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Abstract. Poland has favourable natural conditions for development of organic farming. Poland’s 

Accession to the European Union creates possibility to take advantage of the natural conditions for 

organic farming development by implementing the assistance programmes addressed to farmers. 

According to data released by GUS in 2005 the organic method of production is more popular in 

Poland than before. 
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Synopsis. Polska posiada sprzyjaj ce warunki naturalne do rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

Integracja Polski z Uni  Europejsk  stwarza mo liwo ci wykorzystania naturalnych uwarunkowa  

do rozwoju produkcji ekologicznej poprzez powszechnie wdra ane programy pomocy rolnikom 

prowadz cym produkcj  ekologiczn . Ro nie zainteresowanie podejmowaniem produkcji 

ekologicznej i licznie przybywa gospodarstw ekologicznych. W opracowaniu przedstawiono 

charakterystyk  gospodarstw ekologicznych w Polsce na tle gospodarstw ogó em w oparciu o 

badanie gospodarstw rolnych przeprowadzone przez GUS w 2005 roku. 

S owa kluczowe: rolnictwo, ekologia, produkcja ekologiczna 

Wst p 

Po latach dynamicznego rozwoju rolnictwa, szczególnie w krajach wysoko-

rozwini tych gospodarczo, jego dalszy rozwój wymusza potrzeb  uwzgl dniania w coraz 

wi kszym stopniu oddzia ywanie rolnictwa na rodowisko przyrodnicze, gospodarowanie 

zasobami naturalnymi i jako  produktów ywno ciowych. Pojawia si  konieczno  

ekstensyfikacji rolnictwa w krajach o wysokim poziomie intensywno ci produkcji rolniczej 

celem ograniczania nadprodukcji produktów rolnych oraz zmniejszenia obci enia dla 

rodowiska. W krajach o ni szym poziomie rozwoju gospodarczego i rolnictwa istnieje 

potrzeba lepszego wykorzystania naturalnych uwarunkowa  do produkcji wysokiej jako ci 

produktów ywno ciowych oraz nadmiaru zasobów pracy w rolnictwie. Wobec takich 

wyzwa  coraz bardziej zasadny wydaje si  rozwój alternatywnych systemów produkcji 

rolniczej, w tym ekologicznego.  

W Polsce istniej  sprzyjaj ce warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego: tradycyjne 

technologie produkcji rolniczej, du e zasoby si y roboczej na wsi, niski stopie  

zanieczyszczenia rodowiska naturalnego oraz mo liwo ci eksportu ywno ci ekologicznej. 

Du y udzia  gleb lekkich w strukturze jako ciowej u ytków rolnych przemawia za 
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wielokierunkowym charakterem produkcji. Rolnictwo ekologiczne k adzie du y nacisk na 

rol  p odozmianu, co mo e sprzyja  zagospodarowaniu s abszych gruntów za pomoc  

ekologicznych metod wytwarzania. 

Celem opracowania jest charakterystyka gospodarstw ekologicznych w Polsce na tle 

ca ej zbiorowo ci gospodarstw, wykonana w oparciu o badanie gospodarstw rolnych 

przeprowadzone przez GUS w 2005 roku. 

Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce 

Dwa systemy rolnictwa zrównowa onego w Polsce s  obj te uregulowaniami 

prawnymi: rolnictwo integrowane i rolnictwo ekologiczne. Zarówno rolnictwo integrowane 

jak i ekologiczne w naszym kraju ma jeszcze niewielkie znaczenie i znacz co mniejsz  

skal  w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej [Zegar 2006]. Mo na jednak 

spodziewa  si  rozwoju tych systemów produkcji rolniczej w Polsce z racji ich 

finansowego wspierania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. 

Wymogi rolnictwa ekologicznego w Polsce okre la ustawa o rolnictwie ekologicznym 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. [Ustawa… 2004] oraz Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z 1 lipca 2004 r. w sprawie szczegó owych warunków dopuszczenia 

nawozów, rodków ochrony ro lin i rodków poprawiaj cych w a ciwo ci gleby do 

stosowania w rolnictwie ekologicznym [Rozporz dzenie… 2004]. Regulacje prawne 

umo liwiaj  rozwój rolnictwa ekologicznego stwarzaj c warunki i zabezpieczenia 

organizacyjno-prawne producentom i konsumentom.  

Pierwsze uregulowania prawne statusu rolnictwa ekologicznego w Polsce stanowi a 

ustawa o rolnictwie ekologicznym z 16 marca 2001 r. [Ustawa… 2001], reguluj ca warunki 

prowadzenia produkcji i przetwórstwa metodami ekologicznymi, okre laj ca system 

kontroli i certyfikacji gospodarstw oraz obrót produktami i ich znakowanie. Jej przepisy 

by y zgodne z regulacjami prawnymi UE oraz wytycznymi Mi dzynarodowej Federacji 

Rolnictwa Ekologicznego (International Federation of Organic Agriculture Movements - 

IFOAM), za  jej wprowadzenie przyczyni o si  do wzrostu liczby gospodarstw 

ekologicznych w kraju [Komorowska 2006].  

Z dniem uzyskania cz onkostwa Polski w UE wesz a w ycie ustawa o rolnictwie 

ekologicznym z dnia 20 kwietnia 2004 r. dostosowuj ca krajowy system prawny do 

unijnego. Obecnie nadrz dnym aktem prawnym wobec prawa krajowego jest 

Rozporz dzenie Rady nr 2092/91/EWG z 24 czerwca 1991 r. z pó niejszymi zmianami 

[Rozporz dzenie… 1991], które reguluje warunki produkcji, przetwórstwa, systemu 

kontroli i dystrybucji ywno ci ekologicznej w krajach Unii. Krajowe przepisy prawne za  

ci le reguluj  kwesti  kontroli i certyfikacji gospodarstw oraz kwalifikacji dopuszczalnych 

rodków produkcji.  

Po przyst pieniu Polski do UE i obj cia naszego rolnictwa Wspóln  Polityk  Roln , 

rolnictwo ekologiczne korzysta ze wsparcia finansowego w postaci dop at bezpo rednich 

do produkcji ekologicznej, w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(PROW) w zakresie programów rolno- rodowiskowych. W nast pstwie realizacji PROW 

ro nie zainteresowanie rozwojem produkcji ekologicznej.  

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 90. by  bardzo powolny. 

Rolnictwo ekologiczne w tamtym okresie nie korzysta o ze wsparcia finansowego ze strony 

pa stwa, ograniczone by y tak e mo liwo ci uzyskania wy szej ceny zbytu za produkty z 
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gospodarstw ekologicznych ze wzgl du na s ab  organizacj  rynku. 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 upraw 

ekologicznych, oraz po ustawowym uregulowaniu statusu rolnictwa ekologicznego w 2001 

roku. Od tego momentu notuje si  wzrost produkcji wytwarzanej metodami ekologicznymi 

i liczby gospodarstw ekologicznych z certyfikatem oraz b d cych w trakcie jego 

uzyskiwania. 

Po akcesji Polski do UE powszechne wdra anie programów pomocy rolnikom 

prowadz cym produkcj  ekologiczn  zaowocowa o znacznym wzrostem liczby 

gospodarstw, szczególnie w 2005 roku. Znacz ca liczba gospodarstw ekologicznych nie 

posiada jeszcze certyfikatu produkcji ekologicznej, ale jest w trakcie ubiegania si  o 

certyfikat. Przez dwa lata przechodz  one restrykcyjne kontrole, dopiero w trzecim roku 

mog  go otrzyma .  

Rozwój produkcji ekologicznej w Polsce nie jest równomierny w ca ym kraju. Wed ug 

danych GUS 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. 

Charakterystyka gospodarstw ekologicznych w Polsce 

Wed ug wyników badania strukturalnego GUS2, w czerwcu 2005 roku w Polsce 

odnotowano 4 050 gospodarstw ekologicznych, wobec oko o 2,5 mln gospodarstw ogó em 

prowadz cych produkcj  rolnicz , tj. 0,16% ogó u gospodarstw. Na gospodarstwa 

ekologiczne przypada zaledwie 0,66% ogólnej powierzchni u ytków rolnych (UR). 

Gospodarstwa ekologiczne w odniesieniu do wszystkich gospodarstw rolnych cechuje 

wi kszy obszar. Wyniki badania wskazuj , e rednia powierzchnia UR w gospodarstwach 

ekologicznych to 24,8 ha, wobec 6,2 ha w gospodarstwach ogó em, zatem jest 4-krotnie 

wi ksza.  

Ró nice w przeci tnej wielko ci gospodarstw ogó em i gospodarstw ekologicznych 

potwierdza struktura ich liczebno ci wed ug grup obszarowych UR (rys. 1). W obr bie 

gospodarstw ogó em w oko o 50% gospodarstw ich powierzchnia nie przekracza 2 ha, za  

w obr bie gospodarstw ekologicznych oko o 50% to gospodarstwa o powierzchni od 5 do 

20 ha, czyli redniej wielko ci. Ma ych gospodarstw ekologicznych o powierzchni do 2 ha 

jest oko o 10%, natomiast wi kszych gospodarstw o powierzchni powy ej 20 ha ponad 

20%, wobec oko o 5% takich gospodarstw ogó em.  

Gospodarstwa ekologiczne w Polsce obejmuj  117,9 tys. ha ogólnej powierzchni 

gruntów gospodarstw rolnych3, w tym 100,7 tys. ha u ytków rolnych. Ponad po owa tej 

powierzchni (70,1 tys. ha gruntów ogó em, w tym 60,7 tys. ha u ytków rolnych) jest 

                                                 
2 Badanie gospodarstw rolnych w zakresie u ytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pog owia zwierz t 

gospodarskich oraz charakterystyki gospodarstwa rolnego przeprowadzone przez GUS metod  wywiadów w 

czerwcu 2005 r. w gospodarstwach indywidualnych. Badaniem obj to wszystkie gospodarstwa ekologiczne 

znajduj ce si  w wykazie Inspekcji Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych. 
3 Do ogólnej powierzchni gruntów gospodarstw rolnych zalicza si  wszystkie grunty wchodz ce w sk ad 

gospodarstwa, a wi c u ytki rolne (grunty orne, sady, ki i pastwiska) oraz grunty u ytkowane nierolniczo, jak 

lasy, podwórza, grunty pod zabudowami, wodami, drogi itp. oraz nieu ytki. 
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zagospodarowywana przez du e gospodarstwa o powierzchni powy ej 50 ha UR. Ma e 

gospodarstwa ekologiczne o powierzchni do 5 ha gospodaruj  na powierzchni 4,6 tys. ha z 

ogólnej powierzchni gruntów gospodarstw rolnych, w tym 3,5 tys. ha u ytków rolnych, 

czyli tylko oko o 3% powierzchni ogólnej gruntów gospodarstw rolnych jak i ogólnej 

powierzchni u ytków rolnych zagospodarowywanych jest ekologicznymi metodami 

wytwarzania. 
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Rysunek 1. Struktura liczebno ci gospodarstw ogó em i gospodarstw ekologicznych wed ug grup obszarowych w 

Polsce w 2005 roku, %  
Figure 1. Structure of general population of farms and that of organic farms in Poland by area group  in 2005, %  

Wyniki badania strukturalnego GUS wykazuj  ró nice w strukturze u ytkowania 

powierzchni gruntów w gospodarstwach ogó em w porównaniu do gospodarstw 

ekologicznych (rys. 2). W przeci tnym gospodarstwie ekologicznym odnotowano mniejszy 

udzia  gruntów ornych (47,6% wobec 67,8% w gospodarstwach ogó em), natomiast 

wi kszy trwa ych u ytków zielonych (34,1% wobec 18,5% w gospodarstwach ogó em) i 

wi kszy lasów (8,1% wobec odpowiednio 6,3%), co sugeruje, e gospodarstwa ekologiczne 

posiadaj  mniej korzystne warunki do prowadzenia typowej produkcji rolniczej. Znacz ca 

ich cz  dysponuje natomiast warunkami do prowadzenia dzia alno ci agroturystycznej.  

W porównaniu z ca  zbiorowo ci  gospodarstw rolnych, gospodarstwa ekologiczne 

uprawiaj  relatywnie mniej zbó . Ich udzia  w strukturze zasiewów wynosi 57,2% (w 

gospodarstwach ogó em 74,4%), za  wi cej jest warzyw gruntowych i truskawek, a tym 

samym gospodarstwa te anga uj  wi ksze nak ady pracy, co jest niew tpliw  korzy ci  

przy nadmiarze zasobów pracy w naszym rolnictwie.  

Gospodarstwa ekologiczne w odniesieniu do ogó u gospodarstw rolnych s  bardziej 

wielostronne, utrzymuj  zwierz ta gospodarskie, zw aszcza byd o, owce, kozy i konie. 

Obsada pog owia byd a, trzody chlewnej i drobiu kurzego na jednostk  powierzchni 

u ytków rolnych jest jednak znacz co ni sza w gospodarstwach ekologicznych w 

porównaniu do pozosta ych gospodarstw rolnych. Natomiast obsada pog owia owiec, kóz i 
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koni jest wy sza. Utrzymywanie tych gatunków zwierz t w gospodarstwach ekologicznych 

cz sto wi e si  z prowadzeniem us ug agroturystycznych. 

 W ród gospodarstw ekologicznych oko o 80% gospodarstw prowadzi upraw  zbó , 

60% zajmuje si  upraw  ziemniaków, 20% prowadzi produkcj  warzyw gruntowych, a 

17% upraw  truskawek. Produkcj  wymienionych upraw podejmuj , w zbli onym odsetku, 

zarówno gospodarstwa ma e, rednie jak i du e. Ponad 1/3 gospodarstw ekologicznych ma 

sady, tak e w zbli onym odsetku w poszczególnych grupach wielko ci. Prawie 60% 

gospodarstw ekologicznych prowadzi chów byd a i drobiu kurzego. Chowem trzody 

chlewnej zajmuje si  35% gospodarstw, konie utrzymuje prawie 20%, a owce i kozy oko o 

10% gospodarstw. Wszystkie gospodarstwa ekologiczne prowadz  chów zwierz t 

gospodarskich. Gospodarstwa ma e i rednie utrzymuj  wi cej zwierz t gospodarskich, 

których chów jest powi zany z u ytkami zielonymi, tj. byd a, owiec, kóz i koni, natomiast 

wi ksze gospodarstwa utrzymuj  wi cej trzody chlewnej. Zatem gospodarstwa ekologiczne 

to zdecydowanie gospodarstwa wielokierunkowe, czego zreszt  wymaga ekologiczny 

system gospodarowania w rolnictwie.  
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Rysunek 2. Przeci tna struktura u ytkowania gruntów w gospodarstwach ogó em i w gospodarstwach 

ekologicznych w Polsce w 2005 roku, %  
Figure 2. Average land use structure in all farms and in the organic farms in farms in Poland in 2005, %  

Specyfika polskiego rolnictwa, zw aszcza tradycyjne technologie wytwarzania i 

wielokierunkowo  produkcji wi kszo ci gospodarstw, sprzyja przestawianiu produkcji 

gospodarstw konwencjonalnych na ekologiczne metody wytwarzania. Z o one 

(skomplikowane) metody produkcji ekologicznej wymagaj  odpowiedniej wiedzy i 

przekonania osób podejmuj cych si  prowadzenia gospodarstw ekologicznych. Dlatego te  

dla przestawiania gospodarstw na ekologiczne metody wytwarzania nie bez znaczenia jest 

wiek, wiedza i wykszta cenie osób je prowadz cych. 

Wyniki badania gospodarstw rolnych przeprowadzone przez GUS w 2005 roku 

wskazuj  na wy szy odsetek u ytkowników gospodarstw z wykszta ceniem rolniczym 

w ród prowadz cych gospodarstwa ekologiczne ni  w ród prowadz cych gospodarstwa 
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rolne ogó em (rys. 3). Wykszta cenie rolnicze posiada oko o 70% u ytkowników 

gospodarstw ekologicznych, natomiast u ytkowników gospodarstw ogó em tylko oko o 

40% i s  to g ównie u ytkownicy wi kszych gospodarstw. W ród prowadz cych 

gospodarstwa ekologiczne wi kszy odsetek osób posiada wykszta cenie rednie i wy sze. 

Jest ich oko o 25%, natomiast w ród ogó u u ytkuj cych gospodarstwa tylko oko o 8%. 

Mi dzy prowadz cymi gospodarstwa, zarówno konwencjonalne jak i ekologiczne, 

znacz cy odsetek posada wiedz  zdobyt  na kursach rolniczych. Jest to oko o 33% 

u ytkowników gospodarstw ekologicznych i 22% u ytkowników gospodarstw ogó em. 
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Rysunek 3. Odsetek u ytkowników gospodarstw ogó em i gospodarstw ekologicznych o wykszta ceniu rolniczym 

w Polsce w 2005 roku, %  
Figure 3. Percentage of farmers with agricultural education among farm holders in all farms and in the organic 

farms in Poland in 2005, % 

Osoby prowadz ce gospodarstwa ekologiczne w Polsce w wi kszo ci posiadaj  

wykszta cenie rolnicze (oko o 70%) i wieloletnie do wiadczenie w prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego (w przypadku 66% ponad dziesi cioletnie). Ponad 80% 

u ytkowników gospodarstw ekologicznych korzysta z us ug podmiotów zajmuj cych si  

doradztwem rolniczym, a 14% jest zorganizowanych w grupy producenckie. 

Gospodarstwa ekologiczne w naszym kraju obok produkcji ekologicznej zajmuj  si  

tak e dzia alno ci  pozarolnicz , szczególnie agroturystyk  i przetwórstwem produktów 

rolnych. Dzia alno  pozarolnicz  prowadzi oko o 20% gospodarstw ekologicznych, w tym 

oko o 10% us ugi z zakresu agroturystyki. Najwi kszy odsetek (24%) gospodarstw z 

dzia alno ci  pozarolnicz  stanowi  gospodarstwa o powierzchni od 20 do 50 ha. Odsetek 

gospodarstw ekologicznych, które prowadz  us ugi z zakresu agroturystyki, rozk ada si  

równomiernie we wszystkich grupach obszarowych. Zarówno w ma ych, rednich jak i w 

du ych gospodarstwach, w takim samym stopniu podejmowana jest dzia alno  

pozarolnicza z zakresu us ug agroturystycznych.  
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Rosn ca liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat 

nie przek ada si  na zorganizowany, o rosn cym znaczeniu, krajowy rynek produktów 

ekologicznych. Znacz ca cz  produkcji ekologicznej jest kierowana na rynki pozosta ych 

krajów Unii Europejskiej, natomiast sprzeda  krajowa w du ym stopniu przyjmuje posta  

sprzeda y bezpo redniej z gospodarstwa. Gospodarstwa, w których warto  bezpo redniej 

sprzeda y produktów konsumentom przekracza 50% warto ci produkcji towarowej, 

stanowi  ponad 25% ogólnej liczby gospodarstw ekologicznych w kraju. Najliczniejsz  

grup  stanowi  gospodarstwa najmniejsze o powierzchni do 2 ha. Oko o 50% gospodarstw 

ekologicznych tej grupy obszarowej sprzedaje swoje produkty bezpo rednio z 

gospodarstwa. 

Podsumowanie 

Polska posiada sprzyjaj ce warunki naturalne do rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

Integracja Polski z Uni  Europejsk  stwarza mo liwo ci wykorzystania naturalnych 

uwarunkowa  do rozwoju produkcji ekologicznej poprzez powszechnie wdra ane 

programy pomocy rolnikom prowadz cym i podejmuj cym produkcj  ekologiczn . W 

nast pstwie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie programów 

rolno- rodowiskowych ro nie zainteresowanie podejmowaniem i rozwojem produkcji 

ekologicznej, co potwierdza rosn ca liczba gospodarstw ekologicznych.  

Badanie gospodarstw rolnych z wyodr bnieniem gospodarstw ekologicznych 

przeprowadzone przez GUS pozwala scharakteryzowa  gospodarstwa ekologiczne i 

porówna  z ogó em gospodarstw rolnych. Gospodarstwa ekologiczne w odniesieniu do 

gospodarstw ogó em cechuje wi kszy obszar, rednia powierzchnia UR w gospodarstwach 

ekologicznych jest 4-krotnie wi ksza ni  w ca ej zbiorowo ci gospodarstw rolnych. W ród 

gospodarstw ekologicznych przewa aj  gospodarstwa rednie i du e.  

Porównanie gospodarstw ekologicznych z ca  zbiorowo ci  gospodarstw rolnych 

wykazuje ró nice w strukturze u ytkowania gruntów rolnych. W przeci tnym 

gospodarstwie ekologicznym odnotowano mniejszy udzia  gruntów ornych, natomiast 

wi kszy trwa ych u ytków zielonych i lasów, co sugeruje, e gospodarstwa ekologiczne 

posiadaj  mniej korzystne warunki do prowadzenia typowej produkcji rolniczej. 

Gospodarstwa ekologiczne uprawiaj  relatywnie mniej zbó , wi cej warzyw gruntowych i 

truskawek, a tym samym anga uj  wi ksze nak ady pracy, co jest niew tpliw  korzy ci  

przy nadmiarze zasobów pracy w rolnictwie. Gospodarstwa ekologiczne w odniesieniu do 

ogó u gospodarstw rolnych s  bardziej wielostronne, utrzymuj  zwierz ta gospodarskie, 

zw aszcza zwi zane z u ytkami zielonymi, czyli byd o, owce, kozy i konie. 

Prowadzenie gospodarstw ekologicznych wymaga wiedzy z zakresu ekologicznych 

metod produkcji, przydatne jest tak e do wiadczenie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

Wyniki badania gospodarstw rolnych wskazuj  na wy szy odsetek u ytkowników 

gospodarstw z wykszta ceniem rolniczym w ród prowadz cych gospodarstwa ekologiczne 

ni  gospodarstwa rolne ogó em. Wykszta cenie rolnicze i ponad dziesi cioletnie 

do wiadczenie w prowadzeniu gospodarstwa posiada zdecydowana wi kszo  

u ytkowników gospodarstw ekologicznych. Ponad 80% u ytkowników gospodarstw 

ekologicznych korzysta z us ug podmiotów zajmuj cych si  doradztwem rolniczym.  

Mankamentem bran y ywno ci ekologicznej w Polsce jest s abo zorganizowany 

krajowy rynek produktów ekologicznych. Znacz ca cz  produkcji ekologicznej trafia na 
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rynki pozosta ych krajów Unii Europejskiej, natomiast sprzeda  krajowa w du ym stopniu 

przyjmuje posta  sprzeda y bezpo redniej z gospodarstwa. Gospodarstwa, w których 

warto  bezpo redniej sprzeda y produktów konsumentom przekracza po ow  warto ci 

produkcji towarowej stanowi  ponad 1/4 ogólnej liczby gospodarstw ekologicznych w 

kraju. W tym najliczniejsz  grup  stanowi  gospodarstwa najmniejsze o powierzchni do 2 

ha. Przewa aj ca liczba tych gospodarstw sprzedaje swoje produkty bezpo rednio 

konsumentom. Rozwój rolnictwa ekologicznego, szczególnie wi kszych gospodarstw, 

wymaga rozwoju krajowego rynku ywno ci ekologicznej, poniewa  rosn ca produkcja i 

poda  produktów ekologicznych w pozosta ych krajach Unii i poza Uni  stwarza 

zagro enie dla naszego eksportu na rynek unijny.  
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