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Synopsis. W Polsce, po wejścia do UE widoczny jest dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego. Na taki stan 
rzeczy wpływ miało m.in.wparcie finansowe w postaci dotacji z UE i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak 
również rosnący popyt na produkty ekologiczne. W artykule przedstawiono sytuację w rolnictwie ekologicznym w 
województwie dolnośląskim na tle kraju.

Wstęp
Rolnictwo ekologiczne jest to system gospodarowania, który aktywizując przyrodnicze mechani-

zmy – poprzez stosowanie środków naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie – zapewnia trwałą 
żyzność gleby, zdrowotność zwierząt, nie zatruwa środowiska a przy tym pozwala produkować wysokiej 
jakości, zdrowe produkty rolnicze – żywność ekologiczną [www.pl.wikipedia.org].

Początki rolnictwa ekologicznego określa się na 1924 rok, kiedydr Rudolf Steiner wygłosił w Ko-
bierzycach pod Wrocławiem cykl wykładów dających początek biologiczno-dynamicznej metodzie 
gospodarowania. W kolejnych latach pojawiły się różne metody rolnictwa ekologicznego: w Szwajcarii 
– organiczno-biologiczna, Wielkiej Brytanii – organiczna, a we Francji – biologiczna.  Wszystkie te 
kierunki miały te same założenia, tj. [Tyburski, Żakowska-Biemans 2007]:
 – optymalne wykorzystanie własnych zasobów gospodarstwa rolnego,
 – ograniczenia w stosowaniu przemysłowych środków produkcji,
 – jak najlepsze wykorzystanie naturalnych czynników produkcji,
 – odrzucenie syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin. 

Obszary wiejskie na terenie województwa dolnośląskiego cechują się dużym zróżnicowaniem 
środowiska przyrodniczego i uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Od 2004 roku, tj. od momentu 
przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i korzystania z funduszy unijnych, na terenach wiejskich 
zachodzą liczne i korzystne zmiany. Nadrzędnym ich celem jest podniesienie poziomu życia ludności 
wiejskiej oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Województwo ma także dogodne warunki, 
zwłaszcza klimatyczno-glebowe, do rozwoju rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego. [Łętkowska, 
Ziobrowski 2006].

Celem artykułu było ukazanie funkcjonowania w rolnictwa ekologicznego na terenie wojewódz-
twa dolnośląskiego na tle kraju. W publikacji wykorzystano materiały ze źródeł wtórnych, tj. raporty i 
opracowania dotyczące rolnictwa ekologicznego z GIJHARS, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Funkcjonowanie rolnictwa ekologicznego
Rolnictwo ekologiczne zostało objęte podstawowymi elementami składowymi, na które złożyły się 

[Łuczka-Bakuła 2004]:
 – jednolite regulacje prawne,
 – system certyfikacji i akredytacji,
 – ujednolicone zasady handlu międzynarodowego produktami ekologicznymi.

Podstawowym dokumentem regulującym zasady funkcjonowania rolnictwa ekologicznego, obowią-
zującym we Wspólnocie Europejskiej, jest Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w 
sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U.L. 189 z 20.07.2007 r.). W 
Polsce podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, 
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która określa zadania oraz właściwości organów oraz jednostek organizacyjnych w zakresie rolnictwa 
ekologicznego (Dz.U. 09. Nr 116, poz. 975).

W Polsce podmiotami odpowiadającymi za prawidłowe funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych są:
 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który upoważnia akredytowane jednostki certyfikujące do pro-

wadzenia kontroli i wydawania certyfikatów,
 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która sprawuje nadzór nad jednost-

kami certyfikującymi, przyjmuje zgłoszenia producentów podejmujących działalność w rolnictwie 
ekologicznym, wydaje zezwolenia na import produktów rolnictwa ekologicznego i dokonuje kon-
troli produktów rolnictwa ekologicznego, z tzw. krajów trzecich oraz gromadzi informacje na temat 
rolnictwa ekologicznego,

 – Polskie Centrum Akredytacji, które dokonuje akredytacji jednostek certyfikujących na zgodność z 
normą PN 45011,

 – jednostki certyfikujące, które mają za zadanie kontrolę oraz wydawanie i cofanie certyfikatów po-
twierdzających produkcję zgodnie z wymaganiami stawianymi przez rolnictwo ekologiczne. 
Rolnik zamierzający przestawić swoją produkcję na ekologiczną musi zgłosić się do wybranej przez 

siebie upoważnionej jednostki certyfikującej oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS), właściwego co do miejsca rejestracji podmiotu. Obecnie 
w Polsce istnieje 11 jednostek certyfikujących upoważnionych do przeprowadzania kontroli, wydawania 
i cofania certyfikatów zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego. Każda z jednostek ma określony 
zakres upoważnienia, który może kontrolować (tab. 1). Rolnicy przestawiający swoje gospodarstwa na 
produkcję ekologiczną, mającycertyfikaty mogą liczyć na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw 
i kosztów rolnictwa ekologicznego związanych z prowadzeniem badań do 1 ha upraw ekologicznych. 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 w poszczególnych wariantach pakietu 
„Rolnictwo ekologiczne” rolnicy złożyli w 2007 roku 12 073 wnioski, z tego pozytywnie rozpatrzono 
11 486. Otrzymana kwota dotacji z tego pakietu to prawie 180 mln zł, z tego rolnicy z województwa 
dolnośląskiego otrzymali ponad 12 mln zł, gdy średnia przypadająca na województwo wyniosła 11,23 
mln zł. Średnia kwota przypadająca na jeden wniosek w Polsce to 15,6 tys. zł, a w województwie dol-
nośląskim 19,8 tys. zł (tab. 2).

Tabela 1. Jednostki certyfikujące oraz zakres upoważnienia
Table 1. Certified units and scope of authorization
Jednostki certyfikujące/Certified 
units

Zakres upoważnienia/Scope of authorization

AGRO BIO TEST Sp. z o.o.
BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.
BIOEKSPERT Sp. z o.o.
COBICO Sp. z o.o.
EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o.
PNG Sp. z o.o.
Polskie Centrum Badań  
i Certyfikacji S.A.
Control Union Poland Sp. z o.o.

 – produkcja rolna i pozyskiwanie dziko rosnących roślin lub ich części, 
agricultural production and harvesting of wild plants or their parts,

 – przetwórstwo produktów rolnictwa ekologicznego/ processing of 
organic products,

 – wprowadzanie do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego/ marketing 
of organic products.

SGS Polska Sp. z o.o.
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

 – produkcja rolnicza metodami ekologicznymi w zakresie:/agricultural   
production by organic methods  in terms of:

a) produkcji roślinnej/crop production,
b) produkcji zwierzęcej, w tym pszczelarstwa/animal production, 
    including bee-keeping,
c) zbioru ze stanu naturalnego/harvesting from the natural state,
 – przetwórstwo produktów rolnictwa ekologicznego w zakresie:/proces-

sing of organic products in terms of:
a) przetwórstwa surowców żywnościowych/processing of raw 
    materials,
b) przetwórstwa pasz/ processing of feed,
 – wprowadzanie do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego, w tym 

importowanych/marketing of organic products, including imported 
goods.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [www.agroturystyka.kujawsko-pomorskie.pl]
Source: own study based on [www.agroturystyka.kujawsko-pomorskie.pl]
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Podobna sytuacja wystąpiła w kampanii 2008, w której średnio na jedno gospodarstwo w wojewódz-
twie dolnośląskim przypadła kwota 21,6 tys. zł, gdy średnia w kraju wyniosła 16,2 tys. zł. Z powyższych 
danych można wnioskować, iż rolnicy z Dolnego Śląska chętniej sięgają po dotacje z PROW niż w 
innych województwach. 

Rolnictwo ekologiczne w województwie dolnośląskim
Od kilkunastu lat w Polsce jak i w województwie dolnośląskim bardzo dynamicznie rozwija się rol-

nictwo ekologiczne. Rozwój rolnictwa widoczny jest zarówno w zwiększającej się liczbie gospodarstw 
jak również powierzchni upraw ekologicznych (tab. 3). W 2010 roku w Polsce było 20 626 gospodarstw 
ekologicznych. Jest to prawie 21% wzrost w stosunku do 2009 roku. Dla porównania, w 2009 roku liczba 
gospodarstw ekologicznych wynosiła 17 091 i było to o prawie 15% więcej niż w 2008 roku. Najwięk-
szy wzrost liczby gospodarstw nastąpił jednak w roku 2005, kiedy to w ciągu roku liczba gospodarstw 
zwiększyła się o ponad 90%. Również w województwie dolnośląskim widoczny jest ciągły wzrost 
liczby gospodarstw. W ciągu pięciu lat liczba gospodarstw zwiększyła się pięciokrotnie. W większości 
badanych lat była nawet wyższa niż średnia w Polsce. W 2005 roku liczba gospodarstw ekologicznych 
na Dolnym Śląsku podwoiła się i wyniosła 395. W kolejnych latach liczba gospodarstw rosła zarówno w 
Polsce jak i w województwie dolnośląskim – jednak już nie w takim szybkim tempie. Przyczyn takiego 
zainteresowania rolnictwem ekologicznym można upatrywać w: powstaniu programów środowiskowych, 
w dopłatach do produkcji realizowanych w ramach PROW 2004-2006 i 2007-2013 i rosnącym popycie 
na (droższą) żywność ekologiczną.

W latach 2004-2010 wzrastała nie tylko liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce, ale i powierzchnia 
ich upraw, która w 2010 r. w stosunku do 2009 r. zwiększyła się o 1/4 i wyniosła 524 074,92 ha. Naj-

Tabela 2. Dotacja do rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2004-2006 i 2007-20013
Table 2. Subsidy to organic agriculture as a part of PROW 2004-2006 and 2007-2013
Wyszczegól-
nienie/
Specification

Dotacje [mnl zł] w latach:/Subsidies [mln PLN] in years:
PROW 2004-2006 PROW 2004-2006 PROW 2007-2013

2007 2008 2008
pozytywna decyzja/

positive decision
kwota/
a sum

pozytywna decyzja/
positive decision

kwota/
a sum

pozytywna decyzja/
positive decision

kwota/
a sum

Dolnośląskie 630 12,45 571 12,36 247 3,12
Polska 11486 179,65 10522 170,56 3781 45,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IJHARS
Source: own study based on data of  IJHARS

Tabela 3. Zmiany powierzchni i liczby gospodarstw oraz przetwórni ekologicznych w Polsce oraz w 
województwie dolnośląskim w latach 2004-2009
Table 3. Changes in surface and number of organic farms and food-processing plant in Poland and Lover Silesia 
Province in the years 2004-2009
Wyszczegól-
nienie/ 
Specification

Powierzchnia upraw [tys. ha]/
The cultivated area [thous. ha]

Zmiana powierzchni UR [%]/
Changing the UAA [%]

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Polska 82,7 166,3 228,0 287,5 315,0 416,2 524,1 101,0 37,1 26,1 9,5 32,1 25,9
Dolnośląskie 8,8 16,5 19,3 22,0 28,5 26,4 41,1 87,5 17,1 13,9 29,5 -7,2 55,7

liczba gospodarstw [szt.]/number of farms [pc] zmiana liczyb gospodarstw [%]/
changing in  numbers of households [%]

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Polska 3760 7182 9187 11870 14896 17091 20626 91,0 27,9 29,2 25,5 14,7 20,7
Dolnośląskie 197 395 481 652 879 1021 1232 100,5 21,8 35,6 34,8 16,5 20,7

liczba przetwórni [szt.]/
the number of processing plant [pc]

zmiana liczyb przetwórni [%]/
changes in number of processing plants [%]

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Polska 55 99 170 206 236 277 264 80 71,7 21,2 14,6 17,4 -4,7
Dolnośląskie 2 6 11 8 11 11 10 200 83,3 -27,3 37,5 0 -9,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IJHARS i MRiRW
Source: own study based on data of  IJHARS I MRiRW
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większa zmiana wystąpiła, podobnie jak przy liczbie gospodarstw, w 2005 r., kiedy powierzchnia upraw 
w Polsce podwoiła się. W województwie dolnośląskim powierzchnia upraw od 2004 roku zwiększyła się 
4,7-krotnie i w 2010 roku wyniosła 41 070,31 ha. Spadek powierzchni upraw o 7,2% widoczny był w 
2009 roku. Gospodarstwa na Dolnym Śląsku produkują przede wszystkim zboże na ziarno, świeże owoce 
i warzywa oraz orzechy. Z produkcji zwierzęcej hodowane są m.in.: tuczniki, owce, bydło (mleczne i 
rzeźne), cielęta, kozy, konie, króliki, ptactwo (broilery, kury nieśne i strusie) oraz pszczoły.

Wzrost liczby przetwórni ekologicznych w latach 2004-2010 wskazuje, że rolnictwo ekologiczne 
cały czas się rozwija. Na przełomie badanych latach liczba przetwórni zwiększyła się zarówno w Polsce, 
jaki na Dolnym Śląsku pięciokrotnie i w 2010 wyniosła odpowiednio: 264 i 10. Największe zaintere-
sowanie przetwórstwem ekologicznym było po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, kiedy liczba 
przetwórni ekologicznych w Polsce zwiększyła się o 80%, a w województwie dolnośląskim potroiła się. 
Spadek liczby przetwórni zarówno w Polsce, jak i na Dolnym Śląsku odnotowano w 2010 roku kolejno 
o 4,7 i 9,1%. W województwie dolnośląskim również w 2007 roku, gdy ich liczba zmniejszyła się o 1/3. 
Przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać w kryzysie, który pojawił się Polsce w 2009 roku lub 
niedopuszczeniu niektórych przetwórni do produkcji z powodu niespełnienia podstawowych warunków 
sanitarnych wymaganych przy przetwórstwie produktów ekologicznych. 

W latach 2004-2010 zmieniła się również średnia powierzchnia gospodarstw ekologicznych. W Polsce 
średnia powierzchnia gospodarstw ekologicznych była zmienna i kształtowała się z zależności od roku: od 
21,1 do 25,4 ha (rys. 1). Natomiast powierzchnia gospodarstw w województwie dolnośląskich była powyżej 
średniej w kraju i w 2010 roku wynosiła 33,3 ha. Największa średnia powierzchnia była w 2004 roku i 
wynosiła 44,6 ha, najmniejsza natomiast w 2009 roku – 25,9 ha. Można wnioskować, iż w województwie 
dolnośląskim rolnicy ekologiczni, mimo spadku średniej powierzchni przypadającej na jedno gospodarstwo, 

są zainteresowani prowadzeniem gospodarstw 
większych obszarowo.

Analizując strukturę gospodarstw eko-
logicznych można zauważyć, iż w Polsce 
przeważają gospodarstwa mniejsze – do 10 
ha (tab. 4). Świadczy to o rozdrobnieniu go-
spodarstw ekologicznych w Polsce. 

To zjawisko potwierdza również fakt, iż 
wśród gospodarstw w okresie przestawiania 
przeważają gospodarstwa do 5 ha. Przeciwnie 
do województwa dolnośląskiego, w którymw 
2008 roku 1/3 wszystkich gospodarstw eko-
logicznych to gospodarstwa o powierzchni 
20-50 ha, a ¼ o – 10-20 ha.
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Rysunek 1. Średnia po-
wierzchnia gospodarstw 
rolnych w Polsce i na Dol-
nym Śląsku [ha]
Figure 1. Average size of 
organic farms in Poland and 
Lover Silesia Province [ha]
Źródło: opracowanie własne 
na podstawie danych IJHARS 
i MRiRW
Source: own study based on 
data of  IJHARS i MRiRW

Tabela 4. Struktura gospodarstw ekologicznych w Polsce i 
województwie dolnośląskim 
Table 4. Organic farms structure in Poland and Lover 
Silesia Province
Powierzchnia 
[ha]/area 
[ha]

Struktura gospodarstw ekologicznych 
[%] w latach/

Structure of organic farms [%] in the years
2007 2008

Polska dolnośląskie Polska dolnośląskie
do 5 28 19,7 36,5 14
5-10 25 18,7 23,6 17
10-20 19 20,1 18 23,5
20-50 15 23,3 13 34
50-100 8 13,2 6 9,5
pow.100 4,5 5 3 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IJHARS 
Source: own study based on data of  IJHARS
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Podsumowanie i wnioski
Rosnące zainteresowanie rolnictwem ekologicznym podyktowane jest wieloma czynnikami. Do naj-

ważniejszych należy zaliczyć: wsparcie w postaci dofinansowania gospodarstw ekologicznych zarówno 
przez Państwo jak i UE, rosnące zainteresowanie zdrową i bezpieczną żywnością (zwłaszcza po aferach 
związanych ze stosowaniem antybiotyków, produktów modyfikowanych genetycznie i chorobami zwierząt 
hodowlanych), wzrost zamożności polskiego społeczeństwa oraz rosnąca świadomość Polaków dotycząca 
ochrony środowiska. Na podstawie przeprowadzonej analizy można wyciągnąć wnioski:
1. Polscy rolnicy znaleźli niszę rynkową, którą są produkty rolnictwa ekologicznego. Środowisko przy-

rodnicze w Polsce, w tym i na Dolnym Śląsku nie jest zniszczone jak w krajach wysoko rozwiniętych, 
co umożliwia szybsze i tańsze przestawienie gospodarstw na ekologiczne metody wytwarzania.

2. Dużą zachętą dla rolników przestawiających swoje gospodarstwa na ekologiczne metody wytwarzania 
żywności są dopłaty do produkcji, badań oraz kosztów kontroli. 

3. W strukturze użytkowania gospodarstw ekologicznych w województwie dolnośląskim przeważają 
gospodarstwa większe obszarowo, co może świadczyć o chęci rozszerzania produkcji i oferowaniu 
produktów na rynek zarówno ogólnopolski, jak i międzynarodowy a nie tylko lokalny.

4. Intensywny rozwój przetwórni świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na przetworzone produkty 
rolnictwa ekologicznego na rynku.
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Summary
There is a dynamic organic agriculture development evident in Poland after access to EU (European Union). Among 
others the impact on this situation has subsidies from EU and from Ministry of Agriculture and Rural Development 
in Poland, as well as increasing demand on organic products. There is an organic agriculture situation in Lover 
Silesia Province present in this paper against a background of whole country.
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