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Rolnictwo ekologiczne i rynek eko-produktów w Polsce  
na tle innych krajów europejskich

Streszczenie

Żywność ekologiczna cieszy się coraz większą popularnością wśród Europej-
czyków. Zgodnie z danymi Instytutu Badań na rzecz Rolnictwa Ekologicznego 
FiBL, rynek eko-produktów w Europie od 2004 r. zwiększa się średnio o 9% w ska-
li roku. Również w Polsce, wraz z rosnącym zainteresowaniem zdrowym stylem 
życia i odżywiania się, obserwujemy wzrost znaczenia produktów posiadających 
certyfikat rolnictwa ekologicznego. Celem rozważań jest przedstawienie zmian, 
które dokonały się w ostatnich 10 latach w sektorze ekologicznym w Polsce na tle 
innych krajów europejskich. W artykule wykorzystano dane z najnowszych rapor-
tów dotyczących rolnictwa, jak również raportów instytucji bezpośrednio związa-
nych z rynkiem produktów ekologicznych w Europie.

Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, produkty ekologiczne, rynek ekologiczny.

Kody JEL: Q3, Q57

Wstęp

Według Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM), rolnictwo 
ekologiczne to „system produkcji mający na względzie dobry stan gleb, ekosystemu i ludzi. 
Opiera się on na procesach ekologicznych, bioróżnorodności oraz cyklach przemian dosto-
sowanych do lokalnych uwarunkowań, odrzucając niekorzystne w skutkach środki produk-
cji. Rolnictwo ekologiczne łączy w sobie tradycje, innowacje i osiągnięcia nauki, wpływając 
korzystnie na środowisko, jednocześnie promuje sprawiedliwe relacje handlowe i wysoką 
jakość życia wszystkich zaangażowanych” (IFOAM). 

Produkty ekologiczne cenione są wśród konsumentów za ich smak i walory zdrowotne. 
Pro- środowiskowy sposób produkcji, m.in. związany z restrykcjami odnośnie do stosowania 
nawozów sztucznych, w tym mineralnych nawozów azotowych, przyczynia się do niższej niż 
w przypadku produkcji konwencjonalnej, emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo, system 
ekologiczny wspiera małych lokalnych producentów, stwarza lepsze warunki pracy oraz gwa-
rantuje odpowiednie traktowanie zwierząt hodowlanych zapewniając im godne bytowanie.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Pierwsze regulacje prawne w Polsce dotyczące rolnictwa ekologicznego zostały wpro-
wadzone w 2001 r. wraz z wejściem ustawy o rolnictwie ekologicznym. Jednak początki 
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Z każdym rokiem sektor produkcji ekologicznej umacniał swoją pozycję. W ciągu 
8 lat od 2004 r. liczba producentów ekologicznych wzrosła siedmiokrotnie osiągając 
w 2012 r. liczbę przekraczającą 26 tys. Wśród producentów ekologicznych zdecy-
dowaną większość (98%) stanowią wytwórcy produktów rolnych (por. wykres 1). 
Pozostałe 2% stanowią producenci ekologiczni, którzy prowadzą działalność m.in. 
w zakresie: przetwórstwa produktów ekologicznych, importu towarów ekologicz-

rolnictwa ekologicznego w Polsce sięgają już roku 1990. Przeprowadzona została wówczas 
pierwsza kontrola gospodarstw ekologicznych na podstawie kryteriów rolnictwa ekologicz-
nego Stowarzyszenia EKOLAND, opracowanych zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej 
Federacji Rolnictwa Ekologicznego − IFOAM. Wynikiem kontroli było wydanie 27 atestów 
potwierdzających ekologiczny charakter gospodarstw. Od tamtej pory liczba gospodarstw 
ekologicznych z każdym rokiem zwiększała się, a system produkcji ekologicznej zyskiwał 
na znaczeniu. Kluczowe dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce było wstąpienie do 
Unii Europejskiej. Wówczas obowiązywać zaczęła nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym 
z dnia 20 kwietnia 2004 r., która określała zadania i kompetencje organów i jednostek certy-
fikujących w systemie rolnictwa ekologicznego (Kowalska 2010 s. 49). W roku przyłączenia 
do Unii w Polsce było już 3 760 producentów ekologicznych, działało 55 przetwórni ekolo-
gicznych, a powierzchnia ekologicznych użytków rolnych szacowana była na 83,7 tys. ha. 

Wykres 1
Liczba producentów ekologicznych w Polsce w latach 2004-2012

Źródło: opracowane na podstawie: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012 (2013). 

handel_wew_3-2014.indd   158 2014-09-04   10:08:26



KATARZYNA WASILIK 159

Wykres 2
Przetwórnie ekologiczne w Polsce w latach 2004-2012

Źródło: jak w wykresie 1.

nych, dostaw materiałów siewnych i wegetatywnych materiałów rozmnożeniowych, 
pszczelarstwa czy akwakultury (IJHARS 2013, s. 20).

Tendencja wzrostowa w Polsce jest widoczna również wśród przetwórni ekologicznych, 
których liczba od 2004 r. wzrosła prawie sześciokrotnie. W 2012 r. działało w kraju 312 
przetwórni ekologicznych. Jedynym odstępstwem od ciągłego wzrostu był rok 2011, w któ-
rym liczba przetwórni zmalała do 270, jednak było to chwilowe osłabienie, które zostało 
nadrobione już w kolejnym roku (por. wykres 2).

Z każdym rokiem wzrasta również wielkość powierzchni użytków rolnych, na których 
prowadzona jest produkcja ekologiczna. Od 2004 r. ekologiczne użytki rolne ośmiokrotnie 
zwiększyły swoją powierzchnię. W 2012 r. wynosiła ona ponad 660 tys. ha, co stanowiło 
3,5% ogółu użytków rolnych w Polsce (por. wykres 3).

Największe powierzchnie ekologicznych użytków rolnych znajdują się w województwie 
zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim, w 2012 r. powierzchnie ekologiczne 
tych dwóch województw stanowiły ok. 38% całkowitej powierzchni ekologicznej w kraju 
(por. wykres 4).

Województwa te charakteryzują się również największą liczbą gospodarstw ekologicz-
nych. W 2012 r. w zachodniopomorskim znajdowało się 2194 gospodarstw z certyfikatem 
ekologicznym (kolejnych 1385 było w trakcie konwersji) natomiast w warmińsko-mazur-
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Wykres 3
Powierzchnie ekologicznych użytków rolnych w Polsce w latach 2004-2012 (w tys. ha)

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 4
Wielkość powierzchni rolnych posiadających certyfikat ekologiczny oraz w trakcie 
konwersji w poszczególnych województwach w Polsce w 2012 roku

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 5
Liczba gospodarstw posiadających certyfikat ekologiczny i starających się o niego 
w poszczególnych województwach w 2012 roku 

Źródło: jak w wykresie 1.

skim certyfikowanych gospodarstw było 2160 (oraz 1633 w trakcie konwersji). Równie wy-
soko w tym zestawieniu znalazło się województwo podlaskie, na terenie którego znajdowało 
się 1911 certyfikowanych gospodarstw (oraz 1013 w trakcie konwersji). Łącznie w tych 
trzech województwach w 2012 r. znajdowało się 40% wszystkich polskich gospodarstw 
ekologicznych (por. wykres 5).

W Polsce do głównych produktów w przetwórniach ekologicznych należą owoce i wa-
rzywa, które w 2012 r. stanowiły 31,6% udziału w branży ekologicznej. Na drugim miejscu 
znalazły się produkty przemiału zbóż (23,6%), następnie mięso (7%), kawa i herbata (5%), 
mleko i sery (4,7%), tłuszcze roślinne i zwierzęce (2,4%), pasze dla zwierząt (0,6%) oraz 
cukier (0,3%), pozostałą część stanowią inne produkty rolno-spożywcze, m.in.: przyprawy, 
soki i napoje, wyroby cukiernicze, dania gotowe i inne przetworzone produkty (IJHARS 
2013, s. 23). 

Rolnictwo ekologiczne w Europie

W 2012 r. w Europie znajdowało się 11,2 mln ha powierzchni ekologicznych, co stanowi-
ło 2,3% całości użytków rolnych. W krajach należących do Unii Europejskiej powierzchnia 
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ekologiczna stanowiła prawie 10 mln ha (5,6% wszystkich użytków rolnych). Powierzchnia 
ta w 42% przeznaczona była na grunty orne, w 44% na pastwiska, a 10% stanowiło trwałe 
plantacje (Willer i in. 2014, s. 200).

W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące ekologicznych gospodarstw i przetwórni oraz 
ekologicznych użytków rolnych w krajach europejskich.

Polska znajdowała się na czwartym miejscu pod względem liczby gospodarstw ekolo-
gicznych. Wśród krajów UE więcej gospodarstw było we Włoszech, Hiszpanii i Francji. 
Również pod względem wielkości powierzchni ekologicznych użytków rolnych Polska za-
jęła w 2012 r. wysokie, piąte miejsce. Na czele listy znajdowała się Hiszpania (1 593 197 
ha), Włochy (1 167 362 ha), Niemcy (1 034 355 ha) oraz Francja (1 032 941ha). Polska, 
posiadając 661 956 ha ekologicznych powierzchni, wyprzedziła takie kraje, jak: Wielka 
Brytania, Austria, Turcja, Czechy czy Szwecja. Jednak pod względem procentowego udziału 
powierzchni ekologicznej w całej powierzchni użytków rolnych Polska na tle innych krajów 
UE kształtuje się poniżej średniej (6,5%).

Zdecydowanym liderem w krajach członkowskich pod względem procentowego udzia-
łu powierzchni ekologicznej względem użytków rolnych jest Austria, której udział wyno-
sił 19,7%. Również wysoko uplasowała się Szwecja (15,6%), Estonia (15,3%), Czechy 
(11,5%) oraz Łotwa (10,8%). Nieosiągalnym dla większości krajów jest udział, niebędące-
go członkiem UE, Liechtensteinu, w którym powierzchnie ekologiczne stanowią aż 29,6% 
wszystkich użytków rolnych. Wysokim, 12% udziałem charakteryzuje się również pozaunij-
na Szwajcaria. Najsłabiej spośród krajów członkowskich wypadła Malta (0,2%), Bułgaria 
(1,3%) oraz Irlandia (1,3%). Do krajów spoza Unii z najniższym udziałem eko-powierzchni 
należą: Serbia (0,1%), Ukraina (0,7%), Mołdawia (0,9%) oraz Macedonia (1,2%).

Na rysunku 1 przedstawiono mapę Europy, na której zaznaczono wielkości powierzchni 
ekologicznych w poszczególnych krajach oraz ich procentowy udział w całkowitej wielko-
ści użytków rolnych. 

Od 2004 r. rynek produktów ekologicznych w Europie wzrósł ponad dwukrotnie i mimo 
panującej w wielu europejskich krajach recesji w 2012 r. odnotowany został 6% wzrost war-
tości sięgającej ok. 22,8 mld euro. Rynek Unii Europejskiej osiągnął wartość 20,9 mld euro, 
co uczyniło go drugim, zaraz po Stanach Zjednoczonych (22,6 mld euro), rynkiem produk-
tów ekologicznych. Największy wzrost wartości rynku produktów ekologicznych w 2012 r. 
został wygenerowany w Finlandii (24%), Norwegii (17%) oraz Holandii (14%). Niemcy, 
będące największym europejskim rynkiem produktów ekologicznych, w 2012 r. osiągnęły 
6% wzrost (Schaack i in. 2014, s. 207-208).

Zainteresowanie żywnością ekologiczną wśród europejskich konsumentów utrzymuje 
się na wysokim poziomie. Co roku odnotowuje się wzrost zainteresowania i troski o spo-
sób produkowania kupowanych przez Europejczyków produktów. W tabeli 2 przedstawiono 
wartości rynków produktów ekologicznych w krajach europejskich, ich udział w całkowitej 
wartości sprzedaży detalicznej oraz średnie wydatki na produkty ekologiczne przeliczone na 
jednego mieszkańca poszczególnego kraju w skali roku. 
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Tabela 1
Liczba gospodarstw i przetwórni ekologicznych oraz wielkość powierzchni 
ekologicznych i ich udział w użytkach rolnych w Europie w 2012 roku  

Państwa
Liczba 

gospodarstw 
ekologicznych

Liczba 
przetwórni 

ekologicznych

Powierzchnie 
ekologicznych użytków 

rolnych (w ha)

Udział powierzchni 
ekologicznych w całości 
użytków rolnych (w %)

Europa 321 630 bd 11 171 413 2,3
UE-27 251 849 36 596 9 950 960 5,6
Średnia UE-27 9 328 1 591 368 554 6,5
Belgia 1 413 *691 59 718 4,4
Bułgaria 2754 81 39 137 1,3
Czechy 3 934 *422 488 658 11,5
Dania 2 651 *517 194 706 7,4
Niemcy 23 032 9183 1 034 355 6,2
Estonia 1 478 72 144 147 15,3
Irlandia *1400 bd *54 122 1,3
Grecja 23 433 1 551 462 618 5,6
Hiszpania 30 462 2 790 1 593 197 6,4
Francja 24 425 8 957 1 032 941 3,8
Włochy 43 852 6 873 1 167 362 9,1
Chorwacja 1 528 bd 31 903 2,4
Czarnogóra *1 646 bd 48 038 2,5
Cypr 719 53 3 923 2,7
Łotwa 3 496 87 195 658 10,8
Litwa 2 527 91 156 539 5,4
Liechtenstein 35 bd 1 086 29,6
Luksemburg 102 bd 3 924 3,0
Węgry 1560 474 130 609 3,1
Macedonia 555 bd 12 731 1,2
Malta 9 *1 26 0,2
Mołdawia *172 bd *22 102 0,9
Holandia 1 646 1 035 48 038 2,5
Austria 21 843 bd 533 230 19,7
Polska 25 944 312 661 956 4,3
Portugalia *2603 bd 200 151 6,0
Rumunia 15 315 105 288 261 2,1
Słowenia 2 682 177 35 101 7,6
Słowacja 365 *41 166 700 8,8
Serbia 1 073 bd 6 340 0,1
Szwajcaria 6 173 bd 125 961 12,0
Finlandia 4 322 351 188 189 8,7
Szwecja 5 601 680 477 685 15,6
Turcja 57 259 bd 523 627 2,2
Ukraina 164 bd 272 850 0,7
Wielka Brytania 4 281 2 052 590 009 3,4

*Dane za rok 2011.
Źródło: opracowano na podstawie: The World of Organic Agriculture 2014; Raport o stanie rolnictwa ekologicz-
nego w Polsce w latach 2011-2012 (2013).
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Rysunek 1
Procentowy udział powierzchni użytków ekologicznych w krajach europejskich 
w 2012 roku

Źródło: FiBL 2013.
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Tabela 2
Sprzedaż produktów ekologicznych w Europie w 2012 roku   

Kraj Sprzedaż detaliczna
(w mln EUR)

Udział w sprzedaży 
detalicznej (w %)

Sprzedaż na osobę 
(EUR-/osoba)

Europa 22 795 - -
UE-27 20 893 - -
Średnia UE-27 774 1,8 37,2
Belgia 417 1,5 38
Bułgaria 7 bd 1
Czechy (2011) 66 0,7 6
Dania 887 7,6 159
Niemcy 7 040 3,7 86
Estonia (2011) 20 1,6 15
Irlandia (2011) 99 0,7 22
Grecja (2010) 60 0,4 5
Hiszpania 998 1 21
Francja 4 004 2,4 61
Włochy 1 885 1,5 31
Chorwacja 104 2,2 25
Cypr (2006) 2 bd 2
Łotwa (2011) 4 0,2 2
Litwa (2011) 6 0,2 2
Liechtenstein 5 bd 129
Luksemburg 75 3,1 143
Węgry (2009) 25 0,3 2
Malta 116 bd bd
Norwegia 209 1,2 42
Holandia 791 2,3 47
Austria 1 065 6,5 127
Polska (2011) 120 0,2 3
Portugalia (2011) 21 0,2 2
Rumunia (2011) 80 0,7 4
Słowenia 44 1,5 22
Słowacja (2010) 4 0,2 1
Serbia (2010) 40 bd 5
Szwajcaria 1 520 6,3 189
Finlandia 202 1,6 37
Szwecja 905 3,9 95
Wielka Brytania 1 950 bd 32

Źródło: opracowano na podstawie: The World of Organic Agriculture 2014. 
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Zdecydowanym europejskim liderem na rynku produktów ekologicznych są Niemcy, 
których wartość eko-rynku w 2012 r. wynosiła 7040 mln euro. Na drugim miejscu znalazła 
się Francja (4004 mln euro) następnie Wielka Brytania (1950 mln euro), Włochy (1885 mln 
euro) i Szwajcaria (1520 mln euro). Największy udział w rynku produktów ekologicznych 
posiada Dania (7,6%), Austria (6,5%) oraz Szwajcaria (6,3%). Wśród krajów o najwięk-
szych wydatkach na osobę na produkty ekologiczne na pierwszym miejscu znalazła się 
Szwajcaria (189,2 euro), Dania (158,6 euro), Luksemburg (143 euro), Liechtenstein (129 euro) 
oraz Austria (127 euro). Polska na tym tle nie wypada najlepiej. Rynek produktów ekolo-
gicznych w 2011 r. wart był 120 mln euro, co stanowiło 0,2% całkowitej sprzedaży deta-
licznej, a przeciętny Polak na eko-produkty wydał zaledwie 3 euro w skali roku, co stanowi 
1/12 średniej unijnej. 

Produktami będącymi pionierami na rynku ekologicznym w Europie były owoce i wa-
rzywa. Obecnie ich udział w rynkach eko-produktów oscyluje między 1/3 a 1/5. Produkty 
te dominują m.in. na rynkach włoskich, irlandzkich, norweskich, szwedzkich oraz niemiec-
kich. Ekologiczne warzywa stanowią od 8% do 12% wszystkich sprzedawanych warzyw na 
rynku w Szwajcarii, Austrii oraz Niemczech. Równie wysoko uplasowały się ekologiczne 
jajka, które w Szwajcarii stanowią 20% rynku produktów ekologicznych, w pozostałych 
krajach udział ten wynosi średnio 10%. Jest to spowodowane wysokim poziomem wraż-
liwości konsumentów na to, w jakich warunkach żyją zwierzęta, jak również gotowością 
europejskich konsumentów do płacenia wyższej ceny za te produkty. W Niemczech cena 
jajka z hodowli ekologicznej jest przynajmniej dwukrotnie wyższa niż jajka z hodowli kon-
wencjonalnej, podobnie sytuacja wygląda w Polsce. 

W wielu krajach, zwłaszcza Europy Północnej, na rynku produktów ekologicznych do-
minuje mleko i produkty mleczne. W wielu krajach udział ekologicznych produktów mlecz-
nych sięga 5% wszystkich produktów mlecznych. W Szwajcarii udział ten sięga nawet 
10%. Z kolei mięso i produkty mięsne mają wysoki udział w rynku ekologicznym w Belgii, 
Holandii, Finlandii oraz Francji. Jednak dla większości krajów ekologiczna przetwórnia mię-
sa i produktów na jego bazie nie jest jeszcze w pełni rozwinięta z uwagi na braki w zdolno-
ściach produkcyjnych oraz znaczącą różnicę w cenie w stosunku do produktów konwencjo-
nalnych, zwłaszcza w przypadku drobiu. Napoje, m.in.: kawa, herbata, kakao, mają średnio 
3-5% udział w rynku produktów ekologicznych. Wyjątkiem jest tu Francja i Chorwacja, 
w których napoje, w tym przede wszystkim wino, stanowią 15% rynku. Natomiast w takich 
krajach, jak Czechy, Finlandia, Norwegia znaczący udział w rynku mają produkty zbożo-
we. Pieczywo stanowi średnio 10% rynku ekologicznego w Szwajcarii, Holandii, Francji, 
Szwecji, Finlandii i Niemczech (Schaack i in. 2014, s. 207-214). 

Podsumowanie

Rynek produktów ekologicznych coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Jego wartość 
w 2012 r. w Europie wynosiła 22,8 mld euro, w tym zdecydowaną większość (20,9 mld 
euro) miały kraje Unii Europejskiej. W Polsce w 2011 r. sprzedaż detaliczna ekologicznych 
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produktów osiągnęła wartość 120 mln euro, tj. 500 mln zł, w 2013 r. wartość ta szacowa-
na była na 550-600 mln zł. Obecnie prognozuje się, że w 2015 r. wartość rynku żywności 
ekologicznej w Polsce wyniesie 700 mln zł (Górnicka 2013). Popyt na produkty oznaczone 
certyfikatem ekologicznym zwiększa się w Polsce z każdym rokiem, a produkty te coraz 
częściej można spotkać nie tylko w specjalistycznych sklepach, ale również w super- i hi-
permarketach, które coraz chętniej powiększają swoją ofertę eko-produktów. Znaczącym 
elementem rozwoju rynku produktów ekologicznych w Polsce są akcje promocyjne orga-
nizowane przez różnego rodzaju instytucje i organizacje, zarówno państwowe, jak i poza-
rządowe, które przyczyniają się do zwiększenia świadomości wśród polskich konsumentów 
powodując zwiększenie zainteresowania eko-produktami. Przedstawione w artykule dane 
pokazują, że rynek produktów ekologicznych dynamicznie się rozwija, a prognozy dotyczą-
ce kolejnych lat nie przewidują zmian tej tendencji.
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Organic Agriculture and Market in Poland against the Background  
of Other European Countries

Summary 

Organic food is getting more popular among Europeans. In accordance with 
data of the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), the organic market in 
Europe since 2004 has increased by 9% every year. In Poland, along with growing 
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interest in healthy lifestyle and diet, the significance of certified products is also 
increasing. The main purpose of the article is to present changes in the organic sec-
tor in Poland against the background of other European countries during last ten 
years. In the article, there were used data of the newest agriculture’s reports, as well 
as reports of the institutions that are directly connected with the organic market in 
Europe.

Key words: organic agriculture, organic products, organic market.

JEL codes: Q3, Q57

Органическое сельское хозяйство и рынок экопродуктов  
в Польше на фоне других европейских стран

Резюме

Экологические продукты питания завоевывают все бóльшую популяр-
ность среди европейцев. Согласно данным Исследовательского нститута по 
органическому сельскому хозяйству (FiBL) рынок экопродуктов в Европе  
с 2004 г. увеличивается в среднем на 9% в год. Также в Польше, наряду  
с растущим интересом к здоровому стилю жизни и питанию, наблюдается 
рост значения продуктов, обладающих сертификатом органического сельско-
го хозяйства. Цель статьи – представить изменения, какие произошли в тече-
ние последних 10 лет в секторе органического сельского хозяйства в Польше 
на фоне других европейских стран. В статье использовали данные из новей-
ших отчетов учреждений, непосредственно связанных с рынком экологиче-
ских продуктов в Европе.

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, экологические продук-
ты, экологический рынок.
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