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Procesy rozwojowe rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach
2003-2007
Development processes of the organic farming in Poland in
years 2003-2007
Abstract. Developmental tendencies of the organic farming in Poland in years to 2003-2007 were
presented. Benefits from this way of farm management as an alternative to the conventional farming
were described. Changes of the number of organic producers, the acreage of the ecological
agricultural lands and the structure of the sector according to the size of organic farms were
characterised as well as the number of eco-friendly food processing factories. Selected problems
concentrating on the infrastructure of the organic food market in Poland were also presented.
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Synopsis. W opracowaniu przedstawiono tendencje rozwojowe rolnictwa ekologicznego w Polsce w
latach 2003-2007. Zaprezentowano korzyĞci páynące z tego sposobu prowadzenia gospodarstw
rolniczych, jako alternatywy dla konwencjonalnego rolnictwa. Scharakteryzowano zmiany dotyczące
liczby producentów ekologicznych, powierzchni ekologicznych uĪytków rolnych ogóáem, struktury
sektora wedáug wielkoĞci gospodarstw oraz liczby przetwórni ekologicznych. Przedstawiono równieĪ
wybrane zagadnienia dotyczące infrastruktury rynku ĪywnoĞci ekologicznej w Polsce.
Sáowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, gospodarstwa ekologiczne, ĪywnoĞü ekologiczna

WstĊp
Intensywny rozwój gospodarczy spowodowaá wiele niekorzystnych nastĊpstw
spoáecznych i ekologicznych (jak np. zanieczyszczenie powietrza, wody, gruntów, zmiany
klimatyczne) zarówno na Ğwiecie, jak i w Polsce. Zachodzi wiĊc potrzeba korekty
dotychczasowej drogi rozwoju gospodarki i rolnictwa przez upowszechnianie koncepcji
rozwoju zrównowaĪonego. Z punktu widzenia celów ekologicznych i spoáecznych w ideĊ
takiego rozwoju najlepiej wpisuje siĊ rolnictwo ekologiczne [Runowski 2004]. Rolnictwo
ekologiczne wpisuje siĊ w rozwój zrównowaĪony ze wzglĊdu na wieloĞü osiąganych celów
i korzyĞci ĞciĞle korespondujących z nowym podejĞciem do obecnego i przyszáego
rozwoju. KorzyĞci páynące z rolnictwa ekologicznego mają wiele aspektów, do których
moĪna zaliczyü [àuczka-Bakuáa 2007]:
– ekonomiczno-spoáeczne: zapobiega nadmiernemu odpáywowi ludnoĞci wiejskiej,
pozwala utrzymaü miejsca pracy na wsi, cechuje siĊ niskim poziomem wsparcia, jest
energooszczĊdne;
– Ğrodowiskowe: zwiĊksza ĪyznoĞü gleby, zachowuje róĪnorodnoĞü biologiczną, w
minimalnym stopniu obciąĪa Ğrodowisko;
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– etyczno-estetyczne: zachowuje zróĪnicowany krajobraz rolniczy, kieruje siĊ
zasadami etyki Ğrodowiskowej;
– zdrowotne: zapewnia wysoką wartoĞü odĪywczą produktów, dostarcza produkty o
wysokiej wartoĞci zdrowotnej.
Liczne badania europejskie pokazują, Īe rolnictwo ekologiczne wymaga o 30% wiĊcej
miejsc pracy niĪ rolnictwo nie-ekologiczne. DuĪe zaangaĪowanie w lokalną sprzedaĪ
pozwala na utrzymanie pieniĊdzy w lokalnej gospodarce. Rolnictwo ekologiczne wspiera
równieĪ rozwój turystyki [MiĊdzynarodowa… 2008].
W Polsce ze wzglĊdów ekonomicznych i spoáecznych ma uzasadnienie dwutorowy
rozwój rolnictwa. Celowy jest z jednej strony rozwój gospodarstw zapewniających wysoką
efektywnoĞü ekonomiczną i respektujących podstawowe wymogi ochrony Ğrodowiska, zaĞ
z drugiej rozwój gospodarstw ekologicznych, zapewniających wykorzystanie posiadanych
atutów Ğrodowiskowych oraz spoáeczno-kulturowych i produkujących ĪywnoĞü dla bardziej
wymagających konsumentów krajowych i zagranicznych [Runowski 2004].
Definicji odnoszących siĊ do rolnictwa ekologicznego jest wiele. Jednak ostatnio,
prawie po trzech latach intensywnej pracy, grupa robocza MiĊdzynarodowej Federacji
Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) na nowo zdefiniowaáa ten rodzaj rolnictwa. Definicja
ta zostanie ratyfikowana w trakcie zgromadzenie ogólnego IFOAM, podczas jego nastĊpnej
sesji w czerwcu 2008 w miejscowoĞci Vignola (Wáochy). Wedáug nowej definicji rolnictwo
ekologiczne to system produkcji, który utrzymuje zdrowie gleb, ekosystemów i ludzi.
Opiera siĊ na naturalnych procesach, bioróĪnorodnoĞci oraz cyklach przystosowanych do
lokalnych warunków. Rolnictwo ekologiczne áączy tradycjĊ, innowacjĊ i naukĊ w celu
korzystnego oddziaáywania na Ğrodowisko i promuje uczciwe stosunki i dobrą jakoĞü Īycia
dla wszystkich w to zaangaĪowanych2.
Termin rolnictwo ekologiczne dáugo byá w Polsce krytykowany jako bezsensowny i
propagandowy. Natomiast zbitka sáowna ĪywnoĞü ekologiczna, skrót myĞlowy pojĊcia
ĪywnoĞci pochodzącej z rolnictwa ekologicznego, robi báyskawiczną karierĊ i choü jest
niepoprawna znaczeniowo, wydaje siĊ, Īe funkcjonuje juĪ jako termin. Stanowi
odpowiednik angielskiego terminu „organic food”, czyli ĪywnoĞci organicznej,
wytworzonej w systemie zdolnym do samoregulacji, czyli w rolnictwie ekologicznym, i
przetwarzanej w prosty sposób, z troską o zachowanie specjalnych walorów surowca. Ten
szeroki zakres znaczeniowy rolnictwa ekologicznego przypomina, Īe prawdziwa jakoĞü
ĪywnoĞci ma swój początek w glebie i, o ile metody przetwórstwa jej nie zniszczą, przenosi
siĊ na produkty przetworzone. ObjĊcie ekologicznej produkcji ĪywnoĞci regulacją prawną
pozwala uniknąü samowoli w jej znakowaniu. Regulacje prawne okreĞlają precyzyjne
kryteria produkcji ekologicznej, jej kontroli oraz znakowania produktów jako
pochodzących z rolnictwa ekologicznego [Soátysiak 2008].
Gdy Polska wstĊpowaáa do UE, zobowiązaáa siĊ do przestrzegania regulacji prawnych
dotyczących rolnictwa ekologicznego. Podstawowe normy prawne w tym zakresie stanowią
rozporządzenie Rady WE nr 2092/91 z 24.06.1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej
produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i Ğrodków spoĪywczych
[Rozporządzenie Rady… 1991]oraz rozporządzenie Komisji WE nr 94/92 z 14.01.1992 r.
[Rozporządzenie Komisji… 1992]. NajwaĪniejszym dokumentem wypeániającym zalecenia
powyĪszych rozporządzeĔ oraz uĞciĞlającym warunki prowadzenia upraw ekologicznych
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na terenie Polski jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym
[Ustawa… 2004].

Metodyka
Celem opracowania jest przedstawienie tendencji rozwojowych zachodzących w
rolnictwie ekologicznym w Polsce. Do analizy przyjĊto lata 2003-2007. CzĊĞü analiz
przeprowadzono dla okresu 2003-2006, ze wzglĊdu na niedostĊpnoĞü danych dotyczących
roku 2007. W opracowaniu wykorzystano dane wtórne pochodzące z literatury przedmiotu,
informacje zawarte w raportach o stanie rolnictwa ekologicznego ze stron internetowych
Inspekcji JakoĞci Handlowej Artykuáów Rolno-SpoĪywczych oraz dane statystyki masowej
GUS.

Tendencje w rolnictwie ekologicznym w Polsce
W Polsce rolnictwo ekologiczne miaáo swój początek jeszcze w czasach
przedwojennych. Od roku 1930 tzw. metodą biodynamiczną prowadziá swój 1.760
hektarowy majątek w Szelejewie koáo Gostynia hrabia Stanisáaw Karáowski, senator II
Rzeczypospolitej. Aktywnie propagowaá on tĊ metodĊ gospodarowania, wydaá kilka
broszur instruktaĪowych oraz organizowaá szkolenia w swoim majątku. Byá on teĪ
wspóázaáoĪycielem Towarzystwa Krzewienia Zasad ĩycia i Gospodarki Zgodnie z
Przyrodą, którego organem byáo czasopismo Biologia i ĩycie. Po wojnie rolnictwo
ekologiczne poszáo w zapomnienie. Ponownie zaczĊto do niego wracaü w latach 80.
Pierwszy kurs rolnictwa biodynamicznego zorganizowano w Warszawie w roku 1984. We
wrzeĞniu 1989 r. zostaáo zarejestrowane pierwsze w kraju Stowarzyszenie Producentów
ĩywnoĞci Metodami Ekologicznymi „EKOLAND” w Przysieku k/Torunia, które juĪ w
1990 r. przeprowadziáo pierwszą inspekcjĊ w gospodarstwach rolnych i wydaáo 27 atestów
potwierdzających przestawienie siĊ gospodarstw rolnych na produkcjĊ metodami
ekologicznymi.
Polska ma ogromne moĪliwoĞci wytwarzania ĪywnoĞci metodami ekologicznymi. To,
co uwaĪane byáo dotąd za bolączkĊ polskiego rolnictwa i jego uáomnoĞü, a mianowicie
niskie zuĪycie nawozów i Ğrodków ochrony roĞlin, teraz okazaü siĊ moĪe atutem. DziĊki
temu jakoĞü ekologiczna przestrzeni produkcyjnej w rolnictwie oraz jej bogactwo
róĪnorodnoĞci biologicznej naleĪą do najlepszych w Europie.
WaĪnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi rolnictwa ekologicznego w Polsce jest
przewaĪający udziaá rodzinnych gospodarstw rolnych, zwykle o wielokierunkowej
produkcji. Wiele z nich, przy pomocy niewielkich nakáadów organizacyjnych i
finansowych, moĪe rozpocząü produkcjĊ ĪywnoĞci metodami ekologicznymi [Pilarski,
Grzybowska i BrzeziĔski 2003].
Jak wspomniano wczeĞniej o rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce moĪna
mówiü od koĔca lat 80-tych XX wieku. Początkowo rozwój tej formy gospodarowania byá
powolny i nie budziá duĪego zainteresowania wĞród rolników. Jedną z przyczyn
stosunkowo wolnego rozwoju rolnictwa ekologicznego byá fakt, Īe do 1998 r. nie istniaá
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praktycznie system wsparcia finansowego dla tego typu dziaáalnoĞci3. W 1998 r. po raz
pierwszy wprowadzono dotacje do kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych. Dotacja
ta udzielana byáa jednostkom kontrolnym. W roku 1999 wprowadzono równieĪ dotacjĊ do
powierzchni upraw ekologicznych. Beneficjentami tego wsparcia byli rolnicy prowadzący
ekologiczne gospodarstwa rolne, w tym takĪe rolnicy przestawiający gospodarstwa
konwencjonalne na ekologiczne4 [àuczka-Bakuáa 2007]. Dopiero od tego czasu notuje siĊ
staáy wzrost liczby gospodarstw ekologicznych. Jednak w dalszym ciągu gospodarstwa
ekologiczne stanowią niewielką czĊĞü ogólnej liczby gospodarstw rolnych (rys. 1).
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Rys. 1. Udziaá liczby producentów ekologicznych w liczbie gospodarstw rolnych ogóáem w Polsce w latach 20032007, %
Fig. 1. Participation of the number of organic farms in the number of all farms in Poland in years 2003-2007, %
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie rocznik statystycznego rolnictwa [Rocznik… 2007]

W analizowanym okresie odsetek gospodarstw prowadzących produkcjĊ metodami
ekologicznymi (zarówno posiadających certyfikaty jak i w okresie przestawiania)
zwiĊkszyá siĊ z 0,08% w 2003 r. do 0,39% w poáowie 2007 r. Wzrost ten nastąpiá przy
jednoczesnym spadku liczby gospodarstw ogóáem w Polsce z 2 845 935 w roku 2003 do 2
579 000 w poáowie 2007 roku.
W poáowie 2007 r. w porównaniu do roku 2003 odnotowano ponad cztero- i póákrotny
wzrost liczby gospodarstw prowadzących produkcjĊ metodami ekologicznymi.
W 2004 roku, w porównaniu do poprzedniego, liczba gospodarstw ekologicznych w
Polsce wzrosáa o 1474, natomiast w 2005 r. w odniesieniu do 2004 r. o 3423 gospodarstw.
W 2006 r. liczba producentów rolnych prowadzących produkcjĊ metodami ekologicznymi
wynosiáa 9188, zaĞ na dzieĔ 30 czerwca 2007 roku 10135. Stanowi to wzrost w stosunku
3

Badania efektywnoĞci ekonomicznej gospodarstw ekologicznych przeprowadziá w 2004 r. IUNiG w Puáawach.
Wyniki tych badaĔ pokazują, iĪ rolnictwo ekologiczne moĪe byü konkurencyjne wobec rolnictwa
konwencjonalnego. JednakĪe z reguáy podstawą opáacalnoĞci tego sposobu gospodarowania są wyĪsze ceny
ziemiopáodów oraz dopáaty (dotacje) uzyskiwane z tytuáu gospodarowania przyjaznego dla Ğrodowiska
[EfektywnoĞü… 2004].
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gospodarstwa posiadające certyfikat. Dotacje w okresie produkcji certyfikowanej, kiedy rolnik moĪe sprzedawaü
swoje produkty na rynku jako ekologiczne, są niĪsze o okoáo 30%.
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do roku poprzedniego o 947 producentów (rys. 2.). Mimo staáego wzrostu liczby
gospodarstw ekologicznych w latach 2003-2007, dynamika tego zjawiska maleje.
NajwiĊkszą dynamikĊ tworzenia gospodarstw ekologicznych odnotowano w 2004 i 2005
roku. Liczba tych gospodarstw wzrosáa w stosunku do roku poprzedniego w tych latach
odpowiednio o 64,48% oraz aĪ o 91%. Natomiast w latach nastĊpnych, tj. w roku 2006 oraz
2007 dynamika tworzenia gospodarstw ekologicznych byáa juĪ znacznie niĪsza.
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Rys. 2. Liczba producentów ekologicznych w Polsce w latach 2003-2007
Fig. 2. Number of organic producers in Poland in years 2003-2007
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie publikacji [Rocznik… 2007] oraz [Stan… 2008]

Liczby producentów prowadzących produkcjĊ metodami ekologicznymi róĪnią siĊ
pomiĊdzy poszczególnymi województwami (tabela 1). Do przodujących pod wzglĊdem
liczby producentów ekologicznych naleĪą województwa maáopolskie, podkarpackie,
lubelskie, mazowieckie. Tendencja ta związana jest m.in. z rozdrobnieniem agrarnym
gospodarstw w tych regionach (najwiĊksze rozdrobnienie gospodarstw wystĊpuje w woj.
maáopolskim oraz podkarpackim) oraz, co siĊ z tym wiąĪe, niską towarowoĞcią i
konkurencyjnoĞcią gospodarstw konwencjonalnych, a takĪe ze stosunkowo niskim
zanieczyszczeniem Ğrodowiska wiĊkszoĞci tych czĊĞci kraju lub áatwym dostĊpem do
duĪych rynków zbytu (np. woj. mazowieckie). Z kolei niewielka liczba producentów
ekologicznych wystĊpuje w województwach opolskim, Ğląskim oraz kujawsko-pomorskim.
NajwiĊkszą dynamikĊ wzrostu liczby gospodarstw w roku 2007 w stosunku do roku
2003 odnotowano w przypadku województwa lubuskiego (blisko 14,5 krotny wzrost),
zachodniopomorskiego (ponad 8,5 krotny wzrost), wielkopolskiego (prawie 8 krotny
wzrost), áódzkiego (blisko 7 krotny wzrost) i podlaskiego (ponad 5,5 krotny wzrost).
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Tabela 1. Liczba producentów rolnych prowadzących produkcjĊ metodami ekologicznymi w latach 2004-2007
wedáug województw
Table 1. Number of organic producers in years 2003-2007 by voivodeships

2003

2004

2005

2006

2007*

WskaĨnik
dynamiki (rok
2007 do roku
2003), %

DolnoĞląskie

110

197

393

481

552

501,82

Kujawsko-pomorskie

62

89

143

173

192

309,68

Lubelskie

263

393

773

1072

1172

445,63

Lubuskie

20

66

190

256

289

1445,00

àódzkie

34

71

174

218

231

679,41

Maáopolskie

407

697

1191

1363

1574

386,73

Mazowieckie

249

434

849

1028

1124

451,41

Opolskie

19

26

36

46

50

263,16
453,82

Lata
Województwo

Podkarpackie

288

430

852

1164

1307

Podlaskie

122

207

482

628

702

575,41

Pomorskie

46

66

181

222

232

504,35

ĝląskie

33

47

93

116

124

375,76

ĝwiĊtokrzyskie

382

547

787

892

924

241,88

WarmiĔsko-mazurskie

126

244

432

586

607

481,75

Wielkopolskie

40

70

201

265

318

795,00

Zachodniopomorskie

85

176

405

678

737

867,06

Razem
2286
3760
7182
9188
10135
*Stan na 30 czerwca
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie publikacji [Stan… 2007] oraz [Stan… 2008]

443,35

Analogicznie do wzrostu liczby gospodarstw prowadzących produkcjĊ metodami
ekologicznymi roĞnie powierzchnia uĪytków rolnych, na których produkcja ta ma miejsce.
W okresie od 2003 do 2006 wzrosáa ona ponad cztery i póákrotnie (4,57) z 49928,4 ha do
228038,2 ha (tabela 2).
Tabela 2. Powierzchnia uĪytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych w latach 2003-2006, ha
Table 2. Area of the ecological agricultural lands in years 2003-2006, hectare
Powierzchnia
uĪytków rolnych
UĪytki ekologiczne

Rok

WskaĨnik dynamiki

2003

2004

2005

2006

(rok 2006 do roku 2003),
%

49 928,4

82 730,1

159 709,4

228 038,2

456,73

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie publikacji GUS [Rocznik… 2007]

Pomimo ponad czterokrotnego wzrostu powierzchni uĪytkowanej metodami
ekologicznymi nadal stanowi ona niewielki odsetek w stosunku do powierzchni uĪytków
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rolnych ogóáem w Polsce. W analizowanych latach stanowiáa ona odpowiednio od 0,31% w
2003 roku do 1,43% w roku 2006.
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Rys. 3. Udziaá powierzchni ekologicznych uĪytków rolnych w stosunku do uĪytków rolnych ogóáem w Polsce w
latach 2003-2006, %
Fig. 3. Participation of the area of the ecological agricultural lands in the area of all farmlands in Poland in years
2003-2006, %
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie GUS [Rocznik… 2007]
Tabela 3. Liczba i struktura zbiorowoĞci gospodarstw ekologicznych wedáug wielkoĞci w latach 2003-2006
Table 3. Number and structure of the organic farms population according to their size in years 2003-2006
Rok
2003

WskaĨnik

2004

2005

2006

Powierzchnia,
ha

iloĞü

%

iloĞü

%

iloĞü

%

iloĞü

%

dynamiki
(rok 2006 do
roku 2003), %

do 5

619

27,08

699

18,59

2 002

27,88

2 434

26,49

393,21

5-10

613

26,82

962

25,58

1 879

26,16

2 375

25,85

387,44

10-20

540

23,62

1 009

26,83

1 516

21,11

1 939

21,10

359,07

20-50

315

13,78

668

17,76

1 017

14,16

1 333

14,51

423,17

50-10

125

5,47

247

6,57

496

6,91

698

7,60

558,40

powyĪej 100

74

3,24

175

4,65

272

3,79

409

4,45

552,70

2286

100,0

3760

100,0

7182

100,0

9188

100,0

-

Razem

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie publikacji [Rolnictwo… 2004] i [Stan… 2007]

W analizowanym okresie lat 2003-2006 zmienia siĊ takĪe, aczkolwiek w niewielkim
zakresie, struktura zbiorowoĞci gospodarstw ekologicznych pod wzglĊdem wielkoĞci.
Nadal dominują w niej gospodarstwa maáe do 10 ha, stanowiące ponad poáowĊ wszystkich
gospodarstw ekologicznych, ale powoli roĞnie takĪe udziaá gospodarstw o powierzchni
powyĪej 50 ha. W 2003 roku takich gospodarstw byáo w sumie 8,71%, a w 2006 roku
12,05%. W caáym okresie liczba tych gospodarstw zwiĊkszyáa siĊ ponad piĊü i póákrotnie.
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Ponad jedenastokrotny wzrost liczby przetwórni ekologicznych, jaki nastąpiá w latach
2003-2007, jest wynikiem wzrostu liczby producentów ekologicznych, a wiĊc
potencjalnych dostawców surowca i dostosowania siĊ do tego moĪliwoĞci przetwórczych.
Z drugiej strony wzrost iloĞciowy powoduje rozproszenie przetwórstwa. Jednak naleĪy
zjawisko to rozpatrywaü jako swego rodzaju postĊp, bowiem wielu rolników sprzedawaáo
(czĊĞü nadal to robi) produkcjĊ wytworzoną metodami ekologicznymi do przetwórni
konwencjonalnych.
Tabela 4. Liczba przetwórni ekologicznych w latach 2003-2007
Table 4. Number of eco-friendly food processing factories in years 2003-2007
Rok
Liczba przetwórni

2003

2004

2005

WskaĨnik dynamiki
2006

2007*

(rok 2007 do roku 2003), %

Przetwórnie
22
55
90
167
249
1131,81
ekologiczne
*Stan na 30 czerwca
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie publikacji [Rolnictwo… 2004] i [Stan… 2007] oraz [Stan… 2008]

Rolnicy ciągle niezbyt chĊtnie decydują siĊ na przestawienie gospodarstwa z
tradycyjnego na ekologiczne. Do gáównych powodów naleĪy zaliczyü koniecznoĞü
sporządzenia piĊcioletniego planu rozwoju gospodarstwa. Konieczne jest teĪ prowadzenie
peánej dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych. W pierwszych latach
przestawiania gospodarstwa trzeba teĪ liczyü siĊ ze znacznie mniejszymi plonami. Jednak z
prognoz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, Īe gospodarstw ekologicznych
bĊdzie w Polsce przybywaü i do koĔca 2010 roku ma ich byü okoáo 15 tys., a ich áączna
powierzchnia wyniesie 300 tys. ha.

Rynek ĪywnoĞci ekologicznej
Rynek ĪywnoĞci ekologicznej w Polsce, podobnie, jak w wiĊkszoĞci krajów Europy
ĝrodkowej i Wschodniej, znajduje siĊ w początkowej fazie rozwoju. W krajach tych ma on
wiele cech wspólnych, i to zarówno po stronie popytu, jak i podaĪy. Charakteryzuje go
stosunkowo niewielki rodzimy popyt na produkty ekologiczne, niski udziaá regularnych
nabywców oraz niedostateczny poziom wiedzy konsumentów na temat kontroli,
certyfikacji i oznakowania produktów ekologicznych. Ze wzglĊdu na istniejące bariery
popytu i trudnoĞci ze zbytem na rynku wewnĊtrznym znaczna czĊĞü tych produktów jest
sprzedawana jako ĪywnoĞü konwencjonalna, co stawia pod znakiem zapytania sens
stosowania ekologicznych metod produkcji [àuczka-Bakuáa 2007].
W odróĪnieniu od „starych” krajów Unii Europejskiej w wiĊkszoĞci nowych krajów
czáonkowskich dominuje sprzedaĪ bezpoĞrednia ĪywnoĞci ekologicznej. Wyjątkiem są
Czechy, gdzie najwaĪniejszym miejscem sprzedaĪy ĪywnoĞci ekologicznej są sieci
supermarketów, natomiast sprzedaĪ bezpoĞrednia odgrywa rolĊ uzupeániającą. SprzedaĪ
bezpoĞrednia jest znacznie czĊĞciej podstawowym kanaáem sprzedaĪy w gospodarstwach
maáych, czĊsto przestrzennie rozproszonych, które mają ograniczone moĪliwoĞci
rozwijania innych form sprzedaĪy [ĩakowska-Biemans 2006]. Struktura dystrybucji
produktów ekologicznych w Polsce przypomina inicjalną fazĊ rozwoju rynku produktów
ekologicznych w krajach UE. W Polsce trudno mówiü o zorganizowanej sieci obrotu
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produktami ekologicznymi. Do najwaĪniejszych i najczĊĞciej wykorzystywanych form
organizacji sprzedaĪy ĪywnoĞci ekologicznej naleĪą sprzedaĪ z gospodarstwa, sprzedaĪ do
sklepu specjalistycznego, do przetwórni konwencjonalnej, na targowisku oraz do
przetwórni ekologicznej [ĩakowska-Biemans i Gutkowska 2003].
Wprowadzenie produktów ekologicznych do sieci supermarketów moĪe wiązaü siĊ z
pewnymi trudnoĞciami, np. z ubogą ofertą producentów, brakiem zapewnienia ciągáoĞci
dostaw, wysokimi cenami, niewielkim popytem, czy obawą przed bardziej
konkurencyjnymi produktami znajdującymi siĊ juĪ w ofercie handlowej [Nestorowicz
2006]. Analiza dotychczasowych doĞwiadczeĔ z zakresu organizacji kanaáów sprzedaĪy
ĪywnoĞci ekologicznej wskazuje, ze moĪna wyróĪniü nastĊpujące czynniki wpáywające na
rozwój kanaáów sprzedaĪy ĪywnoĞci ekologicznej [ĩakowska-Biemans 2006]:
- poziom i struktura podaĪy produktów rolnictwa ekologicznego,
- stan przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego,
- preferencje konsumentów w stosunku do kanaáów sprzedaĪy ĪywnoĞci, poziom
dochodów, jakimi dysponują konsumenci,
- rozwój systemu dystrybucji ĪywnoĞci w danym kraju czy regionie, tempo zmian w
tym zakresie,
- udziaá importu produktów rolnictwa ekologicznego w ofercie podaĪy,
- systemy wsparcia w zakresie organizowania systemu dystrybucji ĪywnoĞci
ekologicznej.
W 2007 roku byáo w Polsce okoáo 250-300 sklepów specjalistycznych, a ich liczba
zwiĊksza siĊ o 20% rocznie. Szacuje siĊ, Īe do koĔca 2009 r. bĊdzie okoáo 500 sklepów
specjalistycznych. RównieĪ sklepy wielkopowierzchniowe aktywniej niĪ dotychczas
wáączą siĊ w sprzedaĪ ĪywnoĞci ekologicznej przez wydzielenie regaáów lub czĊĞci
powierzchni sprzedaĪowej. Byü moĪe na polskim rynku pojawi siĊ takĪe kilka maáych sieci
krajowych i pierwsze sklepy sieci zagranicznych. TakĪe poĞrednicy hurtowi bĊdą bardziej
aktywni i powstaną wiĊksze hurtownie i centra logistyczne [Rynek… 2008].

Podsumowanie
W caáym analizowanym okresie lat 2003-2007 zaobserwowaü moĪna wzrost liczby
gospodarstw prowadzących produkcjĊ metodami ekologicznymi, jednak dynamika tego
zjawiska w ostatnich dwóch latach sáabnie. Charakterystyczne jest takĪe przestrzenne
zróĪnicowanie powstawania gospodarstw ekologicznych. NajwiĊksza liczba tych
podmiotów funkcjonuje w województwach charakteryzujących siĊ niekorzystną strukturą
agrarną, stosunkowo czystymi terenami lub áatwym dostĊpem do duĪych lokalnych rynków
zbytu. Powierzchnia ekologicznych uĪytków rolnych stanowi obecnie okoáo 1,5% ogólnej
powierzchni uĪytków rolnych w Polsce. WĞród gospodarstw ekologicznych dominują
gospodarstwa do 10 ha, aczkolwiek roĞnie (na razie nieznacznie) takĪe udziaá gospodarstw
wiĊkszych, powyĪej 50 ha. ĝrednia powierzchnia gospodarstwa ekologicznego w 2006 r.
wynosiáa blisko 25 ha. Wraz z rozwojem rolnictwa ekologicznego rozwija siĊ takĪe
infrastruktura przetwórcza. Jednak procesy te są w początkowej fazie, dlatego czĊĞü
ekologicznych surowców przetwarzana jest w konwencjonalnych przetwórniach, co
powoduje, Īe wytworzone w ten sposób produkty tracą swoją ekologiczną „wartoĞü”.
Podobnie infrastruktura handlowa w zakresie obrotu ĪywnoĞcią ekologiczną wkracza
dopiero na ĞcieĪkĊ rozwoju. W dalszym ciągu dominującym sposobem zbytu produktów
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ekologicznych jest sprzedaĪ bezpoĞrednia, a takĪe sprzedaĪ poprzez sklepy specjalistyczne.
JeĞli rolnictwo ekologiczne oraz rynek tych produktów bĊdzie rozwijaá siĊ analogicznie jak
w innych rozwiniĊtych krajach europejskich, to jest to z pewnoĞcią dziaáalnoĞü z
perspektywą rozwoju.
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