
Zasady produkcji 
i certyfikacji 
przetwórstwa 
ekologicznego

Maria Hirowska



Żywność produkowana zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, 
ustalonymi przez prawodawstwo polskie oraz Unii Europejskiej

Sposób jej wytwarzania nie stanowi zagrożenia dla środowiska,  
przeciwnie - rolnicy ekologiczni podejmują działania na rzecz 
zwiększenia różnorodności biologicznej

Produkcja ekologiczna odbywa się z uwzględnieniem zasad IFOAM’u –
zdrowia, ekologii, troski i uczciwości, co zapewnia wysoki poziom etyczny 
łańcucha produkcji

Czym jest żywność ekologiczna



Podstawy prawne
•ROZPORZĄDZENIE RADY (WE)nr 834/2007z dnia 28 

VI 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i 
znakowania produktów ekologicznych 

•ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008z dnia 
5 IX 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

•USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r.o rolnictwie 
ekologicznym (Dz.U. Nr 116, poz. 975)



EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o.

PNG Sp. z o.o.

COBICO Sp. z o.o.

BIOEKSPERT Sp. z o.o.

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

AGRO BIO TEST Sp. z o.o.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

SGS Polska Sp. z o.o.

DQS Polska Sp. z o.o.

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Jednostki 
certyfikujące 



Wsparcie 
merytoryczne

Cena 

Dodatkowe 
opłaty

Oferta 
innych 

procesów 
certyfikacji

Jak wybrać 
jednostkę 

certyfikującą?



ZAKRESY DZIAŁALNOŚCI : 
PRZETWÓRSTWO, 

KONFEKCJONOWANIE, HANDEL

przygotowanie 
produktów do obrotu

przetwórstwo 

(przerób technologiczny)

konfekcjonowanie 

(porcjowanie, zamykanie 
opakowań i ich znakowanie)

zmiana oznakowania

(np. dodatkowa etykieta w 
języku rzędowym kraju)

handel hurtowy i 
dystrybucja 

(zakup eko-produktów 
w celu odprzedaży

Z obowiązku kontroli zwolnione są punkty sprzedaży detalicznej, sprzedające 
opakowane i oznakowane eko-produkty konsumentom bezpośrednim.



WYMÓG WYODRĘBNIENIA 
EKO- PRODUKCJI 

Podmioty prowadzące działalność konwencjonalną mogą prowadzić 
równoległą produkcję ekologiczną pod warunkiem ich rozgraniczenia: 

CzasPrzestrzeń



SUROWCE czyli SKŁADNIKI 
POCHODZENIA ROLNICZEGO

5 %?

Rozporządzenie unijne dopuszcza 
ograniczony udział surowców z rolnictwa 
konwencjonalnego, wyłącznie z prawnie 
zatwierdzonego wykazu składników 
(załącznik IX do rozporządzenia 
889/2008), których brakuje na rynku w 
jakości ekologicznej.

95 % 
składników 

pochodzenia 
ekologicznego 



SUROWCE czyli SKŁADNIKI 
POCHODZENIA ROLNICZEGO

Co to 
oznacza te 

5%?

Jest to lista dodatków do 
żywności z szczegółowym 

wskazaniem gdzie może być 
zastosowana:

rodzaj 
produkcji –
roślinna lub 
zwierzęca

dwutlenek siarki

etap lub 

proces w 
produkcji

kwas mlekowy

konkretny 
produkt 

annato



SUROWCE czyli SKŁADNIKI 
POCHODZENIA ROLNICZEGO

w praktyce 
jest to 100%

surowca 
eko

Surowce wyłączone 

woda pitna w 
rozumieniu 
dyrektywy Rady  
92/85/WE

WODA

zawierająca 
jako główny 
składnik 
chlorek sodu 
lub potasu

SÓL



TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA

Nie ma „przetwórstwa ekologicznego” 
w rozumieniu procesu przetwarzania.

mechaniczne termiczne

fermentacyjne

Zdjęcie https://www.packworld.com/fruit-and-vegetable-processing-machinery-deep-dive

https://www.packworld.com/fruit-and-vegetable-processing-machinery-deep-dive


TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA

Wykluczone w eko-rolniczym 
przetwórstwie następujące metody:

napromienianie GMO

chemiczna 
obróbka

związki 
izolowane

eko żywność  

funkcjonalna?



SKŁADOWANIE 
PRODUKTÓW

fizycznie 
rozdzielone  

zamknięte

oznakowane 
a surowiec 

luzem?

w towarzystwie 
dokumentacji 

identyfikującej 
nadawcę i jego

jednostkę certyfikującą, 
oraz odbiorcę 

i status towaru

TRANSPORT



DOKUMENTACJA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA

Opis przedsięwzięcia rozdziałem części 
ekologicznej od konwencjonalnej

Lista produktów zgłaszanych do certyfikacji

Receptury

Lista planowanych dostawców surowców z 
rolnictwa ekologicznego

Kopie certyfikatów dostawców

Kopie wszystkich dokumentów (wzory) 
odnotowujących przepływ surowców eko-

rolniczych (przebieg procesu od zakupu 
surowców do sprzedaży produktów

Raporty produkcyjne (dokumentacja 
wytwarzanych partii produktów) i inne rejestry 

prowadzone w zakładzie

Projekty etykiet produktów zgłaszanych do 
certyfikacji

Podmioty zajmujące się 
przygotowaniem do obrotu produktów 
rolnictwa ekologicznego są obowiązane 

dokumentować ich przepływ na 
wszystkich etapach procesu

produkcyjnego. 

Dokumentowanie musi umożliwiać 
identyfikację wstecz, aż do dostawców 

surowców.



DOKUMENTACJA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA

Stan zapasów surowców

Ewidencja wyprodukowanych 
asortymentów

Ewidencja sprzedaży

Stan bieżących zapasów 
magazynowych surowców i 

produktów

Rejestry zakupów poszczególnych 
surowców ze wskazaniem 

poszczególnych dostawców

Od momentu rozpoczęcia eko-
produkcji należy prowadzić 
ewidencję, umożliwiającą 

przeprowadzenie 
w dowolnym

momencie 
bilansu surowce – produkty



Eko Przetwórstwo 
prognozy i wyzwania 
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Rok, rocznie zmniejsza się ilość 
gospodarstw ekologicznych
- znikają „dopłatowcy”
- wymiana pokoleń
- rosnąca biurokracja
- kończący się PROW
- trudności z opłacalnością

Zwiększa się liczba producentów
- duża pojemność rynku 
- przetwarzanie surowców przez 

rolników
- wsparcie małego przetwórstwa
- „młode” firmy produkcyjne
- ekologiczne linie produkcyjne

Eko przetwórstwo





https://www.ifoam-eu.org/en/organic-europe

https://www.ifoam-eu.org/en/organic-europe


Zmiany na polskim rynku 
żywności ekologicznej

STABLIZACJA 
RYNKU

Większa 
świadomość 

klientów

Regularnie 
dokonujący 

zakupów

Nowe kanały 
dystrybucji

Ale nadal 
mylenie z 

produktami 
„naturalnymi”

78 % 
wie

44 % 
kojarzy

Uwarunkowania 
społeczne

Badanie IMAS International w dniach 9.10-23.11.2018
Badanie „Polki same o sobie” SWPS

kobieta

88%

decyzji

wyższe

wykszt.

20% 
więcej 



Miejsce zakupu certyfikowanej żywności

Badanie IMAS International w dniach 9.10-23.11.2018

Supermarkety / hipermarkety / dyskonty

Bezpośrednio od rolnika

Tradycyjne bazary / targowiska

Sklepy spożywcze osiedlowe

Stacjonarne spec. ze zdrową żywnością

Bazary ekologiczne

Sklepy internetowe ze zdrową żywnością

Kooperatywy spożywcze

W innych miejscach

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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Dziękuję za uwagę


