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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 korzy ci p yn ce z tego sposobu prowadzenia gospodarstw 

rolniczych, jako alternatywy dla konwencjonalnego rolnictwa. Scharakteryzowano zmiany dotycz ce

liczby producentów ekologicznych, powierzchni ekologicznych u ytków rolnych ogó em, struktury 

sektora wed ug wielko ci gospodarstw oraz liczby przetwórni ekologicznych. Przedstawiono równie

wybrane zagadnienia dotycz ce infrastruktury rynku ywno ci ekologicznej w Polsce. 

S owa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, gospodarstwa ekologiczne, ywno  ekologiczna 

Wst p

Intensywny rozwój gospodarczy spowodowa  wiele niekorzystnych nast pstw

spo ecznych i ekologicznych (jak np. zanieczyszczenie powietrza, wody, gruntów, zmiany 

klimatyczne) zarówno na wiecie, jak i w Polsce. Zachodzi wi c potrzeba korekty 

dotychczasowej drogi rozwoju gospodarki i rolnictwa przez upowszechnianie koncepcji 

rozwoju zrównowa onego. Z punktu widzenia celów ekologicznych i spo ecznych w ide

takiego rozwoju najlepiej wpisuje si  rolnictwo ekologiczne [Runowski 2004]. Rolnictwo 

ekologiczne wpisuje si  w rozwój zrównowa ony ze wzgl du na wielo  osi ganych celów 

i korzy ci ci le koresponduj cych z nowym podej ciem do obecnego i przysz ego

rozwoju. Korzy ci p yn ce z rolnictwa ekologicznego maj  wiele aspektów, do których 

mo na zaliczy  [ uczka-Baku a 2007]:  

– ekonomiczno-spo eczne: zapobiega nadmiernemu odp ywowi ludno ci wiejskiej, 

pozwala utrzyma  miejsca pracy na wsi, cechuje si  niskim poziomem wsparcia, jest 

energooszcz dne; 

– rodowiskowe: zwi ksza yzno  gleby, zachowuje ró norodno  biologiczn , w 

minimalnym stopniu obci a rodowisko; 
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– etyczno-estetyczne: zachowuje zró nicowany krajobraz rolniczy, kieruje si

zasadami etyki rodowiskowej; 

– zdrowotne: zapewnia wysok  warto  od ywcz  produktów, dostarcza produkty o 

wysokiej warto ci zdrowotnej. 

Liczne badania europejskie pokazuj , e rolnictwo ekologiczne wymaga o 30% wi cej 

miejsc pracy ni  rolnictwo nie-ekologiczne. Du e zaanga owanie w lokaln  sprzeda

pozwala na utrzymanie pieni dzy w lokalnej gospodarce. Rolnictwo ekologiczne wspiera 

równie  rozwój turystyki [Mi dzynarodowa… 2008].  

W Polsce ze wzgl dów ekonomicznych i spo ecznych ma uzasadnienie dwutorowy 

rozwój rolnictwa. Celowy jest z jednej strony rozwój gospodarstw zapewniaj cych wysok

efektywno  ekonomiczn  i respektuj cych podstawowe wymogi ochrony rodowiska, za

z drugiej rozwój gospodarstw ekologicznych, zapewniaj cych wykorzystanie posiadanych 

atutów rodowiskowych oraz spo eczno-kulturowych i produkuj cych ywno  dla bardziej 

wymagaj cych konsumentów krajowych i zagranicznych [Runowski 2004]. 

Definicji odnosz cych si  do rolnictwa ekologicznego jest wiele. Jednak ostatnio, 

prawie po trzech latach intensywnej pracy, grupa robocza Mi dzynarodowej Federacji 

Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) na nowo zdefiniowa a ten rodzaj rolnictwa. Definicja 

ta zostanie ratyfikowana w trakcie zgromadzenie ogólnego IFOAM, podczas jego nast pnej 

sesji w czerwcu 2008 w miejscowo ci Vignola (W ochy). Wed ug nowej definicji rolnictwo 

ekologiczne to system produkcji, który utrzymuje zdrowie gleb, ekosystemów i ludzi. 

Opiera si  na naturalnych procesach, bioró norodno ci oraz cyklach przystosowanych do 

lokalnych warunków. Rolnictwo ekologiczne czy tradycj , innowacj  i nauk  w celu 

korzystnego oddzia ywania na rodowisko i promuje uczciwe stosunki i dobr  jako ycia 

dla wszystkich w to zaanga owanych2.

Termin rolnictwo ekologiczne d ugo by  w Polsce krytykowany jako bezsensowny i 

propagandowy. Natomiast zbitka s owna ywno  ekologiczna, skrót my lowy poj cia 

ywno ci pochodz cej z rolnictwa ekologicznego, robi b yskawiczn  karier  i cho  jest 

niepoprawna znaczeniowo, wydaje si , e funkcjonuje ju  jako termin. Stanowi 

odpowiednik angielskiego terminu „organic food”, czyli ywno ci organicznej, 

wytworzonej w systemie zdolnym do samoregulacji, czyli w rolnictwie ekologicznym, i 

przetwarzanej w prosty sposób, z trosk  o zachowanie specjalnych walorów surowca. Ten 

szeroki zakres znaczeniowy rolnictwa ekologicznego przypomina, e prawdziwa jako

ywno ci ma swój pocz tek w glebie i, o ile metody przetwórstwa jej nie zniszcz , przenosi 

si  na produkty przetworzone. Obj cie ekologicznej produkcji ywno ci regulacj  prawn

pozwala unikn  samowoli w jej znakowaniu. Regulacje prawne okre laj  precyzyjne 

kryteria produkcji ekologicznej, jej kontroli oraz znakowania produktów jako 

pochodz cych z rolnictwa ekologicznego [So tysiak 2008].  

Gdy Polska wst powa a do UE, zobowi za a si  do przestrzegania regulacji prawnych 

dotycz cych rolnictwa ekologicznego. Podstawowe normy prawne w tym zakresie stanowi

rozporz dzenie Rady WE nr 2092/91 z 24.06.1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej 

produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i rodków spo ywczych 

[Rozporz dzenie Rady… 1991]oraz rozporz dzenie Komisji WE nr 94/92 z 14.01.1992 r. 

[Rozporz dzenie Komisji… 1992]. Najwa niejszym dokumentem wype niaj cym zalecenia 

powy szych rozporz dze  oraz u ci laj cym 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 zachodz cych w 

rolnictwie ekologicznym w Polsce. Do analizy przyj to lata 2003-2007. Cz  analiz 

przeprowadzono dla okresu 2003-2006, ze wzgl du na niedost pno  danych dotycz cych

roku 2007. W opracowaniu wykorzystano dane wtórne pochodz ce z literatury przedmiotu, 

informacje zawarte w raportach o stanie rolnictwa ekologicznego ze stron internetowych 

Inspekcji Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych oraz dane statystyki masowej 

GUS.  

Tendencje w rolnictwie ekologicznym w Polsce 

 W Polsce rolnictwo ekologiczne mia o swój pocz tek jeszcze w czasach 

przedwojennych. Od roku 1930 tzw. metod  biodynamiczn  prowadzi  swój 1.760 

hektarowy maj tek w Szelejewie ko o Gostynia hrabia Stanis aw Kar owski, senator II 

Rzeczypospolitej. Aktywnie propagowa  on t  metod  gospodarowania, wyda  kilka 

broszur instrukta owych oraz organizowa  szkolenia w swoim maj tku. By  on te

wspó za o ycielem Towarzystwa Krzewienia Zasad ycia i Gospodarki Zgodnie z 

Przyrod , którego organem by o czasopismo Biologia i ycie. Po wojnie rolnictwo 

ekologiczne posz o w zapomnienie. Ponownie zacz to do niego wraca  w latach 80. 

Pierwszy kurs rolnictwa biodynamicznego zorganizowano w Warszawie w roku 1984. We 

wrze niu 1989 r. zosta o zarejestrowane pierwsze w kraju Stowarzyszenie Producentów 

ywno ci Metodami Ekologicznymi „EKOLAND” w Przysieku k/Torunia, które ju  w 

1990 r. przeprowadzi o pierwsz  inspekcj  w gospodarstwach rolnych i wyda o 27 atestów 

potwierdzaj cych przestawienie si  gospodarstw rolnych na produkcj  metodami 

ekologicznymi. 

Polska ma ogromne mo liwo ci wytwarzania ywno ci metodami ekologicznymi. To, 

co uwa ane by o dot d za bol czk  polskiego rolnictwa i jego u omno , a mianowicie 

niskie zu ycie nawozów i rodków ochrony ro lin, teraz okaza  si  mo e atutem. Dzi ki 

temu jako  ekologiczna przestrzeni produkcyjnej w rolnictwie oraz jej bogactwo 

ró norodno ci biologicznej nale  do najlepszych w Europie.  

Wa nym czynnikiem sprzyjaj cym rozwojowi rolnictwa ekologicznego w Polsce jest 

przewa aj cy udzia  rodzinnych gospodarstw rolnych, zwykle o wielokierunkowej 

produkcji. Wiele z nich, przy pomocy niewielkich nak adów organizacyjnych i 

finansowych, mo e rozpocz  produkcj ywno ci metodami ekologicznymi [Pilarski, 

Grzybowska i Brzezi ski 2003].  

Jak wspomniano wcze niej o rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce mo na

mówi  od ko ca lat 80-tych XX wieku. Pocz tkowo rozwój tej formy gospodarowania by

powolny i nie budzi  du ego zainteresowania w ród rolników. Jedn  z przyczyn 

stosunkowo wolnego rozwoju rolnictwa ekologicznego by  fakt, e do 1998 r. nie istnia
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praktycznie system wsparcia finansowego dla tego typu dzia alno ci3. W 1998 r. po raz 

pierwszy wprowadzono dotacje do kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych. Dotacja 

ta udzielana by a jednostkom kontrolnym. W roku 1999 wprowadzono równie  dotacj  do 

powierzchni upraw ekologicznych. Beneficjentami tego wsparcia byli rolnicy prowadz cy 

ekologiczne gospodarstwa rolne, w tym tak e rolnicy przestawiaj cy gospodarstwa 

konwencjonalne na ekologiczne4 [ uczka-Baku a 2007]. Dopiero od tego czasu notuje si

sta y wzrost liczby gospodarstw ekologicznych. Jednak w dalszym ci gu gospodarstwa 

ekologiczne stanowi  niewielk  cz  ogólnej liczby gospodarstw rolnych (rys. 1). 
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Rys. 1. Udzia  liczby producentów ekologicznych w liczbie gospodarstw rolnych ogó em w Polsce w latach 2003-

2007, % 

Fig. 1. Participation of the number of organic farms in the number of all farms in Poland in years 2003-2007, % 

ród o: opracowanie w asne na podstawie rocznik statystycznego rolnictwa [Rocznik… 2007] 

W analizowanym okresie odsetek gospodarstw prowadz cych produkcj  metodami 

ekologicznymi (zarówno posiadaj cych certyfikaty jak i w okresie przestawiania) 

zwi kszy  si  z 0,08% w 2003 r. do 0,39% w po owie 2007 r. Wzrost ten nast pi  przy 

jednoczesnym spadku liczby gospodarstw ogó em w Polsce z 2 845 935 w roku 2003 do 2 

579 000 w po owie 2007 roku. 

W po owie 2007 r. w porównaniu do roku 2003 odnotowano ponad cztero- i pó krotny 

wzrost liczby gospodarstw prowadz cych produkcj  metodami ekologicznymi.  

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

Polsce wzros a o 1474, natomiast w 2005 r. w odniesieniu do 2004 r. o 3423 gospodarstw. 

W 2006 r. liczba producentów rolnych prowadz cych produkcj  metodami ekologicznymi 

wynosi a 9188, za  na dzie  30 czerwca 2007 roku 10135. Stanowi to wzrost w stosunku 

                                             
3 Badania efektywno ci ekonomicznej gospodarstw ekologicznych przeprowadzi  w 2004 r. IUNiG w Pu awach. 

Wyniki tych bada  pokazuj , i  rolnictwo ekologiczne mo e by  konkurencyjne wobec rolnictwa 

konwencjonalnego. Jednak e z regu y podstaw  op acalno ci tego sposobu gospodarowania s  wy sze ceny 

ziemiop odów oraz dop aty (dotacje) uzyskiwane z tytu u gospodarowania przyjaznego dla rodowiska 

[Efektywno … 2004]. 
4 W obowi zuj cym systemie wsparcia wy sze stawki otrzymuj  gospodarstwa w okresie przestawiania ni

gospodarstwa posiadaj ce certyfikat. Dotacje w okresie produkcji certyfikowanej, kiedy rolnik mo e sprzedawa

swoje produkty na rynku jako ekologiczne, s  ni sze o oko o 30%. 
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do roku poprzedniego o 947 producentów (rys. 2.). Mimo sta ego wzrostu liczby 

gospodarstw ekologicznych w latach 2003-2007, dynamika tego zjawiska maleje. 

Najwi ksz  dynamik  tworzenia gospodarstw ekologicznych odnotowano w 2004 i 2005 

roku. Liczba tych gospodarstw wzros a w stosunku do roku poprzedniego w tych latach 

odpowiednio o 64,48% oraz a  o 91%. Natomiast w latach nast pnych, tj. w roku 2006 oraz 

2007 dynamika tworzenia gospodarstw ekologicznych by a ju  znacznie ni sza.
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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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie publikacji [Rocznik… 2007] oraz [Stan… 2008] 

Liczby producentów prowadz cych produkcj  metodami ekologicznymi ró ni  si

pomi dzy poszczególnymi województwami (tabela 1). Do przoduj cych pod wzgl dem 

liczby producentów ekologicznych nale  województwa ma opolskie, podkarpackie, 

lubelskie, mazowieckie. Tendencja ta zwi zana jest m.in. z rozdrobnieniem agrarnym 

gospodarstw w tych regionach (najwi ksze rozdrobnienie gospodarstw wyst puje w woj. 

ma opolskim oraz podkarpackim) oraz, co si  z tym wi e, nisk  towarowo ci  i 

konkurencyjno ci  gospodarstw konwencjonalnych, a tak e ze stosunkowo niskim 

zanieczyszczeniem rodowiska wi kszo ci tych cz ci kraju lub atwym dost pem do 

du ych rynków zbytu (np. woj. mazowieckie). Z kolei niewielka liczba producentów 

ekologicznych wyst puje w województwach opolskim, l skim oraz kujawsko-pomorskim.  

Najwi ksz  dynamik  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), ódzkiego (blisko 7 krotny wzrost) i podlaskiego (ponad 5,5 krotny wzrost). 
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Tabela 1. Liczba producentów rolnych prowadz cych produkcj  metodami ekologicznymi w latach 2004-2007 

wed ug województw 

Table 1. Number of organic producers in years 2003-2007 by voivodeships 

Lata

Województwo 

2003 2004 2005 2006 2007* 

Wska nik

dynamiki (rok 

2007 do roku 

2003), % 

Dolno l skie 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 

ódzkie 34 71 174 218 231 679,41 

Ma opolskie 407 697 1191 1363 1574 386,73 

Mazowieckie 249 434 849 1028 1124 451,41 

Opolskie 19 26 36 46 50 263,16 

Podkarpackie 288 430 852 1164 1307 453,82 

Podlaskie 122 207 482 628 702 575,41 

Pomorskie 46 66 181 222 232 504,35  

l skie 33 47 93 116 124 375,76 

wi tokrzyskie 382 547 787 892 924 241,88  

Warmi sko-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 443,35 

*Stan na 30 czerwca  

ród o: opracowanie w asne na podstawie publikacji [Stan… 2007] oraz [Stan… 2008] 

Analogicznie do wzrostu liczby gospodarstw prowadz cych produkcj  metodami 

ekologicznymi ro nie powierzchnia u ytków rolnych, na których produkcja ta ma miejsce. 

W okresie od 2003 do 2006 wzros a ona ponad cztery i pó krotnie (4,57) z 49928,4 ha do 

228038,2 ha (tabela 2).  

Tabela 2. Powierzchnia u ytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych w latach 2003-2006, ha 

Table 2. Area of the ecological agricultural lands in years 2003-2006, hectare 

Powierzchnia  Rok Wska nik dynamiki 

u ytków rolnych 2003 2004 2005 2006 
(rok 2006 do roku 2003), 

%

U ytki ekologiczne 49 928,4 82 730,1 159 709,4 228 038,2 456,73 

ród o: opracowanie w asne na podstawie publikacji GUS [Rocznik… 2007] 

Pomimo ponad czterokrotnego wzrostu powierzchni u ytkowanej metodami 

ekologicznymi nadal stanowi ona niewielki odsetek w stosunku do powierzchni u ytków 
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rolnych ogó em w Polsce. W analizowanych latach stanowi a ona odpowiednio od 0,31% w 

2003 roku do 1,43% w roku 2006. 
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Rys. 3. Udzia  powierzchni ekologicznych u ytków rolnych w stosunku do u ytków rolnych ogó em 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, %  

ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS [Rocznik… 2007]

Tabela 3. Liczba i struktura zbiorowo ci gospodarstw ekologicznych wed ug wielko ci w latach 2003-2006 

Table 3. Number and structure of the organic farms population according to their size in years 2003-2006  

 Rok Wska nik

2003 2004 2005 2006 
Powierzchnia,

ha ilo  % ilo  % ilo  % ilo  % 

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 

powy ej 100  74 3,24 175 4,65 272 3,79 409 4,45 552,70 

Razem 2286 100,0 3760 100,0 7182 100,0 9188 100,0 - 

ród o: opracowanie w asne na podstawie publikacji [Rolnictwo… 2004] i  [Stan… 2007] 

W analizowanym okresie lat 2003-2006 zmienia si  tak e, aczkolwiek w niewielkim 

zakresie, struktura zbiorowo ci gospodarstw ekologicznych pod wzgl dem wielko ci.

Nadal dominuj  w niej gospodarstwa ma e do 10 ha, stanowi ce ponad po ow  wszystkich 

gospodarstw ekologicznych, ale powoli ro nie tak e udzia  gospodarstw o powierzchni 

powy ej 50 ha. W 2003 roku takich gospodarstw by o w sumie 8,71%, a w 2006 roku 

12,05%. W ca ym okresie liczba tych gospodarstw zwi kszy a si  ponad pi  i pó krotnie. 
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Ponad jedenastokrotny wzrost liczby przetwórni ekologicznych, jaki nast pi  w latach 

2003-2007, jest wynikiem wzrostu liczby producentów ekologicznych, a wi c

potencjalnych dostawców surowca i dostosowania si  do tego mo liwo ci przetwórczych. 

Z drugiej strony wzrost ilo ciowy powoduje rozproszenie przetwórstwa. Jednak nale y

zjawisko to rozpatrywa  jako swego rodzaju post p, bowiem wielu rolników sprzedawa o

(cz  nadal to robi) produkcj  wytworzon  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 Wska nik dynamiki 

Liczba przetwórni 2003 2004 2005 2006 2007* (rok 2007 do roku 2003), % 

Przetwórnie 

ekologiczne
22 55 90 167 249 1131,81 

*Stan na 30 czerwca  

ród o: opracowanie w asne na podstawie publikacji [Rolnictwo… 2004] i [Stan… 2007] oraz [Stan… 2008] 

Rolnicy ci gle niezbyt ch tnie decyduj  si  na przestawienie gospodarstwa z 

tradycyjnego na ekologiczne. Do g ównych powodów nale y zaliczy  konieczno

sporz dzenia pi cioletniego planu rozwoju gospodarstwa. Konieczne jest te  prowadzenie 

pe nej dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych. W pierwszych latach 

przestawiania gospodarstwa trzeba te  liczy  si  ze znacznie mniejszymi plonami. Jednak z 

prognoz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, e gospodarstw ekologicznych 

b dzie w Polsce przybywa  i do ko ca 2010 roku ma ich by  oko o 15 tys., a ich czna 

powierzchnia wyniesie 300 tys. ha.  

Rynek ywno ci ekologicznej 

Rynek ywno ci ekologicznej w Polsce, podobnie, jak w wi kszo ci krajów Europy 

rodkowej i Wschodniej, znajduje si  w pocz tkowej fazie rozwoju. W krajach tych ma on 

wiele cech wspólnych, i to zarówno po stronie popytu, jak i poda y. Charakteryzuje go 

stosunkowo niewielki rodzimy popyt na produkty ekologiczne, niski udzia  regularnych 

nabywców oraz niedostateczny poziom wiedzy konsumentów na temat kontroli, 

certyfikacji i oznakowania produktów ekologicznych. Ze wzgl du na istniej ce bariery 

popytu i trudno ci ze zbytem na rynku wewn trznym znaczna cz  tych produktów jest 

sprzedawana jako ywno  konwencjonalna, co stawia pod znakiem zapytania sens 

stosowania ekologicznych metod produkcji [ uczka-Baku a 2007].  

W odró nieniu od „starych” krajów Unii Europejskiej w wi kszo ci nowych krajów 

cz onkowskich dominuje sprzeda  bezpo rednia ywno ci ekologicznej. Wyj tkiem s

Czechy, gdzie najwa niejszym miejscem sprzeda y ywno ci ekologicznej s  sieci 

supermarketów, natomiast sprzeda  bezpo rednia odgrywa rol  uzupe niaj c . Sprzeda

bezpo rednia jest znacznie cz ciej podstawowym kana em sprzeda y w gospodarstwach 

ma ych, cz sto przestrzennie rozproszonych, które maj  ograniczone mo liwo ci

rozwijania innych form sprzeda y [ akowska-Biemans 2006]. Struktura dystrybucji 

produktów ekologicznych w Polsce przypomina inicjaln  faz  rozwoju rynku produktów 

ekologicznych w krajach UE. W Polsce trudno mówi  o zorganizowanej sieci obrotu 
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produktami ekologicznymi. Do najwa niejszych i najcz ciej wykorzystywanych form 

organizacji sprzeda y ywno ci ekologicznej nale  sprzeda  z gospodarstwa, sprzeda  do 

sklepu specjalistycznego, do przetwórni konwencjonalnej, na targowisku oraz do 

przetwórni ekologicznej [ akowska-Biemans i Gutkowska 2003].  

Wprowadzenie produktów ekologicznych do sieci supermarketów mo e wi za  si  z 

pewnymi trudno ciami, np. z ubog  ofert  producentów, brakiem zapewnienia ci g o ci

dostaw, wysokimi cenami, niewielkim popytem, czy obaw  przed bardziej 

konkurencyjnymi produktami znajduj cymi si  ju  w ofercie handlowej [Nestorowicz 

2006]. Analiza dotychczasowych do wiadcze  z zakresu organizacji kana ów sprzeda y

ywno ci ekologicznej wskazuje, ze mo na wyró ni  nast puj ce czynniki wp ywaj ce na 

rozwój kana ów sprzeda y ywno ci ekologicznej [ akowska-Biemans 2006]: 

- poziom i struktura poda y produktów rolnictwa ekologicznego, 

- stan przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego, 

- preferencje konsumentów w stosunku do kana ów sprzeda y ywno ci, poziom 

dochodów, jakimi dysponuj  konsumenci, 

- rozwój systemu dystrybucji ywno ci w danym kraju czy regionie, tempo zmian w 

tym zakresie, 

- udzia  importu produktów rolnictwa ekologicznego w ofercie poda y,

- systemy wsparcia w zakresie organizowania systemu dystrybucji ywno ci

ekologicznej. 

W 2007 roku by o w Polsce oko o 250-300 sklepów specjalistycznych, a ich liczba 

zwi ksza si  o 20% rocznie. Szacuje si , e do ko ca 2009 r. b dzie oko o 500 sklepów 

specjalistycznych. Równie  sklepy wielkopowierzchniowe aktywniej ni  dotychczas 

w cz  si  w sprzeda ywno ci ekologicznej przez wydzielenie rega ów lub cz ci

powierzchni sprzeda owej. By  mo e na polskim rynku pojawi si  tak e kilka ma ych sieci 

krajowych i pierwsze sklepy sieci zagranicznych. Tak e po rednicy hurtowi b d  bardziej 

aktywni i powstan  wi ksze hurtownie i centra logistyczne [Rynek… 2008]. 

Podsumowanie

W ca ym analizowanym okresie lat 2003-2007 zaobserwowa  mo na wzrost liczby 

gospodarstw prowadz cych produkcj  metodami ekologicznymi, jednak dynamika tego 

zjawiska w ostatnich dwóch latach s abnie. Charakterystyczne jest tak e przestrzenne 

zró nicowanie powstawania gospodarstw ekologicznych. Najwi ksza liczba tych 

podmiotów funkcjonuje w województwach charakteryzuj cych si  niekorzystn  struktur

agrarn , stosunkowo czystymi terenami lub atwym dost pem do du ych lokalnych rynków 

zbytu. Powierzchnia ekologicznych u ytków rolnych stanowi obecnie oko o 1,5% ogólnej 

powierzchni u ytków rolnych w Polsce. W ród gospodarstw ekologicznych dominuj

gospodarstwa do 10 ha, aczkolwiek ro nie (na razie nieznacznie) tak e udzia  gospodarstw 

wi kszych, powy ej 50 ha. rednia powierzchnia gospodarstwa ekologicznego w 2006 r. 

wynosi a blisko 25 ha. Wraz z rozwojem rolnictwa ekologicznego rozwija si  tak e

infrastruktura przetwórcza. Jednak procesy te s  w pocz tkowej fazie, dlatego cz

ekologicznych surowców przetwarzana jest w konwencjonalnych przetwórniach, co 

powoduje, e wytworzone w ten sposób produkty trac  swoj  ekologiczn  „warto ”. 

Podobnie infrastruktura handlowa w zakresie obrotu ywno ci  ekologiczn  wkracza 

dopiero na cie k  rozwoju. W dalszym ci gu dominuj cym sposobem zbytu produktów 
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ekologicznych jest sprzeda  bezpo rednia, a tak e sprzeda  poprzez sklepy specjalistyczne.

Je li rolnictwo ekologiczne oraz rynek tych produktów b dzie rozwija  si  analogicznie jak 

w innych rozwini tych krajach europejskich, to jest to z pewno ci  dzia alno  z 

perspektyw  rozwoju. 
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