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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Co to znaczy „ekologiczny”, a co to znaczy przetwórca produktów ekologicznych w myśl wymogów prawa. 

Co to jest 
produkt 

ekologiczny? 
Co znaczy 

„ekologiczny”? 

Kim jest przetwórca 

produktów 

ekologicznych?



Zanim przejdziemy do próby zdefiniowania, spójrzmy na obowiązujące podstawy prawne;

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 

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

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 (tekst pierwotny) z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów 
ekologicznych z krajów trzecich

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. nr 116, poz. 975 ze zm.)
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Co to znaczy „ekologiczny”, a co to znaczy przetwórca produktów ekologicznych w myśl wymogów prawa. 

Nowe rozporządzenie, które zastępuję rozporządzenie Rady 834/2007. 

Obowiązuję od 1.01.2021. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848  z dnia 30 

maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 

ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007. 



Co tak właściwie znaczy 
„ekologiczny” (BIO, 
Organiczny) w odniesieniu 
do wymogów prawnych 
(w Unii Europejskiej)?

art. 2 litera c) 
Rozporządzenia Rady 
834/2007 

c) „ekologiczny” oznacza 
pochodzący z produkcji 
ekologicznej lub z nią związany;
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Co to znaczy „ekologiczny”, a co to znaczy przetwórca produktów ekologicznych w myśl wymogów prawa. 

Co to jest produkcja 

ekologiczna zgodnie z 

przepisami prawa? 

art. 2 litera a) 
Rozporządzenia Rady 
834/2007 

a) „produkcja ekologiczna” 

oznacza stosowanie metody 

produkcji zgodnej z zasadami 

określonymi w niniejszym 

rozporządzeniu na wszystkich 

etapach produkcji, 

przygotowania i dystrybucji; 

Co zatem znaczy nie 

ekologiczny? 

art. 2 litera a) 
Rozporządzenia Komisji 
889/2008 

a) „nie ekologiczny” oznacza 

niepochodzący lub niezwiązany z 

produkcją określoną przepisami 

rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i 

niniejszego rozporządzenia;

1 2 3



Co to są etapy produkcji, przygotowania i 
dystrybucji?

art. 2 litera b) Rozporządzenia Rady 

834/2007 

b) „etapy produkcji, przygotowania i dystrybucji”

oznaczają każdy etap, począwszy od produkcji

wstępnej produktu ekologicznego aż do

przechowywania, przetwarzania, transportu,

sprzedaży lub zaopatrzenia ostatecznego

konsumenta, jak również – w stosownych

przypadkach – znakowanie, reklamę, import, eksport

oraz działania podwykonawcze.
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Co to znaczy „ekologiczny”, a co to znaczy przetwórca produktów ekologicznych w myśl wymogów prawa. 

Co zatem znaczy przetwarzanie? 

art. 2 litera u) Rozporządzenia Komisji 889/2008 

u) „przetwarzanie” oznacza dowolne działanie, o którym mowa w art. 2 ust. 1

lit. m) rozporządzenia (WE) nr 852/2004, w tym wykorzystanie substancji, o

których mowa w art. 19 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Operacje pakowania i etykietowania nie są uznawane za przetwarzanie.

art. 2 ust. 1 lit. m) rozporządzenia (WE) nr 852/2004,

m) „przetwarzanie” oznacza każde działanie, które znacznie zmienia produkt

wyjściowy, w tym ogrzewanie, wędzenie, peklowanie, dojrzewanie, suszenie,

marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub połączenie tych procesów;

art. 19 ust 2 lit. b) Rozporządzenia Rady 834/2007 

b) mogą być stosowane wyłącznie dodatki, substancje pomocnicze w

przetwórstwie, środki aromatyzujące, woda, sól, preparaty na bazie

mikroorganizmów i enzymów, minerały, mikroelementy, witaminy, a także

aminokwasy i inne mikroelementy w środkach spożywczych specjalnego

przeznaczenia żywieniowego tylko w zakresie, w jakim zostały dopuszczone

do stosowania w produkcji ekologicznej zgodnie z art. 21;

21



art. 2 litera t) Rozporządzenia Komisji 

889/2008 

t ) „konserwowanie” oznacza dowolne

działanie, inne niż uprawy i zbiory,

przeprowadzane w odniesieniu do produktów,

ale niekwalifikujące się jako przetwarzanie

zdefiniowane w lit. u), w tym wszystkie

działania, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. n)

rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu

Europejskiego i Rady ( 1 ), ale z wyłączeniem

pakowania i etykietowania produktu;
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Co to znaczy „ekologiczny”, a co to znaczy przetwórca produktów ekologicznych w myśl wymogów prawa. 

art. 2 ust. 1 lit. n) rozporządzenia (WE) nr 852/2004,

n) „produkty nieprzetworzone” oznaczają środki

spożywcze, które nie podlegają przetwarzaniu, i

obejmują produkty, które zostały rozdzielone,

podzielone na części, przecięte, pokrojone,

pozbawione kości, rozdrobnione, oskórowane,

skruszone, nacięte, wyczyszczone, przycięte,

pozbawione łusek, zmielone, schłodzone,

zamrożone, głęboko zamrożone lub rozmrożone;

Zgodnie z wymaganiami przetwórca produktów ekologicznych to również podmiot, który wykonuje 

czynności ich konserwowania. 

Spójrzmy zatem co to znaczy konserwowanie?
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Co to znaczy „ekologiczny”, a co to znaczy przetwórca produktów ekologicznych w myśl wymogów prawa. 

Jako przetwórstwo produktów ekologicznych traktowane są działania, które znacznie

zmieniają produkt wyjściowy, w tym ogrzewanie, wędzenie, solenie, dojrzewanie, suszenie,

marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub połączenie tych procesów, a także rozdzielanie,

podzielenie na części, przecięcie, pokrojenie, pozbawianie kości, rozdrobnienie,

oskórowanie, skruszenie, nacięcie, wyczyszczenie, pozbawienie łusek, zmielenie,

schładzanie, zamrażanie, rozmrażanie, ubój i rozbiór produktów pochodzenia zwierzęcego

przy możliwym zastosowaniu substancji – dodatków do żywności, substancji pomocniczych w

przetwórstwie, środków aromatyzujących, wody, soli, preparatów na bazie mikroorganizmów,

enzymów, minerałów, mikroelementów, witamin, a także aminokwasów i innych

mikroelementów. Operacje pakowania i etykietowania nie są uznawane za przetwórstwo.

Spróbujmy zdefiniować co to znaczy przetwórstwo 

produktów ekologicznych:



To co to znaczy przetwórca Eko??? 

art. 2 litera d) Rozporządzenia Rady 834/2007 

„podmiot gospodarczy” oznacza osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za zapewnienie, aby przedsięwzięcie ekologiczne pozostające
pod ich kontrolą spełniało wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu;

W ramach produkcji ekologicznej należy rozumieć, że każdy podmiot, czy to gospodarstwo rolne – osoba
fizyczna, czy zakład przetwórczy – osoba prawna, czy firma dystrybucyjna – osoba prawna, jest
odpowiedzialny aby wszystkie jego działania, jakie podejmuje na każdym etapie ( czyli, począwszy od
produkcji wstępnej produktu ekologicznego aż do przechowywania, przetwarzania, transportu, sprzedaży lub
zaopatrzenia ostatecznego konsumenta, jak również – w stosownych przypadkach – znakowanie, reklamę,
import, eksport oraz działania podwykonawcze) w stosunku do produktów ekologicznych (czyli
pochodzących z produkcji ekologicznej lub z nią związanych) były w zgodzie z wymaganiami prawnymi
określonymi w Rozporządzeniu Rady 834/2007 i aktami prawnymi wydanymi na podstawie tego
rozporządzenia.
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Co to znaczy „ekologiczny”, a co to znaczy przetwórca produktów ekologicznych w myśl wymogów prawa. 



Jakie produkty objęte są „niniejszym Rozporządzeniem” i kiedy możemy mówić o produkcie 
ekologicznym?

Artykuł 1 Rozporządzenia Rady 834/2007 

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do następujących produktów pochodzenia rolnego, w tym pochodzących z
akwakultury, wprowadzonych na rynek lub takich, które mają być wprowadzone na rynek:

a) żywe lub nieprzetworzone produkty rolne;

b) przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia;

c) pasze;

d) wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona do celów uprawy.
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Co to znaczy „ekologiczny”, a co to znaczy przetwórca produktów ekologicznych w myśl wymogów prawa. 

Produkty myślistwa i rybołówstwa pochodzące od dzikich

zwierząt nie są uznawane za produkcję ekologiczną.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się także do drożdży

przeznaczonych do spożycia lub używanych jako pasze.



Jak należy rozumieć produkty pochodzenia rolnego? 

art. 38 TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ (inaczej traktatu rzymskiego) 

Przez produkty rolne należy rozumieć płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa, jak
również produkty pierwszego przetworzenia, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi produktami.
Odniesienia do wspólnej polityki rolnej lub do rolnictwa oraz stosowanie wyrazu „rolny” są rozumiane jako
dotyczące także rybołówstwa, z uwzględnieniem szczególnych cech charakterystycznych tego sektora.

Uwaga. Pomimo, że definicją produktów rolnych uwzględnia również rybołówstwo, to należy pamiętać, że
zgodnie z art. 1 ust. 2 zdanie drugie - Produkty myślistwa i rybołówstwa pochodzące od dzikich
zwierząt nie są uznawane za produkcję ekologiczną.
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Co to znaczy „ekologiczny”, a co to znaczy przetwórca produktów ekologicznych w myśl wymogów prawa. 



Terminy, o których mowa w ust. 1,
nie są stosowane w odniesieniu do
produktu, w którego etykietowaniu lub
reklamie należy zaznaczyć, że
zawiera on GMO, składa się z GMO
lub został wyprodukowany z GMO
zgodnie z przepisami wspólnotowymi.
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Co to znaczy „ekologiczny”, a co to znaczy przetwórca produktów ekologicznych w myśl wymogów prawa. 

Do celów niniejszego rozporządzenia uznaje się, że produkt

opatrzony jest terminem odnoszącym się do ekologicznej

metody produkcji, jeżeli przy znakowaniu, w materiałach

reklamowych lub dokumentach handlowych taki produkt, jego

składniki lub materiały paszowe opisywane są za pomocą

terminów sugerujących nabywcy, że produkt ten, jego

składniki lub materiały paszowe zostały uzyskane zgodnie z

przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Zwłaszcza terminy wymienione w załączniku, ich pochodne

lub wersje skrócone, jak np. „bio” i „eko”, używane

samodzielnie lub łącznie, mogą być stosowane na terenie

Wspólnoty i we wszystkich językach Wspólnoty w znakowaniu

i reklamie produktu, który spełnia wymogi określone na mocy

niniejszego rozporządzenia lub zgodnie z niniejszym

rozporządzeniem.

Przy znakowaniu i w reklamie żywych lub nieprzetworzonych

produktów rolnych można stosować terminy odnoszące się do

ekologicznej metody produkcji wyłącznie wtedy, gdy wszystkie

składniki tego produktu również zostały wyprodukowane

zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym

rozporządzeniu.

Artykuł 23 Rozporządzenia Rady 834/2007

Stosowanie terminów związanych z produkcją ekologiczną

Terminy, o których mowa w ust. 1, nie są stosowane

na terenie Wspólnoty i w żadnym z języków

Wspólnoty w znakowaniu, reklamie i dokumentach

handlowych produktu, który nie spełnia wymogów

wymienionych w niniejszym rozporządzeniu, chyba

że nie są używane w odniesieniu do produktów

rolnych w żywności lub paszy lub wyraźnie w żaden

sposób nie łączą się z produkcją ekologiczną.

Ponadto nie stosuje się żadnych terminów, w tym

terminów stosowanych w znakach towarowych, ani

praktyk używanych w znakowaniu lub reklamie

mogących wprowadzić w błąd konsumenta lub

użytkownika poprzez sugerowanie, że produkt lub

składniki spełniają wymogi wymienione w niniejszym

rozporządzeniu.

1 2 3



Komisja może, zgodnie z
procedurą, o której mowa
w art. 37 ust. 2,
dostosować wykaz
terminów określonych w
załączniku.
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Co to znaczy „ekologiczny”, a co to znaczy przetwórca produktów ekologicznych w myśl wymogów prawa. 

W odniesieniu do żywności przetworzonej terminy, o których mowa w ust. 1, można stosować:

a) w opisie handlowym, pod warunkiem że:

(i) żywność przetworzona spełnia wymogi art. 19;

(ii) co najmniej 95 % masy jej składników pochodzenia rolniczego stanowią składniki

ekologiczne;

b) tylko w wykazie składników, pod warunkiem że żywność ta spełnia przepisy art. 19 ust. 1, art. 19

ust. 2 lit. a), art. 19 ust. 2 lit. b) i 19 ust. 2 lit. d);

c) w wykazie składników i w tym samym polu widzenia co opis handlowy, pod warunkiem że:

(i) głównym składnikiem są produkty myślistwa lub rybołówstwa;

(ii) zawiera ona inne – tylko ekologiczne – składniki pochodzenia rolniczego;

(iii) żywność ta spełnia przepisy art. 19 ust. 1, art. 19 ust. 2 lit. a), art. 19 ust. 2 lit. b) i 19 ust. 2 lit. d).

Wykaz składników precyzuje, które składniki są ekologiczne.

Gdy zastosowanie mają lit. b) i c) niniejszego ustępu, odniesienia do ekologicznej metody produkcji

mogą pojawić się wyłącznie w powiązaniu ze składnikami ekologicznymi, a w wykazie składników

wskazany jest łączny udział procentowy składników ekologicznych względem całkowitej ilości

składników pochodzenia rolniczego.

Terminy i dane procentowe, o których mowa w poprzednim akapicie, występują w tym samym kolorze,

mają identyczny rozmiar i format czcionki jak inne oznaczenia znajdujące się w wykazie składników.

Artykuł 23 Rozporządzenia Rady 834/2007

Stosowanie terminów związanych z produkcją ekologiczną

Państwa członkowskie

stosują środki konieczne

do zapewnienia zgodności

z niniejszym artykułem.

4 5 6



Jakie działania, jako przetwórca musze wykonać aby nazwać swój produkt BIO?

Posłużmy się prostym przykładem: 
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Zanim stanę się przetwórca EKO, czy moje działania/ produkty będą spełniały wymogi produkcji ekologicznej?

Jestem przetwórcą, produkuje napoje owocowe o zmiennej zawartości udziału składnika 

owocowego. Chciałbym produkować napoje BIO. 

Produkcja obywa się dwuzmianowo na jednej linii produkcyjnej. 

Wdrożony system IFS. 

Posiadam dwa magazyny, jeden na surowiec, drugi na wyrób gotowy. 

Dla przykładu produkuje napój Jabłkowy o następującym składzie

• Woda 80 % 

• Cukier 5 % 

• Sok jabłkowy z zagęszczonego soku 15%

• Regulator kwasowości: kwas cytrynowy E 330

• Aromat



Spójrzmy na zasady dotyczące produkcji ekologicznej

Artykuł 19 Rozporządzenia Rady 834/2007
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Zanim stanę się przetwórca EKO, czy moje działania/ produkty będą spełniały wymogi produkcji ekologicznej?

W odniesieniu do składu przetworzonej żywności ekologicznej

spełnione są następujące warunki:

a) dany produkt wytwarzany jest głównie ze składników

pochodzenia rolniczego; w celu stwierdzenia, czy produkt został

wyprodukowany głównie ze składników pochodzenia rolniczego,

pod uwagę nie bierze się dodatków w postaci wody i soli

kuchennej;

b) mogą być stosowane wyłącznie dodatki, substancje pomocnicze

w przetwórstwie, środki aromatyzujące, woda, sól, preparaty na

bazie mikroorganizmów i enzymów, minerały, mikroelementy,

witaminy, a także aminokwasy i inne mikroelementy w środkach

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego tylko w

zakresie, w jakim zostały dopuszczone do stosowania w produkcji

ekologicznej zgodnie z art. 21;

c) nie ekologiczne składniki rolne mogą być stosowane wyłącznie,

jeżeli zostały dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej

zgodnie z art. 21 lub gdy stosowane są na podstawie czasowego

zezwolenia wydanego przez państwo członkowskie;

d) składnik ekologiczny nie występuje wraz z takim samym

składnikiem w formie nie ekologicznej lub składnikiem

pochodzącym z konwersji;

e) żywność wyprodukowana ze składników pochodzących z upraw

w okresie konwersji zawiera tylko jeden składnik roślinny

pochodzenia rolniczego.

Nie stosuje się substancji i technik, które

odtwarzają właściwości utracone w trakcie

przetwarzania i przechowywania żywności

ekologicznej, naprawiają skutki zaniedbań

zaistniałych w trakcie przetwarzania lub w

inny sposób mogą wprowadzać w błąd w

kwestii prawdziwej natury tych produktów.

Przygotowanie przetworzonej

żywności ekologicznej jest

oddzielone w czasie lub

przestrzeni od przygotowania

żywności nie ekologicznej.

Ogólne zasady produkcji żywności przetworzonej

1 2 3



Spójrzmy na zasady dotyczące produkcji ekologicznej
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Zanim stanę się przetwórca EKO, czy moje działania/ produkty będą spełniały wymogi produkcji ekologicznej?

Podmioty gospodarcze spełniają i wdrażają

procedury, o których mowa w ust. 1.

W szczególności podmioty gospodarcze:

a) podejmują środki ostrożności w celu

uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia przez

niedozwolone substancje lub środki;

b) wdrażają odpowiednie działania w

zakresie czyszczenia, monitorują ich

skuteczność i prowadzą ich ewidencję;

c) zapewniają, aby produkty nieekologiczne

nie były wprowadzane do obrotu z

oznaczeniem odnoszącym się do

ekologicznych metod produkcji.

Podmioty gospodarcze konserwujące

produkty lub produkujące przetworzoną

paszę lub żywność ustanawiają i uaktualniają

odpowiednie procedury opierające się na

systematycznej identyfikacji krytycznych

etapów przetwórstwa.

Stosowanie tych procedur musi w każdym

momencie gwarantować, że produkty

konserwowane lub przetworzone są zgodne

z przepisami dotyczącymi produkcji

ekologicznej.

1 2



Spójrzmy na zasady dotyczące produkcji ekologicznej
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Zanim stanę się przetwórca EKO, czy moje działania/ produkty będą spełniały wymogi produkcji ekologicznej?

Dodatki, substancje pomocnicze

w przetwórstwie i inne substancje

i substancje pomocnicze w

przetwórstwie pasz i żywności, a

także inne praktyki stosowane w

przetwórstwie, takie jak

wędzenie, muszą spełniać

zasady dobrych praktyk

produkcyjnych.

Jeżeli w danej jednostce przetwórczej są również przetwarzane lub

przechowywane produkty nie ekologiczne, podmiot gospodarczy:

a) prowadzi działania w sposób ciągły aż do ich całkowitego zakończenia, w

oddzielnym miejscu lub w innym terminie, w sposób zapewniający, że są

one fizycznie lub chronologicznie odseparowane od podobnych działań

przeprowadzanych na produktach nie ekologicznych;

b) przechowuje produkty ekologiczne, przed i po zakończeniu wyżej

wspomnianych działań w sposób zapewniający, że są one fizycznie lub

chronologicznie odseparowane od produktów nie ekologicznych;

c) informuje organ kontroli lub jednostkę certyfikującą o działaniach, o

których mowa w lit. a) oraz b), oraz udostępnia i aktualizuje rejestr

wszystkich działań i przetworzonych ilości;

d) podejmuje konieczne środki w celu zapewnienia możliwości

identyfikacji partii i uniknięcia mieszania się lub zamiany z produktami

nie ekologicznymi;

e) prowadzi działania na produktach ekologicznych wyłącznie po

odpowiednim oczyszczeniu urządzeń produkcyjnych.

3
4
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Zanim stanę się przetwórca EKO, czy moje działania/ produkty będą spełniały wymogi produkcji ekologicznej?

Produkcja obywa się dwuzmianowo na 

jednej linii produkcyjnej. 

• podjęcie środków ostrożności w celu uniknięcia ryzyka 

zanieczyszczenia przez niedozwolone substancje lub środki;

• wdrożenie odpowiednich działania w zakresie czyszczenia, 

monitorowanie ich skuteczności i prowadzenie ewidencji;

• prowadzenie działań na produktach ekologicznych wyłącznie 

po odpowiednim oczyszczeniu urządzeń produkcyjnych.

• prowadzenie działań w sposób ciągły aż do ich całkowitego 

zakończenia, w oddzielnym miejscu lub w innym terminie, 

w sposób zapewniający, że są one fizycznie lub 

chronologicznie odseparowane od podobnych działań 

przeprowadzanych na produktach nieekologicznych;

• podejmowanie koniecznych środków w celu zapewnienia 

możliwości identyfikacji partii i uniknięcia mieszania się lub 

zamiany z produktami nieekologicznymi; 
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Zanim stanę się przetwórca EKO, czy moje działania/ produkty będą spełniały wymogi produkcji ekologicznej?

Posiadam dwa magazyny, jeden na 

surowiec, drugi na wyrób gotowy. 

• podjęcie środków ostrożności w celu uniknięcia ryzyka 

zanieczyszczenia przez niedozwolone substancje lub środki;

• wdrożenie odpowiednich działań w zakresie czyszczenia, 

monitorowanie ich skuteczności i prowadzenie ewidencji;

• przechowuje produkty ekologiczne, przed i po zakończeniu 

wyżej wspomnianych działań w sposób zapewniający, że są 

one fizycznie lub chronologicznie odseparowane od 

produktów nie ekologicznych;

• podejmowanie koniecznych środków w celu zapewnienia 

możliwości identyfikacji partii i uniknięcia mieszania się lub 

zamiany z produktami nie ekologicznymi; 
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Zanim stanę się przetwórca EKO, czy moje działania/ produkty będą spełniały wymogi produkcji ekologicznej?

Wdrożony system IFS. 

Dodatki, substancje pomocnicze w przetwórstwie i inne

substancje i substancje pomocnicze w przetwórstwie pasz i

żywności, a także inne praktyki stosowane w przetwórstwie,

takie jak wędzenie, muszą spełniać zasady dobrych praktyk

produkcyjnych.
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Zanim stanę się przetwórca EKO, czy moje działania/ produkty będą spełniały wymogi produkcji ekologicznej?

Dla przykładu produkuje napój Jabłkowy. 
• Woda 80 % 

• Cukier 5 % 

• Sok jabłkowy z zagęszczonego soku 15%

• Regulator kwasowości: kwas cytrynowy E 

330

• Aromat 

art. 19 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Rady 834/2007

• dany produkt wytwarzany jest głównie ze składników 

pochodzenia rolniczego; w celu stwierdzenia, czy produkt 

został wyprodukowany głównie ze składników pochodzenia 

rolniczego, pod uwagę nie bierze się dodatków w postaci 

wody i soli kuchennej;

art. 19 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Rady 834/2007

• mogą być stosowane wyłącznie dodatki, substancje 

pomocnicze w przetwórstwie, środki aromatyzujące, woda, 

sól, preparaty na bazie mikroorganizmów i enzymów, 

minerały, mikroelementy, witaminy, a także aminokwasy i inne 

mikroelementy w środkach spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego tylko w zakresie, w jakim zostały 

dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej zgodnie 

z art. 21
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Zanim stanę się przetwórca EKO, czy moje działania/ produkty będą spełniały wymogi produkcji ekologicznej?

• Udział składników pochodzenia 

rolnego 100 %;
• Cukier 25 % 

• Sok jabłkowy z zagęszczonego soku 

75 %

• Pozostałe składniki 
• Regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy E 330

• Aromat 

• co najmniej 95 % masy jej składników pochodzenia rolniczego 

stanowią składniki ekologiczne;

• Do celów art. 19 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 

834/2007 w przetwórstwie żywności ekologicznej, z wyjątkiem 

produktów z sektora wina, do których mają zastosowanie 

przepisy rozdziału 3a, można stosować wyłącznie 

następujące substancje: 

• a) substancje wymienione w załączniku VIII do 

niniejszego rozporządzenia;

• c) substancje i produkty określone w art. 1 ust. 2 lit. b) 

ppkt (i) i art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy Rady 88/388/EWG ( 

1 ) oznakowane jako naturalne substancje zapachowe 

lub naturalne preparaty zapachowe zgodnie z art. 9 ust. 1 

lit. d) i ust. 2 tej dyrektywy; 
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

Zanim stanę się przetwórca EKO, czy moje działania/ produkty będą spełniały wymogi produkcji ekologicznej?



art. 28 Rozporządzenia Rady 834/2007

Przestrzeganie zasad systemu kontroli 

1. Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje, przygotowuje, przechowuje lub przywozi z kraju trzeciego produkty w rozumieniu art. 1 ust. 
2 lub który takie produkty wprowadza na rynek, przed wprowadzeniem na rynek jakiegokolwiek produktu jako produktu ekologicznego lub 
wyprodukowanego w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne: 

a) zgłasza tę działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym działalność ta jest wykonywana; 

b) przekazuje zgodę na objęcie jego działań systemem kontroli, o którym mowa w art. 27.

Akapit pierwszy ma również zastosowanie do eksporterów, którzy wywożą produkty wytwarzane zgodnie z zasadami produkcji 
ustanowionymi niniejszym rozporządzeniem. 

W przypadku gdy dany podmiot gospodarczy zleca jakiekolwiek czynności stronie trzeciej, podmiot ten podlega w dalszym ciągu 
wymogom, o których mowa w lit. a) i b), a podzlecone czynności podlegają systemowi kontroli. 

2. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z zakresu zastosowania niniejszego artykułu podmioty gospodarcze sprzedające produkty
bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu, pod warunkiem że nie wytwarzają, nie przygotowują ani nie przechowują one
tych produktów w celach innych niż odnoszących się do punktu sprzedaży, ani nie przywożą takich produktów z krajów trzecich, ani też nie
zleciły tych czynności stronie trzeciej.

3. Państwa członkowskie wyznaczają organ lub uznają jednostkę odpowiedzialną za przyjęcie tych zgłoszeń.
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

ZGŁOSZENIE SIĘ DO JEDNOSTKI I PODANIE SYSTEMOWI KONTROLI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM.



System kontroli

Zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 882/2004 państwa
członkowskie ustanawiają
system kontroli i wyznaczają
jeden lub kilka właściwych
organów odpowiedzialnych za
kontrole wypełniania
zobowiązań wynikających z
niniejszego rozporządzenia.
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

ZGŁOSZENIE SIĘ DO JEDNOSTKI I PODANIE SYSTEMOWI KONTROLI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Co to jest system kontroli? 
Artykuł 27 Rozporządzenia Rady 834/2007

Oprócz warunków określonych w

rozporządzeniu (WE) nr 882/2004

system kontroli ustanowiony

niniejszym rozporządzeniem obejmuje

co najmniej stosowanie środków

ostrożności i środków kontroli, które

Komisja ma przyjąć zgodnie z

procedurą, o której mowa w art. 37 ust.

2.

W kontekście niniejszego rozporządzenia

charakter i częstotliwość przeprowadzania

kontroli określa się na podstawie oceny

ryzyka wystąpienia nieprawidłowości lub

naruszeń zgodności z wymogami

ustalonymi w niniejszym rozporządzeniu.

W każdym przypadku wszystkie podmioty

gospodarcze, z wyjątkiem hurtowników

handlujących jedynie produktami

pakowanymi i podmiotów gospodarczych

sprzedających produkty końcowemu

konsumentowi lub użytkownikowi

opisanych w art. 28 ust. 2, podlegają

sprawdzeniu zgodności co najmniej raz w

roku.

1 2 3



Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne zasady wykonywania kontroli urzędowych mających na celu
sprawdzenie zgodności z regułami ukierunkowanymi w szczególności na:

a) zapobieganie, eliminowanie lub ograniczanie dopuszczalnych poziomów zagrożenia ludzi i zwierząt,
bezpośrednio lub poprzez środowisko naturalne;

oraz

b) gwarantowanie uczciwych praktyk w handlu paszami i żywnością oraz ochronę interesów konsumenta
łącznie z etykietowaniem pasz i żywności oraz innymi formami przekazywania informacji konsumentom.

Oznacza to, że produkcja ekologiczna prowadzona przez podmiot gospodarczy podlega urzędowej
kontroli.
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

ZGŁOSZENIE SIĘ DO JEDNOSTKI I PODANIE SYSTEMOWI KONTROLI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych 

przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i 

żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

ZGŁOSZENIE SIĘ DO JEDNOSTKI I PODANIE SYSTEMOWI KONTROLI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Co to znaczy 
jednostka 

certyfikująca? 

Kto to jest 
właściwy 
organ? 

Co to znaczy 
system 

kontroli?

Kto to jest 
organ 

kontrolny? 



art. 2 litera n) Rozporządzenia Rady 834/2007 

n) „właściwy organ” oznacza główny organ państwa członkowskiego uprawniony do organizowania oficjalnych kontroli w zakresie produkcji
ekologicznej zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia lub inny organ, któremu nadano to uprawnienie; definicja obejmuje w razie
konieczności również odpowiedni organ państwa trzeciego;

Właściwym organem w odniesieniu do produkcji ekologicznej w Rzeczpospolitej Polskiej jest Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

art. 2 litera o) Rozporządzenia Rady 834/2007 

o) „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 zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia; definicja obejmuje
w razie konieczności również odpowiedni organ państwa trzeciego lub odpowiedni organ działający w państwie trzecim;

Organem kontrolnym w odniesieniu do produkcji ekologicznej w Rzeczpospolitej Polskiej jest Główny
Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

art. 2 litera p) Rozporządzenia Rady 834/2007 

p) „jednostka certyfikująca” oznacza niezależną prywatną stronę trzecią dokonującą inspekcji i certyfikacji w zakresie produkcji ekologicznej
zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia; definicja obejmuje w razie konieczności również odpowiedni organ państwa trzeciego lub
odpowiedni organ działający w państwie trzecim;

Bureau Veritas jest jednostką certyfikującą upoważnioną przez właściwy organ.
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Co to jest system kontroli? 

Artykuł 27 Rozporządzenia Rady 834/2007

4. Właściwy organ może: 
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CO MUSI ZROBIĆ PRZETWÓRCA, ABY WYPRODUKOWAĆ ŻYWNOŚĆ EKO?

ZGŁOSZENIE SIĘ DO JEDNOSTKI I PODANIE SYSTEMOWI KONTROLI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

a) przyznać swoje uprawnienia kontrolne

jednemu lub kilku innym organom kontrolnym.

Organy kontrolne gwarantują odpowiednio

obiektywność i bezstronność oraz dysponują

wykwalifikowanym personelem i zasobami

niezbędnymi do sprawowania swoich funkcji;

b) przekazać zadania związane z kontrolą jednej lub

kilku jednostkom certyfikującym. W tym przypadku

państwa członkowskie wyznaczają organy

odpowiedzialne za uznawanie i nadzór nad tymi

jednostkami.



Zgodnie z art. 27 Rozporządzenia Rady 834/2007 właściwy organ może powierzyć przeprowadzenie
kontroli jednostce certyfikującej. Jednym z warunków jest spełnianie przez jednostkę wymogów
normy EN 45011. Obecnie norma została zastąpiona norma PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena
zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usług. Norma harmonizuję
postepowanie jednostki certyfikującej w odpowiednich mających zastosowanie etapach. W zakresie
rolnictwa ekologicznego etapy w odniesieniu do działań związanych z przeprowadzeniem procesu
certyfikacji możemy podzielić następująco:

Wnioskowanie o certyfikację

Przegląd wniosku o certyfikacje 

Przeprowadzenie procesu oceny (fizycznej inspekcji)

Przegląd wyników z procesu oceny i podjęcie decyzji o certyfikacji 

Nadzór nad wydanym certyfikatem. 

Uwaga: Podmiot gospodarczy zgłaszający się do jednostki certyfikującej, powinien posiadać wystarczającą 
wiedze w obszarze programu certyfikacji, który ma być przedmiotem oceny, w tym również wdrożone już 
odpowiednie działania/środki praktyczne w ramach przedsięwzięcia, które będzie przedmiotem certyfikacji.
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Dlaczego jednostka certyfikującą BV? 
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ZGŁOSZENIE SIĘ DO JEDNOSTKI I PODANIE SYSTEMOWI KONTROLI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

W zakresie certyfikacji w rolnictwie ekologicznym Bureau Veritas Polska Sp. 

z o.o. oferuje swoje usługi od 2018 roku po uzyskaniu:

upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – nasz numer identyfikacji PL-

EKO-12 akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AC 182

Certyfikacja w rolnictwie ekologicznym skierowana jest do klientów zainteresowanych

wykazaniem, że prowadzona przez nich działalność spełnia wymogi w tym obszarze. Struktura

jednostki certyfikującej Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. zapewnia niezależną i obiektywną ocenę

w procesie certyfikacji wyrobów wg. programu certyfikacji - Rozporządzenie Rady 834/2007 i akty

prawne powołane na podstawie tego rozporządzenia – w zakresie:

• Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

• Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży

• Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw 

trzecich



INFORMACJE DOT. CERTYFIKACJI

PIOTR TOMCZYKOWSKI 

piotr.tomczykowski@bureuveritas.com

Tel.: 601 304 564
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

INFORMACJE TECHNICZNE DOT. STANDARU

ARTUR KOSECKI

artur.kosecki@bureauveritas.com

Tel.: 691 801 751
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