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Olsztyn 

Zró nicowanie przestrzenne produkcji ekologicznej w Polsce 

Spatial differentiation of organic agricultural production in 
Poland

Abstract. Poland has favourable natural conditions for development of the ecological agriculture. The 

aim of this article is to display and evaluate the spatial differentiation of production of raw material 

for food products coming from organic farms as well as of processing of these products in Poland. A 

comparative analysis was conducted using the GUS statistical data, the IJHARS data as well as those 

from the Ministry of Agriculture and Rural Development, related to organic farming as well as to food 

processing plants producing the organic food in Poland.  
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Synopsis. Polska posiada sprzyjaj ce warunki naturalne do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Celem 

artyku u jest przedstawienie i ocena zró nicowania przestrzennego produkcji surowców 

ywno ciowych pochodz cych z gospodarstw produkuj cymi metodami ekologicznymi oraz 

przetwórstwa tych produktów w Polsce. Przeprowadzono analiz  porównawcz , wykorzystuj c dane 

statystyczne z opracowa  GUS, IJHARS oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotycz ce 

gospodarstw produkuj cych metodami ekologicznymi oraz przetwórni produkuj cych ekologiczn

ywno  w Polsce.  

S owa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, przetwórstwo ekologiczne, produkcja ekologiczna 

Wst p

Rosn ce zainteresowanie w Polsce dzia alno ci  przyjazn rodowisku sprzyja 

popularyzacji idei produkcji ekologicznej. Zmieniaj ce si  oczekiwania konsumentów w 

stosunku do ywno ci wzmagaj  to zjawisko. Coraz bardziej wiadome pod wzgl dem 

ekologicznym spo ecze stwo wie, co chce je . Sprawia to wzrost zainteresowania 

ywno ci  produkowan  z surowców pochodz cych z gospodarstw stosuj cych metody 

ekologiczne oraz przetwarzanych w przetwórniach ekologicznych.  

W Polsce s  sprzyjaj ce warunki przyrodnicze do rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

Dodatkowo rosn ce znaczenie dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu w polityce unijnej 

stwarza mo liwo ci wykorzystania naturalnych uwarunkowa  do rozwoju produkcji 

ekologicznej, mi dzy innymi przez wdra ane programy pomocy rolnikom prowadz cym 

produkcj  ekologiczn .

Istnieje wiele przes anek do rozwoju produkcji ekologicznej w Polsce. Poczynaj c od 

rozdrobnionej struktury agrarnej przez du e rezerwy si y roboczej na obszarach wiejskich, 

                                                          

1 Dr, email: adampawlewicz@uwm.edu.pl 
2 Dr in .



110

relatywnie niski stopie , w stosunku do pozosta ych cz onków Unii Europejskiej, 

zanieczyszczenia rodowiska oraz wzrost zainteresowania i popytu na produkty 

ekologiczne, ko cz c na rosn cym eksporcie ywno ci ekologicznej. Z drugiej strony 

wyst puj  problemy zwi zane z brakiem koncentracji produkcji, rozdrobnieniem, a tak e

finansowaniem zmian strukturalnych w rolnictwie oraz inwestycji w przetwórstwie.  

W zwi zku z tym istotne wydaje si  poznanie oraz ocena zró nicowania 

przestrzennego rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego w Polsce. Podstawowymi ród ami 

danych wykorzystanych w artykule by y materia y G ównego Urz du Statystycznego, 

G ównego Inspektoratu Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych oraz 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycz ce gospodarstw produkuj cych metodami 

ekologicznymi oraz przetwórni produkuj cych ekologiczne artyku y ywno ciowe w 

Polsce.

Zró nicowanie przestrzenne rolnictwa ekologicznego w Polsce 

Od 1990 r. w naszym kraju rolnictwo produkuj ce metodami ekologicznymi rozwija o

si  stosunkowo wolno. W 1990 r. odnotowano tylko 27 gospodarstw produkuj cych 

metodami ekologicznymi. Do 1999 r. dynamika wzrostu liczby omawianych gospodarstw 

by a s aba. W roku tym by o zaledwie 555 gospodarstw. W 2001 r. natomiast zanotowano 

prawie 200% przyrostu liczby gospodarstw. Wed ug statystyk jednak dopiero w 2004 r. 

nast pi  widoczny wzrost zainteresowania produkcj  surowców ywno ciowych metodami 

ekologicznymi. By o to zwi zane z wst pieniem naszego kraju do Unii Europejskiej, 

usuni ciem barier granicznych w handlu oraz wdra aniem programów wsparcia dla 

produkcji metodami ekologicznymi. Integracja z Uni  Europejsk  to poszerzenie rynków 

zbytu, które s  w stosunku do ywno ci ekologicznej niezwykle ch onne, ale tak e dost p

do wsparcia finansowego tego typu dzia alno ci. W 2004 r. by o ju  zatem 3 760 

gospodarstw ekologicznych (z certyfikatem i w okresie przestawiania), rok pó niej ju

7 182, a w 2006 r. odnotowano ogó em 9 187 gospodarstw ekologicznych. W 2007 r., 

wed ug informacji G ównego Inspektoratu Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-

Spo ywczych, szacuje si , e w Polsce dzia a 10 135 gospodarstw ekologicznych [Stan … 

2007].  

Prognozy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiadaj  bardzo dynamiczny 

rozwój rolnictwa ekologicznego w przysz o ci. Wskazuj  one, e do 2012 r. b dzie oko o

18 tys., a w 2013 r. oko o 20 tys. gospodarstw ekologicznych [Plan … 2007].  

Analizuj c rozmieszczenie przestrzenne gospodarstw produkuj cych metodami 

ekologicznymi w Polsce mo na zauwa y , e na dzie  30 czerwca 2007 r. by o ogó em 

10 135 tego typu podmiotów. Najwi cej zarejestrowano w województwie ma opolskim 

(1 574 gospodarstwa). W ród województw wyró niaj cych si  liczb  gospodarstw 

prowadz cych produkcj  ekologiczn  nale y równie  wskaza  województwa podkarpackie, 

lubelskie i mazowieckie (odpowiednio 1 307, 1 172 i 1 124 gospodarstwa). Z kolei 

najmniej gospodarstw ekologicznych odnotowano w województwach opolskim i l skim 

(50 i 124 gospodarstwa). Relatywnie ma o gospodarstw ekologicznych znajdowa o si  w 

województwach kujawsko-pomorskim (192), ódzkim (231), pomorskim (232), lubuskim 

(289) czy wielkopolskim (318) (rys. 1 i 2).  
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Rys. 1. Liczba gospodarstw prowadz cych produkcj  metodami ekologicznymi wed ug województw w 2007 r.*  

Fig. 1. Number of farms producing with organic methods in 2007, by provinces 

ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów GIJHARS [Stan... 2007]. 

Gospodarstwa ekologiczne w Polsce znajduj  si  g ównie na po udniu i wschodzie 

kraju (60,2% ogó u gospodarstw ekologicznych w Polsce). Wyj tek stanowi o

województwo zachodniopomorskie, gdzie funkcjonowa o 737 gospodarstw produkuj cych 

ywno ciowe surowce ekologiczne, co stanowi o 7,3% ogó u gospodarstw ekologicznych 

(rys. 2). 

Pod wzgl dem powierzchni ekologicznych u ytków rolnych najwi kszy area

znajdowa  si  w województwie zachodniopomorskim (42 430,9 ha) stanowi c blisko jedn

pi t  ogólnej powierzchni tych gruntów. Ustalono tak e, e tutaj jest najwi kszy przeci tny 

area  ekologicznych u ytków rolnych przypadaj cych na pojedyncze gospodarstwo równy 

62,6 ha. W kolejnym z województw, warmi sko-mazurskim, powierzchnia ekologicznych 

u ytków rolnych wynosi a prawie o po ow  mniej bo „zaledwie” 23 990,8 ha, co stanowi o

10,5% ca ej powierzchni tego typu u ytków w Polsce. Przeci tny area  ekologicznych 

u ytków rolnych w jednym gospodarstwie w tym województwie wyniós  blisko 41 ha, 

jednak e w województwach wielkopolskim i lubuskim odnotowano wy sze warto ci 

rednie, analogicznie 55 ha i 47,2 ha. Z kolei najmniejszy area  ekologicznych u ytków 

rolnych, podobnie jak w przypadku liczby gospodarstw ekologicznych, znajdowa  si  w 

województwie opolskim (1 196,2 ha). Stanowi  on zaledwie 0,5% ogólnej powierzchni 

ekologicznych u ytków rolnych, a przeci tna powierzchnia w gospodarstwie na tym 

obszarze wynosi a 26 ha. Najmniejsz  przeci tn  powierzchni  ekologicznych u ytków 

rolnych przypadaj ca na jedno gospodarstwo odnotowano w 2006 r. w województwie 
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wi tokrzyskim (10 ha) i ma opolskim (10,1 ha) (rys. 2 i 3). Nale y nadmieni , e ogólna 

powierzchnia ekologicznych u ytków rolnych w Polsce w omawianym okresie wynosi a

228 009,5 ha, a redni area  przypadaj cy na jedno gospodarstwo ekologiczne 24,8 ha.  

Rys. 2. Mapa pogl dowa zró nicowania przestrzennego omawianych cech 

Fig. 2. Demonstrative map of spatial differentiation of features analysed 

ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów GUS oraz GIJHARS, dane poddano „rangowaniu” w celu 

ujednolicenia rysunku.  

W strukturze przestrzennego zró nicowania pod wzgl dem powierzchni 

ekologicznych u ytków rolnych mo na zauwa y , e najwi ksze area y znajduj  si

g ównie w województwach po o onych na zachodzie oraz wschodzie Polski (rys 2.).  

Najwi ksze przeci tne area y ekologicznych u ytków rolnych przypadaj ce na jedno 

gospodarstwo ekologiczne s  w województwach zachodnich i pó nocnych 

(zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, warmi sko-mazurskie, dolno l skie,

pomorskie, kujawsko-pomorskie), natomiast najmniejsze g ównie w województwach 

po udniowo-wschodnich ( wi tokrzyskie, ma opolskie, ódzkie, podkarpackie, podlaskie, 

lubelskie) (rys. 3).  
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Rys. 3. Powierzchnia ekologicznych u ytków rolnych wed ug województw w 2006 r., ha 

Fig. 3. The surface of organic farmlands in 2006 by province, hectare 

ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów GUS i GIJHARS. 

Zró nicowanie przestrzenne przetwórstwa ekologicznego w Polsce 

W ostatnich latach obserwujemy sta y wzrost liczby podmiotów gospodarczych 

zajmuj cych si  przetwórstwem surowców ywno ciowych produkowanych w 

gospodarstwach wytwarzaj cych metodami ekologicznymi. Wed ug informacji G ównego 

Inspektoratu Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych w czerwcu 2007 roku 

by o zarejestrowanych 249 przetwórni. Od 2001 r. jest to wzrost ogromny, poniewa

wówczas dzia a o zaledwie 15 tego typu podmiotów gospodarczych. Podobnie zatem jak w 

przypadku rolnictwa ekologicznego, równie  ogniwo agrobiznesu zajmuj ce si

przetwórstwem surowców z gospodarstw ekologicznych charakteryzuje si  wysok

dynamik  wzrostow .

W 2007 roku najwi cej przetwórni ekologicznych by o zlokalizowanych w 

województwach mazowieckim (40 przetwórni), lubelskim (32), wielkopolskim (27), 

l skim (20), ma opolskim (18). Z kolei najmniej podmiotów gospodarczych zajmuj cych

si  przetwórstwem ekologicznych surowców ywno ciowych znajdowa o si  w 

województwach opolskim (2 przetwórnie), ódzkim (4), warmi sko-mazurskim (6), 

lubuskim (6), pomorskim (8) (rys. 2 i 4).  
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Rys. 4. Liczba przetwórni ekologicznych wed ug województw w Polsce w 2007 r. 

Fig. 4. Number of organic food processing plants in Poland in 2007, by province 

ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów GIJHARS [Stan... 2007]. 

Podsumowanie

Korzystne walory przyrodnicze, zmieniaj ca si wiadomo  ekologiczna 

spo ecze stwa oraz rosn cy popyt na produkty ekologiczne w naszym kraju, jak równie

uwarunkowania spo eczno-ekonomiczne polskiej wsi, sprzyjaj  rozwojowi produkcji 

ekologicznych surowców oraz przetworzonych artyku ów spo ywczych. Powoduje to 

wzrost zainteresowania tego typu dzia alno ci  gospodarcz  w ród rolników, przetwórców 

oraz dystrybutorów. Jednak e bardzo istotne dla progresji tego procesu jest przestrzenne 

zró nicowanie produkcji ekologicznej pod wzgl dem liczby gospodarstw, powierzchni 

upraw czy liczby podmiotów przetwarzaj cych. Nale y zatem pami ta , e nie tylko wa ny

jest rynek produktów ekologicznych, ale równie  predyspozycje rodowiskowe danego 

regionu.  

Prezentowane w pracy dane wskazuj , e wyst puje zró nicowanie przestrzenne 

produkcji ekologicznej w Polsce. S  to przede wszystkim regiony zachodniej (g ównie 

pó nocnej) i wschodniej (g ownie po udniowej) Polski. W tych regionach znajduje si  a

67,5% (wraz z województwem zachodniopomorskim) ogólnej liczby gospodarstw 

ekologicznych, które uprawiaj  ponad 64% powierzchni ekologicznych u ytków rolnych.  
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