
190 Marek Niewęgłowski, Agnieszka Ginter, Justyna NiedziałekStowarzySzenie ekonomiStów rolnictwa i agrobizneSu
roczniki naukowe  ● tom  XViii ● zeszyt 1

Marek Niewęgłowski*, Agnieszka Ginter*, Justyna Niedziałek**

*Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,  
**Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział w Siedlcach

DystrybucJA proDuktów żywNościowych i surowców 
wytwArzANych w GospoDArstwAch ekoloGiczNych 

reGioNu sieDleckieGo

DISTRIBUTION OF FOOD PRODUCTS AND RAW MATERIALS  
IN ORGANIC FARMS IN THE REGION OF SIEDLCE 

słowa kluczowe: gospodarstwo ekologiczne, dystrybucja, produkty żywnościowe, region siedlecki
Key words: organic farm, distribution, food products, Siedlce Region

JEL codes: Q12, Q57, R12

Abstrakt. Artykuł podejmuje problematykę dystrybucji produktów wytwarzanych w gospodarstwach ekolo-
gicznych regionu siedleckiego. Przedstawiono opinie właścicieli 53 gospodarstw ekologicznych poło żonych 
w regionie siedleckim na temat dystrybucji wytwarzanych przez nich surowców i produktów żywnościowych. 
Badania prowadzono w 2015 roku. Respondenci wskazywali, że mimo zachodzących zmian na rynku, nadal 
mają trudności ze sprzedażą swoich produktów. Dużym problemem była konieczność sprzedaży wytwarza-
nych produktów jako konwencjonalnych. W ostatnich latach trudności na rynku i częste zmiany przepisów 
spowodowały, że część gospodarstw ekologicznych zaczęła rezygnować z produkcji metodami ekologicznymi.

wstęp
Jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa na świecie w ostatnich latach było 

rolnictwo ekologiczne. W Polsce, od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (UE) do 
2013 roku mogliśmy obserwować dynamiczny rozwój liczby producentów ekologicznych, w tym 
gospodarstw ekologicznych [Smoluk-Sikorska, Łuczka 2014]. Według danych Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR-S), na 31 grudnia 2013 roku liczba producentów 
ekologicznych w Polsce wynosiła 27 093, a w 2004 roku było to 3760. W 2014 roku po raz pierwszy 
obserwowano zmniejszenie się liczby producentów ekologicznych. W stosunku do stanu z 2013 roku 
nastąpiło zmniejszenie o 6,1% i wyniosło 25 427 osób. W 2014 roku odnotowano natomiast dalszy 
wzrost liczby przetwórni ekologicznych, których było 484. Zdecydowana większość producentów 
ekologicznych w Polsce to ekologiczni producenci rolni. W 2014 roku stanowili oni około 98% 
wszystkich producentów, tj. 24 829 osób. Pozostałe 2% stanowili producenci ekologiczni prowadzący 
działalność w zakresie: przetwórstwa produktów ekologicznych, wprowadzania na rynek produktów 
ekologicznych i wprowadzania na rynek produktów ekologicznych importowanych z państw trzecich, 
produkcji wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i nasion do celów uprawy, zbioru produk-
tów ze stanu naturalnego, pszczelarstwa, akwakultury i wodorostów morskich [Zdrojewska 2015].

W 2014 roku działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego prowadziło 25 427 producentów eko-
logicznych. Najwięcej z nich prowadziło działalność na terenie województw: warmińsko-mazurskiego 
(4244), zachodniopomorskiego (3549) oraz podlaskiego (3453). Łącznie producenci ekologiczni z 
wymienionych województw stanowili 44,2% liczby wszystkich producentów ekologicznych w Polsce. 
W tych samych województwach było najwięcej ekologicznych producentów rolnych (warmińsko-
-mazurskie – 4234, podlaskie – 3432 i zachodniopomorskie – 3526). Ekologiczni producenci rolni 
z tych trzech województw stanowili łącznie 45,1% wszystkich ekologicznych producentów rolnych 
prowadzących działalność w Polsce (24 829). W 2014 roku w kraju działalność w zakresie rolnictwa 
ekologicznego prowadziły 484 przetwórnie, z czego najwięcej w województwach: mazowieckim (107), 
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wielkopolskim (57) oraz lubelskim (48). Łączna liczba przetwórni z wymienionych województw sta-
nowiła 43,8% ogólnej liczby przetwórni ekologicznych w Polsce. W 2014 roku łączna powierzchnia 
ekologicznych użytków rolnych (657 902,06 ha) zmniejszyła się o 1,8% (12 067,3 ha) w stosunku do 
roku poprzedniego (669 969,37 ha). Największa łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych 
była w województwach: zachodniopomorskim (129 456,0 ha), warmińsko-mazurskim (117 097,0 ha)  
oraz podlaskim (64 897,1 ha). W wymienionych województwach znajdowało się 47,3% łącznej po-
wierzchni ekologicznych użytków rolnych w Polsce [Zdrojewska 2015].

Gospodarstwa ekologiczne coraz częściej korzystają z bezpośredniej formy sprzedaży małych 
ilości żywności nieprzetworzonej finalnemu konsumentowi. Odbywa się to na targach, na terenie 
własnych gospodarstw rolnych, jak również w lokalnych sklepach czy zakładach gastronomicz-
nych. Jest to związane z rozwojem rynku konsumentów zainteresowanych nabywaniem świeżych 
i pochodzących z pewnych źródeł produktów spożywczych, szczególnie ekologicznych [Suchoń 
2012, Smoluk-Sikorska, Łuczka-Bakuła 2014].

Celem pracy było przedstawienie dystrybucji produktów wytwarzanych w gospo darstwach 
ekologicznych regionu siedleckiego.

Materiał i metodyka badań
Przedmiotem badań były opinie właścicieli gospodarstw ekologicznych z powiatów położonych 

we wschodniej części województwa mazowieckiego w regionie siedleckim. Były to powiaty: 
miński, garwoliński, węgrowski, sokołowski, łosicki i siedlecki. Badania przeprowadzono w 
2015 roku i objęto nimi 53 właścicieli gospodarstw ekologicznych, które posiadały certyfikat 
gospodarstwa ekologicznego. Podstawą doboru podmiotów do badań była baza gospodarstw 
ekologicznych, które współpracowały z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w 
Warszawie Oddział w Siedlcach (MODR). Ankiety przeprowadzono w gospodarstwach, które 
brały udział w analogicznych badaniach na początku 2014 roku i dotyczyły danych z 2013 roku 
– ankiety wypełniło 60 rolników [Niewęgłowski, Jabłonka 2014]. W 2015 roku, z poprzednio 
ankietowanej grupy ubyło 7 gospodarstw. W przeprowadzonych badaniach zastosowano metodę 
ankiety z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza. W opracowaniu i analizie zebra-
nego materiału posłużono się metodami statystyki tabelaryczno-opisowej.

wyniki badań
Gospodarstwa do badań zostały wybrane z grupy gospodarstw współpracujących z MODR. 

W 2015 roku w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego MODR prowadził współpracę ze 134 
gospodarstwami ekologicznymi, z czego 110 gospodarstw miało certyfikat produkcji, a 24 było 
w okresie przestawiania na metody ekologiczne (tab. 1). Najwięcej gospodarstw ekologicznych 
współpracuje z MODR w powiecie mińskim.

Tak jak ogółem w kraju, tak i na terenie powiatów nastąpił spadek liczby gospodarstw ekologicznych. 
Tendencję zmniejszania się liczby gospodarstw współpracujących z MODR można było już zaobserwować 
od roku 2013, w którym ubyły 4 gospodarstwa w stosunku do roku poprzedniego (2,2%). W 2014 roku 
ta liczba zmniejszyła się o kolejne 6 gospodarstw (3,3%), a w 2015 roku aż o 42 (23,9% w stosunku do 
2014 roku). Od 2011 roku liczba gospodarstw z certyfikatem zwiększała się do 2014 roku ( do 143), aby 
w 2015 roku zmniejszyć się do 110. Natomiast liczba gospodarstw przestawiających produkcję przez 
cały analizowany okres zmniejszała się – od 78 w 2011 roku do 24 gospodarstw w 2015 roku. 

Zmniejszenie liczby gospodarstw już istniejących, a także brak nowych chcących przestawiać 
gospodarowanie na ekologiczne spowodowane było wieloma czynnikami. Jednym z nich był brak 
stabilnych rynków zbytu, pomimo odnotowanego wzrostu liczby przetwórni ekologicznych. Prze-
twórnie czekają na duże jednolite partie towaru, a rolnictwo ekologiczne charakteryzuje się produkcją 
na małym areale, z którego producent może dostarczyć małe partie towaru. Przetwórnie często są 
oddalone od gospodarstw, co również utrudnia zbyt towarów, takich jak mleko i owoce miękkie. 
Kolejnym czynnikiem działającym na niekorzyść jest zmienne i niepewne wsparcie finansowe. 
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Rozwój rolnictwa ekologicznego jest wspierany ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW), finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz współfinansowanego z budżetu krajowego. W ramach PROW 2007-
2013 ekologiczni rolnicy mogli uzyskać wsparcie w ramach działania „Uczestnictwo rolników w 
systemie jakości żywności” z osi 1. „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, który 
przewidywał 5-letnie wsparcie na zwrot kosztów kontroli. Rolnicy po zakończeniu programu 
musieli sami ponosić koszty za kontrolę, co często zniechęcało małe gospodarstwa do kontunu-
owania ekologicznego gospodarowania. Jednocześnie, wparcie finansowe można było uzyskać w 

Tabela 1. Gospodarstwa ekologiczne regionu siedleckiego współpracujące z MODR w latach 2011-2015
Table 1. Organic farms from Siedlce region cooperating with MODR in 2011-2015
Rodzaj gospodarstwa/
Farm type

Powiat/District Razem/ 
TotalGarwolin Łosice Mińsk 

mazowiecki
Siedlce Sokołów 

Podlaski
Węgrów

2015
Gospodarstwa ekologiczne, w 
tym/Organic farms, in which: 17 24 42 15 25 11 134

 – z certyfikatem/with 
certificate 10 21 35 15 20 9 110

 – przestawiające produkcję/ 
rearranging production 7 3 7 0 5 2 24

2014
Gospodarstwa ekologiczne, w 
tym/Organic farms, in which: 17 33 64 24 27 11 176

 – z certyfikatem/with 
certificate 10 32 57 19 17 8 143

 – przestawiające produkcję/
rearranging production 7 1 7 5 10 3 33

2013
Gospodarstwa ekologiczne, w 
tym/Organic farms, in which: 16 36 63 30 30 7 182

 – z certyfikatem/with 
certificate 11 28 38 22 19 4 122

 – przestawiające produkcję/ 
rearranging production 5 8 25 8 11 3 60

2012
Gospodarstwa ekologiczne, w 
tym/Organic farms, in which: 14 50 63 26 28 5 186

 – z certyfikatem/with 
certificate 8 26 38 21 16 4 113

 – przestawiające produkcję/ 
rearranging production 6 24 25 5 12 1 73

2011
Gospodarstwa ekologiczne, w 
tym/Organic farms, in which: 14 51 53 26 22 8 174

 – z certyfikatem/with 
certificate 8 25 25 18 14 6 96

 – przestawiające produkcję/ 
rearranging production 6 26 28 8 8 2 78

Źródło: opracowanie własne na podstawie [MODR 2012-2016]
Source: own study based on [MODR 2012-2016]
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ramach osi 2. „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”, w działaniu 214. „Program 
rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)”, pakiet 2. „Rolnictwo ekologiczne”. Pakiet 
„Rolnictwo ekologiczne” PROW 2007-2013 obejmował 12 możliwych do realizacji wariantów. 

Program rolnośrodowiskowy w ostatnich latach realizacji wprowadzał liczne zmiany dla 
beneficjentów. Na przykład Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 
2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 [Dz.U. 2013, poz. 361, z późn. zm.] było zmienione trzykrotnie przez kolejne 
rozporządzenia: z dnia 4 listopada 2013 r. [Dz.U. 2013, poz. 1312], 12 marca 2014 r. [Dz.U. 
2014, poz. 324] i z 27 października 2014 r. [Dz.U. 2014, poz. 1487]. Zmiany dotyczyły m.in. 
likwidacji wsparcia do upraw jagodowych i sadowniczych, powiązania płatności do łąk i pastwisk 
z produkcją zwierzęcą. W 2014 roku powiązano płatności z wytworzeniem produktu ekologicz-
nego i wprowadzeniem go co najmniej w 50% na rynek. Zmiany te wykluczyły wielu rolników 
z możliwości udziału w programie i korzystania z dopłat.

Z roku na rok można zaobserwować coraz większe zainteresowanie konsumentów żywnością 
ekologiczną. Wynika to m.in. ze zmieniających się wzorców odżywiania, rosnących dochodów oraz 
swoistej mody. Konsumenci poszukują żywności o wysokiej jakości, a taką może gwaran tować 
certyfikowana produkcja w gospodarstwach ekologicznych. Wraz z rozwojem popytu na tego typu 
żywność pojawia się jednak problem z dystrybucją [Szymona 2011, Smoluk-Sikorska, Łuczka 2014].

Z przeprowadzonych badań (tab. 2) wynika, że coraz większa część ankietowanych rolników 
(47,2%) sprzedawała niemal wszystkie wytwarzane przez siebie surowce i produkty (2013 rok 
– 43,3%). Kolejnych 35,8% respondentów sprzedawało około połowy swojej produkcji. W obu 
tych grupach nastąpił wzrost sprzedaży w porównaniu do 2013 roku. W strukturze sprzedaży 
zmniejszał się udział sprzedających niewielką część swojej produkcji oraz tych, którzy całą pro-
dukcję przeznaczali na własne potrzeby. Wyniki te wskazują, że wśród badanych gospodarstw 
większość nastawiona była na rynek i aktywnie uczestniczyła w dystrybucji własnych produktów.

W 2015 roku 75,5% ankietowanych twierdziła, że nie miała kłopotów ze sprzedażą produktów 
ze swoich gospodarstw (w 2013 rok – 68,3%). Pozostali gospodarze (24,5%), którzy mieli pro-
blemy z dystrybucją swoich surowców, nie mogli sprzedać konkretnych produktów, np. mleka. 
Wynikało to przede wszystkim z braku przetwórni takich surowców ekologicznych w analizo-
wanym regionie i sprzedaży towarów jako produkty konwencjonalne.

W działalności produkcyjnej istotnym elementem jest sposób dystrybucji wytworzonych pro-
duktów. Jest to ważne przede wszystkim z punktu widzenia potrzeb konsumentów, konkurencji 
występującej na rynku oraz kosztów, które musi ponieść podmiot [Sazońska 2012].

Przeprowadzone badania wykazały (tab. 3), że sprzedaż surowców ekologicznych z gospodarstw 
pro wadzona była różnymi kanałami. Wynikało to generalnie z trudności ze zbytem tej produkcji po 
wyższych cenach i konieczności poszukiwania różnych dróg dotarcia do klienta. Większość gospo-

Tabela 2. Opinie respondentów o wielkości sprzedaży ekologicznych surowców i produktów żywnościowych 
z gospodarstw ekologicznych
Table 2. Respondents opinions about sales amount organic raw and foodproducts from organic farms
Wyszczególnienie/Specification Odpowiedzi/

Answers [%]
2013 2015

Prawie wszystko co wyprodukuję/Almost all that produced 43,3 47,2
Ponad połowę tego co wyprodukuję/More than half that produced 20,0 26,4
Mniej niż połowę tego co wyprodukuję/Less than half that produced 11,7 9,4
Trudno powiedzieć, ale niewielką cześć/Hard to say but insignificant part 18,3 11,3
Nie sprzedaje, produkcja na potrzeby własne/Not for sale, production for own needs 6,7 5,7

Źródło: badania własne
Source: own research
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darstw sprzedawało swoje produkty korzystając z kilku kanałów dystrybucji (71,7%). Dominują-
cym sposobem dystrybucji produktów z certyfikatem była sprzedaż pośrednikom oraz firmom 
przetwórczym. Sprzedaż firmom przetwórczym staje się coraz bardziej popularna, ze względu na 
fakt powstawania coraz większej liczby certyfikowanych przedsiębiorstw przetwarzających ekolo-
giczne surowce żywnościowe, zarówno w województwie mazowieckim, jak i w całej Polsce. Cer-
tyfikowane produkty, sprzedawane były także bezpośrednio w gospodarstwie, na różnego rodzaju 
targach i kiermaszach oraz odsprzedawane innym gospodarstwom ekologicznym lub wymieniane 
na zasadzie barteru. W badanej grupie były także gospodarstwa, które całą swoją produkcję sprze-
dawały korzystając z jednego kanału dystrybucji, bezpośrednio do firm przetwórczych – dotyczyło 
to owoców aronii, truskawek, czarnej porzeczki oraz owoców i kwiatów czarnego bzu. Wśród 
badanych nie było żadnego gospodarstwa, które sprzedawałoby całą swoją produkcję bezpośrednio 
konsumentom. W strukturze sprzedaży ubyło gospodarstw produkujących na własne potrzeby lub 
na wymianę barterową z sąsiadami i innymi producentami ekologicznymi (–7,6%). Większość z 
nich stanowiły gospodarstwa, które zrezygnowały z produkcji metodami ekologicznymi.

Omawiając zagadnienie dystrybucji żywności ekologicznej, należy zwrócić uwagę na to, że 
słabo rozwinięty rynek żywności ekologicznej, brak przetwórni i skupu produktów ekologicznych 
sprawia, że część producentów surowców ekologicznych zmuszona jest sprzedawać je jako kon-
wencjonalne, co naturalnie skutkuje uzyskiwaniem niższych cen. W badanej grupie taka sytuacja 
dotyczyła około 20% produktów roślinnych i ponad 70% zwierzęcych.

Powiązania integracyjne producentów z odbiorcami w większości przypadków nie mają 
potwierdzenia w umowach i kontraktach, a jeśli już, to tylko na wybrane produkty. Zapewniony 
zbyt całego asortymentu miało tylko kilku badanych rolników. Jest to dowód na to, że dynamiczny 
rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, mimo pewnego załamania w ostatnich dwóch latach, 
jest jeszcze w fazie tworzenia. 

podsumowanie
W ostatnim okresie nastąpił spadek liczby ekologicznych producentów rolnych. Pokazują to dane 

publikowane przez IJHAR-S, jak i badania prowadzone wśród właścicieli gospodarstw ekologicz-
nych współpracujących z MODR. W analizowanym okresie 2013-2015 z badanej próby ubyło 7 
gospodarstw. Powodem rezygnacji często był brak dofinasowania do danej produkcji, brak rynków 
zbytu na dany asortyment, zbyt oddalone przetwórnie i skupy, cena nie adekwatna do poniesionych 
kosztów, często taka sama jak przy produkcji konwencjonalnej. Gospodarstwa, które pozostały 
charakteryzują się wieloma wspólnymi cechami. Istnieją na rynku od kilku lub kilkunastu lat, przez 
co są znane i rozpoznawalne wśród klientów. Dostosowały swoją produkcję do potrzeb rynku pod 
względem jakości i ilości. Wyspecjalizowały się w jednym lub kilku produktach np. sok jabłkowy, 
truskawki, tuszki drobiu, warzywa korzeniowe, jaja kurze. Znalazły rynki zbytu, skupy, przetwórnie, 
które oferują dobrą cenę. Dodatkowo rolnicy sami organizują ciekawe inicjatywy, targi, kiermasze 
w celu pokazania swojego gospodarstwa i swoich produktów. Zwiększają swoją sprzedaż przez 
organizowanie „paczek” z pełnym asortymentem z kilku gospodarstw. 

Tabela 3. Dystrybucja surowców i produktów żywnościowych wytwarzanych w badanych gospodarstwach 
ekologicznych
Table 3. Distribution of raw materials and food products produced in organic farms surveyed
Wyszczególnienie/Specification Odpowiedzi/Answers [%]

2013 2015
Kanał pośredni/Indirect channel 18,3 22,6
Kanał bezpośredni i pośredni/Direct channel and indirect channel 68,4 71,7
Produkcja tylko na własne potrzeby lub wymiana barterowa/
Production only for their own needs or barter 13,3 5,7

Źródło: badania własne
Source: own research
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Pomimo zmniejszenia liczby gospodarstw ekologicznych, liczba produktów na rynku powinna 
wzrastać. Rolnicy, którzy są na rynku od lat znają klienta, jego potrzeby i chętnie podejmują nowe 
wyzwana, łatwiej dostosowują się do potrzeb klienta. Wzrasta liczba przetwórni oraz produktów 
przetworzonych z logo rolnictwa ekologicznego. Produkcja jest coraz bardziej różnorodna, a 
produkty łatwiej dostępne.
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Summary
The paper aims to present the distribution of  food products from organic farms located in Siedlce region. 

There are presented opinions of owners of 53 organic farms. . The research was conducted in 2015.  The 
respondents pointed out that in spite of ongoing changes, they still have difficulty selling their production. 
The bigest problem was the sale of production. difficulties in the market In recent years caused the fact that 
part of organic farms began  to resign from organic production methods.
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