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• Jednostka utworzona w 1996 roku w celu certyfikacji produktów 
rolnictwa ekologicznego wg wymogów międzynarodowych

• Wywodzimy się ze struktur kontrolnych Stowarzyszenia EKOLAND 
(1989) – organizacji, która zapoczątkowała rolnictwo ekologiczne 
w Polsce

• Posiadamy upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 
certyfikacji w rolnictwie ekologicznym – numer PL-EKO-07, jesteśmy 
akredytowani przez Polskie Centrum Akredytacji – numer AC 096



• Zespół kontrolny liczy ponad 70 inspektorów różnych 
specjalności, objętych programem regularnych szkoleń

• Świadczymy usługi certyfikacyjne w zakresie produkcji 
ekologicznej na terenie całej Polski 

Sprawujemy nadzór w zakresie:
�ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt, 

�pszczelarstwa,

�przetwórstwa produktów ekologicznych oraz produkcji pasz i drożdży,

�wprowadzenia na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych 

z krajów trzecich

Nie certyfikujemy: zbioru ze stanu naturalnego i akwakultury



Wymogi prawne regulujące ekologiczną produkcję w Unii 
Europejskiej są ustanowione w rozporządzeniach, obowiązujących 
w całości i bezpośrednio w każdym państwie członkowskim UE. Są to:

• podstawowe ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 
z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) 
nr 2092/91

• wykonawcze ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 
z 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.

• System organizacyjny rolnictwa ekologicznego w Polsce 
reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. 
vo rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 116 poz. 975).



Etapy zgłoszenia producenta do systemu kontroli 
w rolnictwie ekologicznym

1. Przesłanie Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa 

ekologicznego

2. Podpisanie Umowy w sprawie kontroli i certyfikacji

3. Przesłanie kompletnego Wniosku o kontrolę

4. Inspekcja wszystkich miejsc prowadzenia działalności 
i prowadzonej dokumentacji – Protokół kontroli

5. Przegląd dokumentacji pokontrolnej 

6. Podjęcie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania certyfikatu

7. Nadzór w okresie ważności certyfikatu – kontrole wyrywkowe



Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa 
ekologicznego

• Dokument dostępny 
na stronie jednostki 
certyfikującej oraz 
na stronie GIJHAR-S

• Przesyłany przy 
pierwszym zgłoszeniu 
do systemu rolnictwa 
ekologicznego oraz 
każdorazowo przy 
aktualizacji danych



Zgłoszenie (…) – strona pierwsza

Wypełnia jednostka 
certyfikująca

Pierwsze zgłoszenie 
bądź zmiana danych

Uzupełnić przy zmianie 
danych, której sekcji 
dotyczy aktualizacja

Dane producenta – dane,
które znajdą się na certyfikacie



Zgłoszenie (…) - strona pierwsza

Te informacje znajdą 
się na certyfikacie

Uzupełnić, jeżeli inny 
niż podany w sekcji II



Zgłoszenie (…) - strona pierwsza

Sekcję IV uzupełnia się, w przypadku zmiany jednostki certyfikującej.

W sekcji V należy wpisać nazwę jednostki, do której składane jest zgłoszenie.



Opis gospodarstwa/Deklaracja producenta

• Składany wraz ze Zgłoszeniem 
(…) - stanowi jego uzupełnienie

• Należy zachować kopię 
w dokumentacji gospodarstwa

• Dostępny w czasie kontroli 
jednostki certyfikującej bądź 
innego organu kontrolnego 
(np. WIJHAR-S)



Opis gospodarstwa/Deklaracja producenta



Opis gospodarstwa/Deklaracja producenta



Opis gospodarstwa/Deklaracja producenta



Opis gospodarstwa/Deklaracja producenta



Dokumentacja wnioskowa

• Plan produkcji roślinnej

• Plan produkcji zwierzęcej

• Mapy gospodarstwa

https://variart.org/works/view/54905

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-zwierz%C4%99ta-gospodarskie-
oddzielaj%C4%85cy-na-bia%C5%82ym-tle-image60002034

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=g
p0&actions=acShowWgPlot



Plan produkcji roślinnej

• Informację o plonie głównym podać jak we wniosku do ARiMR.

• Informacje o powierzchniach działek również pochodzą z wniosku 
ARiMR



Plan produkcji roślinnej

Tę część wypełnia inspektor 

w czasie kontroli



Plan produkcji zwierzęcej

Stado 
ekologiczne

Stado 
konwencjonalne



Plan produkcji zwierzęcej



Mapy gospodarstwa

• obrysować granice poszczególnych działek rolnych (pól, łąk, 
pastwisk i in.)  

• wpisać oznaczenie każdej działki (cyfrą lub literą) 



Dokumentowanie działań gospodarskich

JEŚLI W GOSPODARSTWIE NIE MA DOKUMENTACJI
LUB JEST NIEWYSTARCZAJĄCA DLA SPRAWDZENIA SPOSOBU 

GOSPODAROWANIA  - INSPEKTOR NIE MA CZEGO ZWERYFIKOWAĆ

BRAK DANYCH = BRAK OCENY = BRAK CERTYFIKATU



Rejestr działań agrotechnicznych
AGRO BIO TEST

GIJHARS

ARiMR



Co jeszcze należy odnotowywać 
w rejestrach  produkcji roślinnej?

Nawożenie i zabiegi ochrony roślin

https://www.cartoonstock.com/directory/
b/bird_scarer.asp http://www.hortidaily.com/article/39061/Crop-protection



Co jeszcze należy odnotowywać 
w rejestrach produkcji roślinnej?

Zakupy środków do produkcji (w tym materiału 
rozmnożeniowego, nawozów, środków ochrony roślin)

Dowody zakupu/nabycia (nieodpłatnego) zachować do kontroli.

https://plantcaretoday.com/organic-fertilizer.html



Co jeszcze należy odnotowywać 
w rejestrach produkcji roślinnej?

Zbiory płodów rolnych i stan zapasów

https://www.cartoonstock.com/directory/p/picking_crops.asp



Co jeszcze należy odnotowywać 
w rejestrach produkcji roślinnej?

Sprzedaż płodów

Obejmuje sprzedaż z odniesieniem do ekologicznej metody produkcji, 

w okresie konwersji i w jako produkty konwencjonalne.

Dowody sprzedaży zachować do kontroli.

http://chrisniedenthal.com/pl/works/targ-w-grojcu-
19820?cat=everyday-life



Co jeszcze należy odnotowywać 
w rejestrach produkcji roślinnej?

Rejestr sprawdzania czystości i czyszczenia urządzeń/obiektów 
wykorzystywanych do produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

Dotyczy producentów prowadzących równolegle jednostki ekologiczne 
i konwencjonalne, korzystających z urządzeń wypożyczonych, bądź 
angażujących zewnętrznych, konwencjonalnych usługodawców.
Rejestr nieobowiązkowy w przypadku gospodarstw w całości ekologicznych, 
nie korzystających z urządzeń i maszyn zewnętrznych



Co jeszcze należy odnotowywać 
w rejestrach produkcji roślinnej?

Transport eko-produktów nieopakowanych

Wymóg art. 31 ust. 2 rozporządzenia  889/2008: Zamknięcie opakowania, 
pojemników lub pojazdów nie jest wymagane, jeśli: 

(a) transport odbywa się bezpośrednio między podmiotem gospodarczym a innym 
podmiotem gospodarczym i obaj podlegają systemowi kontroli ekologicznej  

(b) produktom towarzyszy dokument zawierający informacje wymagane na mocy ust.1  

(c) zarówno podmioty gospodarcze wysyłające, jak odbierające są zobowiązane      
prowadzić ewidencję tych działań transportowych i udostępniać ją na żądanie 
jednostki certyfikującej lub organu kontroli właściwych ds. takich czynności 
transportowych.



Co należy odnotowywać 
w rejestrach produkcji zwierzęcej?

Urodzenia, zakupy i sprzedaż zwierząt



Co jeszcze należy odnotowywać 
w rejestrach produkcji zwierzęcej?

Zakupu pasz i dostępu do pastwiska

https://allybluefence.wordpress.com/2012/01/01/a-happy-new-year-cow-hug/



Co jeszcze należy odnotowywać 
w rejestrach produkcji zwierzęcej?

Zabiegi weterynaryjne – leczenie zwierząt

Rejestr zagospodarowania nawozów naturalnych



Co jeszcze należy odnotowywać w rejestrach 
produkcji zwierzęcej – obsada zwierząt



Rejestr skarg i reklamacji



Rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń 

przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, 

jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować  w przypadku 

stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń 

w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

§ 2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości 
lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego 
jednostki certyfikujące są obowiązane, w zakresie stwierdzonych 
nieprawidłowości lub naruszeń, zastosować następujące 
minimalne środki:

1) upomnienie;

2) ostrzeżenie;

3) cofnięcie certyfikatu w zakresie produktu, którego dotyczy 
nieprawidłowość.



Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 
lub naruszenia w sezonie 2017

• art. 71 rozp. 889/2008 - Nieterminowe przekazanie corocznego 
harmonogramu produkcji roślinnej z rozbiciem na działki (wniosek 
o kontrolę) - ostrzeżenie

• Art. 12 ust.1 lit. a lub b rozp. 889/2008 - Producent nie stosował 
w produkcji roślinnej praktyk uprawy, zgodnych z dobrą praktyką 
rolniczą, w tym nie wprowadził wieloletniego płodozmianu 
z wykorzystaniem roślin bobowatych lub innych roślin na nawóz 
zielony, a także obornika lub materiału organicznego, najlepiej 
przekompostowanego, pochodzącego z produkcji ekologicznej. 
Praktyki uprawy, zgodne z dobrą praktyką rolniczą przyczyniają się 
do utrzymania lub zwiększenia ilości materii organicznej gleby, 
zwiększają jej stabilność i różnorodność biologiczną, zapobiegają 
zagęszczaniu i erozji gleby oraz zwiększają żyzność i aktywność 
biologiczną gleby - ostrzeżenie

http://www.niam.pl/en/produkty/3756-koniczyna_biala



Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 
lub naruszenia w sezonie 2017

• Art. 1 ust. 4 rozp. 834/2007 - Producent nie zastosował się 
do przepisów, obowiązujących wszystkich producentów 
rolnych, regulujących produkcję, przygotowanie, obrót, 
znakowanie i kontrolę, w tym przepisów w zakresie środków 
spożywczych i żywienia zwierząt - ostrzeżenie

• art. 12 ust. 1 lit. f lub g rozp. 834/2007 - Stosowane techniki 
produkcji roślinnej nie zapobiegały zanieczyszczaniu 
środowiska lub nie ograniczały go do minimum. Zapobieganie 
szkodom wyrządzanym przez szkodniki, choroby i chwasty nie 
polegało przede wszystkim na ochronie przez ich naturalnych 
wrogów, doborze właściwych gatunków i odmian, stosowaniu 
płodozmianu, odpowiednich technikach uprawy i procesach 
termicznych - upomnienie

http://budujesz.info/artykul

/lubin-imponujacy-kwiat-

nie-tylko-do-ogrodu-

wiejskiego,306.html



Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 
lub naruszenia w sezonie 2017

• art. 31 ust 2 rozp. 889/2008 - Brak ewidencji działań transportowych 
(dotyczy transportu produktów ekologicznych między producentami 
ekologicznymi w otwartych opakowaniach, pojemnikach lub pojazdach) 
- cofnięcie certyfikatu 

• art. 45 ust. 1 lit. a lub b rozp. 889/2008 - Brak zgody WIORiN
na zastosowanie nieekologicznych nasion lub materiału 
rozmnożeniowego przy spełnieniu wymogów odstępstwa (materiał 
ekologiczny nie był dostępny na rynku / materiał nieekologiczny
niezaprawiany z wyj. sytuacji gdy wymagają tego względy 
fitosanitarne - ostrzeżenie

• art. 45 ust. 1 lit. a lub b rozp. 889/2008 - Niespełnione warunki 
zastosowania nieekologicznych nasion lub materiału rozmnożeniowego: 
materiał ekologiczny był dostępny na rynku/zastosowano materiał 
nieekologiczny zaprawiany z wyj. sytuacji gdy wymagają tego 
względy fitosanitarne - cofnięcie certyfikatu 

http://agronewsng.com/investing-in-seeds-
central-to-meeting-demands-iita/



Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 
lub naruszenia w sezonie 2017

• art. 63 ust. 1 rozp. 889/2008 - Brak w gospodarstwie 
lub niekompletny opis jednostki produkcyjnej, obejmujący: 
obiekty i kategorie działalności / opis środków zapewniających 
zgodność z zasadami produkcji ekologicznej / opis środków 
ograniczających ryzyko zanieczyszczenia niedozwolonymi 
środkami - ostrzeżenie

• art. 64 rozp. 889/2008 - Niepoinformowanie o zmianach 
w opise jednostki produkcyjnej, oraz wszelkich środkach 
ostrożności i działaniach - ostrzeżenie



Nieprawidłowości lub naruszenia stwierdzane 
w sezonie 2017

• Brak faktur/umów zakupu lub sprzedaży (art. 66 rozp. 
889/2008) - upomnienie

• Brak/nie sprawdzanie certyfikatów dostawców (art. 29 ust. 2 
rozp. 834/2007, art. 33 akapit drugi rozp. 889/2008) -
ostrzeżenie/cofnięcie certyfikatu 

• Brak dokumentacji potwierdzającej zastosowanie nawozów 
bądź środków ochrony roślin (art. 3 ust 1, art. 5 ust 1 rozp. 
889/2008) - upomnienie

• Niespełnienie warunków założenia/odnowienia stada (art. 9 
rozp. 889/2008) - ostrzeżenie/cofnięcie certyfikatu 



Tomasz Chełmiński 

starszy specjalista ds. certyfikacji 

Życzymy wysokich plonów!

Dziękuję za uwagę!


