/ 

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu 
kwalifikuje środki ochrony roślin  
do stosowania w rolnictwie ekologicznym  
i prowadzi wykazy tych środków (77 – 12.01.2021) 
https://www.ior.poznan.pl/1631,srodki-ochrony-roslin-do-upraw-ekologicznych 8

http://www.iung.pl/informacje/do-pobrania/
https://www.ior.poznan.pl/1631,srodki-ochrony-roslin-do-upraw-ekologicznych
http://www.iung.pl/informacje/do-pobrania/
https://www.ior.poznan.pl/1631,srodki-ochrony-roslin-do-upraw-ekologicznych


Jednostki certyfikujące – 13 (2021)

Są upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
do certyfikacji w rolnictwie ekologicznym 

Posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 

Działają w obszarze certyfikacji dobrowolnej  

 
Występują jako „strona trzecia”, niezależna od producenta / dostawcy i od ich klientów  

Zatrudniają osoby wpisane do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego,  
prowadzonego przez Głównego Inspektora JHARS 

 
Lista jednostek certyfikujących (JC) - Jednostki certyfikujące - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

http://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace
http://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace


Jednostki certyfikujące cd.

Certyfikacja zgodności procesów produkcji ekologicznej  
na zgodność z Rozporządzeniem WE nr 834/2007: 

• ocena systemu produkcji ekologicznej produktów w miejscu produkcji, 

• nadzór w okresie ważności certyfikatu  
(dodatkowe kontrole produkcji oraz badania produktów) 

 
Badania wykonują akredytowane laboratoria badawcze

 

      
DAB-13 wyd. 2 z 2020-07-16
Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby certyfikacji w rolnictwie ekologicznym
Obowiązuje od 2020-09-16

http://www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/pca/dokumenty-dotyczace-laboratoriow-badawczych/
http://www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/pca/dokumenty-dotyczace-laboratoriow-badawczych/
https://www.pca.gov.pl/download/data/rep-files/userfiles/_public/dokumenty_pca/dokumenty_ogolne/dab-13_2.pdf
https://www.pca.gov.pl/download/data/rep-files/userfiles/_public/dokumenty_pca/dokumenty_ogolne/dab-13_2.pdf


Proces certyfikacji

Przyjęcie Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie 
rolnictwa ekologicznego

Zawarcie umowy w sprawie kontroli / certyfikacji

Przyjęcie wniosku o certyfikację z załącznikami

Przegląd wniosku o certyfikację  
i przygotowanie inspekcji

Przeprowadzenie inspekcji (ocena)



ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI  
W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Zgłoszenie działalności

https://www.gov.pl/web/ijhars/
zgloszenie-dzialalnosci2

https://www.gov.pl/web/ijhars/zgloszenie-dzialalnosci2
https://www.gov.pl/web/ijhars/zgloszenie-dzialalnosci2
https://www.gov.pl/web/ijhars/zgloszenie-dzialalnosci2
https://www.gov.pl/web/ijhars/zgloszenie-dzialalnosci2
https://www.gov.pl/web/ijhars/zgloszenie-dzialalnosci2
https://www.gov.pl/web/ijhars/zgloszenie-dzialalnosci2


ZGŁOSZENIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI  
W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO – ZAŁĄCZNIKI



 
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 

Wzory rejestrów 
https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-rejestrow-dla-producentow

https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-rejestrow-dla-producentow
https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-rejestrow-dla-producentow


Proces certyfikacji - 2

Przyjęcie Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie 
rolnictwa ekologicznego

Zawarcie umowy w sprawie kontroli / certyfikacji

Przyjęcie wniosku o certyfikację z załącznikami

Przegląd wniosku o certyfikację  
i przygotowanie inspekcji

Przeprowadzenie inspekcji (ocena)



Proces certyfikacji - 3

Przegląd dokumentacji pokontrolnej

Podjęcie decyzji o przyznaniu  
lub odmowie przyznania certyfikatu

Wystawienie certyfikatu

Nadzór w okresie ważności wystawionego certyfikatu



Wniosek o certyfikację  
– formularze i załączniki

Opis jednostki

Plan produkcji roślinnej

Plan produkcji zwierzęcej

Plan gospodarstwa z naniesionymi działkami rolnymi

Kopia mapy gospodarstwa

Kopia wypisu z ewidencji gruntów

Kopia umowy dzierżawy lub użyczenia (jeżeli dotyczy)



 
Przegląd wniosku o certyfikację  
i przygotowanie inspekcji 

Sprawdzenie terminowości złożenia dokumentacji wnioskowej 
i jej kompletności

Analiza ryzyka naruszenia wymogów rolnictwa ekologicznego 

Ustalenie terminu kontroli  
i konieczności pobrania prób do analiz 

Dobór inspektora i zlecenie mu inspekcji  



Inspekcja

Plan produkcji

Nawożenie i ochrona roślin

Kontrola pól uprawnych -  struktura gleby, zachwaszczenie, stan roślin

Kontrola łąk i pastwisk

Oddzielenie od  upraw konwencjonalnych

Sprawdzenie budynków inwentarskich i wybiegów dla zwierząt

Przechowywanie nawozów, środków ochrony roślin, pasz i produktów gotowych

Opakowania i znakowanie

Próbki do badań na pozostałości środków niedozwolonych (w przypadku podejrzeń)

Dokumentacja księgowa (ewidencja towarowa i dokumentacja finansowa)



Przegląd dokumentacji pokontrolnej  

Inspektorzy przekazują dokumentację pokontrolną  
do biura JC

Certyfikatorzy dokonują oceny  
kompletności i poprawności dokumentacji 

Certyfikatorzy nakładają sankcje  
(jeśli zachodzi taka konieczność) 



Katalog sankcji
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  

Rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości... 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2


Decyzja o przyznaniu certyfikatu

Po przeglądzie protokołu i dokumentacji z procesu certyfikacji,  
certyfikator podejmuje decyzję  
o przyznaniu certyfikatu lub odmowie jego przyznania 

Decyzja pozytywna   certyfikat zgodności  

Decyzja negatywna    udokumentowana decyzja odmowna  
     z informacją o prawie do odwołania się  
     od tej decyzji 



Wystawienie certyfikatu  

Warunki: 

• pozytywny wynik procesu certyfikacji, 

• spełnienie warunków umowy w sprawie kontroli / certyfikacji 

Wykaz wydanych certyfikatów (nowe certyfikaty, rozszerzenia, zawieszenia)  
jednostki certyfikujące publikują na swoich stronach internetowych. 

Wykaz certyfikatów 
https://www.gov.pl/web/ijhars/jednostki-certyfikujace  

https://www.gov.pl/web/ijhars/jednostki-certyfikujace
https://www.gov.pl/web/ijhars/jednostki-certyfikujace
https://www.gov.pl/web/ijhars/jednostki-certyfikujace
https://www.gov.pl/web/ijhars/jednostki-certyfikujace


 
Zasady prawidłowego używania  
certyfikatu  

Stosowanie certyfikatu wyłącznie do produktów spełniających ustalone wymagania

Stosowanie certyfikatu tylko do tych produktów, dla których został wystawiony

Nieodstępowanie certyfikatu do stosowania innej osobie fizycznej lub prawnej

Informowanie JC o wszystkich zmianach dotyczących certyfikowanego produktu i/lub procesu produkcyjnego

Oznaczanie produktu odniesieniami do ekologicznej metody produkcji zgodnie z wymogami prawnymi

Wykorzystywanie w reklamie informacji o uzyskanym certyfikacie w sposób zgodny z umową



 
Logo rolnictwa ekologicznego  

Unijne logo żywności ekologicznej daje  konsumentom  
pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej żywności. 

Obecność logo na produkcie oznacza jego zgodność  
z rozporządzeniem UE w sprawie rolnictwa ekologicznego. 

Logo wspólnotowe jest obowiązkowe dla żywności paczkowanej  
i dobrowolne dla produktów importowanych z krajów trzecich 

Wytyczne w sprawie stosowania unijnego logo rolnictwa ekologicznego

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/logo-rolnictwa-ekologicznego
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/logo-rolnictwa-ekologicznego


Nadzór w okresie ważności certyfikatu  
Wyniki inspekcji w ramach nadzoru 

Wyniki badań produktów 

Odwołania i skargi 

Zmiany w zakresie certyfikatu 

Informacje od Wnioskującego o zmianach w procesie produkcji 

Informacje z urzędowego nadzoru lub od stron trzecich 

Informacje z rynku dotyczące działalności Wnioskującego  

Powoływanie się na certyfikację i stosowanie znaku (logo UE) 



Koszty certyfikacji

Koszty związane z procesem certyfikacji ponosi Wnioskujący,  
niezależnie od wyniku procesu certyfikacji 

Wysokość i terminy płatności opłat są określone w umowie kontroli / 
certyfikacji

Opłata za kontrolę zależy od cennika jednostki certyfikującej

Wysokość opłaty zależy od wielkości gospodarstwa, liczby działek rolnych, 
odległości między działkami, itp.

W cenniku uwzględniony jest koszt próbkobrania



Dopłaty - rolnictwo ekologiczne  
Pakiety rolnictwa ekologicznego   Stawki płatności 

     w okresie konwersji  po okresie konwersji 
Uprawy rolnicze     1 137 zł/ha      932 zł/ha   

Uprawy warzywne     1 557 zł/ha   1 310 zł/ha   

Uprawy zielarskie     1 325 zł/ha   1 325 zł/ha  

Uprawy sadownicze (w tym jagodowe)   1 882 zł/ha   1 501 zł/ha  

Ekstensywne uprawy sadownicze    790 zł/ha       660 zł/ha  

Uprawy paszowe na gruntach ornych   926 zł/ha       658 zł/ha 

Trwałe użytki zielone     535 zł/ha       535 zł/ha  

Koszty transakcyjne (koszty kontroli)   
• do 5 ha      900 zł  
• powyżej 5 ha do 10 ha  1 000 zł  

• powyżej 10 ha do 20 ha  1 100 zł   

• powyżej 20 ha do 50 ha  1 300 zł   

• powyżej 50 ha do 100 ha  1 400 zł   

• powyżej 100 ha  1 500 zł   



Wyzwania i rozwiązywanie problemów 

Informacja doradcy, Internet,  konferencje, jednostki certyfikujące

Wiedza fachowa wykształcenie rolnicze i ogrodnicze, szkolenia, doradcy, wyjazdy studyjne, Internet 

Wyniki produkcyjne własna praktyka i doświadczenie, nowe metody, nowe środki produkcji, pogoda

Pozycja na rynku i wyniki finansowe wysoka jakość produktów, prezentacja, opakowanie, przechowywanie, transport, 
kanały zbytu, rozwój rynku, cena, dochód



 

  

 


