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Rolnictwo ekologiczne to charakterystyczny system gospodarowania, który zakłada 

zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą, przy zastosowaniu środków naturalnych. 

Założeniem tego systemu jest naśladowanie procesów zachodzących w naturalnych 

ekosystemach. Podstawowe cele rolnictwa ekologicznego to:  

 zachowanie wysokiego poziomu próchnicy, która warunkuje żyzność gleby;  

 utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku produkcji rolniczej;  

 dążenie do zamknięcia obiegu materii w gospodarstwie poprzez zrównoważenie produkcji 

roślinnej ze zwierzęcą.  

Szczegółowe wymagania w zakresie rolnictwa ekologicznego zawarte są w następujących 

aktach prawnych: 

Podstawowy akt prawny krajowy: 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975, z poźn. 

zm) lub tekst jednolity tej ustawy: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 18 marca 2015 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie 

ekologicznym (Dz. U. z 2015 r , poz. 497) 



 

Podstawowe akty prawne unijne: 

 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 (Dz. Urz. L 189 z 20.7.2007, s.1, z późn.zm.) 

 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 (Dz. Urz. L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.) 

Według szacunków spółek dystrybuujących ekologiczne produkty, wartość tego rynku w 2015 

roku stanowiła ok. 700 mln zł., w 2016 r. przekroczono próg 800 mln zł. Dwucyfrowe tempo 

wzrostu, rosnąca dostępność certyfikowanej żywności oraz coraz większe zainteresowanie 

konsumentów zakupem produktów w jakości BIO bardzo korzystnie przekładają się na 

dynamiczny rozwój eko-branży. W samym 2015 r. wiodące hurtownie oraz czołowi 

dystrybutorzy ekologicznych artykułów spożywczych zanotowali roczny wzrost sprzedaży 

wynoszący nawet do 37%.  

Obecnie konsumenci mogą kupić produkty ekologiczne w każdym kanale dystrybucji 

począwszy od super- i hipermarketów poprzez Internet, bezpośrednio od rolnika, w sklepikach 

osiedlowych, wreszcie na bazarach skończywszy. Wzrost dostępności certyfikowanych 

artykułów spożywczych ma bardzo pozytywne przełożenie na konsumpcję eko-żywności, a co 

za tym idzie – na wyniki finansowe firm działających w branży. Coraz większa dostępność 

certyfikowanych artykułów spożywczych sprawia, że konsumenci zyskują zaufanie do 

ekologicznej żywności.  

Znak „Euroliść” to jeden z trzech najbardziej rozpoznawanych spośród wielu znaków 

ekologicznych, co potwierdziły badania dotyczące znaków ekologicznych (Znajomość 

Znaków Ekologicznych wśród Młodych Konsumentów - SGGW; 2013 r.).  

 

Certyfikuj ze sprawdzonym partnerem! 

Zespół ds. Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego PCBC S.A.  

 


