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Wstęp

W Polsce wzrasta popyt konsumentów na ekologicznie wytwarzane produkty
rolne i środki spożywcze; poprzez to zjawisko powstaje nowy rynek dla
produktów rolnych.
Ceny rynkowe tych produktów są wyższe, a jednocześnie sposób ich
produkcji wiąże się z mniej intensywnym użytkowaniem gruntów.
Tym samym, w kontekście reorientacji wspólnej polityce rolnej, tego rodzaju
nowy kierunek produkcji może przyczynić się do uzyskania lepszej równowagi
między podażą i popytem na artykuły rolne oraz ochroną środowiska
i zachowaniem terenów wiejskich.
Metody rolnictwa ekologicznego stanowią specyficzny rodzaj produkcji rolnej.
Stosowanie ich pociąga za sobą znaczne ograniczenia w stosowaniu nawozów
i pestycydów, które mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego
lub prowadzić do występowania ich pozostałości w produktach rolnych.
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Podstawy prawne

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym
(Dz. U. 2004 nr 93 poz.898) - nowa w trakcie prac legislacyjnych

 Rozporządzenie Rady (WE) NR 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.
Urz. L 189, 20.7.2007, s. 1) – obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.
 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 889/2008 z dnia 5 września 2008 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania Rozporządzenia Rady (WE)
NR 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
(Dz. Urz. L 250, 18.9.2008, s. 1) –obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.
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System kontroli
i certyfikacji
w rolnictwie ekologicznym
 Minister właściwy do spraw rolnictwa, jako organ upoważniający
jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli i wydawania
certyfikatów
 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
sprawująca nadzór nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi
rolnictwo ekologiczne
 Upoważnione jednostki certyfikujące akredytowane w zakresie
rolnictwa ekologicznego, zgodnie z Normą PN-EN 45011:2000
„Wymagania ogólne dotyczące działania jednostek prowadzących
systemy certyfikacji wyrobów”
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Jednostki certyfikujące
w rolnictwie ekologicznym
w Polsce w 2009 roku
Lp.

Nazwa jednostki

Siedziba jednostki

Numer
identyfikacyjny

1

EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o.

20-834 Lublin
ul. Irysowa 12/2

PL-EKO-01
RE-01/2005 /PL

2

Jednostka Certyfikacji Produkcji Ekologicznej PNG Sp. z o.o.

Zajączków koło Kielc
26-065 Piekoszów

PL-EKO-02
RE-02/2005/PL

3

COBICO Sp. z o.o.

31-203 Kraków
ul. Lekarska 1

PL-EKO-03
RE-03/2005/PL

4

BIOEKSPERT Sp. z o.o.

00-621 Warszawa,
ul. Boya-Żeleńskiego 6, lok. 34

PL-EKO-04
RE-04/2005/PL

5

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

31-503 Kraków
ul. Lubicz 25A

PL-EKO-05
RE-05/2005/PL

6

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oddz. w PILE

64-920 Piła
ul. Śniadeckich 5

PL-EKO-06
RE-06/2005/PL

7

AGRO BIO TEST Sp. z o.o.

02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166

PL-EKO-07
RE-07/2005/PL

8

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.

02-146 Warszawa
Ul. 17 Stycznia 56

PL-EKO-08
RE-08/2008/PL

9

Centrum Jakości AgroEko Sp. zo.o.

05-126 Nieporęt
ul. Baśki 2

PL-EKO-09
RE-09/2009/PL

10

SGS Polska Sp. z o.o.

01-233 Warszawa
ul. Bema 83

PL-EKO-10

11

Control Union Poland Sp. z o.o.

70-535 Szczecin
ul. Wielka Odrzańska 31/2

PL-EKO-11
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Certyfikacja ekologicznych
gospodarstw rolnych

Certyfikacja (atestacja) w rolnictwie ekologicznym
oznacza poświadczenie przez niezależną jednostkę certyfikującą,
iż produkcja podlega kontroli a produkt jest wytworzony zgodnie
z wymaganiami Rozporządzeń (WE) NR 834/2007 oraz
(WE) NR 889/2008.
Istotą procesu certyfikacji produkcji prowadzonej metodami
ekologicznymi jest kontrola procesu wytwarzania a nie kontrola
jakości produktu. Wynika to z założenia, że jeśli gospodarstwo
znajduje się w czystym, nie zanieczyszczonym środowisku,
to jakość produktów zależy od sposobu wytwarzania.

6

Certyfikacja ekologicznych
gospodarstw rolnych
Podstawowe elementy procesu certyfikacji:
 przyjęcie, ocena pod względem formalnym i zarejestrowanie
wniosku certyfikację;
 kontrola przeprowadzona u producenta;
 badanie próbek – w uzasadnionych przypadkach;
 ocena dokumentacji dołączonej do wniosku,
protokołu z kontroli, wyników badań oraz ocenę wyników
kontroli;
 wydanie lub odmowa wydania certyfikatu;
 nadzór nad wydanym certyfikatem.
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Wymagania wg
Rozporządzenia Rady
834/07/EWG
ZASADY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
Rolnictwo ekologiczne jest to system gospodarowania
o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie
gospodarstwa, bazujący na środkach pochodzenia biologicznego
i mineralnego.
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Wymagania wg
Rozporządzenia Rady
834/07/EWG
OZNACZANIE ZNAKIEM ZGODNOŚCI
Oznakowanie produktu rolnictwa ekologicznego polega na umieszczeniu na
etykiecie lub opakowaniu tego produktu :
 Termin odnoszący się do produkcji ekologicznej oraz wersje skrócone
typu: „eko”, „bio”.
 wspólnotowe logo - obowiązkowe od 1 lipca 2010 r. ale w nowej wersji
graficznej !
 numer kodowy (identyfikacyjny) upoważnionej jednostki certyfikującej.
 Oznaczenie
- „rolnictwo UE”, gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w UE
- „rolnictwo spoza UE”, gdy surowiec rolniczy wyprodukowano
w krajach trzecich
- „rolnictwo UE/spoza UE”, gdy część surowców wyprodukowano
we Wspólnocie, a część w kraju trzecim.
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Wymagania wg
Rozporządzenia Rady
834/07/EWG
OZNACZANIE ZNAKIEM ZGODNOŚCI (cd.)
W Unii Europejskiej dla oznakowania żywności ekologicznej można
stosować logo Unii Europejskiej.
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Wymagania wg
Rozporządzenia Rady
834/07/EWG
ETYKIETOWANIE
Etykietowanie lub reklama produktu może zawierać informacje nawiązujące do
metod produkcji ekologicznej w odniesieniu do
opisu handlowego produktu tylko wówczas, gdy między innymi:
a)

b)

c)

co najmniej 95% składników pochodzenia rolniczego zawartych
w produkcie jest lub pochodzi z produktów uzyskiwanych zgodnie
z zasadami określonymi w Rozporządzeniach Rozporządzeń
(WE) NR 834/2007 oraz (WE) NR 889/2008;
wszystkie pozostałe składniki pochodzenia rolniczego zawarte
w produkcie są uwzględnione w Załączniku IX Rozporządzenia Komisji
(WE) NR 889/2008;
produkt zawiera wyłącznie substancje wymienione w Załączniku VIII
Rozporządzenia Komisji (WE) NR 889/2008 jako składniki
pochodzenia nierolniczego;
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Wymagania wg
Rozporządzenia Rady
834/07/EWG
ETYKIETOWANIE (cd.)
Etykieta lub opakowanie środka spożywczego,
który nie został wyprodukowany lub przetworzony metodami
ekologicznymi, nie może zawierać napisów sugerujących, że środek
ten jest produktem rolnictwa ekologicznego.
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Polskie przepisy prawne

W myśl przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.

o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych
wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać
wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach
o jakości handlowej oraz deklarowane przez producenta

lub wprowadzającego do obrotu.
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44)
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Produkty regionalne
i tradycyjne

Ważne adresy


Rolnictwo ekologiczne – kampania informacyjna http://www.rolnictwoekologiczne.org.pl



Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu http://www.odr.net.pl



EkoConnect http://www.ekoconnect.org



Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) http://www.fao.org



Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) http://www.fdpa.org.pl



Koalicja na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego
http://www.pkegliwice.pl/programy/rolnictwo_ekologiczne/rolnictwo_ekologiczne.html



Pierwszy Portal Rolny http://www.ppr.pl/index.html



Rolnictwo ekologiczne na Świecie - FAS http://www.fas.usda.gov/agx/organics/organics.asp



Rolnictwo ekologiczne w Europie - Organic Europe http://www.organic-europe.net/default.asp



Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND http://www.stowarzyszenieekoland.pl

15

Ważne adresy


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – http://www.minrol.gov.pl



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – http://www.arimr.gov.pl



Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – http://www.ijhar-s.gov.pl



Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu – http://www.ior.poznan.pl



Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – http://www.iung.pulawy.pl



Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza – http://schr.bip.nor.pl



Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – http://www.piorin.gov.pl



Polskie Centrum Akredytacji – http://www.pca.gov.pl
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