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Synopsis. W Polsce, w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, notuje si  ma  liczb  

gospodarstw ekologicznych, a istniej  wi ksze mo liwo ci rozwoju produkcji ekologicznej. Polska 

posiada sprzyjaj ce warunki naturalne do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Integracja Polski z UE 

stwarza mo liwo ci wykorzystania naturalnych uwarunkowa  do rozwoju produkcji ekologicznej poprzez 

powszechnie wdra ane programy pomocy rolnikom prowadz cym produkcj  ekologiczn . 
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Wst p 

Produkty ekologiczne ciesz  si  rosn cym popytem, a rozwój produkcji ekologicznej 

zainteresowaniem polityki rolnej krajów Unii Europejskiej oraz wsparciem w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej UE. Rolnictwo ekologiczne to produkcja sprzyjaj ca rodowisku 

naturalnemu. Oprócz produkcji wysokiej jako ci artyku ów ywno ciowych, spe nia szereg 

wa nych zada . Sprzyja zachowaniu wysokiej yzno ci gleb, naturalnego krajobrazu, wspiera 

ochron  gatunków na powierzchni produkcyjnej i na terenach s siedzkich, ochron  wód 

gruntowych, podnosi wiadomo  ekologiczn  ludno ci. 

W Polsce istnieje wiele przes anek do rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

Rozdrobniona struktura agrarna i du e zasoby si y roboczej na wsi, niski stopie  

zanieczyszczenia rodowiska, rosn ce zainteresowanie i popyt na produkty ekologiczne oraz 

mo liwo ci eksportu ywno ci ekologicznej przemawiaj  za jego rozwojem. Równocze nie 

istnieje wiele barier i ogranicze  ekonomicznych i spo ecznych na drodze jego rozwoju.  

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce 

Rolnictwo ekologiczne w krajach Unii Europejskiej rozwija si , szczególnie w krajach 

wysoko rozwini tych. Przyczyn nale y upatrywa  g ównie w pomocy pa stwa organizowanej 

w ramach programów ekstensyfikacji, ale tak e w aktywnym udziale rolników w ochronie 

rodowiska, zmianie stylu ycia, d eniu do poprawy zdrowotno ci zwierz t (pojawienie si  

choroby szalonych krów), wy szych cenach na produkty ekologiczne czy w przyk adzie 
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innych rolników. Du e zainteresowanie produktami ekologicznymi w Unii sprawia, e 

powierzchnia UR uprawiana metodami naturalnymi zwi ksza si , ro nie tak e liczba 

gospodarstw ekologicznych. Rozwój rolnictwa ekologicznego wi e si  z rozwojem rynków 

tych produktów. Strona poda y to bogaty asortyment produktów ekologicznych w sieciach 

handlowych, za  po stronie popytowej obserwuje si  rosn c  liczb  konsumentów o wysokiej 

wiadomo ci ekologicznej.  

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce do roku 1998 by  bardzo powolny. 

Rolnictwo ekologiczne nie korzysta o w tamtym okresie z adnego wsparcia finansowego ze 

strony pa stwa, ograniczone by y tak e mo liwo ci uzyskania wy szej ceny zbytu ze wzgl du 

na s ab  organizacj  rynku produktów ekologicznych. Szybszy rozwój produkcji ekologicznej 

mia  miejsce po wprowadzeniu w 1998 roku dotacji do kosztów kontroli gospodarstw, a w 

1999 r. dop at bezpo rednich do powierzchni oraz po ustawowym uregulowaniu statusu 

rolnictwa ekologicznego. Od tego momentu post puje wzrost produkcji metodami 

ekologicznymi, nie jest on jednak równomierny w ca ym kraju. Najwi cej gospodarstw 

ekologicznych powstaje w województwie wi tokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, 

podkarpackim i ma opolskim, a wi c na obszarach typowo rolniczych o ma ym ska eniu 

przemys owym. Najmniej w województwie l skim, lubuskim, opolskim i ódzkim.  

Akty prawne dotycz ce rolnictwa ekologicznego [Ustawa... 2001; Rozporz dzenie... 

2002a; Rozporz dzenie... 2002b] umo liwiaj  jego rozwój, daj  zabezpieczenia 

organizacyjno-prawne producentom i konsumentom. Ustawa reguluje warunki prowadzenia 

produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spo ywczego metodami ekologicznymi, okre la system 

kontroli, certyfikacji oraz obrót produktami i ich znakowanie. Jej przepisy s  zgodne z 

regulacjami prawnymi UE oraz International Federation of Organic Agriculture Movements 

(IFOAM). Z upowa nienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadzór nad jednostkami 

certyfikuj cymi pe ni Inspekcja Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych. Kontrol  

gospodarstw ekologicznych zajmuj  si  prywatne upowa nione jednostki. Wydaj  one 

za wiadczenia na podstawie których rolnik ubiega si  o dotacje do upraw ekologicznych i na 

dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw. 

Za popularyzacj  rolnictwa ekologicznego w Polsce przemawiaj  g ównie 

uwarunkowania ekonomiczne i spo eczne. Czynniki ekonomiczne to ni sze koszty produkcji, 

popyt na produkty w UE oraz wy sza cena. Dzi ki unijnym dop atom coraz wi cej 

gospodarstw rolnych w Polsce przestawia si  na ekologiczn  produkcj .  

W 2004 roku, w porównaniu do poprzedniego liczba gospodarstw ekologicznych w 

Polsce wzros a o 1474 gospodarstw, tj. o 63%, natomiast w 2005 r. w odniesieniu do 2004 r. o 
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3423 gospodarstw, tj. o 91% (rys. 1). W 2005 r. w porównaniu do 2003 r. odnotowano ponad 

trzykrotny wzrost liczby gospodarstw prowadz cych produkcj  metodami ekologicznymi. 

Obejmuj  one powierzchni  167,7 tys. ha u ytków rolnych, czyli ok. 1% rolniczej 

powierzchni kraju. Niemal po ow  ich powierzchni zajmuj  ki i pastwiska, najmniejsz  

cz  stanowi  uprawy warzyw i owoców.  
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Rysunek 1. Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce z certyfikatem i b d cych w trakcie jego uzyskiwania 

Figure 1. Number of organic farms in Poland already certified or applying for certification 

ród o: Inspekcja Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno – Spo ywczych 

Wi kszo  gospodarstw ekologicznych w Polsce nie ma jeszcze przyznanego 

certyfikatu produkcji ekologicznej, ale jest w trakcie ubiegania si  o niego. Przez dwa lata 

przechodz  one restrykcyjne kontrole, dopiero trzeciego roku mog  otrzyma  certyfikat. 

Uzyskanie certyfikatu nie zawsze jest przepustk  do wy szych cen za artyku y rolne. Cz sto 

brakuje przetwórców gotowych do zakupu ekologicznej ywno ci, jednak liczba gospodarstw 

i wielko  produkcji w bran y ywno ci ekologicznej z roku na rok wzrasta, a prognozy 

rynkowe dla tej bran y s  optymistyczne. Wynikaj  one z obserwacji zachowa  

konsumenckich, nie za  ze szczegó owych analiz.  

Nale y podkre li , e w Polsce brakuje systemu w a ciwej dystrybucji, a 

gospodarstwa ekologiczne funkcjonuj  bardziej ze wzgl du na dop aty. Nie ma jeszcze wielu 

firm zajmuj cych si  dystrybucj  ywno ci ekologicznej. Rynek zbytu formuje si  bardzo 

powoli, dlatego przedsi biorcy ostro nie przymierzaj  si  do prowadzenia firm w tej bran y, 

ale mimo to ich liczba wzrasta. W 2005 roku liczba przetwórni produktów rolnictwa 

ekologicznego wzros a blisko dwukrotnie w stosunku do 2004 r., tj. z 55 do 99 przetwórni. 
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Rynki wi kszo ci krajów UE w porównaniu z polskim s  bardzo dobrze rozwini te, 

dlatego wi kszo  produkcji polskich firm z bran y trafia na eksport. Zwi kszenie obecno ci 

na polskim rynku wymaga rozwini cia popytu poprzez odpowiednie ukszta towanie 

wiadomo ci konsumentów, ale tak e handlowców. ywno  ekologiczn  trudno jeszcze 

znale  w hipermarketach. Powstaj  wprawdzie specjalistyczne sklepy z ywno ci  

ekologiczn , a tak e ich sieci, np. w Warszawie. Dzia ania te maj  jednak wci  zbyt ma  

skal , aby zwi kszy  sprzeda  w Polsce. Przeszkod  w zdobyciu szerszego zainteresowania 

konsumentów ywno ci  ekologiczn  jest z pewno ci  wysoka cena produktów 

ekologicznych w porównaniu z ywno ci  konwencjonaln .  

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce 

Rolnictwo ekologiczne w Polsce ma szans  sta  si  znacz cym elementem rozwoju 

polskiego rolnictwa. Aby rolnictwo ekologiczne stanowi o istotny sk adnik rolnictwa 

zrównowa onego, w najbli szych latach powinien nast pi  skokowy wzrost jego udzia u. 

Po dany by by wzrost do poziomu, co najmniej 2% powierzchni UR, a docelowo nawet do 

10-15%. Najwa niejsz  przes ank  ekspansji tego systemu rolnictwa wydaje si  fakt, e 

ukierunkowanie na rolnictwo ekologiczne daje wi ksze szanse konkurowania na rynku 

mi dzynarodowym ni  w przypadku rolnictwa konwencjonalnego (Wo  2001). 

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce warunkuje wykorzystanie 

silnych stron oraz istniej cych szans dla tego typu produkcji rolniczej w naszym kraju. 

Silne strony: 

ma e zanieczyszczenie rodowiska naturalnego; 

przewaga gospodarstw rodzinnych o ma ej i redniej powierzchni; 

du e zasoby i stosunkowo niskie koszty pracy; 

stosunkowo niski poziom zu ycia rodków chemicznych; 

wprowadzenie dop at z bud etu krajowego i unijnego; 

konkurencyjno  cenowa polskich produktów ekologicznych na rynku unijnym. 

S abe strony: 

brak zaufania do producentów ywno ci ekologicznej; 

wysokie koszty produkcji;  

brak rozwini tej sieci dystrybucji; 

rozdrobnienie poda y i popytu; 

niski poziom marketingu; 

krótki okres przydatno ci produktów do spo ycia; 
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Brak jasnej strategii rozwoju i polityki rolnej w tym zakresie. 

Szanse: 

rosn ca wiadomo  ujemnych skutków intensyfikacji rolnictwa dla jako ci ycia oraz 

stanu rodowiska; 

rosn cy udzia  konsumentów o rozwini tych preferencjach ekologicznych; 

stworzenie dla produktów ekologicznych systemu dystrybucji oraz promocji na rynkach 

krajów UE; 

realizacja programów rolno- rodowiskowych; 

czenie produkcji ekologicznej z rozwojem agroturystyki. 

Zagro enia: 

niewielkie mo liwo ci wspierania bran y ywno ci ekologicznej przez pa stwo na 

skutek trudno ci bud etowych; 

niska wiadomo  ekologiczna konsumentów oraz bariera popytu; 

szybki wzrost liczby gospodarstw ekologicznych w krajach UE; 

ma e przetwórnie ywno ci ekologicznej maj  trudno ci ze spe nieniem wymaga  

sanitarno-weterynaryjnych. 

Wobec powy szego, do najwa niejszych czynników rozwoju rolnictwa ekologicznego 

w Polsce mo na zaliczy : 

- polityk  wspierania produkcji i rynku ywno ci ekologicznej; 

- wykorzystanie szans eksportowych; 

- czenie produkcji ekologicznej z rozwojem agroturystyki; 

- rozwój jednostek integruj cych rozproszon  produkcj , zajmuj cych si  dystrybucj , 

w tym grup producenckich. 

Dalszy rozwój produkcji ywno ci ekologicznej wi e si  z wykorzystaniem ró nych 

kana ów dystrybucji, tak e sklepów spo ywczych i supermarketów. Wa na jest dba o  o 

wygl d produktów ekologicznych oraz budowanie warto ci marki. Nale y organizowa  

promocje wyja niaj ce zalety produktów ekologicznych i upowszechnia  informacje o ich 

walorach.  

Podsumowanie 

Rolnictwo polskie ma liczne atuty z punktu widzenia mo liwo ci rozwoju 

ekologicznego sposobu gospodarowania, szczególnie w regionach, gdzie warunki 

przyrodnicze i niski stopie  uprzemys owienia, a tym samym ma e zanieczyszczenie 

rodowiska naturalnego sprzyjaj  produkcji ekologicznej.  
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Tradycyjny charakter rolnictwa w Polsce, który w du ej mierze wynika z jego 

rozdrobnienia, a tym samym du e zasoby pracy w rolnictwie i stosunkowo niski poziom 

zu ycia rodków chemicznych - sprzyja rozwojowi produkcji ekologicznej i warunkuje 

konkurencyjno  polskich produktów ekologicznych na rynku unijnym. Stale zwi kszaj cy 

si  popyt na produkty ekologiczne w krajach Unii oraz poza ni , g ównie w USA to 

perspektywy dla bran y ywno ci ekologicznej w Polsce. Zatem niezb dna jest polityka 

wspierania jego rozwoju oraz edukacja ekologiczna spo ecze stwa.  
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Abstract. In comparison with other countries of the European Union, there is a very small number of 

organic farms in Poland, even though there are many possibillities for development of organic production. 

Poland has very good natural conditions for development of organic agriculture. The accession of Poland 

to the European Union is creating some new possibilities and conditions for development of organic 

production. This can be achieved by creating aid programmes for farmers. These programmes are targeted 

at those farmers who follow organic production methods. 
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