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Liczba producentów ekologicznych 2004-2021

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3 760

7 182

9 194

12 121

15 206

17 423

20 956

23 847

26 376
27 093

25 427

23 015 23 375

21 400
20 549 20 144 20 274

21795

Obecnie w 2022 r. 
22149 – wzrost 1,62% 

Wzrost o 7,5 % w odniesieniu do 2020 r.



Liczba producentów ekologicznych w 2021 r.

Województwo

Liczba 

producentów 

ekologicznych

W tym

Producenci ekologiczni prowadzący działalność w zakresie

produkcji rolnej przygotowania

wprowadzania  na 

rynek produktów 

ekologicznych 

(z wyłączeniem 

importowanych 

z państw trzecich)

wprowadzania na 

rynek produktów 

ekologicznych 

importowanych z 

państw trzecich

dostawy 

kwalifikowanego 

materiału siewnego i 

wegetatywnego 

materiału 

rozmnożeniowego

pszczelarstwa
zbioru ze stanu 

naturalnego

akwakultury  i/lub 

wodorostów 

morskich

dolnośląskie 804 724 45 65 17 17 3 1 0

kujawsko-pomorskie 489 407 57 50 9 22 0 0 0

lubelskie 2 084 1 938 109 113 21 25 1 9 1

lubuskie 1 111 1 082 24 19 1 6 1 0 0

łódzkie 642 527 74 74 21 4 1 0 0

małopolskie 821 665 102 94 17 6 3 2 0

mazowieckie 2812 2 311 285 367 97 28 3 5 2

opolskie 87 72 9 11 3 3 0 0 1

podkarpackie 1 005 935 52 52 12 14 5 3 1

podlaskie 3 426 3 370 37 44 11 12 1 6 0

pomorskie 655 564 60 58 20 29 2 2 1

śląskie 225 136 54 59 13 2 0 0 0

świętokrzyskie 641 596 35 31 9 2 1 0 2

warmińsko-mazurskie 3 501 3 466 31 18 2 76 1 0 0

wielkopolskie 1 017 782 147 161 31 17 0 4 1

zachodniopomorskie 2 475 2 411 53 46 6 65 2 4 1

Polska 2021 r. 21 795 19 986 1 174 1262 290 328 24 36 10



Powierzchnia ekologicznych użytków w rolnych 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

82,7

166,3

228

287,5
314,9

416,3

519,1

605,5

661,7 670
657,9

580,7

536,6

495,0 484,7
507,60 509,3

549,4



Powierzchnia ekologicznych użytków w rolnych 



Wybrane dane dotyczące produkcji ekologicznej w 
latach 2020-2021



Przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego od 2022 r.

od 1 stycznia 2022 r. stosowane jest

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

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 

z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych 

czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia 

stosowania prawa żywnościowego i paszowego (…)



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2018/848

Rozporządzenie 

Komisji 2021/2325

Rozporządzenie 

Komisji 2021/2307

Rozporządzenie 

Komisji 2021/1378

Rozporządzenie 

Komisji 2021/1165

Rozporządzenie 

Komisji 2020/2042

Rozporządzenie 

Komisji 2021/279

Rozporządzenie 

Komisji 2020/1921

Rozporządzenie 

Komisji 2021/2325

Rozporządzenie 

Komisji 2021/1849

Rozporządzenie 

Komisji 2022/1452

Rozporządzenie 

Komisji 2021/2304

Rozporządzenie 

Komisji 2021/2306

Rozporządzenie 

Komisji 2022/474

Rozporządzenie 

Komisji 2022/760

Rozporządzenie 

Komisji 2021/1698

Rozporządzenie 

Komisji 2021/1697

Rozporządzenie 

Komisji 2021/1691

Rozporządzenie 

Komisji 2021/1342

Rozporządzenie 

Komisji 2021/1189

Rozporządzenie 

Komisji 2021/1006

Rozporządzenie 

Komisji 2021/771

Rozporządzenie 

Komisji 2021/716

Rozporządzenie 

Komisji 2021/715
Rozporządzenie 

Komisji 2021/642

Rozporządzenie 

Komisji 2021/269

Rozporządzenie 

Komisji 2020/2146

Rozporządzenie 

Komisji 2020/1794

Rozporządzenie 

Komisji 2020/427

Rozporządzenia wykonawcze Rozporządzenia delegowane

Rozporządzenie 

Komisji 2020/464



Przedmiot

Rozporządzanie PEiR 2018/848

rozporządzenie ustanawia zasady produkcji ekologicznej oraz przepisy
dotyczące produkcji ekologicznej, związanej z tym certyfikacji, oraz
stosowania przy znakowaniu i w materiałach reklamowych oznaczeń
odnoszących się do produkcji ekologicznej, a także przepisy dotyczące
dodatkowych kontroli oprócz kontroli ustanowionych w
rozporządzeniu (UE) 2017/625



Zakres

Rozporządzanie PEiR 2018/848

Zakres:

a) żywe lub nieprzetworzone produkty rolne, w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy roślin;

b) przetworzone produkty rolne przeznaczone do wykorzystania jako żywność;

c) pasze;

Rozporządzenie będzie stosowane także do niektórych innych produktów wymienionych w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia, ściśle powiązanych z rolnictwem

- Drożdże używane jako żywność lub pasza

- Yerba mate, kukurydza cukrowa, liście winorośli, rdzenie palmowe, kiełki chmielu i inne podobne jadalne 
części roślin i wytwarzane z nich produkty

- Sól morska i inne rodzaje soli

- Wosk pszczeli

- Olejki eteryczne

- Naturalne gumy i żywice – np.. guma arabska

- Kokon jedwabnika nadający się do zwijania

- Zatyczki z korka



Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Ustawa wykonuje postanowienia unijnych przepisów dotyczących tej
produkcji i znakowania produktów. Wysoki poziom zaufania
producentów i konsumentów do systemu kontroli i certyfikacji jest
podstawą funkcjonowania i rozwoju sektora rolnictwa oraz produkcji
ekologicznej. Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia dla
producentów ekologicznych.

Dz.U z 2022 r. poz. 1370 Nowy tytuł 

ustawy 



Zadania IJHARS

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest
właściwym organem oraz organem kontrolnych w sprawach
dotyczących produkcji ekologicznej.

Ponadto wykonuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego
Unii Europejskiej w zakresie określonym w ustawie.



Zadania IJHARS

• Organ właściwy - organ centralne państwa członkowskiego (lub inny 
wyznaczony) odpowiedzialny za organizowanie kontroli urzędowych oraz 
innych czynności urzędowych ustanowionych na podstawie rozporządzenia 
PEiR 2017/625

• Organ kontrolny produkcji ekologicznej - organ administracji publicznej 
państwa członkowskiego do spraw produkcji ekologicznej i etykietowania 
produktów ekologicznych, któremu właściwe organy powierzyły – w całości 
lub częściowo – swoje uprawnienia w związku ze stosowaniem 
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 (zastąpione 2018/848)

(art. 1 ust. 2 lit j) rozp. 2017/625 - kontrole urzędowe w zakresie 

produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych)



Zadania IJHARS

Zadania GIJHARS
• przekazanie jednostkom certyfikującym niektórych zadań w zakresie kontroli 

urzędowych i niektórych zadań związanych z innymi czynnościami 
urzędowymi 

• wydawanie zezwoleń na zastosowanie nieekologicznych składników 
pochodzenia rolnego w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej 
(informacja o zezwoleniu będzie publikowana na stronie) 

• prowadzenie i publikowanie bazy zwierząt ekologicznych (bydło, koniowate, 
jeleniowate, owce, kozy, świnie, króliki), dla których można wprowadzić 
odstępstwo zgodnie z załącznikiem II część II pkt 1.3.4.4 oraz bazy 
młodocianych osobników zwierząt akwakultury (wpis do bazy na wniosek 
producenta)

• prowadzenie i podawanie do wiadomości publicznej obszernego wykazu 
producentów ekologicznych i grup producentów



Zadania IJHARS

Zadania GIJHARS

• jest organem odpowiedzialnym za koordynowanie współpracy 
i kontaktów z Komisją i innymi państwami członkowskimi (za 
wyjątkiem posiedzeń komitetu ds. produkcji ekologicznej-
zadanie to należy do MRIRW)

• wykonuje zadania właściwego organu w zakresie organizacji 
przeprowadzania kontroli granicznych produktów 
ekologicznych importowanych z państw trzecich

• wykonuje inne zadania wynikające z rozporządzenia 2017/625 
i przepisów wydanych na podstawie tego rozporządzenia



Zadania IJHARS

Zadania GIJHARS

• organizacja egzaminów i prowadzenie rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

• udostępnianie na stronie internetowej formularz wniosku o przekazanie zadań dla JC

• określenie formularzy wykazu producentów ekologicznych które maja być 
przekazywane rzez JC (wykazy roczne i miesięczne)

• opracowanie i zamieszczenie na stronie IJHARS Formularzy wniosków o odstępstwa

• opracowanie i zamieszczenie na stronie IJHARS formularza Zgłoszenia działalności w 
zakresie rolnictwa ekologicznego

• wydawanie w drodze decyzji, zakazu o których mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia 
2018/848 (zakaz wprowadzania do obrotu produktów oznakowanych jako 
ekologiczne)

• nakładanie kar pieniężnych na JC



Zadania IJHARS po wejściu w życie nowej ustawy

Oraz

Sprawowanie nadzoru nad jednostkami certyfikującymi 
oraz nadzoru nad produkcją ekologiczną.



Nadzór nad jednostkami certyfikującymi 

• organizowanie audytów lub inspekcji JC

• przeprowadzanie kontroli urzędowych

• prowadzenie analizy danych i informacji dostarczanych przez jednostki certyfikujące

• przekazywanie jednostkom certyfikującym wniosków pokontrolne lub zaleceń 
poaudytowych

• nakazywanie wykonanie odpowiednich działań naprawczych związanych z 
funkcjonowaniem jednostek certyfikujących

• żądanie od jednostek certyfikujących dodatkowych danych i informacji związanych ze 
sprawowanym nadzorem

• sprawdzanie u producentów ekologicznych prawidłowości przeprowadzania przez 
jednostki certyfikujące kontroli urzędowej i innych czynności urzędowych

• wydawanie wytycznych i wiążących poleceń w celu zapewnienia prawidłowej realizacji 
wykonywanych przez jednostki certyfikujące zadań, w szczególności w celu stosowania 
wspólnego katalogu środków, o którym mowa w art. 41 ust. 4 rozporządzenia 2018/848



Nadzór nad jednostkami certyfikującymi 

W ramach nadzoru nad produkcją ekologiczną Główny Inspektor przeprowadza 
kontrolę urzędową u:

1) producenta ekologicznego;

2) podmiotu, który był producentem ekologicznym, w okresie 5 lat od dnia, w 
którym podmiot ten poinformował o wycofaniu się z produkcji ekologicznej.

Główny Inspektor może powierzyć prowadzenie czynności nadzoru nad JC i nad 
produkcją ekologiczną wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych właściwemu ze względu na miejsce, w którym mają być 
prowadzone te czynności.

Powierzenie czynności WIJHARS nie 
obejmuje wydawania wytycznych i 
wiążących poleceń



Nadzór nad jednostkami certyfikującymi 

Zadania WIJHARS

• przyjmowanie zgłoszeń działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego (za 
pośrednictwem jednostki certyfikującej)

• wydawanie decyzji o odstępstwach

• nakładanie kar pieniężnych na podmioty które dokonały naruszenia określonego w 
przepisach ustawy

• prowadzenie kontroli sprawdzających u producentów ekologicznych (w ramach 
nadzoru nad JC i w ramach nadzoru nad produkcją)



Zgłoszenie działalności



Zadania WIJHARS

Wydawanie decyzji o odstępstwach (art. 7 ustawy)

1)wprowadzanie w celach odchowu w ekologicznej jednostce produkcyjnej maksymalnie 50 % 
młodych nieekologicznych osobników akwakultury 
(zezwolenie, o którym mowa w pkt 3.1.2.1 akapit drugi w części III załącznika II do rozporządzenia 
2018/848)

2) wprowadzanie zwierząt z chowu nieekologicznego do ekologicznej jednostki produkcyjnej -
w przypadku gdy dane zebrane w ramach systemu, o którym mowa w art. 26 ust. 2 lit. b), 
wykazują, że jakościowe lub ilościowe potrzeby rolnika dotyczące zwierząt ekologicznych nie są 
spełnione
(zezwolenie, o którym mowa w pkt 1.3.4.4 w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848)

3) wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiu, pod warunkiem, że młode kury 
przeznaczone do produkcji jaj i drób przeznaczony do produkcji mięsa są w wieku poniżej trzech 
dni 
(postanowienie, o którym mowa w pkt 1.3.4.3 w części II załącznika II do rozporządzenia 
2018/848)



Zadania WIJHARS

Wydawanie decyzji o odstępstwach (art. 7 ustawy)
4) uznawanie wcześniejszego okresu za część okresu konwersji zgodnie z art. 10 ust. 3 
rozporządzenia 2018/848
(szczegółowe zasady określone w rozporządzeniu 2020/464)
5) uznawanie, że okoliczności na zastosowanie azotynu sodu i/lub azotynu potasu zostały 
wykazane (w sposób wymagany przez właściwy organ), że dla tego dodatku nie jest dostępna 
żadna technologiczna alternatywa, która zapewniałaby te same gwarancje lub umożliwiałaby 
zachowanie jego szczególnych właściwości
(sekcja A1 w części A załącznika V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165)

6) zastosowanie zabiegów, tj. przycinanie ogonów owiec, przycinanie dziobów przeprowadzane 
w pierwszych trzech dniach życia oraz usuwanie rogów oraz usuwanie zawiązków rogów 
(zezwolenie, o którym mowa w pkt 1.7.8 w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848)
7) odstępstwa związane z okolicznościami katastroficznymi (kilka rodzajów – pasze 
nieekologicznie, zwierzęta nieekologiczne, lokalizacja pasiek itp.)
(zezwolenia na zastosowanie odstępstw, o których mowa w art. 3 ust. 2–9 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2020/2146)



Zadania WIJHARS

Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych przekazuje niezwłocznie kopię decyzji jednostce 
certyfikującej obejmującej kontrolą urzędową producenta 
ekologicznego.
W sprawach dotyczących zezwoleń, postanowień i uznania 
wymienionych nie pobiera się opłat. 
Do wniosku o odstępstwo nie dołącza się opinii jednostki 
certyfikującej (wyjątkiem jest odstępstwo dot. uznania z 
mocą wsteczną okresu konwersji)



Zadania WIJHARS – „odstępstwa”

Wnioski https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-
warunkow-produkcji-ekologicznej

https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej


Zadania WIJHARS – „odstępstwa”



Zadania WIJHARS – „odstępstwa”

2) wprowadzanie zwierząt z chowu nieekologicznego do ekologicznej jednostki produkcyjnej -
w przypadku, gdy dane zebrane w ramach systemu, o którym mowa w art. 26 ust. 2 lit. b), 
wykazują, że jakościowe lub ilościowe potrzeby rolnika dotyczące zwierząt ekologicznych nie są 
spełnione
(zezwolenie, o którym mowa w pkt 1.3.4.4 w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848).

Na potrzeby odstępstwa na stronie IJHARS utworzono Rejestr zwierząt ekologicznych i Rejestr 
ekologicznych młodocianych osobników zwierząt akwakultury.

W wykazie zamieszczone dane dotyczące dostępnych  
zwierzęta ekologicznych, na wniosek producenta. 

https://www.gov.pl/web/ijhars/rejestry-zwierzat



Zadania WIJHARS – „odstępstwa”

4) uznawanie wcześniejszego okresu za część okresu konwersji zgodnie z 
art. 10 ust. 3 rozporządzenia 2018/848 (szczegółowe zasady określone w 
rozporządzeniu 2020/464)

Wzór wniosku określa, że składany jest on wraz z odpowiednią 
dokumentacją i oświadczeniem JC, określoną przepisach 2020/464



Zadania WIJHARS – „odstępstwa”

Okres konwersji rozpoczyna się najwcześniej z chwilą, gdy rolnik (…) poinformuje o swojej
działalności właściwe organy zgodnie z art. 34 ust. 1 (zgłoszenie)

Żaden wcześniejszy okres nie może zostać uznany z mocą wsteczną za część okresu
konwersji z wyjątkiem przypadków, m.in. gdy:

dany podmiot może przedstawić dowód, że te działki rolne stanowiły obszary naturalne
lub użytki rolne i przez okres co najmniej trzech lat nie były na nich stosowane produkty
lub substancje niedopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej.

Komisja, w stosownych przypadkach, przyjmuje akty wykonawcze precyzujące, jakie
dokumenty należy dostarczyć w celu uznania z mocą wsteczną wcześniejszego okresu.



Uznawanie z mocą wsteczną okresu konwersji – rozp. 
2020/464 – artykuł 1 ust. 2

Producent przekazuje organowi właściwemu następujące dokumenty świadczące, że
działki rolne stanowiły obszary naturalne lub użytki rolne i przez okres co najmniej
trzech lat nie były na nich stosowane produkty lub substancje niedopuszczone do
stosowania w produkcji ekologicznej.

a) mapy, na których wyraźnie zaznaczono każdą działkę rolną objętą wnioskiem oraz
informacje na temat łącznej powierzchni tych działek rolnych i w stosownych
przypadkach, na temat charakteru i wielkości bieżącej produkcji, a także, jeżeli są one
dostępne, ich współrzędne geolokalizacyjne;

b) szczegółową analizę ryzyka przeprowadzoną przez jednostkę certyfikującą w celu 
przeprowadzenia oceny, czy na którejkolwiek z działek rolnych objętych wnioskiem 
stosowano przez okres co najmniej trzech lat produkty lub substancje niedopuszczone do 
stosowania w produkcji ekologicznej z uwzględnieniem w szczególności wielkości 
całkowitej powierzchni, której dotyczy wniosek oraz praktyk agronomicznych 
prowadzonych w tym okresie na każdej z działek objętych wnioskiem;



Uznawanie z mocą wsteczną okresu konwersji – rozp. 
2020/464 – artykuł 1 ust. 2

c) wyniki przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium analiz próbek 
gleby lub roślin pobranych przez jednostkę certyfikującą z każdej działki rolnej, 
która, zgodnie ze szczegółową analizą ryzyka może być narażona na skażenie w 
wyniku stosowania na niej produktów lub substancji, które nie są dopuszczone 
do stosowania w produkcji ekologicznej;

d) sprawozdanie z inspekcji jednostki certyfikującej po fizycznej kontroli 
podmiotu do celów weryfikacji spójności informacji zebranych na temat działek 
rolnych objętych wnioskiem;



Uznawanie z mocą wsteczną okresu konwersji – rozp. 
2020/464 – artykuł 1 ust. 2

e) wszelkie inne istotne dokumenty uznane za niezbędne przez organ kontrolny 
lub jednostkę certyfikującą w celu oceny wniosku o uznanie z mocą wsteczną;

f) ostateczne pisemne oświadczenie jednostki certyfikującej, w którym wskazano: 
czy uznanie z mocą wsteczną wcześniejszego okresu jako części okresu konwersji 
jest uzasadnione; okres rozpoczęcia produkcji uznawanej za ekologiczną w 
odniesieniu do każdej wnioskowanej działki rolnej; oraz łączną powierzchnię 
działek rolnych, którym przyznano okres uznania z mocą wsteczną.



Zadania WIJHARS

Nakładanie kar pieniężnych (art. 24 ustawy)
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
która: 
uniemożliwia organowi Inspekcji prowadzenie czynności kontrolnych w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 4 ust. 
1, podlega karze pieniężnej w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok 
wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary
utrudnia organowi Inspekcji prowadzenie czynności kontrolnych w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 4 ust. 1, 
podlega karze pieniężnej w wysokości do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok 
wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary
wprowadza do obrotu produkty lub substancje, o których mowa w art. 31 rozporządzenia 2018/848, niedopuszczone 
do stosowania w produkcji ekologicznej na podstawie art. 9 lub art. 24 rozporządzenia 2018/848, które zostały 
oznakowane w sposób sugerujący, że dane produkty lub substancje są dopuszczone zgodnie z przepisami 
rozporządzenia 2018/848 do stosowania w produkcji ekologicznej, w tym przez oznakowanie określeniem 
„ekologiczny” lub pochodną tego określenia, lub określeniem „eko” lub „bio”, podlega karze pieniężnej w wysokości do 
200% korzyści majątkowej, którą uzyskała lub którą mogłaby uzyskać za wprowadzony do obrotu środek, produkt lub 
substancję za rok poprzedzający rok wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary



Zadania WIJHARS

Nakładanie kar pieniężnych (art. 24 ustawy)
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: 

• wprowadza do obrotu produkt rolnictwa ekologicznego jako produkt rolnictwa ekologicznego, który 
został oznakowany z naruszeniem art. 30, art. 32 lub art. 33 rozporządzenia 2018/848, podlega karze 
pieniężnej w wysokości do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok 
wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary

• wprowadza do obrotu produkt, który nie jest objęty certyfikatem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 
rozporządzenia 2018/848, ale jest oznakowany jako produkt rolnictwa ekologicznego lub jako produkt w 
okresie konwersji, podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści majątkowej, którą uzyskała 
lub którą mogłaby uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, nie niższej jednak niż 1000 zł;

• stosuje w reklamie lub opisie handlowym produktu, który nie jest objęty certyfikatem, o którym 
mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia 2018/848, określenia odnoszące się do produkcji ekologicznej, w 
tym przez użycie określenia „ekologiczny” lub pochodne tego określenia, lub określenia „eko” lub „bio”, 
podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści majątkowej, którą uzyskała lub którą mogłaby 
uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, nie niższej jednak niż 1000 zł



Zakaz na wskazany 
okres wprowadzania 

do obrotu  
wydawany przez 

GIJHARS

Zadania WIJHARS

Nakładanie kar pieniężnych (art. 24 ustawy)
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
która: 
• nie wypełnia obowiązku wymienionego w art. 35 ust. 6 rozporządzenia 2018/848, podlega karze 

pieniężnej w wysokości do dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok 
wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary

• wykorzystuje logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 33 ust. 1 
rozporządzenia 2018/848, wbrew zakazowi określonemu w art. 2 ust. 3 rozporządzenia 2018/848, 
podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści majątkowej, którą uzyskała lub którą mogłaby 
uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, nie niższej jednak niż 500 zł

• wprowadza do obrotu produkt jako ekologiczny lub produkt w okresie konwersji lub stosuje go w 
produkcji ekologicznej wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 41 ust. 1 lit. b rozporządzenia 
2018/848, podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści majątkowej, którą uzyskała lub którą 
mogłaby uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, nie niższej jednak niż 1000 zł

• wprowadza do obrotu produkt jako ekologiczny lub produkt w okresie konwersji wbrew zakazowi, o 
którym mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia 2018/848, podlega karze pieniężnej w wysokości do 300% 
korzyści majątkowej, którą uzyskała lub którą mogłaby uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, 
nie niższej jednak niż 1500 zł

Art.35(6)
Podmioty weryfikują 

certyfikaty swoich 
dostawców

Art.2(3) Żywienie 
zbiorowe = brak 

możliwości 
stosowania logo

Tymczasowy zakaz 
wprowadzania do 

obrotu wydany przez 
JC na czas 

postepowania 
wyjaśniającego  



Zadania jednostek certyfikujących

Prowadzenie kontroli i innych czynności urzędowych u 
producentów ekologicznych
Przekazywanie wykazów producentów do GIJHARS i ARiMR
Przekazywanie zgłoszeń działalności do WIJHARS
Przekazywanie informacji o nieprawidłowościach
Publikowanie na stronie informacji o opłatach
Wymiana informacji pomiędzy JC o producentach i GIJHARS



Pozostałe zadania

PIORIN
• Organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa współpracują z 

Głównym Inspektorem przy sprawowaniu nadzoru (w zakresie produkcji materiału 
rozmnożeniowego roślin)

• Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa jest właściwy do wydawania 
zezwoleń na stosowanie odstępstw w zakresie nieekologicznego materiału 
rozmnożeniowego roślin

• Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzi bazy danych dot. 
dostępności materiału rozmnożeniowego roślin

• Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadza kontrolę urzędową w 
zakresie zgodności ekologicznego materiału heterogenicznego z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2018/848 w odniesieniu 
do określonej czystości i zdolności kiełkowania tego materiału



Pozostałe zadania

Inspekcja Weterynaryjna 
• Organy Inspekcji Weterynaryjnej współpracują z Głównym Inspektorem 

przy sprawowaniu nadzoru (w zakresie pasz)
• Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza w ramach swojej właściwości, 

na wniosek Głównego Inspektora, kontrolę w zakresie wskazanym w tym 
wniosku 

• Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje Głównemu Inspektorowi dane i 
informacje o wykrytych w trakcie kontroli naruszeniach i podejrzeniach 
naruszenia przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego



Pozostałe zadania

ARIMR
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnia Głównemu 
Inspektorowi oraz jednostkom certyfikującym dostęp do administrowanych 
przez nią danych o producentach ekologicznych
Otrzymuje od jednostek certyfikujących wykaz producentów ekologicznych 
którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji ekologicznej



Pozostałe zadania

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
przyjmuje i potwierdza powiadomienia dostawców ekologicznego materiału 
heterogenicznego oraz prowadzi wykaz tych dostawców
przeprowadza kontrolę urzędową w zakresie zgodności ekologicznego 
materiału heterogenicznego w odniesieniu do tożsamości tego materiału



Schemat systemu kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce



Dziękuję za uwagę

mwaszewska@ijhars.gov.pl


