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1. Wprowadzenie
Przedkładany raport z realizacji projektu „Instrumenty efektywnego wsparcia instytucjonalnego, prawnego i finansowego na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego,
w szczególności na rzecz grup i organizacji producentów ekologicznej żywności –
międzynarodowa analiza porównawcza krajowych systemów wsparcia rolnictwa
i przetwórstwa ekologicznego oraz stworzenie benchmarku dla rozwiązań polskich”
to kontynuacja poszukiwań inspiracji i wskazówek do poprawy warunków rozwoju
produkcji żywności ekologicznej w Polsce prowadzonych konsekwentnie od kilku już
lat przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN).
O ile wcześniejsze projekty badawcze skupiały się na analizie czynników krajowych,
o tyle ten raport jest oparty o analizę uwarunkowań w wybranych krajach: Austrii,
Niemczech (Bawaria), Włoszech i Irlandii.
Jest to kontynuacja i rozszerzenie badań prowadzonych w ramach wcześniej
zrealizowanych projektów na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
– „Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego – analiza wybranych
przypadków” z 2013 r.1;
– „Prorozwojowe wykorzystanie rolnictwa ekologicznego w polityce i działaniach
samorządów lokalnych – analiza wybranych przypadków” z 2016 r.2;
– „System transferu wiedzy w rolnictwie ekologicznym – określenie barier rozwoju rynku” z 2017 r.3. W tym nurcie tematycznym mieści się także projekt
zrealizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w ramach „KSOW Podlasie” w 2018 r. pt. „Bariery związane z produkcją żywności
ekologicznej w województwie podlaskim – specyfika rolnictwa ekologicznego
i jego uwarunkowania rozwojowe”. Problematyka ekologiczna była uwzględniana

http://admin.www.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/Malgosia/Raport_ekologiczny_
2016.pdf [dostęp: 24.09.2019].
2
http://irwirpan.waw.pl/polski/IRWiR_PAN_raport_Rolnictwo_ekologiczne_czynnikiem_
rozwoju_lokalnego.pdf [dostęp: 24.09.2019].
3
http://www.irwirpan.waw.pl/563/badania/marketing-promocja-oraz-analiza-rynku-analiza-rynku-produkcji-ekologicznej-w-polsce-w-tym-okreslenie-szans-i-barier-dla-rozwoju-tego-sektora-produkcji-system-transferu-wiedzy-w-rolnictwie-ekologicznym-okreslenie-barier-rozwoju-rynku [dostęp: 24.09.2019].
1
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w innych badaniach IRWiR PAN, np. w projekcie „Uwarunkowania ekonomiczne
i społeczne rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce”4.
W ramach każdego z ww. badań – bez względu na zakres przedmiotowy, strukturę
badanych i lokalizację – wśród wyników i rekomendacji można znaleźć dotyczące
słabości instytucjonalnego wsparcia dedykowanego producentom ekologicznym
produkującym na rynek oraz konieczności stworzenia tego typu narzędzi w Polsce, w ramach lub niezależnie od istniejących regulacji Wspólnej Polityki Rolnej.
Widoczna jest już tendencja systemu z gospodarstw rolnych, którzy korzystali
z działań wspierających rolnictwo ekologiczne, nie po to, by wytwarzać żywność
ekologiczną, ale po to, by brać dopłaty. Wycofywanie tej grupy z systemu produkcji
ekologicznej jest widoczne w okresie jednoczesnego spadku liczby gospodarstw
ekologicznych i wzroście produkcji.
W projekcie badawczym, opisanym w tym raporcie, przeanalizowano informacje
pozyskane w czterech krajach oraz w Polsce, co pozwala określić najlepsze z punktu
widzenia rozwoju rynku ekologicznej żywności i najbardziej efektywne instrumenty
wsparcia rynku produkcji ekologicznej żywności, w szczególności dotyczące grup
i organizacji ekologicznych producentów. Analiza dotyczy zarówno krajowych
instrumentów wsparcia (komplementarnych względem Wspólnej Polityki Rolnej),
jak i mechanizmów funkcjonujących w ramach WPR (np. zawartych w programach
dedykowanych rozwojowi obszarów wiejskich). Informacje uzyskane w ramach
projektu mogą posłużyć do stworzenia lub poprawienia istniejących rozwiązań krajowych w tym zakresie. Swoje propozycje zespół badawczy zawarł w rekomendacjach.

1.1. Rola rolnictwa ekologicznego i jego znaczenie w Strategii
Odpowiedzialnego Rozwoju
Rolnictwo ekologiczne, oprócz swojego podstawowego celu, jakim jest produkcja
wysokojakościowej żywności powstającej z naturalnych surowców i w poszanowaniu
naturalnych cyklów życiowych, ma spełniać również inne role. Do tych ostatnich
należy zaliczyć w szczególności:
− zwiększanie dochodów rolniczych (wyższa wartość dodana produkcji ekologicznej
i wyższa cena produktów ekologicznych niż konwencjonalnych odpowiedników);
− wzrost i dywersyfikacja zatrudnienia na obszarach wiejskich (przy produkcji
intensywnej potrzeba więcej osób do pracy, rolnictwo ekologiczne pozytywnie
wpływa na rozwój agroturystyki i turystyki oświatowo-ekologicznej);
− troska i dbanie o środowisko oraz o krajobraz (wykorzystywanie rodzimych ras
zwierząt i odmian roślin, pozytywny wpływ na ochronę zasobów gleby i wody,
4
http://www.irwirpan.waw.pl/564/badania/marketing-promocja-i-analiza-rynku-analiza-ekonomicznych-uwarunkowan-produkcji-w-wybranych-typach-gospodarstw-ekologicznych-uwarunkowania-ekonomiczne-i-spoleczne-rozwoju-rolnictwa-ekologicznego-w-polsce [dostęp:
24.09.2019].
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zachowanie tradycyjnie wiejskiego krajobrazu poprzez wykorzystanie naturalnych
procesów produkcyjnych);
− rozwój łańcuchów żywnościowych, w szczególności w skali lokalnej (wykorzystywanie różnorodnych kanałów zbytu: sprzedaż bezpośrednia, lokalne bazary,
zaopatrzenie miejscowej gastronomii, stołówek szkolnych i świetlic).
Wymienione role nałożone na sektor rolnictwa ekologicznego przez ustawodawców i decydentów mogą być możliwe do spełnienia wtedy, gdy sektor ten będzie się
nieustająco rozwijał, a w jego ramach – w sposób maksymalnie efektywny, a zarazem
w poszanowaniu towarzyszących produkcji ekologicznej zasad – będzie wzrastać
produkcja ekologicznej żywności. To ostatnie nie będzie możliwe bez zorganizowanej
i zinstytucjonalizowanej formy współpracy rolników i przetwórców ekologicznych.
Jak napisano w raporcie z badań IRWiR PAN z 2016 r., bez kooperacji i konsolidacji
sił nie jest możliwe rzeczywiste urynkowienie produkcji oraz wykorzystanie wszelkich
możliwości rozwojowych pozytywnie przekładających się na jakość i poziom życia
mieszkańców wsi. Tylko poprzez wspólne działanie można zapewnić: odpowiedni
poziom i stałą jakość produkcji, gwarancję ceny, opłacalność koniecznych do poniesienia inwestycji, minimalizację jednostkowych kosztów stałych. Wreszcie tylko za
sprawą grupy jest możliwe właściwe wykorzystanie lokalnego zasobu rozwojowego,
jakim może stać się rolnictwo ekologiczne. Warto wspomnieć, że silna organizacja
społeczna (tu producentów ekologicznej żywności) jest na terenie swojego działania
poważnym partnerem dla władz samorządowych, co dodatkowo pomaga w realizacji
zasad dobrego rządzenia.
Kwestie dotyczące rolnictwa ekologicznego, grup producentów rolnych, wykorzystania lokalnych potencjałów czy konsolidacji branży żywności wysokiej jakości
(w tym rolnictwa ekologicznego) zostały również uwzględnione, zaakcentowane
i wskazane jako warte wsparcia i realizacji w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
(SOR) przyjętej przez rząd w lutym 2017 r. i wyznaczającej kierunki rozwojowe do
2020 r. z perspektywą do 2030 r. Za jeden z projektów strategicznych w Strategii
Odpowiedzialnego Rozwoju uznano: Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2014–2020 – rozwój rolnictwa ekologicznego oraz
rynku żywności ekologicznej. Podstawowe jest również przyjęte w SOR założenie,
że rozwój obszarów wiejskich ma się odbywać głównie poprzez wykorzystanie tzw.
endogenicznych potencjałów wsi, a więc naturalnych zasobów, którymi dysponuje
polska wieś. Do tych ostatnich z pewnością należą wyjątkowe produkty żywnościowe – czyli także te, których jakość została potwierdzona poprzez posiadanie
certyfikatu produkcji ekologicznej. Zdaniem autorów SOR „przedsiębiorcy powinni
szerzej wykorzystywać lokalne potencjały prorozwojowe w prowadzonej działalności
gospodarczej. Dotyczy to zarówno dostępnych zasobów pracy, jak również lokalnych
i regionalnych instytucji prorozwojowych, zasobów środowiska oraz tradycji jako
nośnika przewagi konkurencyjnej. Wykorzystanie lokalnego potencjału przyczynić
się ma zarówno do rozwoju samych przedsiębiorstw, jak również regionu”.
Najważniejsze informacje dla rozwoju branży produktów wysokiej jakości znajdują się w obszarze SOR dedykowanym rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw
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(MŚP) oraz „trwałemu wzrostowi gospodarczemu opartemu coraz silniej o wiedzę,
dane i doskonałość organizacyjną”. Wydaje się, że autorzy Strategii z automatu zaliczyli cały sektor produkcji rolno-spożywczej – w tym produkcji żywności wysokiej
jakości – do sektora MŚP. Ich zdaniem „kluczowe jest zwiększanie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz producentów rolno-spożywczych poprzez poprawę
ich dochodowości, integrację łańcucha żywnościowego i bardziej sprawiedliwy
podział wartości dodanej w tym łańcuchu, oparty na zasadzie partnerstwa”. Wśród
planowanych działań – w ramach dwóch tzw. obszarów interwencji pod nazwami
„Konkurencyjne gospodarstwa rolne i producenci rolno-spożywczy” oraz „Wsparcie
lokalnych motorów przedsiębiorczości” – znalazły się m.in. takie działania, które do
sektora żywności wysokiej jakości można odnieść bezpośrednio, jak też takie, które
będą miały pośredni wpływ na rozwój tej branży. Wśród nich warto wymienić m.in.:
– wspieranie wytwarzania i dystrybucji produktów o wysokiej jakości i poziomie
innowacyjności, m.in. tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych;
– modernizację i zmiany strukturalne w rolnictwie oraz wzmocnienie procesów
integracji poziomej i pionowej na rynku rolnym w celu wzrostu efektywności
ekonomicznej i produktywności gospodarki rolno-żywnościowej;
– rozwój innowacyjnych działań promocyjnych artykułów rolnych, który przyczyni
się do wsparcia bezpieczeństwa żywności i jej jakości oraz rynkowego ukierunkowania produkcji;
– wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolno-spożywczych – wsparcie dla lokalnego
przetwórstwa, handlu detalicznego prowadzonego przez rolników, a także sprzedaży i dostaw bezpośrednich (również z wykorzystaniem potencjału internetu);
– wsparcie lokalnych i regionalnych instytucji otoczenia biznesu – inicjatywy klastrowe, profesjonalne usługi dla przedsiębiorców i gospodarstw rolnych, także
poprawa ich dostępności dla przedsiębiorców z obszarów wiejskich (również
z wykorzystaniem potencjału internetu);
– wspieranie sieciowej kooperacji pomiędzy Instytucjami Otoczenia Biznesu,
przedsiębiorcami (w tym producentami rolno-spożywczymi) oraz Specjalnymi
Strefami Ekonomicznymi;
– wykorzystanie potencjału rolnictwa do prowadzenia działalności gospodarczej
towarzyszącej produkcji rolniczej, a także wspierania pozarolniczej przedsiębiorczości;
– wykorzystanie potencjału polskich firm rodzinnych do rozwoju lokalnych i regionalnych łańcuchów wartości – integracja przedsiębiorców wokół lokalnych
i regionalnych czempionów gospodarczych.
Jak widać, działania na rzecz rozwoju sektora produkcji żywności wysokiej jakości według SOR mają odbywać się wieloetapowo i w bardzo zróżnicowany sposób.
W dużej mierze są one ukierunkowane na grupy i organizacje producentów lub
możliwe do wdrożenia tylko przy udziale tych ostatnich. Poprzez silne i jednoznaczne
zaakacentowanie roli rolnictwa ekologicznego i żywności wysokiej jakości w SOR
należy również podkreślić kluczową rolę, jaką w rozwoju branży powinny odgrywać
silne grupy i organizacje działające w ekologicznym sektorze rolnictwa i przetwórstwa.
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Choć rolnictwo ekologiczne, stanowiące kilka procent wszystkich europejskich
upraw, zapewne długo jeszcze nie będzie odgrywać wiodącej roli w wyznaczaniu
trendów rozwojowych całej unijnej branży rolnej, to jednak, jak się wydaje, może
stać się ważnym elementem eksportowym pozytywnie oddziałującym na wizerunek
całej polskiej branży rolno-spożywczej oraz czynnikiem wpływającym na szeroko
rozumiany rozwój obszarów wiejskich, w szczególności w skali lokalnej – odpowiada
to również narracji wspomnianej wcześniej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.
Już w preambule do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 podkreśla się nie tylko znaczenie
rolnictwa ekologicznego dla wielofunkcyjności europejskiej branży rolnej, ale także
jego rolę jako czynnika mogącego wpływać na rozwój obszarów wiejskich.
Zarazem nie do przecenienia jest rola rolnictwa ekologicznego jako swoistego
„pola doświadczalnego”, na którym są testowane nowoczesne – a równolegle naturalne
i ekologiczne – metody upraw i hodowli, które docelowo mogą znaleźć zastosowanie
także w szerszym użyciu poprzez ich zastosowanie w rolnictwie konwencjonalnym – z korzyścią dla szeroko rozumianego środowiska, dobrostanu zwierząt oraz
zdrowia konsumentów. Dzięki wynikom badań projektów realizowanych przez
IRWIR PAN można stwierdzić, że rolnictwo ekologiczne, które z samej swej definicji jest nacechowane wielofunkcyjnością – co zostało pokazane wcześniej – może
jednocześnie spełniać rolę czynnika, który poprzez swoją naturę i specyfikę zwiększa
dochody poszczególnych gospodarstw (poprzez większą wartość dodaną produkcji
ekologicznej), jak również generuje rozwój i wzrost społeczno-ekonomiczny oraz
poprawia atrakcyjność obszarów wiejskich, na których produkcja ekologiczna stała
się zorganizowaną formą działalności, a także – last but not least – wpływa na wzrost
innowacyjnych rozwiązań stosowanych w całym rolnictwie.

1.2. Założenia, cele i efekty badania
W takim kontekście wydaje się niezwykle istotne zweryfikowanie, jak w krajach,
w których rolnictwo ekologiczne i rynek ekologicznej żywności prężnie się rozwijają,
wspiera się tworzenie i funkcjonowanie grup i organizacji zrzeszających producentów (rolników i przetwórców) ekologicznej żywności oraz jakie narzędzia zostały
zaimplementowane, aby efektywnie pomagać w tworzeniu całego rynku produktów
„bio”. Weryfikacji poddano zarówno rozwiązania i uwarunkowania prawne, jak
i instytucjonalne oraz finansowe, w szczególności te związane z działalnością grup
i organizacji ekologicznych. Przeanalizowano również mechanizmy krajowego –
często komplementarnego względem mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej –
wsparcia na rzecz produkcji ekologicznej żywności.
Celem i efektem prowadzonych badań jest przygotowanie swoistego benchmarku
dla rozwiązań polskich w zakresie możliwych do wdrożenia efektywnych instrumentów wsparcia instytucjonalnego, prawnego i finansowego na rzecz rozwoju rolnictwa
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ekologicznego – w szczególności narzędzi dedykowanych grupom i organizacjom
producentów ekologicznej żywności. Wdrożenie takich mechanizmów z pewnością mogłoby pozytywnie wpłynąć na cały rynek ekologicznej żywności w Polsce,
zwiększyć dynamikę jego rozwoju poprzez kooperację i konsolidację branży, a także
wspomóc w realizacji działań zaplanowanych i opisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Prezentowany projekt jest rozwinięciem, uzupełnieniem i kontynuacją trzech
projektów realizowanych przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii
Nauk na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
– w 2013 r. projektu pt. „Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego –
analiza wybranych przypadków”;
– w 2016 r. projektu pt. „Prorozwojowe wykorzystanie rolnictwa ekologicznego
w polityce i działaniach samorządów lokalnych – analiza wybranych przypadków”;
– w 2017 r. projektu pt. „System transferu wiedzy w rolnictwie ekologicznym –
określenie barier rozwoju rynku”;
a także projektu realizowanego przez IRWiR PAN na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach „KSOW Podlasie”:
– w 2018 r. pt. „Bariery związane z produkcją żywności ekologicznej w województwie podlaskim – specyfika rolnictwa ekologicznego i jego uwarunkowania
rozwojowe”.
Efektem finalnym projektu zrealizowanego w 2013 r. był raport „Rolnictwo
ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego”, który posłużył do przygotowania przez
resort rolnictwa „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego
w Polsce na lata 2014–2020”.
W wyniku projektu zrealizowanego w 2016 r. przedstawiono szereg rekomendacji, mających na celu zwiększenie zaangażowania różnych instytucji, głównie władz
samorządowych, ale także resortów centralnych i ośrodków doradztwa rolniczego
(ODR), na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego. W 2017 r. zespół badawczy skupił
się na opisaniu potrzeb i barier w zakresie rozwoju transferu wiedzy w rolnictwie
ekologicznym. W badaniu w 2018 r. skupiono się na instytucjonalnych barierach
rozwojowych rolnictwa ekologicznego i możliwych rozwiązaniach na rzecz poprawy
skali produkcji żywności ekologicznej w odniesieniu do instrumentarium pozostającego w gestii władz samorządowych szczebla wojewódzkiego. W ramach każdego
z ww. badań – bez względu na zakres tematyczny (przedmiotowy), strukturę badanych (podmiotowy) i lokalizacyjny (geograficzny) – wśród wyników i rekomendacji
można znaleźć dotyczące (odpowiednio) słabości instytucjonalnego wsparcia dedykowanego producentom ekologicznym produkującym na rynek oraz konieczności
stworzenia tego typu narzędzi w Polsce, w ramach lub niezależnie od istniejących
regulacji Wspólnej Polityki Rolnej.
Na podstawie wyników zrealizowanych w poprzednich latach badań terenowych
uznano, że zorganizowane i skonsolidowane w skali lokalnej środowisko rolników
i przetwórców ekologicznych jest czynnikiem wpływającym pozytywnie na rozwój
lokalny, a także – w skali ogólnokrajowej – stanowi warunek konieczny do zwiększenia
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wolumenu produkcji polskiej żywności ekologicznej. Dzięki współpracy i konsolidacji
działań zwiększają się dochody rolników i osób, które znajdują w gospodarstwach
rolników zatrudnienie, w optymalny sposób wykorzystuje się potencjał gospodarstw
rodzinnych (szczególnie o niewielkim areale), zmniejsza się bezrobocie, aktywizuje
mieszkańców, zapobiega wyludnianiu się obszarów wiejskich. Wykazano także, że
rolnictwo ekologiczne jest czynnikiem rozwojowym, którego wykorzystanie w dużej
mierze zależy od polityki rozwoju lokalnego prowadzonej przez władze lokalne i skutecznie realizowaną politykę rozwojową (oraz towarzyszące jej instrumentarium)
na szczeblu krajowym. Aby jednak móc wykorzystać możliwości, jakie dla rozwoju
obszarów wiejskich stwarza rolnictwo ekologiczne, zalecono – w każdym z trzech
raportów zawierających wnioski z badań i rekomendacje – zwiększenie i zmianę
zasad oraz form wsparcia na rzecz grup producentów i organizacji zrzeszających
producentów ekologicznej żywności (uznając ten typ wsparcia za warunek sine qua
non efektywnego, tj. prorynkowego rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce).
Przykładowo w 2017 r. za kluczowe dla efektywnego i dopasowanego do rzeczywistych potrzeb transferu wiedzy w rolnictwie ekologicznym uznano istnienie
wszelkich form zrzeszeń rolników, producentów i przetwórców ekologicznych.
Grupom i zrzeszeniom producentów nie tylko łatwiej nawiązać współpracę z uczelniami i instytutami w celu znalezienia rozwiązań naukowych problemów dręczących
rolników i producentów ekologicznych, lecz także prościej zorganizować fachowe
doradztwo dla swoich członków. Do wykorzystania – jako inspiracja w tym zakresie – mogą posłużyć rozwiązania włoskie: we Włoszech istnieje naprawdę dobry
program (uregulowany ustawowo), który jest fundowany przez ministerstwo. Oprócz
ministerstwa funkcjonuje również konsorcjum powołane przez różne instytucje –
stowarzyszenia producentów, handlowców, naukowców itd., mające na celu rozwiązywanie problemów we współpracy z naukowcami. Każdy członek konsorcjum
uiszcza wkład pieniężny, zebrane zaś środki są przeznaczane na finansowanie różnych
projektów (z dofinansowaniem ministerstwa) (indywidualny wywiad pogłębiony
zrealizowany w 2017 r.).
Liczba grup i zrzeszeń rolników oraz przetwórców ekologicznych, jak również
efektywność działania wielu z nich pozostawiają w Polsce wiele do życzenia. Problemy
ze zrzeszaniem się i zorganizowanym funkcjonowaniem (w formie np. grup czy
spółdzielni) zostały także zdiagnozowane jako jedna z istotnych przeszkód w dynamicznym rozwoju produkcji ekologicznej żywności na Podlasiu – w ramach badania
realizowanego w 2018 r. W związku z tym powinny zostać określone najważniejsze
bariery w rozwoju organizowania się rolników i przetwórców – w tym dogłębna
analiza struktur organizacji i występujących problemów oraz barier rozwojowych.
W kolejnym kroku należy przystąpić do efektywnego eliminowania tych ostatnich.
Powinno się także wprowadzić dodatkowe wsparcia stricte dedykowane działalności
administracyjnej i inwestycyjnej grup skupionych wokół ekologicznej żywności oraz
zaproponować rozwiązania instytucjonalne w zakresie efektywnych metod wsparcia
w całym rolnictwie ekologicznym (za efektywne uznać należy takie wsparcie, które
zwiększa potencjał i wolumen produkowanej w kraju i wprowadzanej na rynek
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żywności ekologicznej). W realizacji tej rekomendacji z pewnością będzie przydatna
wiedza na temat najlepszych dobrych praktyk i przykładów instrumentów wsparcia
rolnictwa ekologicznego zagranicą, w szczególności w zakresie funkcjonowania
grup, organizacji i zrzeszeń producentów ekologicznej żywności – analiza powinna
być przeprowadzona w krajach o proporcjonalnie (w stosunku do Polski) większej
wartości produkcji ekologicznej żywności.
Zrealizowane przez Zespół badawczy projekty, a także inne badanie w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej przeprowadzone przez IRWiR PAN, dają
dobrą i solidną podstawę do wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań oraz
rekomendacji.
1.2.1. Metody i narzędzia badawcze, dobór próby
Coraz większego znaczenia we współczesnej ekonomii nabierają badania porównawcze, stające się obok indukcji i dedukcji trzecią dużą grupą metod o uniwersalnym
zastosowaniu5. Należy pamiętać, że nie wszystko jest porównywalne (nie wolno
np. porównywać zjawisk w skali mikro i makro). Duże różnice między porównywanymi strukturami i zjawiskami gospodarczymi nie mogą prowadzić do błędnych
wniosków, że są one nieporównywalne6. Porównuje się ze sobą czynniki produkcji,
produkty i usługi, całe sektory i gałęzie gospodarki, regiony gospodarcze i całe

5
Podstawową tezą nowej ekonomii instytucjonalnej jest twierdzenie, że najlepszy nawet
kształt norm formalnych nie wystarczy do uregulowania relacji między podmiotami (Tylec, 2016).
6
Metody analiz porównawczych – zagadnienia kluczowe według Jana Burnewicza (2007/2008):
1) Istota: analiza poszczególnych przypadków i ustalenie podobieństw, różnic lub ich rangi według
określonych kryteriów.
2) Porównywalność: konfrontacja ze sobą tylko przedmiotów lub zjawisk tej samej kategorii (nie
można porównać np. brylantów z koralami, czynników produkcji z produktami itp.).
3) Główne pytania: 1. Co porównywać?, 2. Po co porównywać? 3. Jak porównywać?
4) Charakter porównań: 1. makroekonomiczne mają charakter porównań międzynarodowych
(porównania całych państw, rankingi konkurencyjności), 2. sektorowe mają również charakter
głównie międzynarodowy (np. porównanie sektorów informatycznych państw), 3. mikroekonomiczne polegają na porównaniu przedsiębiorstw zarówno w skali krajowej, jak i w skali
międzynarodowej.
5) Tworzenie benchmarków (idealnych wzorców): 1. Realny wzorzec – identyfikacja produktu
lub firmy faktycznie najlepszej w sektorze, 2. Teoretyczny wzorzec – abstrakcyjny model, do
którego należy dążyć, starając się nabyć jego cechy.
6) Wskaźniki szczegółowe charakteryzujące benchmarki – 1. Porównanie podstawowych cech
porównywanych rzeczy lub zjawisk (np. produktywność, innowacyjność), 2. Porównanie
sztucznie skonstruowanych proporcji (np. liczba wypadków drogowych na 1 mln mieszkańców albo na 10 tys. pojazdów, albo na 100 km dróg – otrzymuje się dla tego samego zestawu
państw bardzo różne wyniki).
7) Wnioskowanie benchmarkingowe: 1. Czy benchmark jest przenośny, 2. Co należy u siebie
zmienić, 3. Jakie warunki muszą być spełnione, by naśladować benchmark?

Wprowadzenie
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państwa lub ich ugrupowania (Burnewicz, 2007/2008). Szczególną metodą badań
porównawczych w ekonomii stał się benchmarking, który polega na poszukiwaniu
w dużej zbiorowości ekonomicznej wzorca do naśladowania (nigdy nie jest nim
wielkość statystycznie średnia).
Benchmarking to rodzaj analizy porównawczej z najlepszymi, wykorzystywanej
jako narzędzie zarządzania, ściślej zarządzania z wykorzystaniem metod jakościowych
(swego rodzaju „pozytywne podglądactwo”). Celem jest porównywanie własnych
systemów organizacyjnych i typów zachowań z najlepszymi, a następnie ich udoskonalanie przez uczenie się od innych. Jest to proces systematycznego porównywania
firmy, instytucji lub sektora z innymi albo porównywania ze sobą różnych działów
jednego przedsiębiorstwa lub instytucji, aby ustalić, jaki jest jego stan obecny i czy
potrzebna jest jakaś zmiana. Zazwyczaj poszukuje się przykładów większej efektywności działania, co pozwala na naśladowanie najlepszych rozwiązań, a nawet
na ich dalsze doskonalenie.
Benchmarking to proces polegający na doskonaleniu efektywności własnej organizacji/instytucji poprzez identyfikowanie, analizowanie, adaptowanie i wdrażanie
rozwiązań stosowanych przez organizacje najbardziej efektywne. Polega na dokładnym analizowaniu osiągnięć podmiotu lub instytucji w zakresie określonego czynnika sukcesu i poszukiwania takiej podstawy odniesienia, która umożliwiałaby mu
znaczne ich poprawienie. Benchmarking pozwala na wykorzystywanie istniejących
rozwiązań i doświadczeń. Przyczynia się zatem do upowszechniania efektywnych
metod działania, przyspieszając standaryzację procesów (zarządzania, produkcji,
organizacji pracy, przekazywania informacji itd.), których dotyczy (Rosińska, 2008).
Jako że brak wcześniejszych, polskich badań, z których dorobku można by
korzystać, formułując bardziej precyzyjne hipotezy w zakresie objętym zaproponowanym tematem, najbardziej celowym staje się wykorzystanie przydatnych w takich
sytuacjach badań porównawczych wspartych badaniami jakościowymi. Ze względu
na podjęcie nowej tematyki badań uzasadnione jest założenie, że lepiej zacząć od
pogłębionej analizy mniejszej liczby przypadków niż badać powierzchniowo dużą
próbę, nie docierając do ważnych, lecz wymagających pogłębionych metod zagadnień.
Badania jakościowe zakładają, że wiele spraw lepiej bada się poprzez dogłębne zrozumienie rzeczywistości w oczach aktorów społecznych danej zbiorowości. Do analizy
zrekonstruowanej w badaniu rzeczywistości posłużą głównie teorie i koncepcje
ekonomii instytucjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem instytucjonalnej analizy porównawczej. Dla pogłębionego zbadania zagranicznych (w poszczególnych,
wybranych do badania państwach) realiów związanych ze wsparciem i funkcjonowaniem grup oraz organizacji producentów ekologicznych, użyte zostaną typowe
dla badań jakościowych techniki badawcze: indywidualnego wywiadu pogłębionego
(IDI)7, analizy danych zastanych oraz zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI)8.

7
8

Skrót IDI pochodzi od ang. nazwy – in depth interview.
Skrót FGI pochodzi od ang. nazwy – focus group interview. Zwany także badaniem fokusowym.
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1.2.2. Wybór narzędzia badawczego i dobór próby
Jak wspomniano, w badaniu zastosowano cztery rodzaje narzędzi typowych dla
badań jakościowych dopasowanych do przedmiotu badań. Są to:
− analiza danych zastanych;
− zogniskowany wywiad grupowy (tzw. FGI);
− indywidualny wywiad pogłębiony (tzw. IDI);
− instytucjonalno-prawna analiza porównawcza.
Takie podejście umożliwiło pogłębienie wiedzy o badanym zagadnieniu i może
przyczynić się w przyszłości do przygotowania narzędzia do badań ilościowych.
Dzięki ich zastosowaniu jest możliwe przygotowanie benchmarku – kompleksowej
analizy w zakresie rozwiązań dedykowanych grupom i organizacjom działającym
w sektorze ekologicznej żywności.
Przy tego rodzaju badaniu uzasadnione jest, aby próbę dobrać w sposób celowy.
Do próby celowej badacz dobiera jednostki tak, by były one najbardziej użyteczne lub
reprezentatywne. Ponieważ kryteria doboru do próby celowej nie są jednoznaczne,
dlatego nie można określić prawdopodobieństwa, z jakim dana jednostka (tu: kraj)
znajdzie się w próbie. Czterech ekspertów zajmujących się rynkiem i rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz posiadających doświadczenia międzynarodowe, w tym
przedstawiciel resortu rolnictwa (IJHARS), w ramach tzw. panelu eksperckiego
wskazało lokalizacje/państwa, w których przeprowadzenie badania pozwoliłoby
na przygotowanie benchmarku dla rozwiązań krajowych. Wybór poszczególnych
państw wiązał się też ze wskazaniem osób, z którymi warto przeprowadzić badania
jakościowe w poszczególnych lokalizacjach (np. przedstawicielami administracji
państwowej odpowiadającej za sektor rolnictwa ekologicznego, organizacji zrzeszających producentów ekologicznej żywności lub reprezentującymi ich interesy).
Do badań wybrano państwa charakteryzujące się rozwiniętym lub dynamicznie się
rozwijającym sektorem ekologicznej żywności: Austrię, Bawarię w Niemczech, Irlandię
i Włochy. Piątym krajem – na zasadach analizy porównawczej – jest Polska. Punktem
wyjścia do badań w każdej lokalizacji była analiza danych zastanych. Następnie w konkretnych lokalizacjach przeprowadzono badania jakościowe – pogłębione wywiady
indywidualne, a w przypadku Włoch i Irlandii również badanie fokusowe (FGI). Badanie
fokusowe zastosowano także podczas doboru próby krajów, wybranych na podstawie
rekomendacji tzw. panel ekspertów (swoisty zogniskowany wywiad grupowy – FGI)9. Na
podstawie analizy danych zastanych oraz badań jakościowych (IDI i ew. FGI) pozyskano
informacje na temat regulacji prawnych i finansowych oraz rozwiązań instytucjonalnych
związanych z sektorem ekologicznej żywności w poszczególnych państwach. Na ich
podstawie przeprowadzono – w oparciu o przygotowane narzędzie badawcze w formie
wypracowanej przez zespół tabeli10 – instytucjonalno-prawną analizę porównawczą.
Patrz Załącznik 2. Wyniki panelu ekspertów.
Patrz Załącznik 1. Działania podażowe i popytowe stymulujące rozwój sektora ekologicznej
żywności.
9

10

2. Charakterystyka rolnictwa ekologicznego w Polsce
2.1. Ekologiczne gospodarstwa rolnicze
Według Komisji Kodeksu Żywnościowego Światowej Organizacji ds. Rolnictwa i Żywności (The Food and Agriculture Organization, FAO) oraz Światowej Organizacji
Zdrowia (World Health Organization, WHO) rolnictwo ekologiczne to całościowy
system gospodarowania, wspierający różnorodność biologiczną, cykle ekologiczne
oraz biologiczną aktywność gleby. Z kolei według Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (The International Federation of Organic Agriculture Movements, IFOAM) rolnictwo ekologiczne to zbiór różnych szczegółowych koncepcji
gospodarowania, zgodnych z wymaganiami gleby, roślin i zwierząt. Jego nadrzędnym celem jest produkcja żywności wysokiej jakości, przy zachowaniu równowagi
biologicznej w środowisku przyrodniczym1.
Za gospodarstwo ekologiczne uważa się gospodarstwo stosujące ekologiczne
metody produkcji rolniczej, które posiada certyfikat nadany przez jednostkę certyfikującą. Jest ono alternatywą dla gospodarstwa rolnictwa konwencjonalnego.
Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce w latach 2002–2013 wzrosła ponad
trzynastokrotnie, do prawie 27 tys. Powierzchnia tych gospodarstw kształtowała się
od 44 tys. ha w 2002 r. do 670 tys. ha w 2013 r.
Jednakże kolejne lata przyniosły redukcję liczby gospodarstw ekologicznych
o 24%, do 20 tys. w 2017 r., a areał użytków zmniejszył się o 26%, do 495 tys. ha.
Przyczyny tego zjawiska mogą być związane z wstrzymaniem produkcji ekologicznej przez część gospodarstw wraz z końcem dopłat po okresie pięcioletnim,
zmianami w systemie płatności bezpośrednich (np. wprowadzenia degresywności
dopłat dla gospodarstw powyżej 50 ha), przechodzeniem na emeryturę doświadczonych rolników i brakiem następców, rosnącą biurokracją w systemie rolnictwa
ekologicznego, embargiem ze strony Rosji oraz trudnościami z uzyskaniem opłacalności przy niewielkiej skali produkcji w kolejnych latach. Z systemu produkcji
ekologicznej wycofały się gospodarstwa, które były nastawione głównie na dopłaty,
a nie na produkcję i sprzedaż.

https://www.modr.mazowsze.pl/doradztwo-pdr/ekologia-i-srodowisko/rolnictwo-ekologiczne/15-rolnictwo-ekologiczne [dostęp: 24.09.2019].
1
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Rycina 1. Liczba w tys. i powierzchnia w tys. ha gospodarstw ekologicznych w Polsce
Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa 2018 GUS i wydania z lat wcześniejszych, http://statlibr.stat.gov.pl;
Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016 IJHARS, https://ijhars.gov.pl/
raporty-o-ekologii.html; EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 24.09.2019].

W skali kraju zarówno liczba, jak i użytkowana powierzchnia gospodarstw ekologicznych w ciągu lat były niewielkie. Ale statystyczne gospodarstwa ekologiczne były
większe niż pozostałe gospodarstwa. Wynikało to z faktu, że gospodarstwa większe
obszarowo chętniej podejmowały działalność ekologiczną niż gospodarstwa mniejsze – np. w 2016 r. 15% gospodarstw o areale powyżej 100 ha prowadziło produkcję
ekologiczną wobec niecałych 2% wśród gospodarstw rolniczych o powierzchni do 10 ha.
Z wyjątkiem kujawsko-pomorskiego, w pozostałych województwach kierunki
zmian liczby gospodarstw ekologicznych były takie same: wzrost do 2013 r. i następnie
spadek do 2017 r. Różna była dynamika tych zmian. Ale tylko dwa województwa
odnotowały w 2017 r. mniejszą liczbę ekologicznych gospodarstw rolniczych niż
w 2006 r.: było to małopolskie (zmniejszenie o 31%, do 934 gospodarstw) i świętokrzyskie (zmniejszenie o 17%, do 740 gospodarstw). W pozostałych województwach,
pomimo redukcji po 2013 r., liczba gospodarstw była większa w 2017 r. niż w 2006 r.
W efekcie największą liczbę ekologicznych gospodarstw rolniczych odnotowano
w warmińsko-mazurskim – 3,7 tys. i w podlaskim – 3,2 tys. Tym samym województwa
te skupiały największy odsetek gospodarstw ekologicznych w skali kraju. I w tychże
regionach wystąpił również największy, bo aż 5–6-krotny wzrost liczby gospodarstw
ekologicznych w latach 2006–2017. W 2017 r. najmniej gospodarstw ekologicznych
było w opolskim – zaledwie 57 i śląskim – 162.
W wybranych krajach Unii Europejskiej2 zainteresowanie produkcją ekologiczną było znacznie większe niż w Polsce. W latach 2002–2017 liczba gospodarstw
GUS: Rocznik statystyczny rolnictwa 2018 i wydania z lat wcześniejszych, www.stat.gov.pl,
EUROSTAT: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 24.09.2019].
2
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prowadzących ekologiczny kierunek produkcji w UE wzrosła ponad dwukrotnie, do
ok. 313 tys.3, choć w Polsce – dziesięciokrotnie. Ale udział powierzchni w tych gospodarstwach w UE stanowił w 2017 r. średnio 7%, w Polsce 3%, a np. w Austrii 23%,
w Szwecji czy Estonii 18%, w Czechach, na Łotwie czy we Włoszech po ok. 13–14%.

Rycina 2. Gospodarstwa stosujące ekologiczne metody produkcji w Polsce w 2016 r.
Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa 2018 GUS, http://statlibr.stat.gov.pl [dostęp: 24.09.2019].

Rycina 3. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolniczego w Polsce (w ha UR)
Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa 2018 GUS i wydania z lat wcześniejszych, http://statlibr.stat.gov.pl
[dostęp: 24.09.2019].

3

Z braku pełnych informacji dane dla Bułgarii w 2017 r. przyjęto jak za 2016 r.
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2.2. Produkcja ekologiczna
W strukturze produkcyjnej gospodarstw ekologicznych dominowała produkcja
roślinna – w 2016 r. 83% gospodarstw zajmowało się tylko tym kierunkiem produkcji;
pozostała część łączyła produkcję roślinną ze zwierzęcą. W produkcji ekologicznej
głównym kierunkiem wykorzystania upraw były rośliny na pasze i trwałe użytki
zielone.

Rycina 4. Udział powierzchni ekologicznych w Polsce w 2016 (w %)
Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016 IJHARS,
https://ijhars.gov.pl/raporty-o-ekologii.html [dostęp: 24.09.2019].

Rycina 5. Struktura roślinnej produkcji ekologicznej w Polsce w 2016 (w tys. ton)
Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016 IJHARS,
https://ijhars.gov.pl/raporty-o-ekologii.html [dostęp: 24.09.2019].
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Tabela 1. Zmiany wielkości stad zwierząt w Polsce użytkowanych w kierunku ekologicznym
(w %)
Wyszczególnienie
Bydło ogółem
Bydło mięsne
Krowy mleczne
Trzoda chlewna

2005–2011

2012–2017

28

–39

176*

–68

50*

–43

–43

–76

Owce

47

–51

Kozy

14

–40

Drób ogółem
Kury nioski
Brojlery
Pszczoły

55*

0

58

–10

–65

24

–42

22

* w latach 2008–2011
Źródło: EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 24.09.2019].

Opłacalność produkcji ekologicznej
Kluczową kwestią w każdej produkcji są wyniki ekonomiczne. W ramach FADN są
przeprowadzane badania ekologicznych gospodarstw rolniczych, jednak uzyskane
dane nie są reprezentatywne dla pola obserwacji Polskiego FADN i dla ogółu gospodarstw ekologicznych w Polsce. Niemniej jednak z zaprezentowanych wyników
płyną pewne wnioski.
W gospodarstwach ekologicznych objętych FADN w Polsce4 występowało
znaczne zróżnicowanie poziomu kosztów, produkcji i dochodów w poszczególnych
klasach wielkości ekonomicznej i typach rolniczych.
Wielkość ekonomiczna tych gospodarstw wyznacza ich zdolność do tworzenia
dochodów. Wraz z jej wzrostem zwiększał się poziom realizowanego dochodu.
W 2017 r. gospodarstwa bardzo małe (2–8 tys. euro SO) osiągnęły dochód na osobę
4
System FADN w 2017 r. obejmował 318 certyfikowanych indywidualnych gospodarstw
ekologicznych. Gospodarstwa te nie były dobierane do próby celowo tak jak ogół gospodarstw
i nie są reprezentatywne statystycznie dla towarowych gospodarstw ekologicznych znajdujących
się w polu obserwacji polskiego FADN. W 2017 r. w klasie o wielkości ekonomicznej: „duże”
(od 100 do 500 tys. euro SO) było tylko jedno gospodarstwo. Zgodnie z zasadami upowszechniania
danych FADN, w części tabelarycznej nie zamieszcza się wyników dla grup reprezentowanych
przez mniej niż 15 gospodarstw. Z tego powodu nie zamieszczono także wyników dla gospodarstw
należących do typu rolniczego „drób” oraz dla gospodarstw o średniej powierzchni użytków
rolnych do 5 ha. Ponadto w tabelach opisujących wyniki standardowe według typów rolniczych
pominięto kolumnę opisującą „uprawy ogrodnicze”, gdyż w 2017 r. nie było w próbie Polskiego
FADN gospodarstw reprezentujących ten typ. Patrz https://fadn.pl/wp-content/uploads/2017/07/
Wyniki_eko_2017_czesc1.pdf [dostęp: 24.09.2019].
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pełnozatrudnioną rodziny wynoszący 29% średniego wynagrodzenia netto, tj.
10 237 zł na 34 743 zł. Dochód wyższy od tej kwoty osiągnęły dopiero gospodarstwa
powyżej 25 tys. euro SO (i podobnie było w poprzednich latach). Ale stanowiły one
zaledwie 27% gospodarstw posiadających certyfikat zgodności z zasadami produkcji
ekologicznej. Wśród gospodarstw średnio dużych (50–100 tys. euro SO) dochód był
trzykrotnie większy niż przeciętne wynagrodzenie netto w gospodarce narodowej.
W 2017 r. średni dochód z ekologicznego rodzinnego gospodarstwa rolnego
na jednostkę pracy rodziny we wszystkich typach rolniczych był wyższy niż średni
dochód ogółu gospodarstw osób fizycznych, należących do próby polskiego FADN.
Ponadto dochód na osobę większy niż średnie wynagrodzenie netto w gospodarce
uzyskano w ekologicznych gospodarstwach z uprawami polowymi – 45 635 zł, z uprawami trwałymi (głównie sadami) – 61 050 zł i z krowami mlecznymi – 52 947 zł.
Ekologiczne gospodarstwa ze zwierzętami trawożernymi wygenerowały 28 237 zł,
a mieszane 25 587 zł, czyli mniej niż wynosiło średnie wynagrodzenie w gospodarce.
W poprzednich latach właściwie jedynie w uprawach polowych konsekwentnie
uzyskiwano dochód wyższy od średniego wynagrodzenia w kraju (z wyjątkiem
2006 r., kiedy był na nieznacznie niższym poziomie). Podobnie było z uprawami
trwałymi (poza 2016 r.). W przypadku zwierząt trawożernych lepsze wyniki uzyskiwano do 2013 r. Krowy mleczne generowały dochód lepszy lub porównywalny do
wynagrodzenia netto w latach: 2008, 2010–2013, 2016 i przede wszystkim w 2017 r.
Uprawy mieszane pozwalały na lepszy wynik jedynie w latach 2010–2012.

Rycina 6. Dochody z rodzinnego gospodarstwa ekologicznego na tle wynagrodzenia netto
w gospodarce w Polsce
Źródło: FADN, https://fadn.pl/publikacje/wyniki-standardowe-2/wyniki-standardowe/ [dostęp: 24.09.2019].
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Gospodarstwa ekologiczne dysponowały na ogół słabszymi jakościowo użytkami
rolnymi niż gospodarstwa konwencjonalne, co przy niskich nakładach środków
plonotwórczych ograniczało poziom i jakość produkcji rolniczej. W efekcie udział
dopłat w tworzeniu dochodów tych gospodarstw był znaczący, zwłaszcza w przypadku
zwierząt trawożernych, gdzie dopłaty, np. w 2017 r., przewyższyły wygenerowaną
wartość produkcji.

2.3. Przetwórcy i dystrybutorzy żywności ekologicznej
W Polsce malała liczba ekologicznych producentów rolniczych, rosła natomiast liczba
podmiotów prowadzących działalność w zakresie przygotowania, importu produktów
ekologicznych z państw trzecich, wprowadzania produktów ekologicznych do obrotu,
akwakultury, zbioru ze stanu naturalnego, pszczelarstwa ekologicznego oraz dostaw
ekologicznego materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego.

Rycina 7. Liczba przetwórców i dystrybutorów żywności ekologicznej
w Polsce (w tys.)
Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016 IJHARS i wydania z lat
wcześniejszych, https://ijhars.gov.pl/raporty-o-ekologii.html; EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/
data/database [dostęp: 24.09.2019].
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Rycina 8. Struktura przetwórstwa ekologicznego w Polsce w 2016 (w %)
Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016 IJHARS,
https://ijhars.gov.pl/raporty-o-ekologii.html [dostęp: 24.09.2019].

2.4. Rynek produktów ekologicznych w Polsce
Rynek żywności ekologicznej w Polsce znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju,
chociaż widoczne jest słabe dostosowanie podaży do miejsc występowania popytu.
Popyt na produkty ekologiczne w Polsce jest mocno ograniczony i skoncentrowany
w dużych ośrodkach miejskich. Dystrybucja żywności z gospodarstw na rynek
ma często charakter lokalny lub regionalny. Dominuje sprzedaż prosto od rolnika,
na targach i jarmarkach ekologicznych czy w sklepach z ekologiczną żywnością.
Od pewnego czasu produkty ekologiczne zostały wprowadzone do dużych sieci
handlowych w kraju czy sklepów dyskontowych. Szacuje się, że na polskim rynku
działa ok. 1 tys. specjalistycznych sklepów z tzw. zdrową żywnością. Placówki te
działają głównie w dużych aglomeracjach, ale coraz więcej sklepów zaczyna działać
także w ośrodkach poniżej 100 tys. mieszkańców.
W rezultacie krajowy segment produktów ekologicznych stanowi obecnie ok. 0,4%
rynku spożywczego sieci handlowych5. Uwzględniając różne kanały dystrybucji,
udział żywności ekologicznej w całym rynku spożywczym w Polsce oscyluje między
2–3%. Natomiast w krajach Europy Zachodniej wartość jest znacząco wyższa, w Danii
to już kilkanaście procent, Austria zbliża się do 10%, a w Niemczech przekracza 5%.

Na podstawie raportu PMR „Rynek żywności BIO i kosmetyków naturalnych w Polsce 2019.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019–2024”.
5
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Słabiej są bowiem rozwinięte w Polsce kanały dystrybucji produktów ekologicznych
oraz występują trudności ze zbytem produktów z gospodarstw (ze względu na mało
rozwinięte alternatywne kanały zbytu).
Z kolei zachowania nabywców zmieniają się w sposób globalny i konsumenci
zaczynają zwracać większą uwagę na produkty bezpieczne i korzystnie wpływające
na zdrowie. Coraz większe znaczenie zyskuje świadomość ekologiczna społeczeństwa, ze względu na narastające problemy środowiskowe, które w znacznej mierze
są efektem działalności człowieka.
Po stronie produkcji występują gospodarstwa, które mają niewielką siłę rynkową.
Nadmierne rozproszenie produkcji wpływa z jednej strony na istnienie wielu trudności ze zbytem, co jest najczęstszym powodem rezygnacji rolników z prowadzenia
gospodarstwa ekologicznego, a z drugiej strony jest podstawową przyczyną słabo
rozbudowanego obrotu hurtowego, którego funkcjonowanie ma ważne znaczenie
nie tylko w aspekcie zaopatrzenia krajowego rynku, ale również perspektyw wzrostu
eksportu żywności ekologicznej (Zuba, 2011).
Eksport produktów ekologicznych jest utrudniony ze względu na wymogi kompletowania dużych partii produktów o zbliżonych parametrach. Eksportujemy najczęściej
zboża i owoce jagodowe; ponad 80% polskiej żywności ekologicznej eksportuje się
głównie do krajów zachodniej Europy i USA. Polskie produkty ekologiczne pojawiły się również na rynkach Azji, dzięki m.in. programom wspierającym promocję
polskiej żywności ekologicznej w tych krajach.
Mała skala produkcji i tym samym niska podaż polskich produktów ekologicznych sprawiają, że ceny tych produktów na rynku są znacznie wyższe od cen tzw.
żywności konwencjonalnej. Powoduje to z jednej strony ograniczenie możliwości
zbytu żywności ekologicznej, co dalej przekłada się na mniejszą podaż krajowej
produkcji. Z drugiej strony, w wyniku rosnącego popytu wśród konsumentów na
tego rodzaju żywność, rośnie import produktów ekologicznych (produkty świeże
i przetworzone) głównie z krajów zachodnich UE. W efekcie rośnie konkurencja
dla krajowych producentów6.
W Polsce od wielu lat produkcja rolna była prowadzona przy relatywnie niewielkim wykorzystaniu środków chemicznych, tj. środków ochrony roślin oraz
nawozów mineralnych. Inne atuty, którymi dysponuje polskie rolnictwo, to m.in.
małe zanieczyszczenie środowiska naturalnego, duża liczba mniejszych gospodarstw
rolnych, które zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe w postaci dostarczania
żywności naturalnej, regionalnej, a także nadal niskie koszty pracy oraz bardziej
konkurencyjne ceny polskich produktów ekologicznych na rynku unijnym7. Zatem
polskie rolnictwo posiada wszelkie warunki, aby stać się znaczącym producentem
Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014–2020.
Kancelaria Senatu. Biuro analiz i dokumentacji. Listopad 2013 r., https://www.senat.gov.pl/gfx/
senat/pl/senatekspertyzy/2340/plik/oe-210_inter.pdf [dostęp: 24.09.2019].
7
Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6
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i eksporterem żywności ekologicznej, a naturalne metody produkcji stosowane przez
producentów mogą decydować o rozwoju tego typu rolnictwa w Polsce.
Tempo rozwoju produkcji w rolnictwie i przetwórstwie ekologicznym zależy
od wykorzystania stojących przed nim szans oraz od dalszego zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego producentów, co w dużej mierze będzie szansą
na poprawę dochodowości i stabilności ekonomicznej gospodarstw ekologicznych
w Polsce. Dlatego, aby zachęcać kolejne gospodarstwa do zwiększania sprzedaży
produktów ekologicznych i tradycyjnych we własnym gospodarstwie, bądź na lokalnych i regionalnych rynkach, ważnym aspektem będzie wprowadzenie kolejnych
bodźców do rozwoju m.in. sprzedaży bezpośredniej. Ponadto uproszczenie i dalsze
zmniejszanie obciążeń administracyjnych i prawnych, odpowiednia interpretacja
zmieniających się przepisów i ich koordynacja, będą służyć dalszemu rozwojowi przetwórstwa i sprzedaży żywności wytworzonej przez małe i średnie gospodarstwa rolne.
Ważna będzie pomoc kredytowa dla małych przetwórni (również ekologicznych)
oraz możliwość wsparcia w ramach istniejących i przyszłych instrumentów PROW.

2.5. Wsparcie rolnictwa ekologicznego z budżetu krajowego
oraz w ramach PROW 2014–2020
Wsparcie z budżetu krajowego
Rolnictwo ekologiczne po raz pierwszy uzyskało wsparcie finansowe z budżetu państwa w 1998 r. Wprowadzono wtedy dotacje do kontroli gospodarstw ekologicznych
dla jednostek certyfikujących, a w 1999 r. przyznano dotacje do powierzchni upraw
ekologicznych.
Główne bariery, jakie napotykają producenci ekologiczni, to przede wszystkim
większa pracochłonność, mniejsza wydajność produkcji, wyższe koszty upraw czy
ograniczone możliwości stosowania środków do produkcji. Stąd, aby podnieść konkurencyjność i dalszą opłacalność produkcji metodami ekologicznymi, niezbędne jest
prowadzenie badań w rolnictwie ekologicznym oraz rozwijanie nowych technologii
i upowszechnianie innowacji. Wsparcie krajowe w zakresie badań dotyczących rolnictwa ekologicznego jest realizowane w Polsce od 2004 r. Badania te są najczęściej
prowadzone przez państwowe instytuty badawcze, wyższe uczelnie rolnicze oraz
placówki Polskiej Akademii Nauk. Nacisk jest kładziony nie tylko na prowadzenie
badań, ale także na współpracę pomiędzy organizacjami producentów, przetwórców,
a ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania w zakresie rolnictwa ekologicznego.
Budżet na wsparcie wynosi ok. 6 mln zł rocznie8.

8
Według zapisów ustawy budżetowej na 2019 r. planowane wydatki na rolnictwo ekologiczne
w 2019 r. mają wynieść 5,643 mln zł, https://www.gov.pl/web/finanse/ustawa-2019 [dostęp:
24.09.2019].
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Dotacja w zależności od tematu może wynosić do 450 tys. zł. Istnieje możliwość
dofinansowania do 75% kosztów kwalifikujących się do udzielenia dotacji (w uzasadnionych przypadkach – do 100%). W latach 2004–2017 finansowano rocznie od 12
do 35 tematów badawczych. W 2018 r. było finansowanych 31 tematów badawczych,
a w 2019 r. jest realizowanych 21.
Tabela 2. Stawki dotacji na dofinansowanie kosztów badań na rzecz rolnictwa ekologicznego
Zadanie

Stawka dotacji
(w tys. zł)

Prowadzenie badań w zakresie:
1) warzywnictwa (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi

do 450

2) sadownictwa metodami ekologicznymi

do 450

3) upraw polowych metodami ekologicznymi

do 450

4) produkcji zwierzęcej metodami ekologicznymi (w tym produkty
akwakultury)

do 300

5) przetwórstwa produktów roślinnych, zwierzęcych metodami
ekologicznymi

do 300

6) ochrony zdrowia zwierząt

do 200

7) marketingu, promocji oraz analizy rynku

do 200

Źródło: MF, MRiRW.

Oprócz badań z budżetu krajowego finansowane jest również doradztwo rolnicze.
Producenci rolni otrzymują także wsparcie merytoryczne poprzez istniejące struktury
doradztwa rolniczego. W celu wsparcia rolnictwa ekologicznego w zakresie doradztwa
działa Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, do którego zadań należy m.in. koordynacja doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego,
przekazywanie wiedzy o produkcji żywności metodami ekologicznymi pracownikom ośrodków doradztwa rolniczego i rolnikom (przygotowywanie branżowych
materiałów informacyjnych), organizacja szkoleń oraz prowadzenie gospodarstwa
produkcyjno-doświadczalnego w zakresie produkcji metodami ekologicznymi9.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu prowadzi również
prace związane z koordynacją i działalnością sieci gospodarstw demonstracyjnych.
Z budżetu krajowego są finansowane również działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działania te są
prowadzone przy współpracy z organizacjami działającymi w zakresie rolnictwa
ekologicznego. W ramach działań promocyjnych i informacyjnych są organizowane
m.in. wystąpienia na krajowych i międzynarodowych targach, przeprowadzane
9
Według zapisów ustawy budżetowej na 2019 r. planowane wydatki związane z działalnością
Centrum Doradztwa Rolniczego mają wynieść 18 471 mln zł, natomiast dotacje do wojewódzkich
ośrodków doradztwa rolniczego w 2019 r. zostały zaplanowane w kwocie 216 768 mln zł. Patrz
https://www.gov.pl/web/finanse/ustawa-2019 [dostęp: 24.09.2019].
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działania promujące produkty ekologiczne na krajowych i zagranicznych rynkach,
a także finansowane działania wpływające na podniesienie wiedzy o produkcji
ekologicznej.
Wsparcie producentów ekologicznych w ramach PROW 2014–2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020)
jest najważniejszym narzędziem wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Za pomocą
PROW 2014–2020 realizuje się „Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2012–2020”, w tym cel ogólny i te cele szczegółowe Strategii, które
odpowiadają misji i celom Wspólnej Polityki Rolnej oraz unijnym priorytetom
rozwoju obszarów wiejskich. Wsparcie w ramach PROW 2014–2020 jest również
najważniejszym narzędziem realizacji „Ramowego Planu Działań dla Żywności
i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020”.
Działanie Rolnictwo ekologiczne PROW 2014–2020 jest w dużej mierze kontynuacją wsparcia oferowanego dla gospodarstw ekologicznych od momentu wejścia
Polski do Unii Europejskiej w ramach Programu rolno-środowiskowego wdrażanego
w ramach PROW 2004–2006, a następnie PROW 2007–2013.
Celem działania w ramach PROW 2014–2020 jest wspieranie dobrowolnych
zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub stosować praktyki i metody
rolnictwa ekologicznego określone w obowiązujących przepisach.
Beneficjentem działania mogą być rolnicy oraz grupy rolników, którzy dobrowolnie podejmują się przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego10.
Budżet działania Rolnictwo ekologiczne w PROW 2014–2020 wynosi
ok. 700 mln euro. Przewiduje się, że pomoc w ramach PROW 2014–2020 obejmie
w sumie (wraz z areałem gospodarstw ekologicznych kontynuujących zobowiązania)
ok. 540 tys. ha upraw ekologicznych.
Wsparcie w ramach działania Rolnictwo ekologiczne obejmuje 2 poddziałania:
   • Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne, w ramach którego
pomoc jest udzielana na następujące pakiety (typy operacji):
Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji
− Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji
− Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji
− Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji

10

Zostały określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007.
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   • Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego, w ramach którego
pomoc jest udzielana na następujące pakiety (typy operacji):
Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji
Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji
Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji
− Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji
− Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji
− Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.
Płatności w ramach pakietów są przyznawane corocznie przez 5 lat rolnikom,
którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie w zakresie danego pakietu/
pakietów. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej płatność ekologiczna może być przyznawana do powierzchni upraw ekologicznych. W Polsce, w ramach działania Rolnictwo
ekologiczne rolnik może podjąć zobowiązania w zakresie:
− upraw na gruntach ornych: rolniczych, warzywnych, zielarskich, paszowych
i jagodowych;
− upraw sadowniczych;
− trwałych użytków zielonych.
Działanie Rolnictwo ekologiczne jest realizowane w ramach pakietów/wariantów,
z których każdy jest dostępny w opcji: „w okresie konwersji” i „po okresie konwersji”.
Dla każdego z pakietów/wariantów została określona roczna stawka płatności do
jednostki powierzchni, tj. do 1 ha. Grunty, na których będzie prowadzona produkcja
ekologiczna, muszą przejść okres przestawiania (konwersji), który trwa do 3 lat.
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Tabela 3. Wysokość stawek płatności ekologicznej dla poszczególnych pakietów/wariantów
w 2019 r.11
Lp.

Pakiety rolnictwa
ekologicznego

Warianty rolnictwa ekologicznego

Stawki
płatności
(w zł/ha)

1.

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji

2.

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji

3.

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji

1325

4.

Pakiet 4. Uprawy sadownicze
w okresie konwersji

1882

4.1.1. Podstawowe uprawy
sadownicze w okresie konwersji

966
1557

4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie
konwersji
4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze
w okresie konwersji

790

5.

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji

787

6.

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji

428

7.

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

8.

Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

9.

Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

1325

10.

Pakiet 10. Uprawy sadownicze
po okresie konwersji

1501

10.1.1. Podstawowe uprawy
sadownicze po okresie konwersji

792
1310

10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie
konwersji
10.2. Ekstensywne uprawy
sadownicze po okresie konwersji

660

11.

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji

559

12.

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

428

Źródło: ARiMR.

11
MRiRW podjęło rozmowy z Komisją Europejską dotyczące podniesienia stawek płatności do
upraw ekologicznych. Jeżeli wyższe stawki płatności otrzymają akceptację KE, to prawdopodobnie
będą dotyczyły również wniosków składanych w 2019 r. MRiRW zgodnie z rozporządzeniem z dnia
25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, postuluje zwiększenie stawek płatności w: Pakiecie
1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji – do 1137 zł/ha, Pakiecie 7. Uprawy rolnicze po okresie
konwersji do 932 zł/ha, Pakiecie 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji do
926 zł/ha, Pakiecie 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji do 658 zł/ha,
Pakiecie 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji do 535 zł/ha, Pakiecie 12. Trwałe użytki
zielone po okresie konwersji do 535 zł/ha.
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W ramach działania Rolnictwo ekologiczne płatności podlegają degresywności
w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności. W 2019 r. będzie stosowana
następująca degresywność:
− 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
− 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
− 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.
Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
do końca 2018 r. przeprowadzono cztery nabory wniosków:
− od 15 marca do 10 lipca 2015 r. (Kampania 2015);
− od 15 marca do 11 lipca 2016 r. (Kampania 2016);
− od 15 marca do 26 czerwca 2017 r. (Kampania 2017);
− od 15 marca do 10 lipca 2018 r. (Kampania 2018).
W 2018 r. przyjmowano wnioski pierwszoroczne oraz wnioski kontynuacyjne
z PROW 2014–2020 (kolejne lata realizacji zobowiązań ekologicznych) i wnioski
kontynuacyjne z pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne Programu rolnośrodowiskowego
PROW 2007–201312. Wsparcie dla rolników ekologicznych jest przyznawane na 5 lat.
Dlatego część beneficjentów PROW 2007–2013 kontynuuje realizację zobowiązań
i otrzymuje płatności z budżetu nowego programu na lata 2014–2020. Płatności na
rzecz tych rolników były realizowane do końca 2018 r.
Łącznie w ramach PROW 2014–2020 (Kampanie 2015–2018) złożono 78 260
wniosków, w tym:
− 15 816 wniosków nowych w ramach PROW 2014–2020, w tym w Kampanii 2018
złożono 3723 wnioski;
− 21 703 wnioski kontynuacyjne w ramach PROW 2014–2020, w tym w Kampanii
2018 złożono 10 673 wnioski;
− 40 741 wniosków kontynuacyjnych w ramach PROW 2007–2013 realizowanych
jako zobowiązania PROW 2014–2020, w tym w Kampanii 2018 złożono 2688
wniosków.
Według danych ARiMR kwota zrealizowanych płatności narastająco na koniec
2018 r. wyniosła 953,8 mln zł dla 25,2 tys. beneficjentów, w tym wypłacono
418,2 mln zł dla 11 043 beneficjentów z tytułu zobowiązań z PROW 2014–2020
oraz 535,6 mln zł dla 17 851 beneficjentów z tytułu zobowiązań z PROW 2007–2013.

12
W PROW 2007–2013 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne realizowało w sumie ok. 31 tys. rolników na powierzchni ok. 693 tys. ha, a zrealizowane płatności na rzecz rolników uczestniczących
w tym działaniu wyniosły 2,4 mld zł.

34

Stymulowanie produkcji żywności ekologicznej
Tabela 4. Kwota wsparcia (mln zł) i liczba beneficjentów płatności ekologicznych według
województw, narastająco na koniec 2018 r.
Województwo

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Liczba beneficjentów

Kwota wsparcia
(w mln zł)

932

41,93

395

16,72

Lubelskie

2186

56,00

Lubuskie

1402

82,61

Łódzkie

543

18,26

Małopolskie

1167

18,24

Mazowieckie

2468

82,03

79

5,25

Podkarpackie

Opolskie

1370

22,87

Podlaskie

3730

101,54

Pomorskie

845

42,97

Śląskie

197

7,99

Świętokrzyskie

929

17,74

4707

199,34

Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Razem

865

50,19

3385

190,10

25 200

953,78

Źródło: Sprawozdanie z działalności ARiMR za 2018 r., Warszawa 2019 r.

2.6. Dokumenty strategiczne w zakresie rolnictwa ekologicznego
Wizja UE do 2050 r. zakłada ochronę i odtworzenie różnorodności biologicznej oraz
wycenę usług ekosystemowych ze względu na ich wpływ na dobrobyt człowieka
i rozwój gospodarczy. Wzrośnie znaczenie rolnictwa i leśnictwa dla utrzymania
oraz wzmocnienia różnorodności biologicznej i stanu zachowania chronionych siedlisk przyrodniczych ekosystemów lądowych, a także rybactwa w celu zapewnienia
zrównoważonego wykorzystania zasobów ekosystemów wodnych.
W Polsce dotychczas były określone dokumenty, ale nie funkcjonowała strategia
stricte ukierunkowana wyłącznie na rozwój rolnictwa ekologicznego.
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2.7. Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze
środowiska i gospodarki wodnej
W sierpniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Polityki ekologicznej
państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej.
W efekcie dokument ten staje się najważniejszym dokumentem strategicznym w tym
obszarze. „Polityka ekologiczna państwa 2030” jest strategią w rozumieniu ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W systemie dokumentów strategicznych
doprecyzowuje i operacjonalizuje „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”.
„Polityka ekologiczna państwa 2030” będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Będzie
wspierała realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym,
w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki
klimatyczno-energetycznej UE do 2030 r. oraz celów zrównoważonego rozwoju
ujętych w Agendzie 2030.
Cele szczegółowe będą realizowane przez kierunki interwencji:
− zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej
wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód;
− likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie
ich oddziaływania;
− ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb;
− przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa
biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej;
− zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona
i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu;
− wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej;
− gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym;
− zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki
surowcowej państwa;
− wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych
technik BAT (polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych
zakładów przemysłowych);
− przeciwdziałanie zmianom klimatu;
− adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych;
− edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji;
− usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania.
W efekcie dokument „Polityka ekologiczna państwa 2030” będzie pośrednio
zwracał uwagę na kwestie rolnictwa ekologicznego. Uzupełnieniem działań i zadań
PEP2030 będą bowiem działania i projekty aktualizowanej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 (SZRWRiR 2030)”, w szczególności
wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.
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Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020
(SZRWRiR)13
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020
(SZRWRiR) została przyjęta w dniu 25 kwietnia 2012 r. przez Radę Ministrów.
Głównym celem tej Strategii było określenie najważniejszych kierunków rozwoju
obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2020 r., a tym samym
właściwe adresowanie zakresu interwencji publicznych finansowanych ze środków
krajowych i unijnych.
Zdefiniowany w Strategii długookresowy cel główny działań służących rozwojowi
obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa to poprawa jakości życia na obszarach
wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa
i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. Dążenie do osiągnięcia celu głównego
będzie realizowane poprzez działania przypisane do pięciu celów szczegółowych:
Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej.
Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe.
Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego.
Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.
Zgodnie z Planem działań służących realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2020
w ramach SZRWRiR były realizowane dwa strategiczne zadania państwa:
− modernizacja sektora rolno-spożywczego oraz dywersyfikacja zatrudnienia
na obszarach wiejskich, wykorzystanie unikatowych zasobów wewnętrznych
umożliwiających specjalizację regionów (ujęte w SRK 2020 jako zadanie 14);
− poprawa jakości żywności i zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego poprzez
wspieranie wytwarzania żywności metodami integrowanymi, ekologicznymi,
tradycyjnymi i regionalnymi oraz z lokalnych surowców (zadanie 15).
Ponadto SZRWRiR wskazywała w szczegółowym celu 3. Bezpieczeństwo żywnościowe następujące priorytety:
− priorytet 3.2. Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów produktów rolno-spożywczych i kierunek interwencji 3.2.2. Wsparcie wytwarzania
wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych, w tym produktów wytworzonych
metodami integrowanymi, ekologicznymi oraz tradycyjnymi metodami produkcji
lokalnych surowców i zasobów oraz produktów rybnych;
− priorytet 3.4. Podnoszenie świadomości i wiedzy producentów oraz konsumentów
produkcji rolno-spożywczej i zasad żywienia obejmuje promowanie wiedzy na

13
Informacje na podstawie Sprawozdania z realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020”, przygotowane przez MRIRW we współpracy z innymi
ministerstwami, Warszawa 2016 r.
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temat zdrowego żywienia, w tym w zakresie jakości produktów rolno-spożywczych
wytwarzanych metodami ekologicznymi.
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiR 2030)
jest dokumentem określającym cele i działania rozwojowe wsi, rolnictwa i rybactwa
realizowane głównie przez instytucje publiczne. SZRWRiR 2030 jest jedną ze strategii horyzontalnych zintegrowanych realizujących nową średniookresową strategię
rozwoju kraju pn. „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.)” przyjętą przez Radę Ministrów w 2017 r. SZRWRiR 2030
stanowi pewnego rodzaju kontynuację i nawiązanie do Strategii zrównoważonego
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020. SZRWRiR 2030 przeszła
obecnie etap uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Według
informacji resortu rolnictwa SZRWRiR 2030 została przyjęta przez Radę Ministrów
w październiku 2019 r.
Głównym celem SZRWRiR 2030 jest wzrost dochodów mieszkańców obszarów
wiejskich przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarach społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi. Osiągnięcie zakładanego
celu będzie możliwe dzięki realizacji działań zaprojektowanych w układzie trzech
celów szczegółowych:
– cel szczegółowy I – zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej;
– cel szczegółowy II – poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska;
– cel szczegółowy III – rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy
i aktywnego społeczeństwa
oraz trzech obszarów (sprawne zarządzanie rozwojem, stabilne finansowanie rozwoju, trwała zdolność kreacji i uczenia się), które przekrojowo wpływają na każdy
z tych celów.
Działania zaprojektowane w SZRWRiR 2030 są częściową odpowiedzią na mega
trendy (takie jak np. globalizacja, zmiany demograficzne, cyfryzacja, zmiany klimatu
i większa troska o środowisko), odzwierciedlają nowy model rozwoju kraju przyjęty
w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz wpisują się w inicjatywy zaprojektowane
w Planie dla wsi (oparte na trzech filarach: ochrona, wsparcie i rozwój).
Strategia 2030 wprowadza m.in. zmiany w systemie zarządzania, ustanawiając
szerszy dialog rolniczy, wdrażając nowy model zarzadzania WPR, opisując zmiany
instytucjonalne (KOWR, ODR) oraz zakładając większe stosowanie podejścia projektowania w zarzadzania rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich.
W ramach SZRWRiR 2030 będą realizowane działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego różnorodności biologicznej, związane z gospodarką rolną
i rybacką, np.:
− ochrony jakości wód, w tym racjonalnej gospodarki nawozami i środkami ochrony
roślin;
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− zwiększania retencji wodnej, w tym glebowej;
− upowszechniania prośrodowiskowych metod produkcji rolnej, w tym rolnictwa
ekologicznego, produkcji integrowanej;
− ochrony gleb (przed erozją, zanieczyszczeniami, zakwaszeniem, ubytkiem substancji organicznej);
− wspierania inwestycji sprzyjających ochronie środowiska w gospodarstwach rolnych
i rybackich;
− upowszechniania wiedzy nt. metod ochrony środowiska w rolnictwie i na obszarach
wiejskich i rybackich, np. poprzez doskonalenie i rozwijanie systemu doradztwa
i promocję dobrych praktyk rolniczych.
Równie ważnym zagadnieniem, które będzie wynikać z aktualizowanej SZRWRiR
2030, jest adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu i ich wkład w przeciwdziałanie tym zmianom. W ramach tego kierunku interwencji będą realizowane
działania dotyczące przykładowo:
− sekwestracji węgla w glebie i biomasie wytwarzanej w rolnictwie (np. uprawa
międzyplonów, zachowanie trwałych użytków zielonych);
− redukcji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa i łańcucha rolno-żywnościowego,
w tym właściwe przechowywanie i aplikacja nawozów naturalnych, upowszechnianie uprawy roślin motylkowatych;
− rozwijania i upowszechniania wiedzy w zakresie praktyk przyjaznych klimatowi;
− promowania w rolnictwie praktyk adaptacyjnych do zmian klimatu, w tym
budowanie zasobów materii organicznej w glebie;
− zwiększania i przebudowy zasobów leśnych w celu poprawy bilansu emisji gazów
cieplarnianych;
− ukierunkowania hodowli roślin i zwierząt pod kątem adaptacji i mitygacji oraz
utrzymania w roślinnych bankach genów szerokiego spektrum zasobów genetycznych;
− wymiany silników i inwestycji poprawiających efektywność energetyczną statków rybackich oraz wsparcia dla gospodarstw rybackich na działania w zakresie
instalacji urządzeń umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata
2014–2020
Od 2011 r. zadania związane z rolnictwem ekologicznym były realizowane zgodnie
z „Planem Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2011–
2014”. Zmiany w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego spowodowały,
że niektóre zadania tego planu zostały zrealizowane lub ich realizacja przestała być
zasadna. Pojawiły się również nowe wyzwania, którym sektor ten musi sprostać
oraz nowe zadania, które należy wykonać. Plan ten jest również niezbędny do
właściwej realizacji rozwiązań związanych ze wsparciem rolnictwa ekologicznego
w ramach Wspólnej Polityki rolnej po 2013 r. Mając to na uwadze „Plan Działań dla
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Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2011–2014” został zastąpiony
„Ramowym Planem Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na
lata 2014–2020”14.
W planie zaproponowano cele i konkretne działania, które korespondują z wcześniej wspomnianymi dokumentami o charakterze strategicznym, w szczególności
„Strategią Zrównoważonego Rozwoju” oraz „Strategią zrównoważonego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” i jednocześnie stanowią ich niezbędne uzupełnienie
w kontekście żywności i rolnictwa ekologicznego. Celem głównym „Ramowego Planu
Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce w latach 2014–2020” jest
rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rynku żywności ekologicznej w Polsce.
Dokument wskazuje działania, jakie powinny być podejmowane i realizowane
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe lub nadzorowane dla osiągnięcia tych celów. Przyjęty dokument zakłada, że dla rozwoju rolnictwa
ekologicznego konieczna jest realizacja działań w siedmiu obszarach, wskazanych
jako cele szczegółowe. Są to:
I. Zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży
żywności ekologicznej na rynku
II. Rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych
III. Dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów
ekologicznych
IV. Wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności
ekologicznej
V. Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego
VI. Włączenie organów administracji rządowej i samorządowej w rozwój sektora
rolnictwa ekologicznego
VII. Utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów
ekologicznych.
Dokument ten został przygotowany we współpracy z Radą do spraw Rolnictwa
Ekologicznego, która została powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w czerwcu 2016 r. i stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy Ministrem a organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego
i rynku żywności ekologicznej. W jej skład wchodzą przedstawiciele podmiotów
i instytucji działających w sektorze rolnictwa ekologicznego, w tym: organizacji
oraz stowarzyszeń zrzeszających producentów ekologicznych, a także uczelni wyższych, instytutów, instytucji sprawujących nadzór nad produkcją ekologiczną oraz
podmiotów doradczych.

14
W dniu 5 czerwca 2018 r. Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło
zaktualizowany „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na
lata 2014–2020”.
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Poszczególne instytucje wymienione w „Ramowym Planie Działań dla Żywności
i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020” będą wykonywały zadania
w zakresie swojej właściwości. W szczególności Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi jako organ centralny odpowiada za proces legislacyjny, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza jest odpowiedzialna za wdrożenie
poszczególnych działań finansowanych z PROW 2014–2020, a Ośrodki Doradztwa
Rolniczego odpowiadają za doradztwo i przekazywanie wiedzy producentom. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działania informacyjne i promocyjne,
a Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nadzoruje system
kontroli i certyfikacji w Polsce.
Oddolne strategie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce
Pojawiają się różne inicjatywy regionalne czy oddolne o ograniczonym zasięgu.
Przykładowo projekt tworzenia oddolnej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego jest realizowany przez Stowarzyszenie „Grupa Odrolnika”, która reprezentuje
wiele środowisk i składa się z przedstawicieli rolników, konsumentów, organizacji
proekologicznych, mediów, a także osób prywatnych15. W ramach operacji, która
uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014–2020,
Stowarzyszenie realizuje projekt pt. „Z głową i ze smakiem – współpraca rolników
ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”.
Głównym celem tego projektu jest opracowanie oddolnej strategii rozwoju
rolnictwa ekologicznego w Polsce przez podjęcie działań zmierzających do wyznaczenia kierunków rozwoju poprzez aktywne uczestnictwo rolników i producentów
ekologicznych.
W ramach realizowanego projektu 16 września 2019 r. zostało zorganizowane
seminarium, w którym uczestniczyli rolnicy z czterech województw (małopolskiego,
mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego), biorący udział w realizacji tej operacji. W ramach panelu dyskusyjnego rolnicy wraz z ekspertami uczestniczącymi
w pracach nad oddolną strategią rozwoju rolnictwa ekologicznego zaprezentowali
oraz wskazali rekomendowane w ramach strategii działania na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego16.

15
http://ksow.pl/news/entry/14535-powstaje-strategia-rozwoju-rolnictwa-ekologiczne.html
[dostęp: 24.09.2019].
16
Więcej na http://www.grupa.odrolnika.pl/ksow-VaR4qg [dostęp: 24.09.2019].
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2.8. Akty prawne regulujące funkcjonowanie rynku żywności
ekologicznej, wsparcie i warunki produkcji ekologicznej,
jej kontrolę i certyfikację
W wielu aktach prawnych zwracano uwagę na konieczność zachowania jakości
środowiska. Na przykład w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986 r. do Traktatów
Rzymskich dodano Tytuł VII „Środowisko naturalne”, określający działania Wspólnoty w zakresie celów:
− zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego;
− przyczynianie się do ochrony zdrowia ludzkiego;
− zapewnianie ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych.
W 1992 r. w efekcie Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w Brazylii ustanowiono
zasadę zrównoważonego rozwoju.
Główne przepisy unijne regulujące produkcję i wprowadzanie do obrotu żywności ekologicznej oraz wsparcia w ramach poszczególnych instrumentów Wspólnej
Polityki Rolnej:
Przepisy unijne:
− Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. UE L.2007.189.1 z późn. zm.)17;
− Rozporządzenie Komisji nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu
do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. UE L 250, 2.09.2008);
− Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1862 z dnia 16 października
2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu
do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich
(Dz.U. UE L2017.266.1);
− Rozporządzenie Unii Europejskiej (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, wejdzie w życie w 2021 r. i wprowadza
szereg zmian. Wiele szczegółów wynikających z tej regulacji bazowej musi jeszcze
zostać opracowanych. Stanie się to w ciągu najbliższych dwóch lat poprzez inne
akty prawne zwane „aktami delegowanymi” i „aktami wykonawczymi”.
W dalszej części rozdziału przedstawiono wykaz aktualnych krajowych
aktów prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz przepisów krajowych

17
Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 zostało uchylone przez nowe bazowe Rozporządzenie
UE ws. rolnictwa ekologicznego (EU) 2018/848, uchwalone przez PE 30.05.2018, ale uchylenie
będzie obowiązywało w Polsce od 01.01.2021 r.
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obowiązujących w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:
− ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1054 z późn. zm.)18;
Ustawa ta określa zadania oraz właściwość organów administracji publicznej
i jednostek organizacyjnych w rolnictwie ekologicznym w zakresie wykonania przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. UE, L 189/1) oraz przepisów Unii Europejskiej
wydanych w trybie przepisów tego rozporządzenia.
Zgodnie z tą ustawą każdy podmiot gospodarczy, który produkuje, przygotowuje, przechowuje lub przywozi z kraju trzeciego produkty ekologiczne, zgłasza
tę działalność właściwym organom państwa oraz przekazuje zgodę na objęcie jego
działań systemem kontroli, w którym uczestniczą jednostki certyfikujące. Nie ma
takiego obowiązku podmiot zajmujący się wyłącznie handlem detalicznym w zakresie rolnictwa ekologicznego. Jednostki certyfikacyjne otrzymują upoważnienie do
wykonywania swoich działań od ministra właściwego ds. rolnictwa.
W ramach tej ustawy przystąpienie do systemu rolnictwa ekologicznego jest
dobrowolne, jednak podjęcie decyzji o przystąpieniu jest jednocześnie zobowiązaniem
do bezwarunkowego przestrzegania rygorów produkcji ekologicznej, poddawania
gospodarstwa kontroli, a także podporządkowania się sankcjom przewidzianym
w przepisach prawa w razie naruszenia wymogów.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
organami i jednostkami właściwymi w sprawach kontroli i certyfikacji są:
− Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ upoważniający prywatne jednostki
certyfikujące do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów;
− Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która sprawuje
nadzór nad jednostkami certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym, współpracując przy tym m.in. z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją
Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
− Polskie Centrum Akredytacji – organ akredytujący jednostki certyfikujące;
− Upoważnione jednostki certyfikujące akredytowane w zakresie rolnictwa ekologicznego. Według stanu z dnia 24 września 2019 r. w Polsce było 13 jednostek
certyfikujących.
Funkcjonowanie systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym jest
podstawowym gwarantem dla konsumenta, że środki spożywcze znajdujące się na
rynku zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
rolnictwa ekologicznego i są wolne od zakazanych substancji chemicznych, a podczas
18
W dniu 5 grudnia 2014 r. przyjęto ustawę o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 55), której celem było w szczególności wprowadzenie ułatwień i uproszczeń
dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, upoważnionych jednostek certyfikujących
oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa.
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ich produkcji nie stosowano niedozwolonych nawozów sztucznych, środków ochrony
roślin, organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
Zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych można uzyskać
w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz
w upoważnionych jednostkach certyfikujących. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym Główny Inspektor Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych udostępnia na wniosek zainteresowanego podmiotu
dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych.
Dodatkowo na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym każda
z jednostek certyfikujących, upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi do działania w zakresie rolnictwa ekologicznego, ogłasza oraz udostępnia na
wniosek zainteresowanego podmiotu, za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, wykaz producentów ekologicznych objętych kontrolą, o której mowa
w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, prowadzoną przez daną jednostkę certyfikującą.
Pozostałe przepisy krajowe regulujące funkcjonowanie rolnictwa ekologicznego:
− ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(Dz.U. 2017, poz. 1853 z późn. zm.);
− ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz.U. 2018, poz. 627 z późn. zm.).
W celu wykonania niektórych przepisów ustawy minister właściwy ds. rolnictwa
wydaje rozporządzenia wykonawcze dotyczące m.in warunków produkcji ekologicznej czy też trybów przyznawania pomocy z PROW 2014–2020. Rozporządzenia
regulujące działanie „Rolnictwo ekologiczne” w 2019 r. to:
− rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania
dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania
(Dz. U. poz. 1697);
− rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018, poz. 1784 z późn. zm)19.
Producenci ekologiczni oprócz przestrzegania wymagań określonych w ww. przepisach są również zobowiązani do przestrzegania wszystkich ogólnie obowiązujących
19
Zmiany zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, dokonano w rozporządzeniu z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019,
poz. 451) oraz rozporządzeniu z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1243).
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wymogów dotyczących żywności. Muszą zatem spełniać całość wymagań określonych
w ogólnym prawie żywnościowym oraz wymagania szczegółowe, odnoszące się do
poszczególnych rodzajów produktów.

2.9. Najważniejsze instytucje wspierające rozwój sektora ekologicznej
żywności w Polsce
„Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata
2014–2020” – dokument programowy rozwoju sektora ekologicznej żywności –
przewiduje wykonanie poszczególnych zadań przez różne instytucje w zakresie
swojej właściwości. W szczególności Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako
organ centralny nadzoruje wykonanie Planu, zarządza działaniami PROW oraz
odpowiada za proces legislacyjny, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
jako agencja płatnicza jest odpowiedzialna za wdrożenie poszczególnych działań
finansowanych z PROW, a Ośrodki Doradztwa Rolniczego odpowiadają za doradztwo i przekazywanie wiedzy producentom. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
prowadzi działania informacyjne i promocyjne, a Inspekcja Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych nadzoruje system kontroli i certyfikacji w Polsce.
Ważną rolę w systemie wsparcia sektora ekologicznej żywności odgrywa system
badań naukowych i transferu wiedzy. Kluczowa rola w tym systemie należy do
instytutów naukowo-badawczych i uczelni rolniczych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)
Ministerstwo Rolnictwa jest instytucją administracji rządowej, która kształtuje polską politykę rolną oraz nadzoruje jej funkcjonowanie. Kieruje ono trzema działami
administracji rządowej, obejmującymi: rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne. W jego
dyspozycji znajdują się części 32, 33 i 35 budżetu państwa. Ministrowi właściwemu
do spraw rolnictwa podlegają: Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa. Ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych podlega Inspekcja
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi współpracuje z właściwymi ministrami kierującymi pozostałymi działami
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administracji rządowej w zakresie realizacji polityki rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich.
W strukturze ministerstwa w ramach Departamentu Promocji i Jakości Żywności funkcjonuje Wydział Rolnictwa Ekologicznego, który koordynuje działalność
związaną w rolnictwem ekologicznym w Polsce.
Rada do Spraw Rolnictwa Ekologicznego
W 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Radę do Spraw Rolnictwa Ekologicznego. Rada została powołana jako organ pomocniczy Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w celu utworzenia płaszczyzny dialogu pomiędzy Ministrem a organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego
i rynku żywności ekologicznej.
W jej skład wchodzą przedstawiciele podmiotów i instytucji działających w sektorze rolnictwa ekologicznego, w tym: uczelni wyższych, instytutów, instytucji
sprawujących nadzór nad produkcją ekologiczną, podmiotów doradczych, a także
organizacji oraz stowarzyszeń zrzeszających producentów ekologicznych.
Do głównych zadań Rady należy:
− opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych
w rolnictwie ekologicznym oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie;
− wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi rolnictwa ekologicznego i rynku
żywności ekologicznej;
− upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych oraz wytycznych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących rolnictwa ekologicznego
w kraju i za granicą;
− popularyzacja osiągnięć rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą;
− opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań, działań oraz
realizacji celów wskazanych w Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa
Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020.
Lista jednostek certyfikujących
W drodze decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z europejską normą
EN 45011 lub Przewodnika ISO 65 („Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011:2000”),
została stworzona lista jednostek certyfikujących upoważnionych do przeprowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie rolnictwa
ekologicznego:
− AGRO BIO TEST Sp. z o.o., ul. Związku Walki Młodych 22, 02-786 Warszawa;
− BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków;
− BIOEKSPERT Sp. z o.o., ul. Narbutta 3A, lok. 1, 02-564 Warszawa;
− Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o., ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa;
− COBICO Sp. z o.o., Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka;
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DQS Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa;
EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o., ul. Z. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa;
PNG Sp. z o.o., Cisów 77A, 26-021 Daleszyce;
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa;
SGS Polska Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-233 Warszawa;
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa;
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa;
Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań.

Urzędowe laboratoria dla rolnictwa ekologicznego
W 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazał laboratoria urzędowe i referencyjne oraz określił zakres analiz przeprowadzanych przez wskazane laboratoria20 .

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Agencja powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem
instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w tym działań
PROW 2014–2020, oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Struktura ARiMR
jest trzypoziomowa – Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych w każdym województwie
oraz 314 Biur Powiatowych. Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez
ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR
udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.
Agencja odpowiada za wdrażanie szeregu działań wspierających rozwój rolnictwa
ekologicznego w ramach PROW na lata 2014–2020. Jest to przede wszystkim działanie
„Rolnictwo ekologiczne”, ale również „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”, „Inwestycje w środki trwałe”, „Tworzenie grup i organizacji producentów”.

20
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria
z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2015 r. poz. 795, z 2016 r. poz. 914, z 2018 r. poz. 686 oraz
z 2019 poz. 1067).
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powstał 1 września 2017 r. na mocy ustawy
z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623). W tym też terminie przestały istnieć
dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych,
których zadania przejął w znacznej części KOWR.
Obecnie KOWR jest głównym ośrodkiem wdrażającym instrumenty polityki
promocji w sektorze rolno-spożywczym, również działań wspierających promocję
rolnictwa ekologicznego. Wśród zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest
m.in. obsługa działań „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”
z PROW na lata 2014–2020, a także wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych
realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS)
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje nadzór nad
jakością handlową artykułów rolno-spożywczych poprzez kontrolę jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych w produkcji, obrocie i sprowadzanych z zagranicy,
dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej, a także
kontrolę warunków składowania i transportu tych artykułów. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje również nadzór nad jednostkami
certyfikującymi oraz nad produkcją ekologiczną.
W ramach nadzoru nad jednostkami certyfikującymi i nadzoru nad produkcją
ekologiczną IJHARS współpracuje z:
− Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie wprowadzania do
obrotu detalicznego żywych lub nieprzetworzonych produktów rolnych oraz
przetworzonych produktów rolnych przeznaczonych do spożycia;
− Inspekcją Weterynaryjną – w zakresie pasz;
− Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa – w zakresie wegetatywnego
materiału rozmnożeniowego i nasion do celów uprawy;
− Państwową Inspekcją Sanitarną – w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych
żywności.
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Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z Oddziałami w Krakowie,
Poznaniu, Radomiu i Warszawie jest państwową jednostką organizacyjną, podlegającą bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Centrum współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami branżowymi, placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju
wsi i rolnictwa. Celem realizowanych działań jest doskonalenie wiedzy i umiejętności
kadry doradczej oraz podniesienie i ujednolicenie standardów usług świadczonych
przez doradców na rzecz rolników.
CDR doskonali kadrę doradztwa rolniczego, nauczycieli szkół rolniczych, przedstawicieli instytucji i organizacji rolniczych, samorządów terytorialnych, Lokalnych
Grup Działania, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, organizując szkolenia,
seminaria, konferencje, konkursy i inne formy doskonalenia zawodowego. Oprócz
tego Centrum tworzy krajową sieć na rzecz innowacji w rolnictwie oraz realizuje
zadania jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu jest głównym ośrodkiem
szkolenia doradców ekologicznych. Posiada specjalny Dział Rolnictwa Ekologicznego
i Programów Rolnośrodowiskowych. Regularnie organizuje spotkania poświęcone
wybranym zagadnieniom dotyczącym rolnictwa ekologicznego.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, PIB
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa został utworzony w 1950 r. Jest instytutem badawczym podległym Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2005 r. uzyskał status państwowego instytutu badawczego. Kierunki badań to: gleboznawstwo,
nawożenie, uprawa roli, uprawa zbóż i roślin pastewnych, produkcja biomasy na cele
energetyczne, hodowla i uprawa chmielu oraz tytoniu, wybrane zagadnienia z fitochemii i mikrobiologii rolniczej, ocena różnych systemów gospodarowania, regulacja
zachwaszczenia w uprawach rolniczych, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych,
biogospodarka. Prace badawcze są realizowane w 11 zakładach naukowych oraz
8 rolniczych zakładach doświadczalnych położonych w różnych regionach Polski.

Charakterystyka rolnictwa ekologicznego w Polsce

49

Działalność IUNG jest wyraźnie ukierunkowana na problemy rozwoju zrównoważonego produkcji rolniczej (w tym produkcji ekologicznej) i kształtowania środowiska rolniczego oraz wspieranie decyzji władz administracyjnych i samorządowych.
Poprzez swoją działalność instytut przyczynia się do zwiększenia innowacyjności
i konkurencyjności polskiego rolnictwa.
Badania nad problematyką dotyczącą rolnictwa ekologicznego rozpoczęto
w IUNG w 1992 r. W pierwszym okresie dotyczyły one rozeznania możliwości
rozwoju tego rolnictwa w rejonie północno-wschodniej Polski oraz wdrażania
zasad rolnictwa ekologicznego. Obecnie badania koncentrują się na doskonaleniu zasad organizacji gospodarstw oraz agrotechniki w rolnictwie ekologicznym,
kompleksowej ocenie jakości płodów rolnych i oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz opracowaniu założeń i ocenie skutków przestawiania gospodarstwa
z systemu produkcji konwencjonalnego na ekologiczny.
Badania te są prowadzone w różnych zakładach IUNG ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej oraz Zakładu Żywienia
Roślin i Nawożenia. Ten ostatni odpowiada m.in. za badanie nawożenia w rolnictwie
ekologicznym oraz kwalifikowanie nawozów oraz środków poprawiających właściwości gleby przy produkcji ekologicznej.

Instytut Ochrony Roślin, PIB
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) jest państwową
jednostką naukowo-badawczą nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, powołaną w 1951 r. Główna siedziba IOR – PIB znajduje się w Poznaniu,
natomiast Oddział w Sośnicowicach. Do Instytutu należą również trzy Terenowe
Stacje Doświadczalne: w Białymstoku, Toruniu i Rzeszowie, oraz Polowa Stacja
Doświadczalna i Rolniczy Zakład Doświadczalny, które są zlokalizowane w Winnej
Górze (na terenie Wielkopolski).
Instytut prowadzi działalność naukową, wdrożeniową, upowszechnieniową oraz
usługową, która obejmuje ogół zagadnień związanych z ochroną roślin uprawnych
w Polsce. Swoje zadania realizuje w ramach działalności statutowej, finansowanej
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Programu Wieloletniego,
finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W Instytucie są realizowane badania dotyczące m.in. szkodliwości oraz metod
zwalczania agrofagów, naukowych podstaw integrowanej ochrony roślin, ochrony
roślin w rolnictwie ekologicznym, systemów wspomagających decyzje o potrzebie
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wykonania zabiegów, pozostałości i jakości środków ochrony roślin, a także wykonywane są analizy PRA (Pest Risk Assessment).

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach jest instytutem badawczym utworzonym
w 2011 r. poprzez połączenie dwóch jednostek badawczo-rozwojowych: Instytutu
Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i Instytutu Warzywnictwa im.
Emila Chroboczka. Oprócz bazy laboratoryjnej Instytut ma Pole Doświadczalne
i Ekologiczne do prowadzenia badań z zakresu warzywnictwa oraz Sad Pomologiczny
w Skierniewicach, Sad Doświadczalny w Dąbrowicach i Ekologiczny Sad Doświadczalny w Nowym Dworze-Parceli do prowadzenia badań z zakresu sadownictwa.
Program badawczy Instytutu Ogrodnictwa obejmuje wszystkie zagadnienia
związane z produkcją ogrodniczą, począwszy od badań nad biologicznymi podstawami produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych przez biotechnologię, genetykę
i hodowlę twórczą roślin ogrodniczych, agrotechnikę, fitopatologię, szkółkarstwo
i ochronę zasobów genowych roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, nawadnianie roślin, uprawę grzybów jadalnych, przetwórstwo i przechowalnictwo owoców
i warzyw, bezpieczeństwo żywności, agroinżynierię, ekonomikę i marketing.
W Instytucie opracowano nowe przyjazne środowisku technologie uprawy roślin
sadowniczych i warzyw, w tym technologii integrowanych i ekologicznych, pozwalających na produkcję wysokiej jakości płodów ogrodniczych bez pozostałości
środków ochrony roślin.
Instytut Ogrodnictwa na zlecenie MRiRW prowadzi badania w zakresie rolnictwa
ekologicznego, które realizują różne zakłady i zespoły – w zależności od zakresu
i tematyki konkretnego projektu.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)
W 2017 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego znalazła się na 34. miejscu
wśród najlepszych uniwersytetów przyrodniczych świata. Uczelnia stawia sobie
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za cel prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych i kształcenia oraz
działalności wdrożeniowej.
Wiele jednostek naukowych SGGW realizuje projekty naukowo-wdrożeniowe
dotyczące produkcji żywności ekologicznej. Są to m.in.: Wydział Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej, Towaroznawstwa, Zakład Żywności
Ekologicznej.
Na SGGW prof. Mieczysław Górny zorganizował Zakład Ekologicznych Metod
Produkcji Żywności, pierwszą w Polsce placówkę naukową wspierającą rolnictwo
ekologiczne. Z jego inicjatywy utworzono Stowarzyszenie Producentów Żywności
Metodami Ekologicznymi „Ekoland” – pierwszą organizację zrzeszającą polskich
ekorolników i reprezentującą ich interesy.

Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND
Stowarzyszenie EKOLAND to pierwsza ogólnopolska organizacja rolnictwa ekologicznego, która została zarejestrowana 1 września 1989 r. Instytucja posiada własne
Kryteria Rolnictwa Ekologicznego, które są ostrzejsze od unijnych i m.in. wykluczają
prowadzenie równolegle w gospodarstwie produkcji ekologicznej i konwencjonalnej.
Kontrole w gospodarstwach na zgodność z kryteriami przeprowadzają upoważnione
jednostki certyfikujące, z którymi współpracuje stowarzyszenie. Gospodarstwa
ekologiczne, które spełniają kryteria, mogą znakować swoje produkty znakiem
towarowym EKOLAND. Stowarzyszenie EKOLAND od lutego 1990 r. jest członkiem
Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego – IFOAM.
Działalność Stowarzyszenia jest finansowana ze środków własnych oraz pozyskiwanych z funduszy na projekty dotyczące upowszechniania, szkolenia i wydawnictw,
realizowane we współpracy z niemieckimi fundacjami Heinricha Boella z Kolonii
oraz Leben und Umwelt z Dolnej Saksonii. Środki te pozwoliły na utrzymanie, przy
udziale instytucji krajowych, 9 ośrodków informacyjnych, a także na uruchomienie
ośrodka dokumentacyjnego. Organizowano kursy i szkolenie dla rolników zainteresowanych ekologicznym sposobem gospodarowania. Pod znakiem EKOLAND
ukazało się dotąd 20 pozycji wydawniczych z zakresu rolnictwa ekologicznego. Dzięki
tym projektom EKOLAND uzyskał wsparcie finansowe dla realizacji ważnych celów
statutowych, składających się na promocję ekorolnictwa. Stowarzyszenie EKOLAND
posiada obecnie 5 oddziałów regionalnych i zrzesza ok. 600 członków, a łączność
między nimi zapewnia kwartalnik „Ekoland”. Produkty z atestem ekologicznym
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uzyskanym przez Stowarzyszenie są sprzedawane w Polsce przez ponad 100 sklepów,
w tym kilkanaście wyspecjalizowanych. Ich liczba z roku na rok stale rośnie.

Stowarzyszenie Polska Ekologia
Stowarzyszenie Polska Ekologia powstało w 2006 r. i skupia ponad 130 producentów oraz tworzy interdyscyplinarną sieć na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego.
Członkami Stowarzyszenia poza producentami są uczelnie wyższe, szkoły gastronomiczne, kucharze, restauracje. Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami
branżowymi na rynku spożywczym, sieciowo zresztą ponad 500 przetwórców oraz
2 tys. rolników, którzy podjęli produkcję żywności z surowców ekologicznych. Stowarzyszenie jest bardzo aktywne w promowaniu żywności ekologicznej w kraju i poza
jego granicami. Stowarzyszenie realizuje krajowe i zagraniczne projekty związane
z promocją i edukacją na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN ma 98
członków i 28 wspierających (sprawozdanie 2016). Organizacja działa od 2012 r.,
kiedy to wyodrębniła się z wojewódzkiego oddziału EKOLAND-u. Ponad 50% członków pochodzi z terenu powiatu brodnickiego. W sumie z województwa kujawsko-pomorskiego pochodzi 80% członków stowarzyszenia.
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Polska Izba Żywności Ekologicznej (PIŻE)
Polska Izba Żywności Ekologicznej jest organizacją sektorową, zrzeszającą rolników, producentów, przetwórców i sprzedawców branży certyfikowanej żywności
ekologicznej. Misją PIŻE jest propagowanie zrównoważonego stylu życia i szeroka
edukacja społeczeństwa na temat walorów zdrowotnych produktów ekologicznych
oraz sposobu uprawy, hodowli i przetwórstwa żywności ekologicznej. Izba propaguje wiedzę na temat certyfikacji produktów ekologicznych symbolem „euro liścia”
i korzyści, jakie niesie taki certyfikat dla konsumentów, odróżniając ekologiczne
produkty od konwencjonalnych. Działalność Izby wspiera i promuje polskie rolnictwo
i przestawianie gospodarstw rolnych z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną.
PIŻE jest partnerem dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych
resortów. Opiniuje projekty legislacyjne dotyczące żywności ekologicznej oraz lobbuje na rzecz jak najszerszego wprowadzania ekologicznych produktów do szkół,
przedszkoli oraz innych placówek publicznych. Dzięki wspólnym przedsięwzięciom
edukacyjno-promocyjnym PIŻE propaguje modę na produkty ekologiczne oraz
rozwija polski rynek żywności ekologicznej.

Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu
Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych św. Franciszka, powszechniej znany
pod nazwą „SERCE EKOZIEMI” jest ogólnopolską organizacją skupiającą w swoich
szeregach rolników, którzy prowadzą swoje gospodarstwa metodami ekologicznymi.
Związek został powołany do życia 24 marca 2007 r. w Gnieźnie, w siedzibie tamtejszego Prymasowskiego Uniwersytetu Ludowego.
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Polskie Towarzystwo Rolników Ekologicznych (PTRE)
Polskie Towarzystwo Rolników Ekologicznych jest ogólnopolskim towarzystwem
zrzeszającym producentów rolnych posiadających certyfikowane gospodarstwa
ekologiczne.
PTRE aktywnie uczestniczy w popularyzacji idei rolnictwa ekologicznego, współdziała z organizacjami i właściwymi władzami w rozwoju ekologicznej produkcji
rolnej, czyni starania o warunki prawne sprzyjające rolnictwu ekologicznemu,
reprezentuje swoich członków i chroni ich potrzeby zawodowe.

2.10. Poziom zorganizowania rolników i przetwórców
Przedstawiony przegląd organizacji potwierdza, że poziom zorganizowania i zrzeszania się rolników i innych podmiotów zajmujących się produkcją ekologiczną
jest bardzo niski. Ma to wielorakie konsekwencje przekładające się na brak wystarczającego lobbingu, ale przede wszystkim odbija się na efektach ekonomicznych
gospodarstw i przetwórców. Takie rozproszenie utrudnia organizowanie większych
partii produktów i osłabia pozycję negocjacyjną w relacjach z sieciami handlowymi,
odgrywającymi coraz ważniejszą rolę w handlu żywnością ekologiczną. W rezultacie
brak lepszego zorganizowania i współpracy jest barierą wzrostu produkcji, natomiast
rosnący popyt jest zaspokajany przez import żywności ekologicznej, przy niewykorzystanym potencjale produkcji krajowej.
Doświadczenia analizowanych w tym raporcie krajów potwierdzają, że proces
organizowania można przyspieszyć i zintensyfikować poprzez zorganizowane wsparcie prawne, instytucjonalne i finansowe.

3. Niemcy – Bawaria
3.1. Charakterystyka rolnictwa ekologicznego w Niemczech
Rolnictwo ekologiczne to oszczędzająca zasoby, przyjazna dla środowiska i zwierząt
forma rolnictwa. Opiera się na zasadach służących minimalizacji wpływu człowieka na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu jak najbardziej naturalnego
funkcjonowania systemu rolniczego. Udział rolnictwa ekologicznego jest zatem
podstawowym wskaźnikiem krajowej strategii zrównoważonego rozwoju Republiki
Federalnej Niemiec i stanowi istotny element niemieckiej polityki rolnej.
Celem rządu federalnego, zapisanym w obecnej Umowie Koalicyjnej, jest zwiększenie
udziału gruntów uprawianych ekologicznie do 20% w 20301.
Biorąc pod uwagę, że obecnie udział ten wynosi 9,1%, jest to wciąż dość odległy
cel. Konieczne są zatem dalsze wysiłki i adekwatne wsparcie finansowe rolnictwa
ekologicznego w ramach polityki rolnej UE, rządu federalnego i krajów związkowych.
3.1.1. Liczba i powierzchnia gospodarstw ekologicznych w Niemczech
Według danych Federalnego Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa w 2018 r. liczba
gospodarstw ekologicznych wyniosła 31 713, co stanowiło 12% wszystkich gospodarstw rolnych w Niemczech. Gospodarstwa te uprawiały, zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, grunty o powierzchni 1 521,314 ha, tj. 9,1% gruntów rolnych
ogółem. Grunty ekologiczne w Niemczech obejmują 760 tys. ha, wykorzystywanych
jako użytki zielone w rolnictwie ekologicznym i 560 tys. ha jako ekologiczne grunty
orne. Pozostały obszar to uprawy owoców i warzyw oraz sady.

1
Por. Umowa Koalicyjna – s. 83/84, https://www.bundesregierung.de/resource/blob/
656734/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?
download=1 [dostęp: 24.09.2019].
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Rycina 9. Gospodarstwa ekologiczne i ich powierzchnia użytkowa w Niemczech
Źródło: Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa.

Liczba gospodarstw ekologicznych i ich powierzchni uprawnej w Niemczech od
połowy lat 90. XX w. systematycznie rośnie. W ciągu ostatnich 20 lat liczba gospodarstw ekologicznych i upraw zwiększyła się czterokrotnie. O ile jednak w latach
2011–2014 dynamika wzrostu dość mocno wyhamowała, o tyle w okresie 2015–2017
nastąpił zdecydowany przyrost liczby gospodarstw ekologicznych i obszarów upraw
ekologicznych w Niemczech. Tendencja ta utrzymała się również w 2018 r.
Według danych zaprezentowanych przez Federalną Minister Wyżywienia i Rolnictwa Julię Klöckner na konferencji prasowej w końcu czerwca br. powierzchnia
upraw ekologicznych w Niemczech wzrosła w 2018 r. o 10,8%, a liczba gospodarstw
ekologicznych o 7,9%.
W ocenie Minister Julii Klöckner wysoka dynamika wzrostu w ostatnich trzech
latach to efekt istotnego zwiększenia środków wsparcia na rolnictwo ekologiczne
oraz właściwego ukierunkowania prac badawczych. Jej zdaniem „nie tylko wzrasta
popyt konsumentów na żywność ekologiczną, ale coraz więcej rolników przestawia
się na produkcję ekologiczną, która zaczyna się opłacać. Rolnictwo ekologiczne staje
się coraz bardziej wydajne, a jego planowanie bardziej przewidywalne”2.

2
Por. notatka prasowa nr137 Federalnego Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa z 24.06.2019,
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2019/137-Oeko-Landbau.html [dostęp:
24.09.2019].
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3.1.2. Udział rolnictwa ekologicznego w użytkowanych gruntach rolnych
Na rycinie 10 przedstawiono dane Federalnego Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa dotyczące udziału rolnictwa ekologicznego w użytkowanych gruntach rolnych
ogółem. Zaznaczyć należy, że dane ministerstwa są wyższe niż dane Federalnego
Urzędu Statystycznego. Różnica ta wynika z innej metody i okresu poboru danych3.

Rycina 10. Udział rolnictwa ekologicznego w ogólnej powierzchni rolnej
Źródło: Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa.

Udział rolnictwa ekologicznego w Niemczech w 2018 r. wyniósł 9,1% powierzchni
rolnej ogółem. Przy czym w poszczególnych krajach związkowych udział gruntów
uprawianych ekologicznie jest zróżnicowany. Mianowicie według danych Federalnego
Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa za 2018 r. w Kraju Saary wyniósł 16,5%, Hesji –
14,7%, Badeni-Wirtembergii – 14,0% i Brandenburgii – 12,3%, co zdecydowanie
przewyższa średnią krajową, natomiast Turyngia z udziałem 6,0%, Nadrenia-Północna
Westfalia – 5,9% i Dolna Saksonia – 4,1% uplasowały się dużo poniżej tej średniej.
Mając na uwadze cel zapisany w aktualnej umowie koalicyjnej, czyli zwiększenie
do 2030 r. do 20% udziału gruntów ekologicznych, obszar upraw ekologicznych
należałoby dwukrotnie zwiększyć, a na rolnictwo ekologiczne musiałoby przejść
kolejnych 30–40 tys. gospodarstw.

Por. DeStatis, https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/logon?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=91111-0001) [dostęp: 24.09.2019].
3
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Główny problem rozwoju rolnictwa ekologicznego to jego nadal zbyt niska
konkurencyjność. Sprzedaż żywności ekologicznej często nie pokrywa dodatkowych kosztów produkcji, a uzyskiwane wpływy nie wystarczają, aby konkurować
z tańszymi towarami z importu. Z związku z tym potrzebne jest dalsze atrakcyjne
wsparcie państwa, które umożliwi rolnikom trwałą migrację do gospodarki ekologicznej i zapewni im bezpieczeństwo planowania.
W 2017 r. Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa opublikowało Strategię Przyszłości Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego (Zukunftsstrategie ökologischer
Landbau, ZöL), która ma pomóc w osiągnięciu 20-procentowego celu do 2030 r.
(szersze omówienie dokumentu w dalszej części ekspertyzy – patrz s. 68).
3.1.3. Zapotrzebowanie na produkty wytwarzane ekologicznie
Żywność ekologiczna cieszy się w Niemczech rosnącą popularnością. Niemcy to największy rynek sprzedaży i największy producent żywności ekologicznej w Europie.
W 2018 r. osiągnięto sprzedaż na poziomie ok. 10,91 mld euro. W odniesieniu do
całego rynku żywności udział produktów ekologicznych wzrósł do ok. 5,2%.
Jednakże podczas gdy obroty żywności ekologicznej wzrosły ponad siedmiokrotnie (z 1,48 mld euro w 1997 r. do 10,91 mld euro w 2018 r.), to liczba gospodarstw
i powierzchni upraw ekologicznych wzrosła w Niemczech w tym samym okresie
tylko czterokrotnie.
Wysoki popyt na żywność ekologiczną przewyższa obecnie produkcję krajową.
Niemcy są zatem importerem netto żywności ekologicznej. W ocenie Federalnego
Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa niektóre z importowanych produktów mogłyby
być wytwarzane we własnym kraju, co jeszcze dodatkowo pozwoliłoby uniknąć
negatywnego wpływu transportu na środowisko.
3.1.4. Stowarzyszenia rolnictwa ekologicznego
Większość gospodarstw ekologicznych w Niemczech jest zorganizowana w stowarzyszenia. Wytyczne niemieckich stowarzyszeń rolnictwa ekologicznego spełniają
kryteria rozporządzenia WE w sprawie produktów ekologicznych, a nawet w niektórych punktach są bardziej rygorystyczne. Większość stowarzyszeń rolniczych
to członkowie Konfederacji Żywności Ekologicznej (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V., BÖLW). Więcej informacji na ten temat w dalszej części
ekspertyzy – patrz s. 78.
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3.2. Charakterystyka rolnictwa ekologicznego w Bawarii
Bawaria zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów związkowych pod względem
powierzchni upraw ekologicznych i liczby gospodarstw. Jedna trzecia wszystkich
niemieckich gospodarstw ekologicznych znajduje się w Bawarii.
Blisko 10 tys. gospodarstw ekologicznych w Bawarii zarządza obszarem
o powierzchni 345 tys. ha. Według resortu rolnictwa Bawarii dynamiczny wzrost
w ostatnich latach odnotowano zwłaszcza w odniesieniu do gospodarstw uprawiających zboża. Powodem jest wcześniejsza fala konwersji w sektorze mleka, w rezultacie
czego znacznie wzrósł popyt na ekologiczne zboża. Połowa mleka produkowanego
ekologicznie w Niemczech pochodzi właśnie z Bawarii.
Bawaria jest również liderem w przetwórstwie produktów ekologicznych. Ponad
3700 firm prowadzi działalność w zakresie przetwarzania i handlu żywnością ekologiczną. W ostatnich latach nastąpił ich znaczny wzrost. Niemniej jednak, podobnie
jak w całych Niemczech, w Bawarii istnieje nierównowaga między podażą a popytem.
Rodzima produkcja nie zaspokaja zapotrzebowania konsumentów.
3.2.1. Liczba i powierzchnia gospodarstw ekologicznych w Bawarii
Coraz więcej gospodarstw w Bawarii przechodzi na rolnictwo ekologiczne. Trend
ten utrzymuje się od początku lat 90. XX w. Jak pokazano na rycinie 11, liczba
gospodarstw ekologicznych w Bawarii, w porównaniu z 2000 r. wzrosła trzykrotnie.
Obecnie prawie 11% wszystkich gospodarstw w Bawarii działa zgodnie z wytycznymi
rolnictwa ekologicznego.
Według bawarskiego Ministerstwa Rolnictwa w ubiegłym roku na rolnictwo
ekologiczne przeszło ponad 800 gospodarstw. Zatem całkowita liczba gospodarstw
ekologicznych na koniec 2018 r. w Bawarii wzrosła do 9900 przedsiębiorstw, przy
czym 6200 z nich produkuje według najwyższych standardów. Zgodnie z informacją
przedstawiciela bawarskiego Ministerstwa Rolnictwa w marcu b.r. liczba gospodarstw
ekologicznych przekroczyła 10 tys.
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* Dane na rycinach z oficjalnej strony Ministerstwa Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii, w tekście
wykorzystywane są również dane z lat 2018 i 2019 uzyskane w trakcie wywiadów.

Rycina 11. Liczba gospodarstwa ekologicznych w Bawarii w latach 2000–2016
Źródło: Ministerstwo Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii.

3.2.2. Udział rolnictwa ekologicznego Bawarii w użytkowanych
gruntach rolnych
Systematycznie rośnie również powierzchnia upraw ekologicznych w Bawarii. W stosunku do 2000 r. ich obszar wzrósł ponad trzykrotnie. Szczególnie dynamiczny
wzrost odnotowano w ostatnich pięciu latach. O ile w 2014 r. było 214 tys. ha, o tyle
w 2018 r. powierzchnia upraw ekologicznych w Bawarii wyniosła 345 tys. ha.
Prawie 11% bawarskich gruntów rolnych jest zarządzanych ekologicznie.
Według prognoz tamtejszego ministerstwa rolnictwo ekologiczne w Bawarii
będzie się nadal rozwijać w nadchodzących latach. Popyt na produkty ekologiczne
jest ciągle wyższy niż podaż krajowa.
Aby zwiększyć produkcję ekologiczną, rząd Bawarii przyjął w 2012 r. Program
„BioRegio Bayern 2020”, który obejmuje różne działania i przedsięwzięcia w dziedzinie edukacji, doradztwa, promocji, badań i rozwoju rynku żywności ekologicznej.
Efektem działań winno być podwojenie liczby gospodarstw ekologicznych do 13 tys.
w 2020 r.
Planowana jest kontynuacja tego Programu również po 2020 r. Zgodnie z informacją uzyskaną w Ministerstwie Wyżywienia i Rolnictwa Bawarii na posiedzeniu
rządu kraju związkowego Bawarii w końcu lipca b.r. przedstawiono kolejną wersję
programu „BioRegio Bayern 2030”, który zakłada potrojenie gospodarstw ekologicznych do 2030 r.
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Rycina 12. Powierzchnia rolnictwa ekologicznego w Bawarii (tys. ha) w latach 2000–2016
Źródło: Ministerstwo Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii.

3.2.3. Najważniejsze założenia Programu „BioRegio Bayern 2020”
Celem programu „BioRegio Bayern 2020”, który rząd Bawarii zapoczątkował
w 2012 r., jest podwojenie do 2020 r. rolnictwa ekologicznego w Bawarii. Oznacza
to coroczny wzrost gospodarstw o ok. 800.
Priorytetowe obszary Programu „BioRegio Bayern 2020”
Edukacja
Celem jest wzmocnienie komponentu rolnictwa ekologicznego we wszystkich dziedzinach edukacji rolniczej. W związku z tym w szkołach rolniczych dostosowano
odpowiednio programy nauczania, wprowadzono dodatkowe dni seminaryjne i przeszkolono nauczycieli w dziedzinie rolnictwa ekologicznego. W Bawarii funkcjonują
dwie szkoły techniczne dla rolnictwa ekologicznego i dwie akademie ekologiczne,
w których są oferowane specjalne programy edukacyjne dla rolników ekologicznych
i osób zainteresowanych konwersją. Dodatkowa wiedza w obszarze rolnictwa ekologicznego jest oferowana także w ramach programu edukacyjnego Farmer (BiLa).
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Doradztwo i transfer wiedzy
W Bawarii doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego jest świadczone przez
cztery specjalne centra doradztwa ekologicznego. W ramach inicjatywy „BioRegio
Bayern 2020” rozszerzono konsultacje w zakresie rolnictwa ekologicznego:
− utworzono dodatkowe, piąte centrum eksperckie dla rolnictwa ekologicznego
w Deggendorfie, które specjalizuje się w doradztwie dla rolników zainteresowanych konwersją;
− aby zachęcić rolników zainteresowanych konwersją do pozyskania informacji
praktycznych, w ramach programu krajowego „Sieć operacyjna BioRegio” utworzono sieć 90 gospodarstw ekologicznych, które oferują możliwość zwiedzenia
gospodarstwa i udziału w dniach szkoleniowych;
− kolejnym elementem programu są wzorcowe regiony ekologiczne Öko-Modellregionen. W Bawarii istnieje 27 takich regionów zatwierdzonych przez
władze krajowe. W regionach tych są realizowane koncepcje „sieciowe”, polegające
na interakcji ekologicznych gospodarstw rolnych i ogrodniczych, ekologicznych
struktur przetwórczych i marketingowych oraz konsumentów.
Programy wsparcia rolnictwa ekologicznego
Rząd Bawarii wspiera gospodarstwa ekologiczne w ramach krajowych programów
rozwoju wsi, w tym: Programu Kulturowego Krajobrazu Wiejskiego (Kulturlandschaftsprogramm, KULAP) oraz Specjalnego Programu Inwestycyjnego (Bayerischen
Sonderprogramm Landwirtschaft, BaySL), natomiast z Programu Przetwórstwa
i Marketingu Żywności Ekologicznej (Maßnahmen zur Stärkung der Verarbeitung
und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, VuV) można otrzymać wsparcie
na inwestycje w przetwórstwo i marketing produkcji ekologicznej.
Promocja żywności ekologicznej/wprowadzenie na rynek
Program „BioRegio Bayern 2020” obejmuje różnorodne środki informacyjne i komunikacyjne celem promocji bawarskich produktów ekologicznych. Aktualnie wdrożone
i funkcjonujące działania to:
− bawarskie logo ekologiczne Bavarian Biosiegel, które otrzymują produkty wyprodukowane zgodnie z wysokimi standardami jakości w Bawarii;

Niemcy – Bawaria

63

− Pakt na Rzecz Rolnictwa Ekologicznego w Bawarii „Ökopakt Bavaria”. Pakt ten
został zainicjowany w 2015 r. przez resort rolnictwa Bawarii i 20 organizacji
branżowych (obecnie jest ich 24). Celem było utworzenie szerokiego sojuszu na
rzecz rolnictwa ekologicznego i jego promocji;
− przestawienie stołówek publicznych na żywność ekologiczną. W ramach tego
działania opracowano wytyczne w tym zakresie. Prowadzone są szkolenia przez
wyspecjalizowane ośrodki żywienia zbiorowego. Przeprowadzono również wzorcowe projekty zbiorowego żywienia ekologicznego w przedszkolach i szkołach.
Badania
Bawarskie Ministerstwo Rolnictwa wspiera m.in. projekty badań we współpracy
z dwoma bawarskimi instytutami badawczymi, które dysponują terenami pod
uprawę ekologicznych warzyw i owoców. Celem jest dostarczenie informacji na
temat ekologicznej uprawy warzyw i owoców oraz zaoferowanie dalszych możliwości
edukacyjnych w tej dziedzinie.
Pełny tekst programu „BioRegio Bayern 2020”: https://de.agrardialog.ru/files/
prints/bioregio_2020_de.pdf [dostęp: 24.09.2019].
3.2.4. Dokumenty strategiczne w zakresie rolnictwa ekologicznego
Dokumenty strategiczne w zakresie rolnictwa ekologicznego są istotnym elementem
Strategii zrównoważonego rozwoju rządu federalnego (Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie) i Programu rozwoju obszarów wiejskich (Bundesprogramm ländlicher
Entwicklung). Najważniejsze z nich to:
I. Federalny Program rolnictwa ekologicznego i innych form zrównoważonego
rolnictwa (Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen
nachhaltiger Landwirtschaft”, BÖLN)
Aby poprawić warunki ramowe dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej w Niemczech, rząd federalny przyjął w 2002 r. „Program rolnictwa
ekologicznego” (BÖL). Uchwałą niemieckiego Bundestagu z 26 listopada 2010 r.
program ten otwarto na rzecz innych zrównoważonych form rolnictwa, zmieniając
jednocześnie jego nazwę na „Federalny program rolnictwa ekologicznego i innych
form zrównoważonego rolnictwa” (BÖLN).
Program opracowano na podstawie zaleceń ekspertów zewnętrznych i przedstawicieli niemieckich stowarzyszeń rolnictwa ekologicznego, uwzględniono także
wiedzę ekspertów z dziedziny nauki, przemysłu i administracji. Program był kilkakrotnie przedłużany i do tej pory dwukrotnie ewaluowany. Ostatnia ewaluacja
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pochodzi z 2012 r.4. Umowa koalicyjna obecnego rządu przewiduje długoterminową
kontynuację programu celem dalszego wsparcia rozwoju rolnictwa ekologicznego
i innych form zrównoważonego rolnictwa.
Wdrożenie i realizację programu powierzono Federalnemu Urzędowi ds. Rolnictwa i Wyżywienia (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE),
w ramach którego utworzono specjalne Biuro ds. realizacji Programu.
Cel i proponowane działania programu
Federalny program rolnictwa ekologicznego i innych form zrównoważonego rolnictwa postawił sobie za cel poprawę warunków ramowych dla rolnictwa ekologicznego
i rynku żywności ekologicznej oraz innych form zrównoważonego zarządzania
gruntami w Niemczech, jak również stworzenie przesłanek dla zrównoważonego
wzrostu podaży i popytu produktów ekologicznych.
Program wskazuje działania, jakie powinny być podejmowane i realizowane, aby
osiągnąć założone cele. Najważniejsze z nich to:
− identyfikacja potrzeb badawczych, inicjowanie i nadzorowanie projektów badawczych w zakresie produkcji, przetwarzania i marketingu;
− zdefiniowanie, na podstawie zdobytej wiedzy, grup celowych;
− wsparcie i umacnianie podaży i popytu na produkty wytwarzane ekologicznie
poprzez zróżnicowane oferty szkoleniowe i kampanie informacyjne oraz organizację współzawodnictwa/konkursów;
− wspieranie informacji i prezentacji na targach dotyczących rolnictwa ekologicznego i innych form zrównoważonego rolnictwa.
W programie określono różnorodne działania w ramach całego łańcucha gospodarki ekologicznej, tj. produkcji, przetwórstwa, handlu, marketingu, wzrostu wiedzy
konsumenta. Wsparciem w ramach BÖLN są objęte badania i rozwój, transfer wiedzy,
doradztwo dotyczące konwersji, targi i wystawy, działania marketingowe.
Od początku programu wsparciem objęto ponad 1 tys. projektów badawczych
na łączną kwotę ok. 150 mln euro. Wdrożono również ponad 50 działań w ramach
odpowiednich grup celowych. W ramach różnorodnych ofert transferu wiedzy i specjalnych szkoleń kilkuset przedstawicieli całego łańcucha wartości dodanej zostało
przeszkolonych w trakcie jedno- i wielodniowych seminariów. Ponadto wsparciem
finansowym objęto przeszło 2 tys. prezentacji na targach branżowych i ponad 160
projektów informacyjno-promocyjnych. Ponadto ponad 600 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie przed lub w trakcie konwersji na system ekologiczny5.
4
Ewaluacji dokonał Federalny Instytut Badawczy ds. Obszarów Wiejskich, Lasów i Rybołówstwa – Johann Heinrich von Thünen-Institut. Pełny tekst raportu: https://literatur.thuenen.
de/digbib_extern/dn048786.pdf [dostęp: 24.09.2019].
5
Por. broszura informacyjna Federalnego Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa, https://www.
bundesprogramm.de/fileadmin/2-Dokumente/brosch%C3%BCren/IGW_18BOELN_Faktenblatt.
pdf [dostęp: 24.09.2019].

Niemcy – Bawaria

65

Ze środków programu jest także finansowany ERA-NET (European Research
Area Network). Działania ERA-NET mają na celu zintensyfikowanie współpracy
między krajowymi i regionalnymi jednostkami badawczymi w UE. W ramach ERA-NET CORE Organic współpracuje obecnie 26 partnerów z 19 krajów europejskich,
dotychczas wdrożono 45 międzynarodowych projektów badawczych, w 34 z nich
uczestniczyły niemieckie instytucje badawcze.
Środki z programu federalnego wykorzystano również do stworzenia Centralnego Portalu Internetowego Rolnictwo Ekologiczne (www.oekolandbau.de), na
którym są zamieszczane przydatne informacje dla prowadzących działalność w sektorze produkcji, przetwórstwa i handlu żywnością ekologiczną (regulacje prawne,
programy w zakresie doradztwa i kształcenia, programy wsparcia, certyfikacja itd.).
Środki finansowe na realizację programu
Program jest realizowany ze środków Federalnego Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa. W 2002 r. budżet programu wyniósł 34,8 mln euro, w 2003 r. – 36 mln euro,
a w latach 2004–2006 po 20 mln euro rocznie. W okresie 2007–2012 roczny budżet
wyniósł 16 mln euro, w latach 2013–2016 zaś 17 mln euro. W 2017 r. budżet zwiększono do 20 mln euro. W latach 2018–2019 budżet federalny przeznaczył na działania
w ramach tego programu 30 mln euro rocznie.
Od 2012 r. wydzieloną, dodatkową pozycją w budżecie Programu jest strategia na
rzecz białek roślinnych (Eiweißpflanzenstrategie, EPS), w 2014 r. na EPS przeznaczono
środki w wysokości 3 mln euro, a od 2016 r. na EPS dostępnych jest 6 mln euro rocznie.
Pełny tekst programu: https://www.bundesprogramm.de/uploads/tx_bleinhaltselemente/Progr-forschung-entwicklungsv-oekoanbau_verlaengert_bis_2013_aktuell.pdf
[dostęp: 24.09.2019].
II. Strategia Przyszłości Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego
(Zukunftsstrategie ökologischer Landbau, ZöL)
Strategia Przyszłości Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego została zaprezentowana
przez Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa 15 lutego 2017 r. na targach
BIOFACH w Norymberdze. Jest to obecnie najbardziej aktualny dokument strategiczny ws. rozwoju rolnictwa ekologicznego w Niemczech.
W celu jej przygotowania utworzono kilka tematycznych grup roboczych. Każda
grupa robocza po dokonaniu oceny aktualnego stanu zdefiniowała konkretne
potrzeby działań w określonych obszarach. Następnie stworzono listę istniejących
i nowych możliwych przedsięwzięć dla każdego obszaru oraz opracowano szczegółowe koncepcje dla istotnych przedsięwzięć. Poszczególne etapy prac przeprowadzono w ścisłej koordynacji z grupami wsparcia, składającymi się z przedstawicieli
organizacji branżowych i nauki. W sumie ok. 200 osób aktywnie uczestniczyło
w opracowywaniu ww. strategii.
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Strategia określa 5 obszarów działania i 24 przedsięwzięcia towarzyszące, które
winny zapewnić rolnictwu ekologicznemu i przemysłowi spożywczemu nowe impulsy
wzrostu i w efekcie doprowadzić do 20-procentowego udziału rolnictwa ekologicznego w 2030 r. (zgodnie celem zawartym w umowie koalicyjnej obecnego rządu).
Pięć obszarów działania określonych w strategii to:
Poprawa ram prawnych, uczynienie ich zrównoważonymi i spójnymi
Zasady i szczegółowe warunki produkcji ekologicznej są określone w prawodawstwie UE. Winny one być, obok ogólnych przepisów prawnych, brane pod uwagę
w decyzjach produkcyjnych. Aby umożliwić szybszą i łatwiejszą konwersję na system
ekologiczny, konieczne jest ustanowienie trwałych i spójnych ram prawnych i wyeliminowanie prawnych barier wzrostu. Oprócz szczególnych przepisów prawnych,
regulujących rolnictwo ekologiczne, dużą wagę przywiązuje się do projektowania
prawodawstwa horyzontalnego.
Ułatwienie dostępu do rolnictwa ekologicznego
Niewystarczająca wiedza to jedna z barier w przejściu na system ekologiczny. Fachowe
doradztwo i zapewnienie dostępu do wiedzy specjalistycznej umożliwi rolnikom
rozważenie w sposób obiektywny szans i zagrożeń związanych z rolnictwem ekologicznym. Należy zatem dążyć do lepszego zintegrowania treści edukacyjnych
związanych z rolnictwem ekologicznym w ramach kształcenia zawodowego, jak
również poszerzenia zakresu usług doradczych.
Poprawa wydajności rolnictwa ekologicznego
Efektywność rolnictwa ekologicznego ma znaczący wpływ na jego konkurencyjność,
a tym samym na jego atrakcyjność ekonomiczną. Celem musi być zatem nie tylko
poprawa wydajności rolnictwa ekologicznego, ale także jego efektywności. Jeśli to się
powiedzie, rolnictwo ekologiczne będzie kluczowym elementem w rozwiązywaniu
nadrzędnych wyzwań naszych czasów. Aby to umożliwić, ważne jest zoptymalizowanie ekologicznych systemów produkcji poprzez rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej i zapewnienie szybkiego wdrażania w praktyce rezultatów badawczych
poprzez sprawny transfer wiedzy. Ponadto należy ulepszyć sieć powiązań rolnictwa
ekologicznego i konwencjonalnego.
Pełne wykorzystanie potencjału popytu na produkty ekologiczne i jego dalsze
zwiększanie
Znaczny wzrost produkcji ekologicznej będzie tylko wtedy samofinansujący się
i zrównoważony, jeśli równie znacząco wzrośnie popyt na te produkty. Dlatego
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też kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego ma pełne
wykorzystanie potencjału popytu na produkty ekologiczne i jego dalsze zwiększenie.
Odpowiednie nagradzanie efektów środowiskowych
Gospodarstwa ekologiczne przynoszą wiele korzyści dla środowiska, które dają
wymierne efekty ekonomiczne. Aby odpowiednio wynagrodzić te zasługi, należy
zweryfikować aktualne systemy wsparcia i w razie potrzeby je uzupełnić.
24 przedsięwzięcia towarzyszące, wspierające ww. obszary działań
W obszarze I przewidziano 9 działań:
− dalszy rozwój europejskich przepisów produkcyjnych w określonych tematach
rolnictwa ekologicznego;
− wspieranie hodowli i produkcji nasion oraz wegetatywnego materiału, siewnego/
rozmnożeniowego dla rolnictwa ekologicznego poprzez odpowiednie zmiany prawne;
− kontrola potencjału cennych nośników protein;
− rozszerzenie badań nad alternatywnymi paszami białkowymi;
− wspieranie procedur technicznych w zakresie produkcji i przetwarzania paszy
białkowej;
− stworzenie sieci demonstracyjnej dla drobnoziarnistych roślin strączkowych
i rozszerzenie istniejących sieci;
− poprawa warunków ramowych dla ochrony upraw w rolnictwie ekologicznym;
− zapobieganie i usuwanie przeszkód w prawodawstwie dotyczącym kontroli
zanieczyszczeń;
− ułatwienie wdrożenia wymogów higieny dla przedsiębiorstw.
W obszarze II przewidziano 6 działań:
− przegląd przepisów w zakresie szkoleń i programów nauczania;
− inicjowanie wymiany informacji i doświadczeń między aktorami w zakresie
edukacji;
− ocena materiałów i jednostek dydaktycznych oraz wprowadzenie odpowiednich
zmian;
− wzmocnienie wsparcia doradztwa dla gospodarstw rolnych w zakresie konwersji;
− wsparcie szkoleń i dokształcania dla doradców;
− opracowanie i promowanie nowych narzędzi doradczych.
W obszarze III przewidziano 5 działań:
− promocja zarządzania łańcuchów wartości produkcji ekologicznej;
− wsparcie promocji łańcuchów wartości biologicznej w krajowym planie struktur
rolnych;
− zwiększenie udziału produktów ekologicznych w strukturze zakupów w obszarze
działalności federalnego resortu rolnictwa;
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− podjęcie działań informacyjnych w celu zwiększenia udziału produktów ekologicznych w zamówieniach publicznych;
− promocja rozszerzenia oferty produktów ekologicznych w sektorze gastronomicznym.
W obszarze IV przewidziano 1 działanie:
− zdefiniowanie priorytetów i wdrożenie rządowych badań w zakresie produkcji
ekologicznej.
W obszarze V przewidziano 3 działania:
− zapewnienie wystarczających środków na wsparcie zwiększenia powierzchni
ekologicznej;
− wprowadzenie premii za konwersję dla gospodarstw „częściowo” ekologicznych;
− opracowanie ogólnej koncepcji wynagradzania za świadczenia na rzecz środowiska.
Wdrożenie i finansowanie strategii
Centralnym instrumentem finansowym realizacji przyszłej strategii są ww. Federalny
program rolnictwa ekologicznego i innych form zrównoważonego rolnictwa (BÖLN)
oraz strategia dla roślin białkowych (EPS).
Mapa drogowa (Roadmap) strategii określa czas i obowiązki związane z jej wdrożeniem. Niektóre działania są już w trakcie realizacji. Inne są w trakcie przygotowań
w resorcie rolnictwa i podległych jednostkach organizacyjnych.
Koordynację przygotowań i ewaluację realizacji strategii Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa zleciło instytutowi badawczemu Thünen Institut. Jest
on odpowiedzialny w szczególności za koordynację różnych etapów prac, moderowanie dyskusji, a także konsolidację wyników konsultacji dotyczących zaleceń i ich
koordynację z zaangażowanymi podmiotami. Za wdrożenie i realizację Strategii
odpowiada Federalny Urząd ds. Rolnictwa i Wyżywienia.
Pełny tekst Strategii:
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachhaltige-Landnutzung/Oekolandbau/_
Texte/VeroeffentlichungZukunftsstrategieOekologischerLandbau.html [dostęp:
24.09.2019].
Wersja angielska (wyciąg):
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Publications/OrganicFarmingLookingForwards.pdf;jsessionid=CF61BAE7DA5FEDEE69BD5488F15F241D.1_
cid288?__blob=publicationFile [dostęp: 24.09.2019].
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3.2.5. Dedykowane akty prawne regulujące funkcjonowanie rynku
ekologicznej żywności oraz organizujące wsparcie produkcji i dostępu
do żywności ekologicznej
Głównymi przepisami regulującymi produkcję i wprowadzanie do obrotu żywności
ekologicznej w Niemczech są:
– Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych6;
– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu
do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli;
– Rozporządzenie Komisji WE nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007
w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych
z krajów trzecich.
Regulacje ogólnoniemieckie
• Ustawa o Rolnictwie Ekologicznym (Öko-Landbaugesetzt, ÖLG)
Pełny tekst: http://www.gesetze-im-internet.de/_lg_2009/ [dostęp: 24.09.2019].
W 2002 r. w Republice Federalnej Niemiec przyjęto Ustawę o rolnictwie ekologicznym
(ÖLG). Ustawa ta określa zadania związane z egzekwowaniem prawa w rolnictwie ekologicznym w Niemczech oraz służy wdrożeniu prawodawstwa UE w zakresie rolnictwa
ekologicznego. W styczniu 2009 r. ustawa ÖLG została dostosowana do zmienionego
prawodawstwa UE, w szczególności Rozporządzenia UE Nr 834/2007. Kolejna poprawka
do ÖLG weszła w życie w grudniu 2013 r. Miała na celu wyjaśnienie i uzupełnienie zmian
w prawie UE w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, zwłaszcza dotyczących publikacji
katalogów i certyfikatów firm ekologicznych podlegających kontroli ekologicznej, jak
również wzmocnienie procedury kontroli w rolnictwie ekologicznym.
Zakres Ustawy ÖLG obejmuje system kontroli i nadzoru produkcji ekologicznej,
jednostek kontrolnych, upoważnień organów administracji, współpracy z właściwymi
organami Unii Europejskiej i innych krajów członkowskich, jak również urzędami
celnymi, przepisy dotyczące kar i grzywien oraz opłat administracyjnych.
Wdrożenie i realizację ustawy powierzono właściwym organom administracji
krajowej. Ustawa określa zadania oraz właściwości tych organów.
Głównym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za realizację ustawy
jest Federalny Urząd ds. Rolnictwa i Wyżywienia. Do jego kompetencji należy
Nowe bazowe Rozporządzenie UE ws. rolnictwa ekologicznego (EU) 2018/848, uchwalone
przez PE 30 maja 2018, będzie obowiązywało w Niemczech od 1 stycznia 2021.
6
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m.in. zatwierdzenie organów kontrolnych w zakresie produkcji ekologicznej, cofnięcie
zezwolenia, nadanie numeru kodu organom kontrolnym, przyznanie pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu produktów przywożonych z państw trzecich (zgodnie
z odpowiednio art. 27 ust. 4 lit. b; z art. 27 ust. 9 lit. d; art. 27 ust. 10 rozporządzenia
UE nr 834/2007) oraz przyznanie tymczasowego zezwolenia na stosowanie składników pochodzenia rolniczego, o którym mowa w art. 19 ust. 2 lit. c rozporządzenia
UE nr 834/2007.
Kompetencje rządów krajów związkowych zostały określone w rozporządzeniach
wykonawczych. Dotyczą one głównie organów kontrolnych. Kraje związkowe mogą
przekazać niektóre zadania kontrolne w całości lub częściowo organom kontrolnym
działającym w danym landzie.
Odrębny artykuł ustawy poświęcono zakładom żywienia zbiorowego. Nie ma
ogólnounijnych zharmonizowanych przepisów dotyczących kontroli takich punktów gastronomii. Jednakże ustawa ÖLG stanowi, że zakłady żywienia zbiorowego
w Niemczech podlegają unijnym przepisom dotyczącym kontroli i etykietowania
produktów ekologicznych.
Ustawa zawiera również przepisy dotyczące kar i grzywny. Za naruszenie przepisów
ustawy grozi kara do roku pozbawienia wolności lub grzywny do 30 tys. euro. Dotyczy
to w szczególności niewłaściwego etykietowania i reklamy produktów ekologicznych.
• Ustawa o znakowaniu produktów ekologicznych (Öko-Kennzeichengesetz,
ÖkoKennzG)
Pełny tekst: http://www.gesetze-im-internet.de/_kokennzg/__1.html [dostęp:
24.09.2019].
Ustawa o znakowaniu produktów ekologicznych reguluje wprowadzanie i stosowanie
logo/znaku produktów ekologicznych oraz zawiera kary i grzywny za niewłaściwe
użycie tego logo. Ustawa obowiązuje od końca 2001 r.
• Rozporządzenie w sprawie znakowania produktów ekologicznych (ÖkoKennzV)
Pełny tekst: http://www.gesetze-im-internet.de/_kokennzv/ [dostęp: 24.09.2019].
Od 16 lutego 2002 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie znakowania produktów
ekologicznych. Uzupełnia ono ustawę o znakowaniu produktów ekologicznych.
Rozporządzenie zawiera szczegóły dotyczące projektowania i stosowania znaku/logo
produktów ekologicznych oraz przepisów odnoszących się do sankcji.
Aktualnie obowiązujące w Niemczech logo (Bio-Siegel) produktów ekologicznych jest następujące:
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• Rozporządzenie w sprawie zatwierdzania jednostek kontrolnych
(ÖLG-KontrollStZulV)
Pełny tekst: http://www.gesetze-im-internet.de/_lgkontrollstzulv/index.html
[dostęp: 24.09.2019].
Rozporządzenie w sprawie zatwierdzania jednostek kontrolnych, w wykonaniu
art. 4 ustęp 1–4 ustawy o rolnictwie ekologicznym, weszło w życie w dniu 12 maja
2012 r. Zawiera ono szczegółowe wymagania dotyczące zatwierdzania jednostek
kontrolujących w rolnictwie ekologicznym.
Organy kontroli ekologicznej w Niemczech są zatwierdzonymi i nadzorowanymi
przez państwo prywatnymi organami kontrolnymi, które mają obowiązek dokonywania corocznej kontroli produkcji, przetwórstwa, składowania, handlu i importu
żywności ekologicznej w zakresie zgodności z kryteriami rozporządzenia unijnego
w sprawie produktów ekologicznych (rozporządzenie (WE) 834/2007).
Pozytywny wynik kontroli uprawnia producentów do etykietowania swoich produktów niemieckim logo Bio-Siegel lub europejskim EU-Bio-Siegel (lub obydwoma).
W Niemczech kontrolę produkcji ekologicznej powierzono prywatnym jednostkom kontrolnym, które zostały zatwierdzone przez Federalny Urząd ds. Rolnictwa
i Wyżywienia. Jest ich obecnie 17.
• Wytyczne dotyczące wsparcia projektów badawczo-rozwojowych
oraz transferu technologii i wiedzy w rolnictwie ekologicznym
Pełny tekst: https://www.bundesprogramm.de/uploads/tx_bleinhaltselemente/
20151002_FoeRiLi_OEkolandbau.pdf [dostęp: 24.09.2019].
Wytyczne zostały przyjęte 4 kwietnia 2016 r. Dotyczą one rolnictwa ekologicznego, jak
również przemysłu żywności ekologicznej (produkcja, przetwarzanie i wprowadzanie
do obrotu produktów ekologicznych). Wsparciem objęto prowadzenie projektów
badawczo-rozwojowych (badania podstawowe, przemysłowe i eksperymentalne
prace rozwojowe) oraz transfer technologii i wiedzy w rolnictwie ekologicznym.
Oprócz podstawowych i ukierunkowanych na rozwój projektów badawczych,
wytyczne mają na celu finansowanie w szczególności projektów zorientowanych
na praktykę – również o charakterze modelowym – oraz jak najszybszego transferu
technologii i wiedzy z prac badawczych do gospodarstw, zakładów przetwórczych
i firm handlowych.
Beneficjentami wsparcia są instytucje badawcze oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.
Regulacje prawne w Bawarii
Z uwagi na federacyjną strukturę Niemiec za wprowadzenie przepisów w zakresie
produkcji ekologicznej odpowiadają rządy poszczególnych krajów związkowych.
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W Bawarii kompetencje w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej powierzono Krajowemu Ministerstwu Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa (Bayerisches
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten).
Jest one również zobowiązane do nadzoru prywatnych jednostek kontrolnych
produkcji ekologicznej, zatwierdzonych przez Federalny Urząd ds. Rolnictwa
i Wyżywienia.
Wprowadzenie przepisów w zakresie produkcji ekologicznej w Bawarii zawiera
Obwieszczenie Krajowego Ministerstwa Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia
13 września 2012 r. (7828-L Vollzug der Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des
ökologischen Landbaus, Az.: Z5-7670-1/125). Obwieszczenie zawiera powołanie na
podstawy prawne, określa kompetencje organów wykonawczych, wymogi odnośnie
do kontrolerów, procedury kontrolne i nadzór organów kontrolnych, procedury
administracyjne, obowiązki informacyjne oraz wysokość opłat administracyjnych.
Pełny tekst obwieszczenia: https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/11/
allmbl-2012-11.pdf#page=46 [dostęp: 24.09.2019].

3.3. Kluczowe instytucje wspierające rozwój sektora ekologicznej
żywności w Niemczech i Bawarii
Niemiecką politykę rolną kształtuje Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa
(BMEL), a w poszczególnych krajach związkowych – odpowiedzialne za rolnictwo
ministerstwa. Ważnymi organami ministerstwa są: Federalny Urząd ds. Rolnictwa
i Wyżywienia (BLE) oraz Federalny Urząd ds. Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności (BVL). Ważną rolę w systemie wsparcia sektora ekologicznej
żywności odgrywają instytuty naukowo-badawcze. Do najbardziej znaczących należy
Federalny Instytut Badawczy Thünen-Institut z siedzibą w Braunschweigu.
Egzekwowanie obowiązujących, w odniesieniu do rolnictwa i gospodarki żywnościowej, ustaw i rozporządzeń jest zasadniczo zadaniem władz poszczególnych
landów. Dotyczy to także wypłaty środków finansowych w ramach wspólnej polityki
rolnej Unii Europejskiej.
• Federalny Urząd ds. Rolnictwa i Wyżywienia (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE)
Działalność urzędu obejmuje gospodarkę rolną, rybołówstwo, gospodarkę leśną oraz
wyżywienie. W strukturze BLE wydzielono dwa referaty zajmujące się rolnictwem
ekologicznym. BLE jest m.in. odpowiedzialny za wdrożenie i realizację Federalnego
Programu rolnictwa ekologicznego i innych form zrównoważonego rolnictwa (BÖLN).
W imieniu Federalnego Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa urząd wdraża
również inne programy rządowe w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich,
zwiększenia efektywności energetycznej w rolnictwie i ogrodnictwie, promowania
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zdrowego żywienia, rolnictwa ekologicznego i różnorodności biologicznej. Kolejny
obszar odpowiedzialności urzędu to wsparcie projektów w dziedzinie prac badawczych, urząd zarządza programem innowacji, jak również innymi projektami
badawczymi zleconymi przez resort rolnictwa. BLE zatwierdza także jednostki
kontrolne. Ponadto pełni funkcję koordynatora przedsięwzięć realizowanych na
poziomie federacji i krajów związkowych.
BLE zatrudnia ok. 1400 osób. Główna siedziba urzędu znajduje się w Bonn. Działalność urzędu jest finansowana ze środków Federalnego Ministerstwa Wyżywienia
i Rolnictwa. Na 2019 r. zaplanowano kwotę w wysokości 105,8 mln euro.
• Federalny Urząd ds. Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności
(Bundesamt für Verbarucherschutz, BVL)
Urząd ten jest jednostką nadzorowaną przez Federalne Ministerstwo Wyżywienia
i Rolnictwa, wypełniającą zadania związane z zarządzaniem ryzykiem na rynku
artykułów spożywczych, pasz dla zwierząt, ochrony roślin i inżynierii genetycznej,
jak również kontaktów międzynarodowych. Pełni wiele funkcji na polu współpracy
między rządem federalnym a krajami związkowymi, w szczególności celem osiągnięcia jednolitych standardów w zakresie kontroli, badań i programów badawczych.
BLE zatrudnia ok. 650 osób. Główna siedziba urzędu znajduje się w Braunschweigu. Działalność urzędu jest finansowana ze środków Federalnego Ministerstwa
Wyżywienia i Rolnictwa. Na 2019 r. zaplanowano kwotę w wysokości 62 mln euro.
• Federalny Instytut Badawczy Obszarów Wiejskich, Lasów i Rybołówstwa
(Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei)
Thünen-Institut jako federalny instytut naukowo-badawczy został utworzony
w 2007 r. Jego działalność jest finansowana z budżetu Federalnego Ministerstwa
Wyżywienia i Rolnictwa. Posiada jednak dużą niezależność odnośnie do kierunku
prowadzonych prac badawczych. Działalność instytutu koncentruje się na badaniu
wpływu zmian klimatu na uprawy rolne, zagrożeń dla różnorodności biologicznej,
opracowaniu strategii ochrony gatunków oraz możliwości materialnego wykorzystania surowców odnawialnych. Instytut analizuje sytuację ekonomiczną i warunki
życia w obszarach wiejskich, a także rozwój rolnictwa ekologicznego. Na tej podstawie
wypracowuje strategie i propozycje ram prawnych.
Na zlecenie Federalnego Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa Thünen-Institut
dokonał dwukrotnej ewaluacji Federalnego Programu rolnictwa ekologicznego
i innych form zrównoważonego rolnictwa (BÖLN) oraz koordynował przygotowania
Strategii Przyszłości Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego (ZÖL)7.

7
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Obecnie Thünen-Institut zatrudnia ok. 700 pracowników, posiada 14 zakładów
badawczych. Główna siedziba znajduje się w Braunschweigu. Działalność instytutu
jest finansowana ze środków Federalnego Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa. Na
2019 r. zaplanowano kwotę w wysokości 80 mln euro.
Ogólnoniemieckie organizacje i stowarzyszenia rolnictwa ekologicznego
W Niemczech funkcjonuje bardzo rozbudowany system organizacji zrzeszających
rolników w ramach związków i stowarzyszeń. Idea spółdzielczości ma w Niemczech
długą tradycję. Istnieje przeszło 2 tys. spółdzielni rolno-spożywczych i ponad 700
uznanych organizacji producentów. Najbardziej znaczącymi grupami interesu są:
Niemiecki Związek Rolników (Deutscher Bauernverband), Niemieckie Stowarzyszenie Rolników (Deutscher Bauernbund), Niemiecki Związek Spółdzielni Rolniczych (Deutscher Raiffeisenverband). Oprócz tego istnieją liczne stowarzyszenia
reprezentujące poszczególne obszary produkcyjne, w tym rolnictwo ekologiczne.
Nadrzędnym celem ogólnoniemieckich organizacji i stowarzyszeń rolnictwa
ekologicznego jest wsparcie jego rozwoju i jego upowszechnianie. Charakterystyczna
jest różnorodność zadań. W ramach funkcji doradczej stowarzyszenia zapewniają
swoim członkom i partnerom kontraktowym szeroki zakres usług informacyjnych
i pomocniczych w kwestiach związanych z produkcją ekologiczną, rynkiem ekologicznym i polityką rolną. Ponadto działają jako platforma wymiany doświadczeń
i komunikacji między członkami i instytucjami partnerskimi. Są organizatorami konferencji, seminariów i szkoleń, jak również wydawcami specjalistycznych publikacji.
Wspierają przedsiębiorstwa w przechodzeniu na rolnictwo ekologiczne. Prowadzą
działania marketingowe, zapewniają infrastrukturę i kanały dystrybucji, informują
konsumentów i firmy.
Stowarzyszenia reprezentują swoich członków na forum politycznym,
m.in. poprzez uczestnictwo w komisjach fachowych na poziomie federacji i krajów
związkowych, doradzając i pomagając w kształtowaniu ramowych warunków dla
rolnictwa ekologicznego.
Najważniejsze ogólnoniemieckie stowarzyszenie wspierające rozwój sektora
ekologicznego to:
• Konfederacja Sektora Żywności Ekologicznej e.V.8 (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft-BÖLW e.V.)
Konfederacja Sektora Żywności Ekologicznej została utworzona w 2002 r., jest
organizacją dachową sektora żywności ekologicznej i reprezentuje sektor rolnictwa

Zaznaczyć należy, że organizacje o statusie e.V. prowadzą działalność o charakterze niezarobkowym i w związku z tym nie mają obowiązku publikacji sprawozdań finansowych.
8
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ekologicznego w całych Niemczech. Konfederacja zrzesza organizacje i przedsiębiorstwa całego łańcucha wartości żywności ekologicznej – od produkcji po
przetwórstwo i handel.
Konfederacja BÖLW reprezentuje interesy sektora ekologicznego na forum politycznym i gospodarczym. Jej celem jest promowanie rozwoju przemysłu żywności
ekologicznej i aktywny udział w projektowaniu ram prawnych i politycznych dla
sektora żywności ekologicznej.
Stowarzyszenia zrzeszone w Konfederacji działają na bazie prawa prywatnego,
a ich członkami są producenci, przetwórcy i sektor handlowy. Stowarzyszenia opracowują własne wytyczne (Richtlinie) w sektorze produkcji ekologicznej. Wytyczne
te są z reguły bardziej rygorystyczne niż zawarte w dyrektywach i rozporządzeniach
unijnych. Członkowie stowarzyszeń zobowiązują się do prowadzenia działalności
zgodnie z tymi wytycznymi. Rolnicy i przetwórcy są poddawani procesowi certyfikacji, a po jego pomyślnym zakończeniu otrzymują odpowiedni certyfikat,
umożliwiający sprzedaż produktów z logo stowarzyszenia. Certyfikat odnawia się
corocznie po weryfikacji przez niezależny organ kontrolny. Do głównych aktywności stowarzyszeń należą także doradztwo i szkolenia, które są jednym ze źródeł
dochodów tych organizacji. Główne dochody pochodzą ze składek członkowskich,
licencji i dotacji krajowych.
Aktualnie członkami konfederacji jest 14 stowarzyszeń sektora żywności ekologicznej działających na terenie całych Niemiec. Największe z nich to Bioland,
Naturland, Biokreis i Demeter.
Bioland e.V.

Bioland e.V. i jego członkowie rozwijają rolnictwo przyjazne dla środowiska, gospodarki i społeczeństw od ponad 45 lat.
Obecnie, zgodnie z wytycznymi stowarzyszenia Bioland, produkuje 7700 rolników, ogrodników, pszczelarzy oraz winiarzy i ca. 1100 partnerów z sektora produkcji i handlu detalicznego, takich jak piekarnie, mleczarnie, ubojnie, masarnie
i gastronomia.
Głównym celem stowarzyszenia jest wdrażanie, promowanie i rozpowszechnianie rolnictwa ekologicznego oraz aktywy udział w opracowaniu metodologii
szkoleń i konsultacji. Stowarzyszenie promuje badania i kształcenie oraz edukuje
konsumentów.
Bioland jest, według BÖLW, największym stowarzyszeniem rolnictwa ekologicznego w Niemczech (całkowita powierzchnia upraw 7700 przedsiębiorstw członkowskich wyniosła ca. 415 tys. ha).
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Bioland był pierwszym stowarzyszeniem rolnictwa ekologicznego, które w 2015 r.
sporządziło bilans interesu publicznego. Pokazuje on przede wszystkim odpowiedzialność społeczną firm członkowskich i co one wnoszą do społeczeństwa i ochrony
środowiska.
Źródła finansowania stowarzyszenia to głównie składki członkowskie. Zgodnie
z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym za 2016 r. wpływy stowarzyszenia
wyniosły 7,3 mln euro, z czego 57% stanowiły składki członkowskie, 19% wpływy
z licencji, 2% dotacje krajowe i 22% pozostałe (wpływy z projektów, opłat itd.).
Naturland e.V.

Stowarzyszenie zostało założone w 1982 r. w Bawarii, aktualnie działa na terenie
całych Niemiec i dalszych 58 krajów. Na całym świecie zgodnie z wytycznymi tego
stowarzyszenia działo ok. 65 tys. producentów.
W Niemczech jego członkami jest 3150 gospodarstw, które uprawiają na
powierzchni 165 tys. ha.
Długofalową strategią Naturland jest globalna ekologizacja rolnictwa. W tym celu
Naturland angażuje się na rzecz rozwijania ram prawnych dla rolnictwa ekologicznego na szczeblu politycznym zarówno w Niemczech, jak i na forum europejskim.
Jako międzynarodowe stowarzyszenie Naturland aktywnie uczestniczy w różnych
międzynarodowych stowarzyszeniach ruchu ekologicznego.
Opracowanie własnych wytycznych/dyrektyw i ich wdrożenie w życie jest
podstawą pracy stowarzyszenia rolnictwa ekologicznego. Wytyczne Naturlandu
cechuje podejście holistyczne: zrównoważone zarządzanie, ochrona przyrody i klimatu, zabezpieczenie i ochrona gleby, powietrza i wody oraz ochrona konsumenta.
Wytyczne Naturland istniały jeszcze przed przyjęciem pierwszego prawodawstwa
UE dotyczącego rolnictwa ekologicznego i obejmują obszary, które nie są uregulowane w rozporządzeniach WE, jak np. ekologiczne wykorzystanie lasów, produkcja
ekologicznych tekstyliów i kosmetyków czy aspekty społeczne.
Demeter e.V.

Demeter angażuje się w rolnictwo biodynamiczne od 95 lat. Na poziomie federalnym
organizacja zajmuje się różnymi dziedzinami, od certyfikacji, projektowania rynku,
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public relations, po transfer wiedzy, a także nadzoruje przetwórców i detalistów.
Natomiast przedstawicielstwa w poszczególnych krajach związkowych stanowią
platformę bezpośredniego kontaktu, przede wszystkim z rolnikami, skupionymi
w tzw. regionalnych biodynamicznych grupach roboczych.
Demeter prowadzi działalność badawczą, w 2018 r. realizował 13 projektów
badawczych, posiada także własną Akademię, w ramach której prowadzi wykłady
i szkolenia.
Stowarzyszenie w ramach powiernictwa zarządza marką Demeter w Niemczech
i jest stroną umowy dla wszystkich użytkowników tej marki. Na całym świecie organizacje krajowe są zjednoczone w Demeter International e.V., co zapewnia jednolite
standardy Demeter.
Produkcja i produkty z logo Demeter są certyfikowane zgodnie z wytycznymi
stowarzyszenia. Zgodność z wytycznymi jest regularnie kontrolowana.
W Niemczech zgodnie z wytycznymi Demeter gospodarstwa uprawia ok. 1600 rolników na powierzchni 85 tys. ha. Członkowie stowarzyszenia to również ca. 400 przetwórców i ok. 150 sieci hurtowych. Partnerami Demeter jest także ponad 400 sklepów
specjalistycznych BIO i prawie 1400 ogrodników i konsumentów.
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 2018 r. wpływy Stowarzyszenia
wyniosły 5 977 303 euro. Główne źródła wpływów to składki członkowskie i licencje, ca. 70%.
Biokreis e.V.

Biokreis e.V. zapoczątkował swoją działalność w 1979 r., wspiera firmy członkowskie
w kwestiach konwersji, zarządzania operacyjnego oraz produkcji i przetwarzania
żywności ekologicznej. Aktualnie zrzesza w całych Niemczech 1300 rolników (łączna
powierzchnia gospodarstw ca. 50 tys. ha), 200 firm przetwórczych i 200 konsumentów.
Stowarzyszenie ma na celu wspieranie interesów rolnictwa ekologicznego, podwyższanie jego opłacalności i efetywności poprzez promowanie współpracy regionalnej między rolnikami ekologicznymi a przetwórcami żywności ekologicznej.
Biokreis reprezentuje interesy polityczne swoich członków na szczeblu federalnym
i krajów związkowych. Wystawia certyfikaty, potwierdzające zgodność z wytycznymi
stowarzyszenia, dysponuje zespołem doradców w zakresie produkcji, przetwórstwa
i marketingu, który udziela porad poprzez specjalną infolinię, a w bardziej złożonych
sprawach na miejscu, w tym dotyczących konwersji. Co dwa miesiące odbywają się
regionalne spotkania z członkami stowarzyszenia, regularnie są organizowane również seminaria szkoleniowe i wycieczki terenowe. Wszyscy członkowie mają dostęp
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do biuletynu, w którym są publikowane aktualne informacje na temat rolnictwa
ekologicznego i zdrowego żywienia.
Obok wymienionych stowarzyszeń rozwój sektora żywności ekologicznej w Niemczech jest wspierany przez takie organizacje jak Niemiecki Związek Rolników
(Bauernverband Deutschland). W jego ramach działa Pełnomocnik ds. Rolnictwa
Ekologicznego czy Niemiecki Związek Żywności (Lebensmittelverband Deutsch
land), którego działalność obejmuje żywność ekologiczną.
Instytucje, organizacje i stowarzyszenia rolnictwa ekologicznego Bawarii
Najważniejsze instytucje wspierające rozwój sektora żywności ekologicznej
w Bawarii to:
• Krajowy Urząd ds. Rolnictwa Bawarii (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft)
Urząd ten podlega bezpośrednio Ministerstwu Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Bawarii, a odpowiada za wdrożenie i realizację przepisów w zakresie produkcji ekologicznej oraz nadzór nad jednostkami kontrolnymi. Powierzono mu następujące
obszary działalności: wdrażanie prawa, edukacja, doradztwo i badania zorientowane
na zastosowanie.
• Krajowe Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego w Bawarii (Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern e.V., LVÖ)
LVÖ Bayern jest organizacją dachową bawarskich oddziałów stowarzyszeń Bioland,
Naturland, Demeter i Biokreis, które zrzeszają ok. 67% producentów żywności
ekologicznej Bawarii. Organizacja ta od ponad 20 lat angażuje się na rzecz rozwoju
rolnictwa ekologicznego w Bawarii i zwiększania dostaw żywności ekologicznej.
Główne obszary działalności to: reprezentacja polityczna interesów sektora żywności
ekologicznej na zewnątrz, współpraca z innymi instytucjami i organizacjami, kontakt
z mediami, public relations, doradztwo, badania, edukacja, tworzenie sieci powiązań.
Źródłem finansowania Krajowego Stowarzyszenia LVÖ są przede wszystkim
składki członkowskie, innymi źródłami dochodu są wpływy z projektów zleconych
przez Federalny Urząd ds. Rolnictwa i Wyżywienia oraz wsparcie bawarskiego
resortu rolnictwa.
Obok LVÖ, producenci żywności ekologicznej mają swoją reprezentację w Bawarskim Stowarzyszeniu Rolników (Bauernverband Bayern), czyli:
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• Krajowy Komitet ds. Rolnictwa Ekologicznego (Landesfachausschuss Ökologischer Landbau). Komitet ten skupia rolników ekologicznych całej Bawarii,
a także członków katolickiej i ewangelickiej młodzieży wiejskiej oraz bawarskich
młodych rolników.
Doradcy bawarskich oddziałów stowarzyszeń Bioland, Naturland, Biokreis
i Demeter są skupieni i działają pod patronatem:
• Bawarskiego Kuratorium ds. Produkcji Roślin w Bawarii (Landeskuratoriums für pflanzliche Erzeugung in Bayern, LKP). Doradcy wspierają rolników
w przejściu na rolnictwo ekologiczne i doradzają w zakresie upraw zgodnie
z rozporządzeniem UE w sprawie rolnictwa ekologicznego.
Ponadto w Bawarii istnieją organizacje marketingowe działające w ramach ww.
stowarzyszeń lub niezależnie od nich, wspierających produkcję i przetwórstwo
żywności ekologicznej.

3.4. Działania stymulujące rozwój sektora ekologicznej żywności
Począwszy od 1989 r., przejście na rolnictwo ekologiczne w Niemczech jest objęte
wsparciem ze środków publicznych. Natomiast od 1994 r. wsparcie dotyczy zarówno
rolnictwa na etapie konwersji, jak i z certyfikatem. Szczególnie kosztowny i trudny
jest etap konwersji, dopiero po 2–3 latach produkty mogą być bowiem sprzedawane
jako ekologiczne, a więc po wyższych cenach. Stąd też wsparcie rolnictwa na etapie
konwersji jest odpowiednio wyższe.
W ostatnich latach zakres wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego systematycznie się zwiększał. Zarówno federacja, jak i kraje związkowe oferują wsparcie
różnorodnych działań, zwłaszcza ukierunkowanych na realizację celów środowiskowych oraz rozwój obszarów wiejskich.
Unia Europejska wnosi od 50 do 75% środków na finansowanie rozwoju obszarów wiejskich, w tym rolnictwa ekologicznego w Niemczech. Obok dofinansowania
ze środków unijnych rolnictwo ekologiczne w Niemczech jest wspierane ze środków
federalnych i środków krajów związkowych.
Krajową podstawę prawną finansowania wsparcia stanowi Ustawa o wspólnych
zadaniach na rzecz poprawy struktury rolnej i ochrony wybrzeży (GAK)9. Ponadto
9
Ustawa GAK (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes) weszła w życie 1 stycznia 1970 r. Na jej podstawie są realizowane od 1973 r. wspólne
zadania w zakresie rolnictwa i ochrony wybrzeży. GAK jest istotnym elementem narodowej
strategii rozwoju obszarów wiejskich i najważniejszym krajowym instrumentem finansowania
na rzecz wydajnego, zorientowanego na przyszłość i konkurencyjnego rolnictwa (w tym ekologicznego), leśnictwa, ochrony wybrzeży i obszarów wiejskich. Zawiera szeroki zakres środków
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w poszczególnych krajach związkowych wsparcie jest realizowane w ramach landowych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (EPLR). Podstawę prawną stanowią
odpowiednie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Komisji UE.
Wsparcie na poziomie Unii Europejskiej
Na wsparcie rolnictwa w Niemczech w latach 2014–2020 przeznacza się z funduszy UE ok. 6,3 mld euro rocznie. Fundusze unijne są podzielone na dwa filary.
Z pierwszego filara (ok. 4,85 mld euro) są finansowane płatności bezpośrednie dla
rolników, które są przyznawane na hektar gruntów ornych, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Płatności te stanowią średnio ok. 40% dochodów
gospodarstw. Drugi filar obejmuje ukierunkowane programy wsparcia na rzecz
zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska zarządzania i rozwoju obszarów
wiejskich, w tym wsparcie rolnictwa ekologicznego. W drugim filarze co roku
w Niemczech dostępnych jest ok. 1,3 mld euro z funduszy UE, które muszą być
współfinansowane z funduszy krajowych.
Wsparcie na poziomie federacji
W 2019 r. rząd federalny przeznaczył 30 mln euro na specjalne działania stymulujące
rozwój sektora żywności ekologicznej i dodatkowo 6 mln euro na rozwój białek
roślinnych (EPS). Działania te są realizowane w ramach Federalnego Programu
rolnictwa ekologicznego i innych form zrównoważonego rolnictwa BÖLN (szerzej
s. 66–67 ekspertyzy).
Ponadto w ustawie zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec znajduje się zapis
o współdziałaniu federacji i krajów związkowych w realizacji oraz finansowaniu zadań,
które mają nadrzędne znaczenie dla państwa. Należy do nich poprawa struktury rolnej
i ochrona wybrzeży. Współfinansowanie tego zadania przez rząd federalny jest zapisane
w ww. ustawie GAK, a wysokość środków programu jest ustalana na posiedzeniach
Federalno-Landowego Komitetu Planowania Struktury Rolnej i Ochrony Wybrzeży
(PLANAK). Plan ramowy i wysokość środków na lata 2019–2022 zostały zatwierdzone
przez PLANAK w listopadzie ubiegłego roku10. Udział federacji we współfinansowaniu
zadań wynosi 60%, a krajów związkowych 40%.
Łączne zasoby finansowe w ramach GAK (poprawa struktury rolnej, w tym rolnictwo ekologiczne oraz ochrona wybrzeży) wynoszą 1,5 mld euro rocznie, z czego
wsparcia dotyczących struktury rolnictwa i infrastruktury, a zatem w dużej mierze obejmuje
zakres rozporządzenia w sprawie EFRROW. Pełny tekst ustawy: https://www.gesetze-im-internet.
de/agrstruktg/GAKG.pdf [dostęp: 24.09.2019].
10
Por. https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Foerderung-Agrarsozialpolitik/GAK/_Texte/
Foerdergrundsaetze.html [dostęp: 24.09.2019].
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900 mln euro pochodzi z budżetu federalnego, a 600 mln euro z budżetów krajów
związkowych11.
W ramach GAK są finansowane m.in. dopłaty obszarowe do upraw ekologicznych, wsparcie projektów w zakresie inwestycji w sektorze ekologicznym, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów ekologicznych oraz poprawy struktur
rynkowych.
Wsparcie na poziomie landów
Ze względu na strukturę federalną w Niemczech kraje związkowe są odpowiedzialne
za wdrażanie przepisów dotyczących rolnictwa oraz środków wsparcia.
Płatności z tytułu rolnictwa ekologicznego są ustalane w poszczególnych krajach
związkowych z uwzględnieniem regionalnych warunków i specyfiki. Powoduje to różnice zarówno w wysokości stawek dopłat do upraw ekologicznych, jak i pozostałych
programów wsparcia rolnictwa ekologicznego. Dla wnioskodawcy decydujące są
wytyczne finansowe danego landu.
Rząd Bawarii wspiera gospodarstwa ekologiczne w ramach krajowego Programu
Kulturowego Krajobrazu Wiejskiego (KULAP)12.
• Szczegółowe kwestie dotyczące działań stymulujących rozwój sektora żywności ekologicznej w Niemczech i Bawarii znajdują się w załączonych do tej
ekspertyzy tabelach (patrz Załącznik 1).
Tabele te zostały sporządzone na podstawie przeprowadzonych indywidualnych
wywiadów z Wolfgangiem Wintzerem z Krajowego Ministerstwa Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii i Dr. Jürn Sanders z Johann Heinrich von Thünen-Institut,
jak również rozmowy i telekonferencje z przedstawicielami instytucji rządowych,
landowych oraz stowarzyszeń producentów żywności ekologicznej.
Przeprowadzone wywiady i rozmowy pozwalają na sformułowanie kilku wniosków i rekomendacji dotyczących rolnictwa ekologicznego:
1. Skala i zakres wsparcia ze strony rządu federalnego i krajów związkowych są
ściśle powiązane z realizowanymi priorytetami politycznymi i społecznymi.
2. Ustrój federacyjny Niemiec i związany z tym szeroki zakres kompetencji krajów
związkowych, jak również bardzo dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego,
prowadzą do pewnej dezorientacji wśród fachowców i decydentów politycznych

Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa nie podaje, jaka część budżetu GAK jest
przeznaczona na rolnictwo ekologiczne, ponieważ w wielu programach o dofinansowanie mogą
się ubiegać zarówno producenci konwencjonalni, jak i ekologiczni.
12
Ramy finansowe programu KULAP, https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/
dateien/massnahmenuebersicht_kulap.pdf [dostęp: 24.09.2019].
11
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na temat istniejących możliwości wsparcia finansowego i powodują dość małą
przejrzystość istniejących instrumentów wsparcia.
Nie ma w Niemczech kompleksowej analizy pozwalającej na ocenę skuteczności
wsparcia ze środków publicznych sektora żywności ekologicznej.
Rozmówcy podkreślali jako szczególnie istotne koherencję działań w zakresie
rolnictwa ekologicznego z innymi dokumentami programowymi rządu i samorządów oraz ścisłą koordynację różnych działań w ramach polityk rozwoju.
W ich ocenie niezbędne jest również włączenie już na bardzo początkowym etapie
przygotowań programów i działań wspierających rozwój sektora ekologicznej
żywności, szerokiego grona praktyków/potencjalnych odbiorców tych działań
i programów.
Dopłaty obszarowe ocenia się jako instrument najbardziej „odczuwalnego”
i efektywnego wsparcia. Ma on bezpośredni wpływ na zwiększenie rentowności
i poprawę kondycji finansowej producentów żywności ekologicznej, przyczyniając się tym samym do szybszego rozwoju produkcji żywności ekologicznej i jej
promocji.
Jako niezwykle istotne dla dalszego rozwoju sektora ekologicznej żywności są
wymieniane także działania:
− wspierające badania i transfer wiedzy;
− obejmujące wsparcie całego łańcucha produkcji i obrotu żywnością ekologiczną (Biowertschöpfungskette – por. tabela Z2 Niemcy, punkt 2.4);
− wyzwalające inicjatywę oddolną i włączenie szerokiego grona zainteresowanych (Öko-Modellregionen – por. tabela Z3 Bawaria, punkt 1.8);
− popularyzujące produkcję żywności ekologicznej z bezpośrednim udziałem
producentów i konsumentów (Demonstrationsbetriebe Ökologischer Land
bau – por. tabela Z2 Niemcy, punkt 1.8).

4. Włochy – Region Emilia-Romagna

4.1. Charakterystyka rolnictwa ekologicznego we Włoszech1
Włochy są pierwszym krajem w UE pod względem liczby certyfikowanych gospodarstw ekologicznych (ponad 67,7 tys., co stanowi 4,5% wszystkich włoskich
gospodarstw) oraz przetwórni (blisko 17 tys.)2 i drugim (za Hiszpanią) pod względem ekologicznej powierzchni uprawnej z ponad 1,9 mln ha, co stanowi ok. 17%
całości użytków rolnych we Włoszech.

Na podstawie Bioreport 2017–2018 oraz danych z: Biobank.it, sinab.it, reterurale.it [dostęp:
24.09.2019].
2
Wśród 17 tys. włoskich przetwórni ok. 50% stanowią przetwórnie w gospodarstwach
ekologicznych (czyli ok. 8,5 tys. jednostek zalicza się do kategorii gospodarstw i jednocześnie do
kategorii przetwórców).
1
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Rycina 13. Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych we Włoszech (w tys. ha)
Źródło: Bioreport 2017–2018, Rete Rurale Nazionale, Rzym 2018.

Kraj ten zajmuje szóste miejsce na świecie, zarówno pod względem wartości
rynkowej sektora ekologicznej żywności, jak i powierzchni użytków rolnych. Włoski
sektor ekologiczny wykazuje w ostatnich latach bardzo dużą dynamikę wzrostu,
szczególnie pod względem produkcji. Liczba gospodarstw i powierzchni ekologicznych potrafi wzrastać rok do roku nawet o ponad 20% (średnio w ostatnich latach
to ok. 5%), a liczba przetwórni ekologicznych o blisko 15% (rekordowy pod tym
względem był rok 2016). Należy podkreślić wiodącą pozycję Włoch właśnie pod
względem liczby przetwórców ekologicznych (prawie 17 tys.) – łącznie we Włoszech,
w Niemczech i we Francji znajduje się 70% unijnych przetwórców ekologicznych.
Dynamiczny stały wzrost po stronie certyfikowanych przetwórni bio (średnio ponad
10% rocznie) świadczy o ciągłym procesie dostosowywania i kształtowania się ekologicznego łańcucha produkcji w kierunku produktów przetworzonych.
W przeciwieństwie do innych krajów, w których większość certyfikowanej
powierzchni organicznej składa się z łąk i pastwisk3, we Włoszech większość powierzchni
ekologicznych to grunty orne (44% całości ekologicznych powierzchni), następnie
plasują się łąki i pastwiska (28,5%), natomiast uprawy wielosezonowe zajmują 24,5%,
przy 3% ziemi odłogowanej. W szczególności w odniesieniu gruntów ornych (upraw
jednorocznych) Włochy mają największy obszar pod uprawami ekologicznymi w Europie, a pod względem plonów roślin oleistych i białkowych ustępują tylko Francji.

Przypadek Australii często jest pokazywany jako przykład negatywny, w którym 97%
powierzchni ekologicznej składa się z pastwisk.
3
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Rycina 14. Liczba gospodarstw i przetwórców ekologicznych we Włoszech
Źródło: Bioreport 2017–2018, Rete Rurale Nazionale, Rzym 2018.

W zakresie produkcji zwierzęcej duży jest udział ekologicznych stad owiec i kóz –
ok. 850 tys. sztuk w produkcji ekologicznej (10% krajowego pogłowia)4. Szacuje się,
że we Włoszech w ramach produkcji ekologicznej hoduje się także przeszło 335 tys.
krów i ponad 61 tys. świń (roczne wzrosty w tych sektorach to odpowiednio 5,9%
i 8%). Zastanawiający (i pozostający na razie bez sensownego uzasadnienia) jest
spadek o 37% pod względem liczby zwierząt w sektorze drobiu5 – jest to o tyle
niespotykana sytuacja, że sprzeczna z kierunkiem ewolucji samego sektora drobiu
i rosnącym globalnym, nie tylko włoskim, popytem na produkty drobiowe.
Jeśli chodzi o rynek/konsumpcję produktów ekologicznych we Włoszech, to ostatnie dane (z 2017 r.) pokazują wzrost rok do roku o ok. 10% (+9,6%). Szacuje się, że
Włosi nabywają ekologiczną żywność głównie za pośrednictwem sklepów sieciowych
(najczęściej marketów i supermarketów) i dyskontowych – w obecnej fazie rozwoju
rynku głównymi graczami dystrybucji produktów ekologicznych są zorganizowana
dystrybucja na dużą skalę oraz kanał specjalistycznych sklepów z żywnością bio.
Kanał specjalistyczny, kiedyś główny kanał sprzedaży, ostatnio jednakże wykazuje
utratę pozycji na korzyść dużych graczy (sieci)6. Coraz większa sprzedaż bio jest
odnotowywana w ramach sprzedaży bezpośredniej (wprost z gospodarstwa lub od
Liczba ekologicznych stad spadła jednak w 2017 r. o ponad 4%.
Liczba sztuk drobiu w produkcji ekologicznej we Włoszech to ok. 2,9 mln sztuk.
6
Włoskie instytuty (ISMEA, NOMISMA) szacują, że wzrost sprzedaży produktów ekologicznych w dużych sklepach detalicznych (super- i hipermarketach) o +74% w latach 2014–2018,
w porównaniu do +14% wzrostu sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach w tym samym czasie.
4
5
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producenta) i poprzez e-commerce. Wewnętrzne spożycie produktów ekologicznych
liczone na podstawie danych ze sklepów sieciowych oraz dyskontów jest szacowane
na ok. 2,5 mld euro. Do tego należy jeszcze doliczyć produkty ekologiczne sprzedawane poprzez inne ww. kanały dystrybucji oraz usługi gastronomiczne (posiłki
„poza domem”). Sumarycznie wewnętrzny popyt na żywność ekologiczną we Włoszech szacuje się na 3,5 mld euro. Eksport włoskich produktów ekologicznych jest
natomiast szacowany na dalsze 1,4–1,5 mld euro).
Sektor ekologiczny we Włoszech był w ostatnich kilkunastu latach znacząco
wspierany ze środków publicznych. Wsparcie przewidziano zarówno w obecnym
PROW 2014–2020, jak i poprzednim okresie programowania, w ramach którego
w latach 2007–2013 dedykowano sektorowi ekologicznemu ok. 3,3 mld euro. Było
to znaczącą inwestycją w rozwój tej branży, zważywszy, że kwota ta stanowiła ok. 21%
całkowitej transzy ulokowanej w regionalnych PROW, przy ówczesnym odsetku rolników ekologicznych (w odniesieniu do wszystkich we Włoszech) na poziomie 3,6%.

4.2. Charakterystyka rolnictwa ekologicznego w regionie
Emilia-Romagna
Wśród włoskich regionów warto zwrócić uwagę na region Emilia-Romagna, który
jest najdynamiczniej i najefektywniej rozwijającym się regionem pod względem
produkcji ekologicznej żywności (z tego względu autorzy zdecydowali o poszerzeniu analizy sektora rolnictwa ekologicznego we Włoszech o ten region). W połowie
2018 r. w regionie Emilia-Romagna certyfikowanych było 5043 gospodarstw ekologicznych oraz 1188 przetwórców (i innych podmiotów) ekologicznych. W stosunku
do początku okresu programowania (2014 r.) liczba ta wzrosła aż o 68% (z odpowiednio 2009 gospodarstw i 867 przetwórców). Tylko w ciągu osiemnastu miesięcy
(styczeń 2017 – czerwiec 2018) liczba certyfikowanych gospodarstw i przetwórców
bio wzrosła w tym regionie o 24%.
Od 2014 r. powierzchnie ekologiczne zwiększyły się o 63,5 tys. ha (do 153 tys. ha),
co stanowi wzrost o przeszło 70%. Największą powierzchnię (ok. 125 tys. ha) zajmują
grunty orne. Ekologiczna produkcja zwierzęca wynosi ok. 5% całej produkcji zwierzęcej regionu, z czego około połowa to produkcja ekologicznej wołowiny – zarówno
mlecznej (w 60% – głównie na potrzeby konsorcjum Parmiggiano-Reggiano), jak
i mięsnej (w 40%). Rok do roku (2018/2017) produkcja ekologicznej wołowiny
mięsnej zwiększyła się o 20% (do prawie 19,2 tys. sztuk), a mlecznej o 11% (do
ponad 26,3 tys. sztuk).
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Rycina 15. Liczba gospodarstw i przetwórców ekologicznych w regionie Emilia-Romagna
Źródło: Regione Emilia-Romagna – AGRIBIO.

4.3. Dokumenty strategiczne w zakresie rolnictwa ekologicznego
Narodowy plan strategiczny ws. rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego (wł. Piano
strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologio) opracowany przez włoskie
Ministerstwo Polityk Rolnych, Żywnościowych i Leśnych (Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, MIPAAF) we współpracy z organizacjami sektorowymi
został przyjęty w 2016 r. Choć z przyjęciem planu nie wiążą się konkretne zobowiązania finansowe, to jednak powszechnie traktuje się ów dokument – także dlatego,
że został zaakceptowany przez wszystkie regiony – jako kluczowy dla wyznaczania
polityki (kierunków i zakresu wsparcia) względem rozwoju sektora ekologicznego
we Włoszech, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym. Na bardzo ogólnym poziomie plan ma na celu rozwój krajowego systemu rolnictwa ekologicznego
jako całości. Aby to się udało, muszą jednak zostać położone (co właśnie ma uczynić
omawiany dokument) podwaliny pod skonsolidowane, efektywne i funkcjonalne
relacje między instytucjami krajowymi a administracją regionalną, które w skoordynowany sposób, ale każda za pośrednictwem własnych instrumentów, mogą
współpracować, aby osiągnąć wyznaczone cele. W tym sensie w planie wskazano
dwa wskaźniki rezultatu: pierwszy odnosi się do osiągnięcia celu „fizycznego”, tj.
wzrostu powierzchni ekologicznej, drugi natomiast określa ocenę ekonomiczną
wydajności systemu – patrząc na wartość rynku bio we Włoszech. Wybrano zaledwie
te dwa wskaźniki, które były łatwe do zmierzenia i wprost porównywalne z sytuacją
wyjściową (przyjęto, że jest to 2014 r.). Dwa cele, które należy osiągnąć do 2020 r.:
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− powierzchnia dedykowana rolnictwu ekologicznemu będzie przekraczać 2,1 mln
ha (w 2014 r. było to 1,388 mln ha – przyrost o 50%);
− wartość rynku/produkcji ekologicznej we Włoszech wzrośnie do poziomu 5 mld
euro (w 2014 r. 3,88 mld euro – przyrost o 30%).
Plan przewiduje zrealizowanie dziesięciu podstawowych działań, które mają
ułatwić osiągnięcie zaplanowanych celów:
− DZIAŁANIE 1. ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PLANACH ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH – Konieczne jest standaryzowanie instrumentów
i zakresów wsparcia dla sektora rolnictwa ekologicznego w Programach Rozwoju
Obszarów Wiejskich poszczególnych regionów Włoch. Szczególne istotne jest –
za sprawą PROW – rozpowszechnienie podejścia agroekologicznego;
− DZIAŁANIE 2. POLITYKA ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO – Zachęcanie
do trwałej kooperacji rolników i przetwórców, a także współpraca z innymi podmiotami w sektorze dystrybucji i handlu (tworzenie określonych form trwałej
współpracy);
− DZIAŁANIE 3. PRODUKCJA EKOLOGICZNA WE WŁOSZECH I KOMUNIKACJA „MADE IN ITALY” – Ocena możliwości wprowadzenia włoskiego
znaku rolnictwa ekologicznego i promowanie produktów rolno-spożywczych
„Made in Italy” zagranicą. Opracowanie kampanii informacyjnych dotyczących
rolnictwa ekologicznego, w tym kampanii internetowych;
− DZIAŁANIE 4. EKOLOGICZNE „ZIELONE” ZAMÓWIENIA PUBLICZNE –
stymulowanie wykorzystywania produktów ekologicznych w gastronomii szpitalnej i stołówkach szkolnych;
− DZIAŁANIE 5. UPROSZCZENIE REGULACJI – Promowanie uproszczenia
prawodawstwa sektorowego, również na podstawie zmian legislacyjnych w UE,
w tym poprzez zaangażowanie administracji regionalnych;
− DZIAŁANIE 6. SZKOLENIA I INFORMACJE – Ustanowienie kursów, ścieżek
dydaktycznych i przedmiotów w zakresie rolnictwa ekologicznego na uniwersytetach oraz kursów doszkalających dla nauczycieli – również w szkołach średnich.
Poprawa dostępności informacji dotyczących sektora ekologicznego;
− DZIAŁANIE 7. MNIEJ „PAPIEROLOGII” – DIGITALIZACJA – Opracowanie
Systemu Informacji Ekologicznej, zgodnie z postanowieniami Planu Rolnego
2.0 – tak, aby ułatwić połączenie informacji o ekologii z innymi bazami danych
przydatnymi dla sektora w celu uproszczenia procedur i zmniejszenia ilości
danych pozyskiwanych od rolników i przetwórców;
− DZIAŁANIE 8. PRZEGLĄD REGUŁ KONTROLI – Poprawa skuteczności
systemu kontroli i certyfikacji we Włoszech w celu lepszej gwarancji jakości
produktów;
− DZIAŁANIE 9. MONITOROWANIE PRZYWOZU – Intensyfikacja działań
kontrolnych i certyfikacyjnych produktu ekologicznego wprowadzanego z krajów
trzecich – również przy większym zaangażowaniu organów celnych i przy użyciu
zaawansowanych narzędzi informatycznych;
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− DZIAŁANIE 10. PLAN BADAŃ I INNOWACJI W ROLNICTWIE BIOLOGICZNYM – Przygotowanie krajowego planu badań i innowacji w rolnictwie
ekologicznym. Ustanowienie stałego komitetu koordynującego badania w rolnictwie ekologicznym i biodynamicznym oraz zaangażowanie do prac komitetu
regionów i przedstawicieli sektora ekologicznego.

4.4. Dedykowane akty prawne regulujące funkcjonowanie rynku
ekologicznej żywności oraz organizujące wsparcie produkcji
i dostępu do żywności ekologicznej
Kwestie związane z regulacją sektora ekologicznego we Włoszech na poziomie
centralnym znajdują się w wielu dokumentach i aktach prawnych. Od przeszło
dekady toczą się prace parlamentarne nad przygotowaniem ustawy, która w sposób
systemowy i horyzontalny regulowałaby sektor rolnictwa ekologicznego. W projekcie ustawy, który jest obecnie procedowany przez włoski parlament, przewidziano
np. wiele różnych form zrzeszeń rolników i przetwórców ekologicznych – zarówno
w zakresie integracji poziomej, jak i pionowej. Niektóre z tych nowych propozycji
omawiane są w dalszej części tekstu.

4.5. Kluczowe instytucje wspierające rozwój sektora ekologicznej
żywności we Włoszech
CREA (Rada ds. Badań Rolniczych i Ekonomiki Rolnictwa) – główna włoska organizacja badawcza (nadzorowana przez MIPAAF – CREA posiada jednak pełną autonomię naukową, statutową, organizacyjną, administracyjną i finansową) zajmująca
się łańcuchami dostaw/produkcji sektora rolno-spożywczych. Zakres zainteresowań
naukowych CREA sięga od rolnictwa, przez chów zwierząt gospodarskich, ryb,
zarządzanie lasami, przemysł rolno-spożywczy i kwestie żywieniowe, aż po analizy
społeczno-gospodarcze. CREA podchodzi multidyscyplinarnie do wyzwań XXI w.
związanych ze zrównoważonym rozwojem produkcji rolno-spożywczej w duchu
zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, biogospodarki i transferu innowacji. Jednym z ważnych pól zainteresowań badawczych CREA jest polityka jakości żywności,
w tym rozwój rolnictwa ekologicznego (w zakresie publikacji i popularyzacji wyników
badań w dziedzinie rolnictwa ekologicznego CREA współpracuje ściśle z włoską
Krajową Siecią Obszarów Wiejskich).
ISMEA (Instytut usług dla rynku rolnego i spożywczego) aktualizuje i zarządza
w imieniu MIPAAF stroną/portalem SINAB (Krajowy system informacyjny na temat
rolnictwa ekologicznego): www.SINAB.it. Portal ma na celu rozpowszechnianie
informacji o charakterze regulacyjnym, prawnym, statystycznym, gospodarczym,
instytucjonalnym i politycznym w zakresie sektora rolnictwa ekologicznego we Włoszech. Za pośrednictwem responsywnej strony internetowej powiązanej z sinab.it,
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tzw. Sinab mobile można także uzyskać informację na temat certyfikowanych firm
i gospodarstw ekologicznych.
AIAB (Włoskie Stowarzyszenie na rzecz Rolnictwa Ekologicznego) to stowarzyszenie producentów, ekspertów i obywateli-konsumentów zainteresowanych rozwojem sektora ekologicznej żywności. AIAB stanowi swoiste połączenie społecznego
ruchu ekologicznego z silną reprezentacją interesów producentów. Celem AIAB jest
promocja rolnictwa ekologicznego jako modelu rolnictwa bazującego na zrównoważonym rozwoju, na zasadach ochrony zasobów przyrodniczych, na poszanowaniu
środowiska, na dobrostanie zwierząt i na zagwarantowaniu konsumentom żywności
najwyższej jakości. Stowarzyszenie AIAB zostało założone w Turynie w 1988 r., de
facto gdy rolnictwo ekologiczne stawiało dopiero pierwsze kroki – historia AIAB
splata się zatem z historią rozwoju rolnictwa ekologicznego we Włoszech. Stowarzyszenie przyczyniło się m.in. do podniesienia standardów produkcji we włoskim
rolnictwie ekologicznym. Z czasem AIAB w coraz większym stopniu przyjęło rolę
organizatora promocji społecznej, kulturalnej i politycznej, promując silną sieć
sojuszy na rzecz sektora rolnictwa ekologicznego.
FederBio – to federacja organizacji z całego łańcucha produkcji rolnictwa ekologicznego i biodynamicznego, której celem jest ochrona i promowanie ich rozwoju.
FederBio (do 2005 r. działająca jako FIAO) został założony w 1992 r. z inicjatywy najważniejszych włoskich organizacji z sektora ekologicznego i biodynamicznego w celu
ustanowienia jednolitego organu przedstawicielskiego, który chroni i sprzyja rozwojowi rolnictwa ekologicznego i biodynamicznego. FederBio jest dziś także członkiem
IFOAM i ACCREDIA, włoskiego organu ds. Akredytacji jednostek certyfikujących.
Federacja obejmuje sekcje tematyczne i zawodowe, tj. sekcje rolników i producentów,
sekcję jednostek certyfikujących, sekcję przetwórców i dystrybutorów, sekcję instytucji otoczenia sektora ekologicznego, doradców i ekspertów, sekcję stowarzyszeń
kulturalnych. Jak widać, FederBio jest zatem podmiotem wielozawodowym, którego
celem jest poprawa i zwiększenie jakości oraz ilości produktów rolno-spożywczych
uzyskanych za pomocą technik rolnictwa ekologicznego i biodynamicznego.
BioBank.it – BioBank został założony w 1993 r. jako Fundacja w celu systematycznego i zorganizowanego gromadzenia danych na temat podmiotów ekologicznych
działających we Włoszech. Jest to nieprzerwanie od 26 lat aktualizowany bank danych
nt. branży produktów ekologicznych, którego dane i informacje pochodzą z tysięcy
aktywnych w sektorze podmiotów – głównie poprzez bezpośrednie spisy i stale
przeprowadzane badania. Badane są różne kategorie operatorów, od wszelkich form
sprzedaży bezpośredniej, po różne formy dystrybucji, w tym najbardziej innowacyjne,
takie jak handel elektroniczny, stołówki i restauracje serwujące produkty i dania
ekologiczne, aż po kosmetyki i detergenty na bazie produktów ekologicznych. W celu
powszechnej dostępności zbieranych danych w 1999 r. powstał portal biobank.it.
Obecnie na stronach internetowych portalu publikowanych jest bezpłatnie ponad
11 tys. kategorii informacji na temat sektora żywności ekologicznej.
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4.6. Działania stymulujące rozwój sektora ekologicznej żywności
We Włoszech działania stymulujące lub ułatwiające rozwój sektora rolnictwa i żywności ekologicznej można podzielić na takie, które są zarządzane na poziomie
krajowym oraz na te, za których opracowanie i wdrożenie odpowiadają regiony7.
Ze względu na regionalizację programów rozwoju obszarów wiejskich we Włoszech,
zdecydowanie najwięcej środków (głównie pochodzących z UE) oraz instrumentarium pozwalającego rozwijać sektor rolnictwa ekologicznego znajduje się w rękach
władz samorządowych. Niemniej jednak MIPAAF zarządza kilkoma istotnymi
programami wsparcia sektora żywności ekologicznej na poziomie ogólnokrajowym,
które nie powinny zostać pominięte w tej analizie.
4.6.1. Działania na rzecz sektora żywności ekologicznej na poziomie
krajowym (centralnym)
Na poziomie krajowym funkcjonują trzy instrumenty/rozwiązania instytucjonalne
bezpośredniego oddziaływania na rozwój sektora żywności ekologicznej: (1) dofinansowanie szkolnych stołówek ekologicznych, (2) Fundusz na rzecz badań w rolnictwie
ekologicznym i (3) działania w ramach KSOW.
• Fundusz wsparcia dla stołówek szkolnych serwujących posiłki na bazie produktów ekologicznych
Fundusz wsparcia dla stołówek szkolnych serwujących posiłki ekologiczne w 2018 r.
posiadał budżet 10 mln euro (86% na dofinansowanie posiłków, 14% na działania
edukacyjne w szkołach związane z sektorem ekologicznym). Jest to instrument zarządzany przez Ministerstwo Polityk Rolnych, Żywnościowych i Leśnych (MIPAAF).
Dyrektor szkoły, która planuje serwować dzieciom ekologiczne dania, za pośrednictwem gminy występuje do MIPAAF (jest w tym celu stworzona specjalna platforma
7
Regiony we Włoszech stanowią jednostkę podziału terytorialnego najwyższego szczebla.
Terytorium całego kraju jest podzielone na 20 regionów, które – na mocy art. 117 włoskiej konstytucji – mają zagwarantowaną dużą niezależność administracyjną:
− 15 z nich to tzw. regiony zwykłe – posiadają uprawnienia legislacyjne, jednak finansowanie
poszczególnych sfer życia w ich granicach odbywa się przede wszystkim z budżetu centralnego;
− 5 z nich (Dolina Aosty, Sardynia, Sycylia, Trydent-Górna Adyga [w skład którego to regionu
wchodzą dwie prowincje autonomiczne: Bolzano i Trydent] oraz Friuli-Wenecja Julijska)
ma nadany specjalny status autonomii (tzw. regiony specjalne), wynikający z uwarunkowań
geograficznych, historycznych i obecności mniejszości narodowych. Status ten gwarantuje im
bardzo duże uprawnienia fiskalne, ustawodawcze oraz administracyjne, w takich dziedzinach,
jak edukacja, zdrowie czy infrastruktura (art. 116 włoskiej konstytucji). Budżety tych regionów
są tworzone w znacznej mierze ze środków własnych (np. Dolina Aosty i Trydent-Górna Adyga
mają prawo pozostawienia sobie od 90 do 100% podatków pobranych w regionie).
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internetowa – proces jest więc w pełni zdigitalizowany) o przyznanie środków.
MIPAAF prowadzi spis wszystkich szkół, które posiadają ekologiczne stołówki.
Po przyznaniu środków przez MIPAAF fundusze są przekazywane regionom, a te
dzielą je między poszczególne gminy, w których funkcjonują ekologiczne stołówki.
Stołówki, by móc nazywać się stołówkami ekologicznymi i występować o wsparcie,
muszą do przygotowywania dań wykorzystywać przynajmniej:
− w 70% ekologiczne warzywa, pieczywo, makarony, ryże, mąki, oliwę;
− w 100% ekologiczne jaja, jogurty, soki owocowe;
− w 30% nabiał (z wyłączeniem jogurtów), mięsa, ryby.
W przypadku, gdy wartości te wynoszą odpowiednio 90%, 100% i 50%, szkoła
otrzymuje wyższe dofinansowanie.
Warunkiem udziału w programie danego dostawcy produktów ekologicznych
jest to, że surowce ekologiczne nie mogą dojeżdżać do szkół z odległości większej
niż 150 km. Co ważne, znalezienie dostawców, którzy będą dostarczali produkty
do szkół, pozostaje w gestii władz gminy oraz dyrekcji szkoły wnioskującej o dofinansowanie. W 2018 r. dofinansowanie otrzymało 685 stołówek ekologicznych,
z czego ponad 50% było zlokalizowanych w regionie Emilia-Romagna (tu trafiło
prawie 5,3 mln euro z 10 mln euro przewidzianych dla całego kraju). Kolejne były
Toskania (12%) i Lombardia (11%).
• Fundusz na rzecz badań w rolnictwie ekologicznym
We Włoszech istnieje Fundusz badań w dziedzinie rolnictwa ekologicznego i wysokiej
jakości, który przyznaje dotacje na badania w dziedzinie rolnictwa ekologicznego.
Jest to instrument niemal identyczny z tym, który jest stosowany w Polsce – został
ustanowiony już w 2000 r. (ustawa 488/99). We Włoszech z Funduszu są finansowane projekty, które przyczyniają się do poprawy produkcji ekologicznej, innowacji
w ekologicznych procesach produkcyjnych i przetwórczych, transferu technologii
oraz wykorzystania i rozpowszechniania wyników badań. Projekty trwające nie dłużej niż 36 miesięcy muszą odnosić się do jednego z siedmiu obszarów badawczych
określonych przez MIPAAF, tj.:
− poprawa genetyczna w rolnictwie ekologicznym;
− zmniejszenie kosztochłonności w produkcji ekologicznej;
− przetwarzanie produktów ekologicznych;
− ekologiczne szkółki kwiatowe;
− ekologiczne rośliny lecznicze i ekologiczne rośliny aromatyczne;
− agroekologia w gospodarstwie ekologicznym;
− mechanizacja.
W poszczególne projekty muszą być włączone ekologiczne gospodarstwa rolne,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw położonych na wyspach, na obszarach górskich i w tzw. dystryktach ekologicznych. Dodatkowe preferencje (punkty)
przy ocenie otrzymują projekty, które założyły udział szkół średnich. Maksymalny
poziom dofinansowania jednego projektu to 300 tys. euro, natomiast całkowity
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roczny budżet Funduszu wynosi 3–4 mln euro. Fundusz jest zasilany dochodami
pochodzącymi z opłacania składek – w wysokości 2% obrotów z poprzedniego
roku – związanych ze sprzedażą produktów fitosanitarnych, nawozów sztucznych
i wyrobów medycznych z przeznaczeniem dla produkcji rolniczej (składni opłacają
handlujący ww. produktami). Obecnie z Funduszu jest realizowanych 17 projektów
krajowych i 7 międzynarodowych.
Zdaniem przedstawicieli MIPAAF jest to instrument bardzo potrzebny dla
rozwoju technik produkcji ekologicznej (upraw i hodowli) – choć jednocześnie ich
zdaniem wyniki prac naukowych są zbyt wolno wdrażane do praktyki produkcyjnej,
przez co obniża się użytkowa wartość tego narzędzia. Problemem, na który wskazują
przedstawiciele MIPAAF, jest to, że naukowcom zajmującym się badaniami nad
rolnictwem ekologicznym w pierwszej kolejności zależy na punktach za publikację
na podstawie przeprowadzonych badań, a nie na wdrożeniu badań do praktyki
rolnej lub ich komercjalizacji.
4.6.2. Dedykowane rolnictwu ekologicznemu działania – głównie
informacyjne – finansowane z Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów
Wiejskich
W ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich we Włoszech w zakresie
rolnictwa ekologicznego są prowadzone głównie działania edukacyjne, skierowane
do trzech grup odbiorców: (1) do konsumentów, (2) do producentów i przetwórców
oraz (3) do decydentów i lokalnych liderów.
Do konsumentów (w tym do uczniów szkół i przedszkoli) kieruje się działania
informacyjne związane z korzyściami wynikającymi z produkcji i spożycia produktów
ekologicznych (kampania #latuapartedibio):

Do producentów kierowana jest strona „BioTools”, na której publikuje się najlepsze praktyki dotyczące produkcji i przetwarzania metodami ekologicznymi oraz
zasad konwersji, a także te związane z ekologicznym łańcuchem produkcji i dostaw:
https://www.reterurale.it/biotools:
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Do decydentów i lokalnych liderów kieruje się publikacje, przygotowywane
we współpracy z Instytutami Naukowymi (np. CREA i ISMEA), związane m.in. ze stosowanymi we Włoszech rozwiązaniami instytucjonalnymi i możliwościami wsparcia
sektora ekologicznego – na zasadzie wzorów i dobrych praktyk. Przykładem takiej
działalności jest publikacja pokazująca możliwości tworzenia Klastrów (dystryktów) ekologicznych w kontekście ich ewentualnego wsparcia na nowych zasadach
programowania środków z WPR 2021–2027.
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4.6.3. Działania na rzecz sektora żywności ekologicznej na poziomach
regionalnym i lokalnym
• Wartość wsparcia dla ekologii w regionalnych programach rozwoju obszarów
wiejskich (perspektywa 2007–2013 oraz 2014–2020)
W latach 2007–2013 skumulowane we wszystkich regionalnych programach operacyjnych wsparcie dla sektora rolnictwa ekologicznego wyniosło 3,322 mld euro
(20,9% wszystkich środków) i trafiło do ponad 61 tys. beneficjentów. W ramach
tej kwoty wsparcie było udzielane głównie poprzez trzy działania: 45,7% stanowiło
wsparcie z działania 214 (Programy rolno-środowiskowe), 17,5% – z działania 121
(Modernizacja gospodarstw rolnych) oraz 12,3% – z działania 123 (Zwiększanie
wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej). Okres programowania
2007–2013 Włochy skończyły (dane z 2015 r., zgodnie z zasadą n+2) z powierzchnią
upraw ekologicznych równą 12% całości upraw krajowych8. Warto podkreślić, że
podobnie jak w kolejnej perspektywie wsparcie dla rolnictwa ekologicznego było
bardzo zróżnicowane regionalnie. Jak wykazują analizy ex-post poszczególnych
PROW, kilka z włoskich regionów koncentrowało się na wsparciu aspektów środowiskowych rolnictwa ekologicznego, pomijając walor budowy łańcucha produkcji
ekologicznej żywności. Istnieją jednak także pozytywne przykłady, dowodzące, że
sektor ekologiczny bardzo skorzystał na podejściu, w którym koncentrowano się na
tworzeniu łańcucha dostaw i produkcji: w regionie Marche 56% całkowitej kwoty
wypłacono właśnie na zintegrowane działanie poświęcone regionalnym łańcuchom
dostaw produktów rolno-spożywczych wysokiej jakości odnoszących się do gospodarstw ekologicznych.
W trwającej perspektywie WPR 2014–2020, w ramach regionalnych programów
rozwoju obszarów wiejskich, których łączny budżet wynosi 18,7 mld euro, ponad 10%
(1,9 mld euro) przeznaczono na wsparcie dedykowane bezpośrednio rolnictwu ekologicznemu w ramach działania 11 (Rolnictwo ekologiczne). Problemem, z którym
mierzą się Włochy, jest bardzo duże zróżnicowanie dopłat ekologicznych pomiędzy
poszczególnymi regionami (patrz cel nr 1 Planu działań na rzecz rolnictwa ekologicznego we Włoszech). Przykładowo różnice pomiędzy regionami w wysokości dopłat
do konwersji w tej samej działalności/rodzaju produkcji mogą przekraczać 3360%
(13 euro vs. 450 euro), a do utrzymania produkcji ekologicznej/po okresie konwersji
3650% (12 euro vs. 450 euro) – w obydwu przypadkach pokazano dysproporcje
w zakresie dofinansowania do ekologicznych łąk i pastwisk. W przypadku dopłat
do produkcji dysproporcje są mniejsze, ale także potrafią być bardzo znaczące –
np. różnice pomiędzy regionami w dofinansowaniu produkcji orzechów i kasztanów
potrafią sięgać 700%, w przypadku produkcji pasz 400%, a w odniesieniu do sektora

Abitabile C., Marras F., Viganò L. Il mercato (dei prodotti biologici), Bioreport 2017−2018
− L’agricoltura biologica in Italia, Rete Rurale Nazionale 2014-2020, CREA-MIPAAF, Roma 2019.
8
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warzyw lub owoców przekraczać 210%. Powoduje to bardzo nierówną konkurencję
pomiędzy rolnikami ekologicznymi pochodzącymi z różnych części Włoch.
4.6.4. Preferencja dla ekologii w poszczególnych działaniach regionalnych
PROW9
Niezależnie od środków dedykowanych wprost wsparciu sektora rolnictwa ekologicznego, o czym mowa wcześniej, wszystkie włoskie regiony stosują preferencje
(różnego rodzaju i różnej intensywności pomocy) w przypadku o ubieganie się przez
rolników lub przetwórców ekologicznych o środki z programów rozwoju obszarów
wiejskich. Preferencje te można podzielić na cztery rodzaje:
− przyznawanie dodatkowych punktów przy ocenie wniosków (priorytetyzacja
beneficjentów);
− wzrost poziomu wsparcia w projektach (maksymalnie o 20%);
− zwiększenie nominalnej kwoty pomocy;
− włączenie rolnictwa ekologicznego do priorytetowych obszarów interwencji niektórych działań (zwłaszcza dotyczy to działania: szkolenia, konsultacje, współpraca).
Jednocześnie, co warto zauważyć, preferencje ekologiczne były z różną intensywnością i różną skalą stosowane przez poszczególne władze regionalne. W tabeli
5 pokazano, w ilu regionach w ramach poszczególnych działań regionalnych PROW
zdecydowano się określić preferencje dla sektora ekologicznego.
Tabela 5. Preferencje dla sektora ekologicznego w działaniach regionalnych PROW
Numer działania w PROW

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

14

16

Liczba regionów udzielających
preferencji dla rolnictwa
ekologicznego

10

5

13

20

2

11

2

6

3

1

1

8

Źródło: IL SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI ATTRAVERSO I PSR – Rapporto preliminare, Rete Rurale Nazionale, Rzym 2019.

Ogólnie można stwierdzić, że włoskie regiony przypisywały duże znaczenie
wprowadzaniu do obrotu produktów ekologicznych, szczególnie w odniesieniu do
wsparcia inwestycyjnego. Przykładowo około połowa regionalnych PROW faktycznie
przyznała gospodarstwom ekologicznym priorytet i/lub wzrost wsparcia w przypadku
dostępu do poddziałania 4.1 lub niektórych jego zakresów wsparcia dotyczących
inwestycji na rzecz produkcji (lub przetwórstwa) i komercjalizacji. Większość PROW
zapewnia również priorytetowe kryterium dostępu do poddziałania 4.2 w postaci

9
Opracowano na podstawie analiz zawartych w publikacji: IL SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI ATTRAVERSO I PSR – Rapporto preliminare, Rete
Rurale Nazionale, Rzym 2019.
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dodatkowych punktów zarezerwowanych dla przedsiębiorstw, które przetwarzają
(i/lub wprowadzają do obrotu) produkty ekologiczne. W szczególności Emilia-Romagna przewiduje odrębne pule środków na projekty łańcucha dostaw/produkcji żywności ekologicznej. Jeden dodatkowy punkt przetwórcy ekologiczni mogli
otrzymać także za uwzględnienie w projekcie fazy dystrybucji wyrobów.
W Kalabrii natomiast, w ramach tego działania, priorytetowo traktowano inwestycje wspierające tworzenie „krótkich łańcuchów dostaw”, a dodatkowe punkty
dostawały te gospodarstwa, które przynajmniej 50% produkcji dostarczały na rynek
jako produkty ekologiczne. Również w poddziałaniu 16.4 (współpraca) w PROW
Kalabrii przewidziano dodatkową punktację dla rolnictwa ekologicznego, nawet jeśli
gospodarstwom ekologicznym przypisano jedynie 30% całkowitej liczby punktów
dostępnych w ramach celu „Większa obecność certyfikowanych produktów”. Warto
podkreślić, że w PROW Kalabrii stwierdza się, że „w ramach działania współpraca
muszą być realizowane projekty, które okażą się zdolne do tworzenia krótkich łańcuchów – nawet w mikroregionach o silnej jakościowej charakterystyce produktów,
w tym dystryktach (klastrach) ekologicznych – zarówno skupiających producentów
surowców i przez to wzmacniających ich pozycję rynkową, a także wspierających
pionowe łańcuchy dostaw i wzmacniających dystrybucję na rynkach lokalnych
(...)”. W rzeczywistości jest to jeden z dwóch regionalnych PROW, obok PROW
regionu Ligurii, który wyznacza dystrykty (klastry) ekologiczne jako potencjalnych
odbiorców pomocy.
Niektóre regiony przewidują także łączenie wsparcia z różnych działań – np. połączenie poddziałania 4.2 (inwestycje) z działaniem 16 (współpraca), w szczególności
z poddziałaniem 16.2 „Wsparcie projektów pilotażowych oraz opracowywanie
nowych produktów, praktyk, procesów i technologii” (Liguria, Emilia-Romagna)
i działaniem 16.10 „Zintegrowane projekty łańcucha dostaw” i „Zintegrowane projekty obszarowe” (Lombardia). W tym drugim przypadku dodatkowa ocena jest
przyznawana projektowi obszaru zintegrowanego, który obejmuje również rolników
ekologicznych. W odniesieniu do innych rodzajów wsparcia w ramach działania 16
można zaobserwować pewną ogólną skłonność w ramach regionalnych PROW do
ustanowienia kryteriów priorytetowych dla rolnictwa ekologicznego. Przykładowo
w Lombardii i Piemoncie w ramach poddziałania 16.4 „Tworzenie i rozwój krótkich
łańcuchów dostaw i rynków lokalnych” ocenia się jakość projektów również na
podstawie zaangażowania w nie produkcji ekologicznej.
Oprócz działań 4 i 16 wprowadzanie do obrotu produktów ekologicznych jest
wspierane także innymi działaniami, chociaż z mniejszą częstotliwością i intensywnością. Dzieje się tak np. w przypadku działania 6. Region Emilia-Romagna,
w szczególności w naborach wniosków w ramach operacji 6.4.01 „Tworzenie i rozwój
gospodarstw rolnych i gospodarstw edukacyjnych”, zapewnia dodatkowe punkty
dla gospodarstw ekologicznych, które tworzą krótki łańcuch dostaw. Również Lacjum
aktywowało to działanie (w ramach operacji 6.4.1 „Dywersyfikacja gospodarstw
rolnych”), zakładając wzrost wsparcia inwestycji w gospodarstwach ekologicznych,
w których przewiduje się m.in. otwieranie punktów sprzedaży. Wreszcie kolejnym
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działaniem, które podnosi kwestię produktów organicznych, jest działanie 9 „Tworzenie stowarzyszeń i organizacji producentów”, w którym przewiduje się wsparcie
na wspólny marketing produktów. Działanie to zostało wdrożone przez osiem
regionów, a w sześciu przypadkach postanowiono zapewnić priorytet producentom
ekologicznym.
Jak można wnioskować na podstawie przedstawionych informacji, znaczenie
krótkiego łańcucha jest w większości przypadków uznawane za dźwignię rozwoju
rolnictwa ekologicznego. Ponadto jest to zgodne z intencjami, które można znaleźć
także na poziomie unijnym – przykładowo nowe rozporządzenie ramowe w sprawie rolnictwa ekologicznego (Rozporządzenie (UE) nr 2018/848, preambuła 17)
wyznacza wśród swoich celów właśnie promowanie krótkich łańcuchów dostaw
i lokalnej produkcji.

4.7. Dedykowane ekologii wsparcie doradcze, naukowe i eksperckie –
przykład regionu Emilia-Romagna
W regionie Emilia-Romagna, który jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem
w zakresie produkcji ekologicznej żywności, w każdym działaniu przewidzianym
przez regionalny program rozwoju obszarów wiejskich uwzględniono preferencje
(głównie w zakresie oceny, tj. większej liczby punktów, dla gospodarstw i przetwórców ekologicznych ubiegających się o wsparcie na zasadach ogólnych). W ramach
działania 11 pn. „Rolnictwo ekologiczne PROW regionu Emilia-Romagna (kampania
2018)” wsparcie otrzymało w sumie ponad 2600 beneficjentów (powierzchnia objęta
wsparciem przekraczała 71 tys. ha), na łączną kwotę 17 mln euro. Ponad dwie trzecie
wniosków dotyczyło konwersji na rolnictwo ekologiczne.
Zdaniem Sekretarza Generalnego FederBio, Paolo Carnemolla, kluczowym instrumentem wsparcia z punktu widzenia rozwoju produkcji metodami ekologicznymi
jest natomiast dofinansowanie – w ramach regionalnego PROW – profesjonalnego
doradztwa i wsparcia naukowo-badawczego przy rozwiązywaniu problemów związanych z produkcją ekologiczną. Właśnie profesjonalni doradcy, wyspecjalizowani
w produkcji ekologicznej, pozwalają rolnikom przechodzić trudny okres konwersji,
a następnie utrzymywać odpowiednią efektywność produkcyjną. Zdaniem Carnemolla profesjonalni doradcy są nawet istotniejsi niż wparcie w postaci dopłat do produkcji ekologicznej, które rolnicy otrzymują za przechodzenie lub bycie w systemie
ekologicznym. Bardzo ważnym jest, aby oprócz samych doradców istniało zaplecze
naukowo-badawcze, które będzie w stanie – najszybciej jak to możliwe – reagować
(znajdować rozwiązania) na bieżąco pojawiające się problemy w produkcji ekologicznej. Zaplecze to powinno aktywnie współpracować z doradcami, aby z jednej
strony informacja o zaistniałych problemach docierała do badaczy jak najszybciej,
z drugiej zaś, by transfer wiedzy do rolników i przetwórców dokonywał się w sposób
profesjonalny i w pełnej kooperacji z producentami.
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W regionie Emilia-Romagna od 2018 r. przewidziano w ramach działania 1
„Transfer wiedzy i działalność informacyjna” oraz działanie 2 „Usługi doradcze,
usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”
regionalnego programu rozwoju obszarów wiejskich, specjalne środki właśnie na
wykonywanie usług doradczych i naukowo-badawczych oraz eksperymentalnych
w zakresie stricte rolnictwa ekologicznego (jest to wydzielona, odrębnie traktowana
linia budżetowa i merytoryczna skierowana stricte na rolnictwo ekologiczne). Dofinansowanie usług świadczonych rolnikom jest pokrywane z funduszy regionalnego
PROW w wysokości 60–90% (w zależności od konkretnej usługi – najmniejsze
dofinansowanie mają usługi indywidualnego doradztwa, najwyższe zaś szkolenia dla grup rolników). W proces transferu wiedzy włączone są także placówki
naukowo-badawcze oraz gospodarstwa eksperymentalne, gdzie – także w systemie
ad hoc, czyli gdy zachodzi taka pilna potrzeba – próbuje się znaleźć rozwiązania
dla konkretnych problemów z uprawami lub hodowlami bio, które akurat w danym
sezonie się pojawiły.
Z punktu widzenia instytucjonalno-organizacyjnego transfer wiedzy i świadczenie
usług doradczych odbywa się w następujący sposób: Region udziela zezwoleń firmom
i instytucjom zainteresowanym prowadzeniem działalności pn. Centrum Pomocy
Rolnej (wł. Centri di Assistenza Agricola, CAA) na terenie regionu (wg określonych
kryteriów formalnych i merytorycznych) – CAA tworzą najczęściej organizacje
rolnicze, stowarzyszenia producentów i pracowników rolnych oraz stowarzyszenia
„freelancerów”. W przypadku gdy dany podmiot stanie się CAA, może świadczyć
różne usługi doradczo-konsultingowe dla firm i gospodarstw rolnych w regionie
Emilia-Romagna. W celu zagwarantowania jak najwyższej jakości usług świadczonych przez CAA podlegają one corocznemu nadzorowi/kontroli prowadzonemu/
prowadzonej na bazie losowego poboru próbek (sprawdzanych jest co najmniej
10% biur CAA działających na terytorium regionu). Jeżeli podczas kontroli wystąpią
poważne nieprawidłowości, które nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie,
region przystępuje do procedury cofnięcia zezwolenia dla danego CAA. Region
Emilia-Romagna stworzył tzw. Zielony katalog (wł. Catalogo verde), który zawiera listę
wszystkich możliwych do sfinansowania w ramach działań doradczo-szkoleniowych
PROW przedsięwzięć/usług, a także spis wszystkich akredytowanych CAA wraz
z zadeklarowanym zakresem świadczonych przez nie usług. Podmiot – ekologiczne
gospodarstwo lub przetwórca – w regionalnej bazie danych CAA wybiera sobie
zarówno potrzebną mu usługę (w zakresie wsparcia dla rolnictwa ekologicznego), jak
i firmę/instytucję (CAA), która tę usługę będzie świadczyć – w ramach dofinansowania
z PROW. Przy konkretnych usługach wyświetla się od razu koszt usługi wraz z informacją o poziomie dofinansowania z PROW, który waha się od 60% (indywidualne
doradztwo lub coaching) do 90% (staże i szkolenia grupowe)10. O dofinansowanie

Więcej szczegółów na: https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/ctv.jsp [dostęp:
24.09.2019].
10
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w zakresie udzielonych porad lub zorganizowanych szkoleń występuje do władz
regionalnych konkretne CAA, które po zatwierdzeniu wniosku otrzymuje zwrot
poniesionych kosztów.

4.8. Nowe formy współpracy na rzecz rozwoju sektora żywności
ekologicznej
We włoskim parlamencie trwają pracę nad nową ustawą dotyczącą rozwoju rolnictwa ekologicznego. W projekcie ustawy proponuje się utworzenie wielu nowych
instytucji, których celem jest organizacja producentów – w ramach łańcucha produkcyjnego (współpraca wertykalna), poprzez współpracę w ramach grup producentów (współpraca horyzontalna – zarówno wśród producentów konkretnego
produktu, jak i pomiędzy producentami reprezentującymi różne sektory produkcji
ekologicznej), na stworzeniu instytucji dystryktu ekologicznego kończąc (swoistego klastra zrzeszającego różne podmioty, w tym władze lokalne, do realizacji na
danym obszarze określonych celów ekologicznych). Trudno oprzeć się wrażeniu,
że tak wiele różnorodnych form współpracy proponowanych w projekcie ustawy
o rolnictwie ekologicznym ma związek z przyszłym okresem programowania WPR
2021–2027, gdzie jedną z najważniejszych rodzajów interwencji jest szeroko rozumiana współpraca – patrz art. 7111 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
11
Artykuł 71 – Współpraca
1. Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na cele współpracy na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR w celu
przygotowania i wdrożenia projektów grup operacyjnych europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, o których mowa w art. 114,
i LEADER, zwanego w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność, oraz w celu promowania systemów jakości,
organizacji producentów lub grup producentów, lub innych form współpracy.
2. Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie
w celu promowania form współpracy, w którą zaangażowane są co najmniej dwa podmioty
i która przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6.
3. Państwa członkowskie mogą pokrywać w ramach tego rodzaju interwencji koszty związane
ze wszystkimi aspektami współpracy.
4. Państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc w postaci ogólnej kwoty pokrywającej
koszty współpracy i koszty zrealizowanych projektów i operacji lub mogą pokryć jedynie koszty
współpracy i wykorzystać do realizacji projektów zasoby finansowe z innych rodzajów interwencji, krajowych lub unijnych instrumentów wsparcia.
5. W przypadku gdy wsparcie jest wypłacane w postaci ogólnej kwoty, państwa członkowskie
zapewniają, aby przestrzegano unijnych przepisów i wymogów dotyczących podobnych działań
wspieranych w ramach innych rodzajów interwencji. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do
LEADER, zwanego w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie wspólnych przepisów] rozwojem
lokalnym kierowanym przez społeczność.
6. W ramach tego rodzaju interwencji państwa członkowskie nie udzielają wsparcia na współpracę, w którą zaangażowane są wyłącznie jednostki badawcze.
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ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych
sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) (COM/2018/392 final – 2018/0216 (COD)).
• Dystrykty (klastry) na rzecz jakości, w tym dystrykty ekologiczne
(wł. Biodistretti)
Klastry (wł. distretti) rolne oznaczają lokalne systemy produkcyjne, które charakteryzują się jednorodną tożsamością historyczną i terytorialną, wynikającą z połączenia
działalności rolnej z innymi działalnościami lokalnymi, a także produkcją towarów
i usług o szczególnym charakterze, zgodnych z naturalnymi walorami i związanymi
z terytorium tradycjami. Klastry rolno-spożywcze na rzecz jakości oznaczają lokalne
systemy produkcyjne, także te międzyregionalne, charakteryzujące się znaczącą
obecnością (siłą) gospodarczą i wzajemnymi powiązaniami w zakresie produkcji
między przedsiębiorstwami rolnymi i rolno-spożywczymi oraz produktami certyfikowanymi i chronionymi zgodnie z obowiązującym prawodawstwem wspólnotowym
lub krajowym, lub produktami tradycyjnymi, lub o szczególnym charakterze.
We wspomnianym projekcie włoskiej ustawy dotyczącym produkcji ekologicznej
(ustawa ta jest procedowana we włoskim parlamencie od przeszło dekady) istnieje
osobny artykuł na temat zakładania klastrów na rzecz produkcji ekologicznej (wł.
biodistretti):
„Klastry ekologiczne to lokalne systemy produkcyjne (mogą być położone także
na obszarze kilku prowincji lub regionów), na których dominuje rolnictwo ekologiczne oraz działania związane z produkcją ekologiczną, lub działania skierowane
na wartościowanie produktów lokalnych pochodzących z rolnictwa ekologicznego”.
Zgodnie z nowymi, wciąż projektowanymi przepisami klastry ekologiczne mają
mieć na celu m.in. sprzyjanie rozwojowi ekologicznej produkcji rolniczej i zwierzęcej, łańcuchów produkcji (ekologicznej) żywności oraz ochronę i zachowanie
lokalnych praktyk dotyczących upraw i różnorodności rolnictwa. Jeśli zaś chodzi
o cele szczegółowe, to zaliczają się do nich:
− promowanie przechodzenia na produkcję ekologiczną i zachęcanie do zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych i lokalnych w procesach

7. W przypadku współpracy w kontekście dziedziczenia gospodarstw rolnych państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie wyłącznie rolnikom, którzy osiągnęli wiek emerytalny,
określony w prawie krajowym.
8. Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnie siedmiu lat, z wyjątkiem –
w odpowiednio uzasadnionych przypadkach – zbiorowych działań w dziedzinie środowiska
i klimatu zmierzających do osiągnięcia celów szczegółowych dotyczących środowiska i klimatu
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) niniejszego rozporządzenia.
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produkcji rolnej, a także zapewnienie ochrony ekosystemów, wspieranie innowacji
w służbie gospodarki obiegu zamkniętego;
− stymulowanie i promowanie terytorialnego podejścia do konwersji i utrzymania produkcji ekologicznej, nawet poza granicami administracyjnymi danego
klastra, promowanie spójności i uczestnictwa w działalności klastra wszystkich
podmiotów gospodarczych i społecznych w celu dalszego rozwoju lokalnego
z dbałością o zachowanie lokalnych zasobów, ochronę środowiska, zdrowia
i lokalnej bioróżnorodności;
− uproszczenie, w przypadku producentów ekologicznych działających w klastrze,
stosowania norm certyfikacji ekologicznej oraz norm certyfikacji środowiskowej
i terytorialnej wymaganych przez obowiązujące ustawodawstwo;
− promowanie rozwoju i udoskonalanie procesów przygotowania, przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów ekologicznych;
− promowanie i wspieranie wielofunkcyjnych działań związanych z produkcją ekologiczną, takich jak serwowanie żywności ekologicznej w gastronomii publicznej
i zbiorowej, bezpośrednia sprzedaż produktów ekologicznych, agroturystyka
i turystyka rybacka, turystyka wiejska, rolnictwo społeczne, działania mające na
celu ochronę, zwiększenie i zachowanie naturalnej różnorodności biologicznej
w rolnictwie, a także zmniejszenie wykorzystania ilości tworzyw sztucznych;
− promowanie lokalnych produktów ekologicznych;
− promowanie i realizowanie wspólnych projektów badawczych oraz upowszechnianie innowacyjnych praktyk.
W skład ekologicznych klastrów mogą wchodzić samorządy, lokalne parki krajobrazowe i narodowe, instytucje naukowe zajmujące się sektorem ekologicznym
(de facto każda instytucja, która może przyczyniać się do realizacji celów funkcjonowania klastra).
Niektóre z regionów, nie mogąc się doczekać wejścia w życie krajowych przepisów
normujących zakładanie klastrów (dystryktów) ekologicznych, zgodziły się na zawiązanie takich podmiotów na podstawie ogólnych przepisów dotyczących zawiązywania
klastrów rolno-spożywczych, albo stworzyły przepisy regionalne, które normują
kwestie związane z tworzeniem, funkcjonowaniem lub finansowaniem ekologicznych klastrów (L.R. nr 9/2017 w regionie Lacjum i L.R. 66/2009 w regionie Ligurii).
Dystrykty (klastry) ekologiczne stanowią obecnie ugruntowaną rzeczywistość w całej
Europie, a we Włoszech ich szybki rozwój nastąpił od 2009 r., kiedy to pierwszy
klaster ekologiczny powstał w Cilento w regionie Kampania na południu Włoch.
Od tego czasu liczba klastrów stopniowo rosła, aby osiągnąć obecne 40 podmiotów
(32 już działających i 8 w trakcie zawiązywania się). Do tej pory formalnie utworzone
klastry ekologiczne obejmują 5,4% terytorium kraju, a zamieszkuje je 3,5% ludności.
Doświadczenia z Kampanii stanowią model odniesienia dla wszystkich kolejnych
klastrów bio – nawet jeśli uwarunkowania terytorialne są inne niż w Cilento, inna
jest wizja animatora klastra, inny jest rodzaj partnerstwa zawiązanego przez podmioty, nieco inne są cele szczegółowe, które należy zrealizować, a które najczęściej są
związane z środowiskowymi, klimatycznymi lub społeczno-ekonomicznymi cechami
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danego terytorium. Pomimo tych znaczących różnic każdy klaster ekologiczny opiera
swoje działanie na następujących trzech filarach:
− wizja ekologicznych łańcuchów dostaw jako punktu rozwoju lokalnego poprzez
ich pionową i poziomą integrację z innymi łańcuchami dostaw (np. turystycznym
i rzemieślniczym);
− stałe relacje z lokalnymi władzami/JST. Klaster ekologiczny ma za zadanie identyfikować priorytety rozwojowe danego terytorium i zwracać na nie uwagę
Administracji, które wdrażają i koordynują działania niezbędne do ich spełnienia,
w tym promocję działań mających na celu poprawę zrównoważenia rozwoju terytorium (energia z alternatywnych źródeł, racjonalne gospodarowanie odpadami,
odpowiedzialne wykorzystanie walorów środowiskowych i kulturowych itp.);
− zaangażowanie mieszkańców klastra ekologicznego zarówno jako odbiorców
działań edukacyjnych i szkoleniowych, jak i stymulatorów zmian poprzez ich
aktywności, nie tylko konsumpcję. Charakter partycypacyjny nieodłącznie związany z modelem klastra powinien umożliwić opracowanie strategii rozwoju,
które odpowiadają na wyzwania rozwojowe terytoriów, określając jednocześnie
precyzyjną rolę łańcuchów ekologicznych w ich rozwoju.
Pomimo różnego stopnia dojrzałości partnerstwa i dużej różnicy w dostępnych
zasobach (ekonomicznych, ludzkich, instrumentalnych, przyrodniczych) klastry ekologiczne stają się jednym z głównych graczy w dziedzinie inicjatyw zrównoważonego
rozwoju lokalnego, w tym realizowanych w oparciu o sektor ekologicznej żywności.
Okres zasadniczo zbieżny z planowaniem środków WPR na lata 2014–2020 stanowiła faza tworzenia większości klastrów ekologicznych, nie tylko dlatego, że wiele
z nich powstało kilka lat temu, ale także dlatego, że obecne planowanie było pierwszą
prawdziwą próbą przeciwwagi dla wielu partnerstw. Należy mieć nadzieję, że bioklastry zaczną konkretyzować swoje działania na danym terytorium, przyczyniając
się do rozwoju lokalnego poprzez wzmocnienie ekologicznych łańcuchów dostaw
i ich integrację z innymi działaniami prowadzonymi na terytorium, w szczególności
z działaniami z zakresu turystyki i rzemiosła.

4.9. Organizacje producentów
W projekcie ustawy o rolnictwie ekologicznym, nad którym trwają prace we włoskim
Parlamencie, przewidziano specjalne instytucje zrzeszające producentów, takie jak:
„organizacja międzybranżowa w łańcuchu produkcji ekologicznej” czy „organizacja
producentów ekologicznych”. Dotychczas jednak organizacje producentów ekologicznych mogły także powstawać we Włoszech na zasadach ogólnych przewidzianych
dla Organizacji producentów:
Organizacje producentów i ich formy zrzeszone mają na celu:
− zapewnienie planowania i dostosowywania produkcji do popytu, zarówno
z punktu widzenia jakościowego, jak i ilościowego;
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− koncentrację podaży i sprzedaż produktów wytwarzanych przez podmioty zrzeszone;
− obniżenie kosztów produkcji oraz ustabilizowanie cen produkcji;
− wspieranie stosowania zasad uprawy, technik produkcji korzystnych dla środowiska i dobrostanu zwierząt, w celu poprawy jakości produktów i higieny produktów żywnościowych, w celu ochrony zasobów wodnych, gleby i krajobrazu
i stymulacji różnorodności biologicznej.
W celu uzyskania uznania organizacje producentów i ich formy zrzeszone muszą
przyjąć jedną z następujących form prawnych:
− spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest wprowadzanie do
obrotu produktów rolnych i których kapitał zakładowy został objęty przez przedsiębiorców rolnych lub przez spółki powołane przez takie podmioty lub przez
ich konsorcja;
− spółdzielnie rolnicze i ich konsorcja;
− konsorcja prowadzące działalność dodatkową lub spółki utworzone przez te
konsorcja powołane przez przedsiębiorców rolnych lub ich formy zrzeszone
w spółki.
Regiony uznają organizacje producentów, które się o to zwrócą z wnioskiem pod
warunkiem, że zapisy statutów:
a) nakładają na członków obowiązek:
− w zakresie produkcji, wprowadzania do obrotu, ochrony środowiska, stosowania zasad określonych przez organizację;
− w przypadku produkcji będącej przedmiotem działalności organizacji, przynależności do jednej z nich;
− sprzedawania co najmniej 75% własnej produkcji bezpośrednio przez organizację;
− wpłacania składek przeznaczonych na realizację celów instytucjonalnych;
− pozostawania zrzeszonym przez okres co najmniej trzech lat i, w przypadku
wystąpienia, zachowania dwunastomiesięcznego terminu wypowiedzenia;
b) zawierają przepisy dotyczące:
− zasad umożliwiających członkom demokratyczną kontrolę nad organizacją
i autonomiczne przyjmowanie podejmowanych przez nią decyzji;
− sankcji za naruszenie zobowiązań określonych w statucie, w szczególności za
zaleganie ze składkami lub naruszenie zasad ustalonych przez organizację;
− zasady prowadzenia rachunkowości i opracowywania budżetu niezbędne dla
funkcjonowania organizacji.
Organizacje producentów na potrzeby uznania muszą posiadać minimalną liczbę
członków producentów zrzeszonych (liczba ta jest ściśle określona dla każdego sektora produkcji) i wytwarzać minimalną wielkość zbywalnej produkcji stanowiącą
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5% wielkości produkcji regionu odniesienia. Regiony mogą obniżyć wspomnianą
wartość procentową o maksymalnie 50% w następujących przypadkach12:
− jeżeli regiony zwracające się o uznanie, zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym, zostały uwzględnione w ramach celu 1;
− jeżeli co najmniej 50% członków zrzeszonych w ramach organizacji producentów
zwracającej się o uznanie prowadzi działalność na obszarach uznanych zgodnie
z prawodawstwem wspólnotowym za posiadające niekorzystne warunki gospodarowania;
− jeżeli większa część wprowadzanych do obrotu produktów organizacji posiada
certyfikat zaświadczający, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, o tym, że
są to produkty ekologiczne.
Ponadto regiony mogą odstąpić od minimalnej liczby członków producentów
zrzeszonych, jeżeli organizacja producentów wprowadza do obrotu co najmniej 50%
wielkości produkcji regionu odniesienia. W sytuacji gdy organizacja producentów
zwraca się z wnioskiem o uznanie w odniesieniu do win jakościowych produkowanych w określonych regionach, za minimalny próg przyjmuje się 30% łącznej
wielkości produkcji i 30% producentów obszaru zaklasyfikowanego jako V.Q.P.R.D.
W sytuacji, gdy organizację producentów tworzą członkowie, których gospodarstwa znajdują się w kilku regionach, decyzję o uznaniu podejmuje region, na obszarze
którego wygenerowano największą wartość wprowadzonej do obrotu produkcji.
Stosowne działania weryfikacyjne są prowadzone przez zainteresowane regiony na
wniosek regionu właściwego do podjęcia decyzji o uznaniu.
Organizacje producentów tworzą fundusz operacyjny zasilany ze składek członkowskich i środków z finansowania publicznego, służący do realizacji programów
operacyjnych, które muszą przewidywać:
− działania mające na celu poprawę jakości produktów, podwyższenie handlowej
wartości produktów, także poprzez promowanie porozumień międzybranżowych, ich promowanie wśród konsumentów, promowanie rozpowszechnienia
systemów certyfikowania jakości i możliwości śledzenia historii poszczególnych
produktów, tworzenia linii produktów ekologicznych, promowania produkcji
uzyskanej przy zastosowaniu zintegrowanej ochrony przed szkodnikami lub
innych metod korzystnych dla środowiska;
− mechanizmy mające na celu promowanie stosowania przez producentów technik korzystnych dla środowiska, dotyczących przestrzegania obowiązującego
prawodawstwa fitosanitarnego itp.;
− działania mające na celu zawieranie i realizację umów kontraktacyjnych (dotyczących łańcucha produkcyjnego, wł. filiera) lub inne działania mające na celu
osiągnięcie założonych celów.

12

Regiony mogą natomiast zawsze ustanawiać limity wyższe od wspomnianych.

5. Austria
5.1. Ogólna sytuacja rolnictwa ekologicznego w Austrii
W Austrii 80% kraju to obszary wiejskie, na których mieszka 66% populacji. Austriackie rolnictwo to przede wszystkim niewielkie gospodarstwa, z których 40% jest
zlokalizowane na obszarach górskich. Aby podnieść konkurencyjność tych gospodarstw, kontynuowana jest polityka, zainicjowana jeszcze przed wejściem Austrii
do UE i realizowana w dwóch poprzednich okresach finansowania, intensywnych
działań prośrodowiskowych i klimatycznych.
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Austrii zaczął się na długo przed przystąpieniem tego kraju do UE. Pierwsze gospodarstwa ekologiczne powstały już w 1927 r.,
intensywny rozwój zaczął się na samym początku lat 90. XX w. – między rokiem
1990 a 1994 nastąpił ośmiokrotny przyrost liczby gospodarstw ekologicznych.

Rycina 16. Odsetek powierzchni ekologicznych użytków rolnych w ogóle użytków rolnych
Źródło: Prezentacja T. Recht, Austriackie Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki.
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Obecnie 24% obszarów rolniczych to obszary rolnictwa ekologicznego, Austria
jest więc liderem w UE pod względem odsetka obszarów mających certyfikat ekologiczny w UE. Kraj ten zakładany cel 20% obszaru rolnictwa ekologicznego osiągnął
szybciej niż planowano. W następnym okresie finansowania Austria chce pozostać
liderem w Europie, jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne, a także działania prośrodowiskowe. W Austrii jest 23 tys. ekologicznych gospodarstw rolnych (20% ogółu),
ze średnią wielkością ponad średnią dla tego kraju, czyli 18 ha. Spośród gospodarstw
ekologicznych 20% utrzymuje obsadę zwierząt.
Obroty żywności ekologicznej wynoszą ponad miliard rocznie, co stanowi obecnie ok. 7% w sektorze sprzedaży detalicznej żywności. Około 6% produkcji jest
importowane i eksportowane.
Przy stałym wzroście wolumenu sprzedaży produktów ekologicznych, najwięcej
w 2018 r. sprzedano jaj (22,3%)1, mleka (19,6%), przetworów mlecznych (15,5%),
najmniej zaś mięsa (4,7%) oraz jego przetworów (2,9%)2. Eksperci różnice w wielkości
wolumenu sprzedaży produktów odzwierzęcych tłumaczą nie tylko cenami – mięso
ekologiczne i jego pochodne są o ok. 30% droższe niż konwencjonalne, podczas gdy
mleczne o ok. 10%, ale i tym że więcej wegetarian decyduje się na zakupy produktów
ekologicznych niż osób jedzących mięso. Przeciętnie mieszkaniec Austrii wydaje
rocznie 127 euro na produkty posiadające certyfikat produkcji ekologicznej.

Rycina 17. Rozwój kanałów sprzedaży produktów ekologicznych w Austrii (w mln euro)
Źródło: https://www.bio-austria.at/bio-bauern/statistik/ [dostęp: 24.09.2019].

1
2

W odniesieniu do całości sprzedaży danego produktu.
Za RollAma 2018.
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W opinii osób, z którymi rozmawiano3, następujące czynniki (które zostaną
dalej szczegółowo przedstawione), odegrały zasadniczą rolę w rozwoju rolnictwa
ekologicznego w Austrii:
− duża liczba rolników przekonanych (nawet wśród rolników konwencjonalnych),
że rolnictwo ekologiczne odgrywa istotną rolę z punktu widzenia środowiskowego, społecznego i ekonomicznego, a prowadzenie gospodarstwa ekologicznego
to swoista nobilitacja;
− konsumenci oczekujący rolnictwa krajowego, wysokiej jakości przyjaznego środowisku oraz wysokiej jakości lokalnej żywności (tu rozumianego często jako
ekologicznego);
− zróżnicowane strategie sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem roli dużych
sieci supermarketów;
− duża, ogólnokrajowa organizacja rolników ekologicznych, stanowiąca jeden,
wyraźny głos w polityce na poziomie krajowym, ale też unijnym. Zapewniająca
również szerokie wsparcie rynkowe i merytoryczne dla rolników ekologicznych;
− trwałe, systematyczne wsparcie ze strony władz Centralnych i Federalnych,
poczynając od okresu przed wejściem Austrii do UE (inaczej niż np. we Francji);
− szereg konsekwentnie wdrażanych instrumentów unijnych, w tym finansowych.

5.2. Dokumenty strategiczne w zakresie rolnictwa ekologicznego
Na wstępie należy zaznaczyć, co podkreślali wszyscy rozmówcy, że zaangażowanie
władz Austrii w rozwój rolnictwa ekologicznego jest konsekwentnym, długim procesem, dlatego warto odnieść się do historii rozwoju ekologicznej produkcji w tym
kraju. W latach 80. XX w. rząd zaczął finansować badania w rolnictwie ekologicznym,
co przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania żywnością ekologiczną. W efekcie
w 1987 r. minister rolnictwa przygotował dokument dotyczący ekologiczno-społecznej
polityki rolnej. Temu dokumentowi towarzyszyły kolejne kroki. Od 1990 r. rolnicy
w okresie konwersji dostawali dopłaty, a od 1992 r. już wszyscy rolnicy ekologiczni.
W tym samym czasie przystąpienie Austrii do UE stało się coraz bardziej realne,
rolnictwo ekologiczne zaczęto postrzegać jako szansę dla małych rolników z terenów
górzystych, którzy mogli konkurować jakością, a nie skalą produkcji. Dodatkowo
Austria obawiała się zalewu zagranicznej żywności i postanowiła rozwijać własną
produkcję wysokiej jakości bazującą na rolnictwie ekologicznym.
Po wejściu do UE Austria nie tylko wdrażała kolejne programy rozwoju rolnictwa ekologicznego, ale poprzez intensywne działania marketingowe – prywatnych
podmiotów – głównie dużych sieci handlowych i publicznych instytucji – stworzyła
popyt na lokalną żywność ekologiczną, powszechnie dostępną.

Przedstawiciel ministerstwa federalnego dla rozwoju zrównoważonego i turystyki, ds. rozwoju wsi i rolnictwa, przedstawicielka instytutu naukowego oraz przedstawicielka izby rolniczej.
3
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• Program Działania Rolnictwa Ekologicznego na lata 2015–2020
Kluczowym obecnie dokumentem strategicznym dla rolnictwa ekologicznego jest
5. Aktionsprogramm Biologische Landwirtschaft 2015–2020 (Piąty Program działania rolnictwa ekologicznego na lata 2015–2020), przygotowane przez Federalne
Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki).
Spośród następujących celów programu, dwa pierwsze zostały już osiągnięte:
− należy utrzymać pozycję Austrii jako lidera ekologii w Unii Europejskiej (mierzonego udziałem ekologicznych użytków rolnictwa ekologicznego);
− udział gruntów ekologicznych w odniesieniu do użytków rolnych powinien od
2016 r. przekroczyć wartość 20%, a liczba gospodarstw ekologicznych i obszarów
ekologicznych powinna stale rosnąć;
− aby zwiększyć rentowność, wszystkie produkty produkowane ekologicznie powinny
również być sprzedawane jako produkty ekologiczne. Odpowiednie i aktualne
informacje rynkowe oraz ukierunkowane działania informacyjne i promocyjne
powinny pomóc w zapewnieniu pozytywnego i skoordynowanego rozwoju podaży
i popytu. Ponadto społeczeństwo powinno być informowane o mniejszej szkodliwości środowiskowej rolnictwa ekologicznego (wzmacnianie różnorodności
biologicznej i ochrony gleby, wody i klimatu) oraz jakości żywności ekologicznej;
− dzięki kontynuacji i dalszemu rozwojowi istniejących projektów edukacyjnych
i doradczych, a także nowych punktów strategicznych kładących nacisk na dobro
zwierząt i strategię niskiego nakładu, rolnicy ekologiczni powinni otrzymywać
wsparcie merytoryczne;
− należy poprawić dostępność informacji statystycznych na temat bioprodukcji
i rynku ekologicznego, aby zwiększyć ukierunkowanie i skuteczność działań.
Działania, które służą zrealizowaniu tych celów, są następujące:
− rozwój większej liczby gospodarstw ekologicznych, w oparciu o wsparcie merytoryczne dla rolników planujących lub będących w trakcie konwersji na rolnictwo
ekologiczne;
− więcej projektów ekologicznych, na podstawie zwiększonych środków z budżetu
rozwoju obszarów wiejskich dla gospodarstw ekologicznych w formie wyższych
stawek dopłat, dotacji w wyniku połączonych środków, takich jak dotacje dla
młodych rolników i dotacje dla gospodarstw na obszarach górskich lub dotacje
na projekty wspierające kwalifikacje, marketing i innowacje w sektorze rolnictwa
ekologicznego;
− więcej ekologii – wyższe dotacje dla gospodarstw ekologicznych w Programie
wsparcia ÖPUL rolnictwo ekologiczne, jeśli wpływa to na rozwój bioróżnorodności;
− „Więcej produktów ekologicznych”: rządowe wsparcie eksportu za pośrednictwem
publicznych podmiotów prawnych AggrMarktAustriA (AMA) i Wirtschaftskammer (WKO – Austriacka Federalna Izba Gospodarcza);
− „Większa świadomość ekologiczna”: silne organizacje, takie jak Bio Austria;
reprezentacja zintegrowanego, sektora ekologicznego, współpraca w sektorze
ekologicznym;
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− wsparcie również mogą otrzymać krótkie łańcuchy dostaw rynków i targowiska,
przyczyniają się bowiem m.in. do mniejszego zanieczyszczenia środowiska. Kryteria wyboru w przypadku oceny projektów „Krótkie łańcuchy dostaw i rynki
lokalne” dają pierwszeństwo produktom wytwarzanym ekologicznie.
• ÖPUL (Rolno-środowiskowy program do roku 2020)
Wiele działań zawartych w programie rolno-środowiskowym do 2020, będącym
częścią Austriackiego Programu Rozwoju Obszarów wiejskich, dotyczy rolnictwa
ekologicznego. Program ten jest finansowany w 50% ze środków krajowych, w tym 60%
ze środków rządu centralnego, a 40% z poszczególnych krajów związkowych. Głównym
celem ÖPUL jest wzmacnianie zrównoważonego społecznie i środowiskowo rolnictwa.
Program ten ma zachęcać do udziału w takich działaniach jak np. ekstensywne rolnictwo, zachowanie bioróżnorodności. Nieco ponad jedna trzecia budżetu tego programu
(150 mln euro) jest przeznaczona na rolnictwo ekologiczne. Rekompensaty za usługi
świadczone w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich są finansowane przez
Unię Europejską (50%), rząd federalny (30%) i prowincje federalne (20%).
W ramach tego programu m.in. dodatki dla gospodarstw ekologicznych na
obszarach ONW są wysokie, szczególnie w regionach alpejskich. Te gospodarstwa
otrzymują około jednej czwartej dopłat dla ONW, uprzywilejowanych lub marginalnych obszarów rolniczych.
BioBonus (wyższe dotacje, lepsza ocena w procedurach selekcji gospodarstw
ekologicznych) pomaga w pozyskiwaniu dotacji, zarządzaniu inwestycjami, przetwarzaniu, marketingu, kwalifikacji, informacji i sprzedaży.
Ponadto dotacje są przyznawane również na inne obszary wsparcia. W przypadku budowy stajni, spełniających wysokie standardy dobrostanu zwierząt, zgodne
z zasadami chowu zwierząt ekologicznych, oraz w przypadku innych obiektów
w gospodarstwie ekologicznym, oprócz dotacji na inwestycje jest wypłacana „premia ekologiczna” w wysokości 5%, a młodym rolnikom także wyższe granty, jeśli
są rolnikami ekologicznymi. Na przykład gospodarstwa ekologiczne otrzymują ok.
20% środków z pomocy inwestycyjnej na stajnie przyjazne zwierzętom.
Oprócz rolnictwa ekologicznego ÖPUL 2015 obejmuje łącznie 21 innych działań
(w tym dobrostan zwierząt i program Natura 2000). Większość środków można łączyć
z instrumentami dla rolnictwa ekologicznego, z ustalonymi pułapami premii na hektar.
Przepisy ÖPUL „Rolnictwo ekologiczne” wykraczają poza wymogi rozporządzenia w sprawie rolnictwa ekologicznego UE, zwłaszcza w obszarach różnorodności
biologicznej, gleby, wody i dobrostanu zwierząt.
Działania w obszarze rolnictwa ekologicznego zwiększają konkurencyjność małych
i średnich przedsiębiorstw. Wyższy odsetek pracowników zatrudnionych w pełnym
wymiarze godzin (+12% w porównaniu z tradycyjnymi gospodarstwami) pokazuje,
że zwłaszcza w regionach słabych strukturalnie rolnictwo ekologiczne rozwija
miejsca pracy i przeciwdziała migracji. To ostatnie wynika również z dywersyfikacji
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gospodarstw ekologicznych w kierunku działalności pozarolniczej (np. turystyka,
wypoczynek, usługi socjalne).
Dodatkowe dotacje na działania rolnośrodowiskowe, które są zgodne z ekologicznymi wymogami (m.in):
− dotacja do hodowli ras zagrożonych i/lub lokalnych odmian;
− dotacje do płodozmianu;
− dotacje na działania ograniczające korozję gleb;
− wsparcie dobrostanu zwierząt.
• Austriacki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Jednym z pięciu najważniejszych działań w ramach Austriackiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w wymiarze finansowym jest rolnictwo
ekologiczne, na które przeznaczono 784 mln euro.
Austria w obecnym okresie finansowania podejmuje całą gamę działań w celu
podniesienia bioróżnorodności, jednym z najważniejszych jest rolnictwo ekologiczne. Główny nacisk Austriackiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
jest położony na działanie: Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów
zależnych od rolnictwa i leśnictwa. Około 61% przydzielonej kwoty przeznaczono
na płatności obszarowe dla rolników za stosowanie przyjaznych dla środowiska/
klimatu praktyk gospodarowania gruntami, w tym rolnictwa ekologicznego. Ponadto
dużą uwagę przykłada się do programów edukacyjnych i konsultacyjnych, a także
działań badawczych.

Rycina 18. Podział środków w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich Austrii
na lata 2014–2020
Źródło: Prezentacja T. Recht, Austriackie Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki.
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• Wielkość dopłat do poszczególnych działań w ramach finansowania Programu
Rolnictwa Ekologicznego
Program ten wprowadza m.in. następujące płatności: 225 euro/ha dla właścicieli
zwierząt domowych.
Grunty orne:
− 230 euro/ha gruntów ornych;
− 450 euro/ha warzyw polowych i truskawek;
− 120 euro/ha dopłaty do pola na rośliny kwitnące oraz rośliny lecznicze i przyprawowe;
− 700 euro/ha dla upraw chronionych.
Kultury stałe/specjalne: 700 euro/ha wina, owoców i chmielu.
Stała (taka sama) płatność dla rolników w okresie konwersji i rolników po
konwersji.
Ponadto istnieje obowiązek kształcenia ustawicznego: w okresie objętym programem kursy tematyczne (minimum 5 godzin z oferty edukacyjnej odpowiedniego
organizatora szkolenia musi zostać ukończone przez osobę, która jest znacząco zaangażowana w działalność i zarządzanie). Treść kursu musi być zgodna z obowiązkami
ÖPUL-SRL (np. zasady rolnictwa ekologicznego, gospodarki o obiegu zamkniętym,
żyzności gleby, zmiany klimatu, zarządzania nawozami, różnorodności biologicznej,
elementów krajobrazu, rolnictwa, gospodarki użytkami zielonymi, dobrostanu zwierząt). Pisemne potwierdzenie kursu musi być przechowywane w firmie i przesłane
na żądanie do AMA.
Ponadto w ramach programu są możliwe do uzyskania:
− niższy VAT na nawozy ekologiczne niż na nawozy chemiczne;
− większy zwrot za koszty związane z certyfikacją w przypadku ekologii niż innych
certyfikacjach produktów jakościowych, 60–80% do 30–50%;
− niższe koszty badań nowych ziaren w przypadku ekologicznych ziaren niż konwencjonalnych.
Austriacki Plan dla Zrównoważonych Zamówień Publicznych ma na celu4, poza
zapewnianiem zbytu produktów ekologicznych, wprowadzenie zmian w modelu
konsumpcji poprzez promocję żywności ekologicznej.

http://www.nachhaltigebeschaffung.at/sites/default/files/nabe2011_17_engl_kurzfassung.
pdf [dostęp: 24.09.2019].
4
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5.2.1. Dedykowane akty prawne regulujące funkcjonowanie rynku
ekologicznej żywności oraz organizujące wsparcie produkcji i dostępu
do ekologicznej żywności
Poza obowiązującymi przepisami unijnymi obowiązują:
− nowe rozporządzenie dotyczące produktów ekologicznych, które zostało zatwierdzone przez Radę ds. Rolnictwa i Walki w maju 2018 r. i wejdzie w życie w 2021 r.
(EU-Eco-regulation 848/18). Ma na celu promowanie rozwoju produkcji ekologicznej w UE, wzmocnienie handlu z krajami trzecimi i zwiększenie zaufania
konsumentów. Ma to zostać osiągnięte w szczególności dzięki własnym wartościom dopuszczalnym dla pestycydów dla żywności ekologicznej, surowszym
regułom dla importowanych produktów ekologicznych, własnym regułom dla
nasion ekologicznych i mniejszym wyjątkom;
− Rozdział 8. Codex Alimentarius Austriacu – podczas gdy kodeks służy ochronie
konsumentów przed wprowadzającymi w błąd produktami rolnymi, wsparcie
dotyczy ochrony środowiska.

5.3. Kluczowe instytucje wspierające rozwój sektora ekologicznej
żywności w danym kraju wraz z ich kompetencjami,
finansowaniem i budżetem

Bio Austria zrzesza ok. 60% austriackich rolników ekologicznych5. Poza siedzibami w Wiedniu i Linz, posiada 8 regionalnych delegatur. Zatrudnia nieco ponad
100 osób, współpracujących z 400 partnerami z przemysłu rolno-spożywczego
i innych organizacji. W obrębie tej organizacji działa również ciało zrzeszające młodszych rolników ekologicznych. Przedstawiciele innych organizacji ekologicznych
zasiadają w radzie Bio Austria (m.in. Demeter, BAF, Bio-Land-wirtschaft Ennstal).
Organizacja powstała w 2005 r., w ramach przekształceń innych organizacji, których
część została zawiązana w latach 50. XX w. Finansowana ze środków poszczególnych
krajów związkowych, II filara WPR i składek członkowskich.

5

https://www.bio-austria.at [dostęp: 24.09.2019].
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Organizacja poza tym, że reprezentuje rolników ekologicznych przed instytucjami tworzącymi polityki rolne w Austrii i na poziomie unijnym, wspiera rolników w kontaktach handlowych, ma również sieć doradców i trenerów. Ich rolą
jest zapewnienie rolnikom-członkom aktualnych informacji dotyczących kwestii
produkcyjno-formalnych. To ta grupa doradców odgrywa kluczową rolę, zdaniem
Darnhofer, we wsparciu merytorycznym rolników ekologicznych. Bio Austria otrzymuje finansowanie publiczne na prowadzenie działalności doradczej.
Bio Austria nawiązała porozumienia z organizacjami rolników konwencjonalnych.
Udało się zbudować współpracę na podstawie wspólnego celu, jakim jest zachowanie
rodzinnych gospodarstw i tradycyjnych metod produkcji, a narzędziem do tego jest
rolnictwo ekologiczne.
Rola Bio Austrii jest nie do przecenienia, dzięki temu bowiem, że jest to duża,
stabilna organizacja, ma znaczny wpływ na kształt polityki rolnej, w tym ekologicznej w kraju.

Agrarmarkt Austria to spółka organizacji rynku i agencji płatniczej. Jej celem są
jakość i promocja, a także dostarczanie informacji na temat żywności i produktów
rolnych pochodzących zarówno z rolnictwa konwencjonalnego, jak i ekologicznego.
Wspiera ona marketing i komunikację między rolnikami a konsumentami. Jest
finansowana głównie z obowiązkowych wpłat na marketing rolniczy od rolników
i przetwórców, opłat licencjobiorców i funduszy UE na wsparcie wybranych działań
marketingowych.
Poza obowiązkowym dla wszystkich krajów UE logo produkcji ekologicznej,
Austria ma własny, bardziej wyśrubowany system certyfikacji stworzony przez
Agrarmarkt Austria Marketing (AMA), przyznawany producentom, przetwórcom
i sprzedawcom, a od pewnego czasu też restauracjom. Istnieją dwa typy logo: pierwszy wskazuje, że składniki danego produktu są ekologiczne i pochodzenia lokalnego
(powiązanie produkcji ekologicznej z oznaczeniem pochodzenia geograficznego),
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drugi jest oznaczeniem produkcji ekologicznej, bez wskazania dokładnego źródła
pochodzenia.

Aby otrzymać logo, produkt musi spełniać następujące wymagania:
− 100% składników ekologicznych pochodzenia rolniczego;
− optymalna jakość produktu (Dobra Praktyka Wytwarzania/HACCP);
− daleko idące ograniczenie dodatków. Około jednej czwartej dodatków, których
stosowanie jest dozwolone na mocy przepisów UE dotyczących ekologii, nie
wolno stosować z produktami znakowanymi biologicznie AMA;
− obowiązkowe analizy produktów i testy laboratoryjne, np. maksymalny limit całkowitej liczby bakterii w kiełbasach, systematyczne monitorowanie pozostałości
owoców itp.;
− kryteria, takie jak smak, zapach, tekstura, wygląd;
− opakowania przyjazne dla środowiska, np. nie można stosować chlorowanych
materiałów opakowaniowych;
− przejrzyste wskazanie pochodzenia surowców rolnych w produktach złożonych
(w przypadku pierwszego typu).
Etykieta ekologiczna AMA jest przyznawana wyłącznie dla żywności ekologicznej.
Nacisk kładzie się na świeże produkty, takie jak mleko i produkty mleczne, owoce
i warzywa, jaja, mięso i produkty mięsne, w tym drób i chleb oraz ciasta.
Wszystkie etapy łańcucha żywnościowego – od rolnika po handel żywnością – są
zintegrowane. Kontrole przeprowadzają niezależne organy kontrolne. Same organy
kontrolne także podlegają drobiazgowej ocenie. Wszystkie surowce rolne, w tym
w żywności przetworzonej, aby otrzymać logo AMA muszą pochodzić z Austrii.
W tym kraju większość pasz produkuje się w samych gospodarstwach. Uzupełniająca
mieszanka paszowa musi spełniać wyśrubowane wymagania jakościowe zawarte
w dyrektywie AMA. Przepisy dotyczące pasz dla zwierząt wykraczają poza wymogi
prawne opracowane przez UE.
AMA tworzy również Sieć Kulinarną, prowadzi platformę koordynacji strategicznej dla horyzontalnej i pionowej współpracy między rządem federalnym,
krajami związkowymi i regionami wzdłuż łańcucha dostaw żywności (rolnictwo –
przetwórstwo – handel – gastronomia – turystyka).
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Ponadto poprzez przyznawane logo AMA restauracjom (nie tylko ekologicznym,
ale wszystkim spełniającym wymogi AMA i produktów lokalnych, wysokiej jakości)
gwarantuje konsumentom wysoką jakość użytych produktów6.
Izby Rolnicze, organizowane na poziomie prowincji i federalnym, zajmują się
szkoleniem rolników oraz pełnią funkcję rzecznictwa rolników (zdaniem ekspertów bardziej dla rolnictwa konwencjonalnego, jednak nie antagonizując jednych
i drugich). LFI Burgenland (nadzorowany przez Izby Rolnicze) oferuje szeroki
zakres kursów dla rolników (nie tylko ekologicznych) i mieszkańców wsi. Dzięki
ok. 600 wydarzeniom edukacyjnym rocznie i ok. 12 tys. uczestników kursów LFI
Burgenland wnosi znaczący wkład w rozwój zawodowy rolników, a coraz bardziej
także w ogólną edukację ludzi na obszarach wiejskich.
W Austrii istnieje 8 organizacji zajmujących się certyfikacją produkcji ekologicznej. Najstarsza – Austria Bio Garantie – powstała w 1993 r.
Międzynarodowy instytut badawczy – (Forschungsinstitut für biologischen
Landbau – FiBL)7, który posiada filię działającą w Austrii od 2004 r. Instytucja ta
funkcjonuje jako organizacja pozarządowa, zatrudniająca 30 osób. Ich działalność
opiera się na trzech podstawowych zagadnieniach: zrównoważona produkcja żywnościowa, produkcja roślinna, zrównoważony rozwój.
Wiejski Instytut Szkoleniowy (Ländliches Fortbildungs Institute, LFI)8 jest
jedną z największych instytucji edukacyjnych na obszarach wiejskich, oferuje szeroki
i wszechstronny zakres możliwości kształcenia i szkolenia dla rolników zarówno
konwencjonalnych, jak i ekologicznych. Oprócz tradycyjnych i sprawdzonych
szkoleń technicznych, odbywają się szkolenia związane z popytem, zarządzaniem
przedsiębiorstwem, marketingiem bezpośrednim i rozwojem dodatkowych funkcji
gospodarstw rolnych (np. agroturystyki).
W ramach Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych (Universität für Bodenkultur Wien)9 istnieją Wydział Rolnictwa Ekologicznego oraz
drugi wydział Rolnictwa Zrównoważonego.
BeschaffungsService Austria10 to centralna informacja dotycząca zrównoważonych zamówień publicznych w Austrii, zapewniająca darmowe usługi doradcze
w zakresie zamówień publicznych. Wspiera osoby odpowiedzialne w danych jednostkach we wdrażaniu zrównoważonego programu zamówień publicznych oraz
nawiązywanie współpracy między różnymi podmiotami. Federalna Agencja do
spraw zamówień publicznych (FPA) zapewnia wiele usług dotyczących zamówień
publicznych. Z usług tej instytucji korzystają wszystkie podmioty podlegające ustawie

https://amainfo.at/ama-siegel/ama-gastrosiegel [dostęp: 24.09.2019].
https://www.fibl.org/de/startseite.html [dostęp: 24.09.2019].
8
https://www.lfi.at/ [dostęp: 24.09.2019].
9
https://boku.ac.at/en/ [dostęp: 24.09.2019].
10
http://www.nachhaltigebeschaffung.at/ [dostęp: 24.09.2019].
6
7
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o zamówieniach publicznych. Działania FPA wspierają rozwój zielonych zamówień
publicznych11.
Demeter, najstarsza w Austrii międzynarodowa organizacja rolnictwa ekologicznego, założona w 1969 r., propagująca myśl Rudolfa Steinera, który mówił, że
gospodarstwo rolne jest samowystarczalnym organizmem, rozwijającym się w rytmie
cyklów księżyca.

5.4. Działania (podażowe i popytowe) stymulujące rozwój sektora
ekologicznej żywności
Na rycinie 19 przedstawiono logikę działania systemu rozwoju rolnictwa ekologicznego, wdrażanego z powodzeniem od lat w Austrii. Jego podstawowe założenie
opiera się na tym, że pieniądze przede wszystkim idą za rolnikiem, a w znacznie
mniejszym stopniu za przetwórcami. Poza rolnikami wsparcie otrzymują przede
wszystkim drobni, lokalni przetwórcy, prawie wcale zaś duże firmy. Taka strategia
wynika też m.in. z siły oddziaływania ekologicznych organizacji rolniczych.

Rycina 19. Schemat strategii wsparcia rolnictwa ekologicznego w Austrii
Źródło: Prezentacja T. Recht, Austriackie Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki.

11

www.bbg.gv.at [dostęp: 24.09.2019].
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5.4.1. Istotna rola sieci handlowych w organizacji rynku i marketingu
produkcji ekologicznej

Główna organizacja rolnicza w Austrii (wtedy jeszcze nie pod nazwą Bio Austria)
zdecydowała się na współpracę z największą siecią handlową na początku lat 90.
XX w., już wtedy bowiem rolnicy zdali sobie sprawę, że sprzedaż bezpośrednia nie
zapewni im zbytu na produkowane przez nich surowce. Sieci handlowe oparły swoje
działania na tym, że Austriacy bali się zalewu unijnej żywności po akcesji Austrii
do UE. Sieciom handlowym i Agaram udało się zakorzenić przekaz, że produkt
ekologiczny = austriacki, czyli swój, lokalny i bezpieczny. Wszystkie trzy duże
sieci handlowe mają swoje ekologiczne linie. Najbardziej znaną jest „ja! Naturlich.”,
która należy do sieci supermarketów marki REWEW. Co oznacza też, że sieci te po
początkowym okresie bezpośredniej współpracy z Bio Austria, która wspierała ich
w organizacji dostaw, albo sami stworzyli własne przetwórnie, punkty skupu, albo
mają stałą sieć dostawców.
Obecnie 75% produktów ekologicznych jest sprzedawanych przez sieci handlowe,
które pozyskują produkty od wyspecjalizowanych, lokalnych hurtowni. Bardzo ważne
jest to, że gospodarstwa ekologiczne przeważnie są zlokalizowane blisko siebie, toteż
łatwiej pozyskiwać surowce, nawet od drobnych producentów, np. w rejonie Salzburga
50% gospodarstw to ekologiczne gospodarstwa, z których większość hoduje krowy.
Główne kanały sprzedaży produktów ekologicznych w Austrii:
− 73% duże sieci handlowe;
− 10% wyspecjalizowane sklepy ekologiczne;
− 6% sprzedaż bezpośrednia;
− 5% catering;
− 6% eksport.
5.4.2. Zamówienia publiczne
Istotnym narzędziem wspierającym podaż są zielone zamówienia publiczne. Eksperci
podkreślają, że poza podstawową funkcją zakupów wysokiej jakości produktów
ekologicznych, zamówienia takie pełnią również funkcje edukacyjną i promocyjną.
Zamówienia publiczne są w gestii władz lokalnych i federalnych. Najbardziej udany
program zielonych zamówień (obejmując nie tylko żywność, ale też np. środki
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czystości), działa od 1998 r. w Wiedniu, gdzie w zależności od instytucji 30% do 50%
(w przypadku przedszkoli) produktów musi mieć certyfikat ekologiczny. Program jest
wdrażany przez zespół (m.in. prawniczy i finansowy), współpracujący z 200 osobami
w różnych miejskich instytucjach. Zadania są podzielone na 26 grup tematycznych.
Instytucja organizująca tę działalność, ÖkoKauf, rocznie otrzymuje 300 tys. euro,
które są wydatkowane na zewnętrzne wsparcie (m.in. badania).
Inny przykład to: NÖ Landeskliniken-Holding, który odpowiada za zarządzanie 27 szpitalami w Dolnej Austrii. W procesie zakupowym nacisk jest kładziony
nie tylko na aspekty ekologiczne i ekonomiczne, ale także na bezpieczeństwo oraz
satysfakcję pacjentów i personelu. Koncentrują się na produktach regionalnych
i sezonowych, w efekcie 74% żywności dostarczają producenci z Dolnej Austrii (nie
tylko ekologiczni).
Działania edukacyjne obejmują obowiązkowe szkolenia dla rolników ekologicznych. W wielu szkołach zawodowych w całym kraju wdrożono programy dotyczące
produkcji ekologicznej, zarówno dla rolników, jak i osób pracujących w doradztwie
rolniczym lub planującym taką pracę. Doradztwo rolnicze jest prowadzone przez Izby
Rolnicze i organizacje pozarządowe, głównie Bio Austria. Istnieje system trzyletnich
kursów dotyczących rolnictwa ekologicznego. A od 1994 r. w szkołach rolniczych
ponadpodstawowych część obowiązkowego programu dotyczy produkcji ekologicznej.
Prowadzone są także działania edukacyjne dotyczące produktów, na które istnieje
duże zapotrzebowanie na rynkach (targowiskach/bazarach), takich jak zioła i rośliny
ozdobne. Kształcenie doradców i nauczycieli w kwestiach rolnictwa ekologicznego
odbywa się w ramach Federalnego Planu Szkoleniowego realizowanego przez Federalne Ministerstwo Austrii BMLFUW we współpracy z ośrodkami dydaktycznymi
i badawczymi, Kolegium Edukacji Rolnej i Edukacji Ekologicznej, Izb Rolniczych,
a także Wiejskimi Instytutami Szkoleniowymi (LFI) oraz przy współudziale Bio Austria.
W dokumencie „Program Działania Rolnictwo Biologiczne na lata 2015–2020”
zaleca się, aby w austriackich Wyższych Szkołach Rolniczych i Leśnych (Höhere landund forstwirtschaftliche Schule, HLFS) w odniesieniu do przedmiotu „rolnictwo
ekologiczne” przeprowadzać roczną wymianę doświadczeń i informacji. Ściślejsza
integracja badań oraz szkolnictwa powinna umożliwić nauczycielom przekazywanie
aktualnych wyników badań bezpośrednio uczniom (np. na szczeblu federalnym LFZ
Raumberg-Gumpenstein, Bio-Institut).
Od 2005 r. w Austrii zarządzano siecią „firm transferowych” dla rolnictwa ekologicznego w ramach projektu edukacyjnego „Bionet”. W ścisłej współpracy z przedstawicielami zakładów przetwórczych, rolników, konsultantów i naukowców bieżące
wyniki badań i doświadczenia rolnicze są testowane pod kątem ich praktycznej
przydatności w austriackich warunkach terenowych.
Istotne są także podejmowane działania promocyjne, realizowane m.in. przez
AMA. Do tych działań można zaliczyć Bio-Aktionstage, czyli coroczne, organizowane we wrześniu, dni promocji produkcji ekologicznej, która angażuje podmioty
prywatne, jak również publiczne, czy inne akcje, takie jak wdrażany od 20 lat program „Szkoła na farmie”.
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Bioregiony. W Austrii istnieją trzy bioregiony – Bioregions of Murau, Mühlviertel
and Bio-Heu-Region Trumer Seenland – (na wzór włoski) łączące agroturystykę
z ekologicznym rolnictwem. Są współfinansowane z programu LEADER. Przykładowo bioregion Mühlviertel reprezentuje podejście terytorialne do rozwoju regionalnego oparte na silnym sektorze rolnictwa ekologicznego. Region ten znajduje się
w prowincji Górnej Austrii (obejmuje 122 gminy). Około jedna czwarta użytków
rolnych jest uprawiana ekologicznie. Również odsetek gospodarstw ekologicznych (α 26%) jest wyższy niż średnia krajowa. Ogółem ok. 1200 osób włączyło się
w proces tworzenia bioregionu. Podczas licznych warsztatów i wydarzeń wspólnie
z interesariuszami opracowywano koncepcję długoterminowego rozwoju. Wspierana jest współpraca w obrębie łańcucha dostaw, która ogranicza się nie tylko do
produktów ekologicznych, lecz także innych zakorzenionych lokalnie produktów
wysokiej jakości, choć docelowo cały obszar ma być objęty produkcją ekologiczną.
Działania nie dotyczą wyłącznie producentów i handlowców, ale całego instytucjonalnego otoczenia, np. szkół. Jedna ze szkół rolniczych w tym regionie prowadzi
zajęcia praktyczne i teoretyczne dotyczące wyłącznie rolnictwa ekologicznego.

6. Charakterystyka rolnictwa ekologicznego w Irlandii
Rolnictwo ekologiczne jest „wielofunkcyjne”, wytwarza żywność, ale również dostarcza wielu dóbr publicznych. Za wytwarzaną żywność w zasadzie rolnik powinien
otrzymywać rynkowe wynagrodzenie, natomiast za dobra publiczne – rekompensatę. Uznając, że rosnąca produkcja ekologicznej żywności jest korzystna dla ogółu
społeczeństwa, uważa się, że na publiczne wsparcie zasługuje również przechodzenie
od rolnictwa konwencjonalnego do ekologicznego. Rozbudowa systemu produkcji
i obrotu żywności ekologicznej, szczególnie na wcześniejszych etapach rozwoju,
potrzebuje takiego wsparcia, aby mogła rozwijać się produkcja.
Szacuje się, że globalny areał upraw ekologicznych wynosi ok. 58 mln ha, a liczba
producentów żywności ekologicznej 2,7 mln. Wartość światowego rynku żywności
ekologicznej kształtuje się na poziomie ok. 124 mld dolarów (106 mln euro) i do
2022 r. osiągnie 262 mld dolarów (224 mld euro)1. Na rynku przodują Stany Zjednoczone i Europa z wartością po ok. 47 mld dolarów.
Podobnie jak w innych krajach, w Irlandii rolnictwo ekologiczne to specyficzny
system rolnictwa, którego celem jest wytwarzanie wysokiej jakości żywności w sposób korzystny dla środowiska i naturalnej przyrody. Rolnicy ekologiczni uprawiają
rolnictwo zgodnie ze standardami, które zostały opracowane dla produkcji roślinnej
i zwierzęcej. Istotę tych standardów stanowi opracowanie systemu rolnictwa współistniejącego z innymi systemami, podtrzymującego żyzność gleby oraz chroniącego
środowisko, dziką przyrodę i zasoby nieodnawialne.

1
https://www.agriculture.gov.ie/farmingsectors/organicfarming/; Review of Organic Food
Sector and Strategy for its Development 2019–2025: https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/farmingsectors/organicfarming/organicsscheme/ReviewofOrganicFoodSector290119.pdf
[dostęp: 24.09.2019].
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6.1. Ekologiczne gospodarstwa rolnicze2
Liczba gospodarstw ekologicznych w Irlandii w latach 1999–2008 kształtowała się
wokół średniego poziomu 1 tys. W kolejnych okresach jednak wzrosła. W latach
2015–2017 oscylowała wokół średniego poziomu 1,7 tys. Jednocześnie powierzchnia
wchodząca w skład tych gospodarstw zwiększyła się z ok. 30 tys. ha w latach 1999–
2004 do ponad 70 tys. ha w 2017 r. Stało się tak za sprawą wzmocnienia wsparcia
tego kierunku produkcji, zwłaszcza w formie finansowej w ramach irlandzkiego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich3.
Kwestia finansowego wsparcia rolnictwa ekologicznego wydaje się szczególnie
ważna z uwagi na wyższe koszty produkcji ekologicznej niż konwencjonalnej. Przykładowo w ekologicznym chowie drobiu w Irlandii koszty samych pasz są o 80%
wyższe niż w chowie przemysłowym; poza tym np. cykl rozwoju jest dłuższy, przez
co dłuższy jest czas osiągnięcia przychodu. Zarazem w produkcji konwencjonalnej
nie wycenia się kosztów społecznych niekorzystnych i niepożądanych następstw
w zakresie pogarszającej się jakości środowiska i stanu zdrowia ludności w postaci
degradacji gleby czy większego zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza, żywności
związkami chemicznymi (nawozami, środkami ochrony roślin, konserwantami,
barwnikami itp.).

Rycina 20. Liczba w tys. i powierzchnia w tys. ha gospodarstw ekologicznych w Irlandii
Źródło: EUROSTAT: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 24.09.2019].

2
EUROSTAT: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database. Przy czym trzeba zauważyć,
że EUROSTAT podaje zróżnicowane dane w zależności od metodyki (por. np. ef_mporganic
i org_coptyp) [dostęp: 24.09.2019].
3
Por.: Review of Organic Food Sector and Strategy for its Development 2019–2025, https://
www.agriculture.gov.ie/media/migration/farmingsectors/organicfarming/organicsscheme/ReviewofOrganicFoodSector290119.pdf [dostęp: 24.09.2019].
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W skali kraju zarówno liczba, jak i użytkowana powierzchnia gospodarstw ekologicznych w ciągu lat była niewielka (np. w 2016 r. stanowiły one 1,3% wszystkich
krajowych gospodarstw); podobnie udział powierzchni ekologicznych był niewielki
(1,7%). Plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego w Irlandii zakładał osiągnięcie minimum 5% areału ekologicznej powierzchni do 2012 r., z 0,9% w 2007 r.4.
Ale statystyczne gospodarstwa ekologiczne w Irlandii pod względem areału były
np. w 2016 r. o 22% większe niż średnio w kraju i prawie dwukrotnie większe
niż np. w Bułgarii czy Polsce, choć znacznie mniejsze niż u wiodących producentów
żywności ekologicznej w Europie.
W wybranych krajach Unii Europejskiej zainteresowanie produkcją ekologiczną
znacznie przekraczało zainteresowanie w Irlandii. Udział powierzchni w ekologicznych gospodarstwach w UE stanowił w 2017 r. średnio 7%, w Polsce – 3%,
a np. w Austrii – 23%, w Szwecji czy Estonii – 18%, w Czechach, na Łotwie czy
we Włoszech po ok. 13–14%.

Rycina 21. Średni areał użytków rolnych w wybranych ekologicznych
gospodarstwach rolniczych w 2017 r.
Źródło: na podstawie EUROSTAT: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 24.09.2019].

4
Organic Farming Action Plan 2008–2012. The Department of Agriculture, Fisheries and Food,
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/farmingsectors/organicfarming/publications/
OrganicFarmingActionPlan.pdf [dostęp: 24.09.2019].
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Rycina 22. Struktura producentów ekologicznych (rolników) w Irlandii, w tys. i %*
* Liczba nie sumuje się do 1,7 tys., producenci mogą bowiem prowadzić różne kierunki produkcji
Źródło: na podstawie Review of Organic Food Sector and Strategy for its Development 2019–2025,
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/farmingsectors/organicfarming/organicsscheme/Reviewof
OrganicFoodSector290119.pdf [dostęp: 24.09.2019].

6.2. Produkcja ekologiczna
W strukturze rolniczego użytkowania ziemi na cele ekologiczne w Irlandii, w 2017 r.
grunty orne zajmowały tylko 5% (dla porównania np. w Polsce stanowiły one 71%).
W efekcie na wyspie gros upraw obejmowały trwałe użytki zielone z przeznaczeniem
na pasze, głównie dla bydła5.
W latach 2012–2017 liczebność pogłowia bydła utrzymywanego w ekologicznych gospodarstwach w Irlandii wzrosła o 62%, do prawie 53 tys. sztuk. W 2017 r.
(i w poprzednich latach) tylko 5% stada bydła stanowiły krowy mleczne. Jednocześnie 73% ekologicznej produkcji mięsa w Irlandii stanowiła wołowina, kolejne
11% – baranina, a 14% – drób.
Produkcja mięsa z gospodarstw ekologicznych w Irlandii w latach 2013–2017
zwiększyła się o 64%, do prawie 1,6 tys. ton, a produkcja mleka wzrosła o 28%, do
9 tys. ton.

5
Por.: Review of Organic Food Sector and Strategy for its Development 2019–2025, https://
www.agriculture.gov.ie/media/migration/farmingsectors/organicfarming/organicsscheme/ReviewofOrganicFoodSector290119.pdf [dostęp: 24.09.2019].
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Tabela 6. Zmiany wielkości stad zwierząt w Irlandii użytkowanych w kierunku ekologicznym
(w %)
Wyszczególnienie
Bydło ogółem

2005–2009

2012–2017

49

62

Bydło na rzeź (mięsne)

17

66*

Krowy mleczne

87

Trzoda chlewna
Owce
Kozy
Drób ogółem
Kury nioski
Brojlery

20

47**
–21

–17

93

9

–65

–21

79

75
–60

68***
43

* ale w 2017 r. stado bydła na rzeź było o 28% mniejsze niż w 2016 r.
** w 2017 r. stado krów było o 12% mniejsze niż w 2016 r.
*** w latach 2013–2017
Źródło: EUROSTAT: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 24.09.2019].

6.3. Przetwórcy i dystrybutorzy żywności ekologicznej
W latach 1998–2017 rosła w Irlandii liczba podmiotów prowadzących działalność
w zakresie przygotowania, importu produktów ekologicznych z państw trzecich,
wprowadzania produktów ekologicznych do obrotu, akwakultury, zbioru ze stanu
naturalnego, pszczelarstwa ekologicznego oraz dostaw ekologicznego materiału
siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego.

Rycina 23. Liczba przetwórców i dystrybutorów żywności ekologicznej w Irlandii (w tys.)
Źródło: EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 24.09.2019].
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6.4. Rynek produktów ekologicznych w Irlandii
Irlandzki rynek produktów ekologicznych warty jest 162 mln euro plus kolejne
44 mln euro w ramach sprzedaży bezpośredniej. Łącznie było to ponad ośmiokrotnie
więcej niż w 2001 r.6.
Tabela 7. Wartość i dynamika sprzedaży produktów ekologicznych w wybranych krajach
Wyszczególnienie
Irlandia

Wartość sprzedaży
produktów ekologicznych
w 2017 r. w mln euro

Zmiana wartości sprzedaży
produktów ekologicznych
w latach 2001–2017 w %

206

726

236

840*

Holandia

1206

251

Dania

1601

493

Austria

1723

666

Szwecja

2366

952

Wielka Brytania

2434

84

Francja

7921

589

Niemcy

10 340

283

Polska

* lata 2005–2017
Źródło: opracowanie na podstawie https://statistics.fibl.org/europe/key-indicators [dostęp: 24.09.2019].

Gros sprzedaży ekologicznych produktów żywnościowych jest realizowana
w ramach supermarketów (wartość 145 mln euro), głównie warzyw (22%), produktów
mlecznych (17%) i owoców (12%). Oferta krajowych ekologicznych producentów
żywności (rolników) częściowo zatem tylko pokrywa popyt, jest bowiem skoncentrowana na chowie bydła mięsnego czy owiec, a nie na uprawach zbóż, warzyw czy
produkcji mleka. Zapotrzebowanie na ziarno ekologiczne wynosi 23 tys. ton, a krajowi
producenci (rolnicy) dostarczają zaledwie 7,5 tys. ton; nawet 70% ekologicznych
warzyw i owoców sprowadza się spoza Irlandii. Ale Irlandia jest np. czołowym
producentem ekologicznej akwakultury w Europie7.
Badania konsumentów wskazują, że doceniają oni wysoką jakość, walory zdrowotne czy lepszy smak żywności ekologicznej, ale również fakt jej produkcji przez
rodzimych producentów. Wyniki ostatnich badań tego typu przeprowadzonych

Por. https://statistics.fibl.org/europe/key-indicators [dostęp: 24.09.2019].
Por. Review of Organic Food Sector and Strategy for its Development 2019–2025, https://
www.agriculture.gov.ie/media/migration/farmingsectors/organicfarming/organicsscheme/ReviewofOrganicFoodSector290119.pdf [dostęp: 24.09.2019].
6
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w Irlandii przez PwC8 pozwalają wnioskować, że irlandzcy konsumenci dbają i coraz
częściej wybierają oraz kupują produkty wyprodukowane w zrównoważony sposób.
W przypadku produktów rolno-spożywczych aż 68% Irlandczyków jest w stanie
zapłacić więcej za produkty wytworzone przez lokalnych producentów, 56% Irlandczyków zaś za produkty ekologiczne, a 40% Irlandczyków wskazuje, że zapłaci więcej
za produkty, których opakowanie zostało wyprodukowane w sposób zrównoważony
i nadaje się do powtórnego wykorzystania.

6.5. Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Irlandii w ramach
instrumentów PROW 2014–2020 oraz z budżetu krajowego
6.5.1. Wsparcie producentów ekologicznych w ramach irlandzkiego PROW
2014–2020
Wsparcie finansowe rolnictwa ekologicznego w Irlandii rozpoczęło się w czerwcu
1994 r. Płatności w ramach wsparcia rolnictwa ekologicznego zostały wtedy włączone jako środek uzupełniający tzw. programu ochrony środowiska wiejskiego
realizowanego zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) 2078/92. W takiej formie
płatności dla producentów ekologicznych były stosowane do 2006 r. Od 2007 r.,
wraz z wprowadzeniem nowego programu rolnictwa ekologicznego realizowanego
w ramach PROW 2007–2013, wsparcie finansowe dla producentów ekologicznych
zostało oddzielone od wcześniej funkcjonujących tzw. programów ochrony środowiska wiejskiego.
Głównym celem wprowadzonego od 2007 r. programu wsparcia rolnictwa ekologicznego było z jednej strony zwiększenie liczby gospodarstw rolnych prowadzących
produkcję rolną metodami ekologicznymi, z drugiej zaś zwiększenie podaży produktów ekologicznych (głównie zbóż i produktów ogrodniczych) na tych obszarach,
na których był obserwowany znaczący wzrost popytu na produkty ekologiczne.
Poprzez zastosowanie zwiększonych stawek płatności (m.in. do upraw ogrodniczych),
wprowadzenie nowych płatności ekologicznych (np. płatność do produkcji nawozu
zielonego w gospodarstwach nieutrzymujących zwierząt) oraz ułatwień w przepisach, producenci byli zachęcani do konwersji swoich gospodarstw oraz szybszego
reagowania na zapotrzebowania płynące z otoczenia rynkowego.
Obecnie w ramach PROW 2014–2020 jest realizowane działanie M11 – Program
Rolnictwa Ekologicznego (z ang. Organic Farming Scheme, OFS), które w dużej mierze
jest kontynuacją wsparcia oferowanego dla gospodarstw ekologicznych w ramach
programu rolnictwa ekologicznego wdrażanego w latach 2007–2013. Celem tego
działania jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują

2019 PwC Irish Retail and Consumer Report: Investing in Experience, https://www.pwc.ie/
publications/2019/irish-retail-consumer-report-investing-in-experience.pdf [dostęp: 24.09.2019].
8
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się utrzymania lub stosowania praktyk i metod rolnictwa ekologicznego określonych w obowiązujących przepisach. Beneficjentem działania mogą być rolnicy oraz
grupy rolników, którzy dobrowolnie podejmują się przejścia na praktyki i metody
rolnictwa ekologicznego.
Aby móc kwalifikować się i otrzymywać płatności ekologiczne, rolnicy muszą
zostać zarejestrowani w stosownym departamencie Ministerstwa Rolnictwa, Żywności
i Gospodarki Morskiej Irlandii (DAFM) jako producenci ekologiczni. Następnie ich
gospodarstwa rolne są corocznie kontrolowane i zatwierdzane przez jedną z czterech
irlandzkich ekologicznych jednostek certyfikujących (Irish Organic Association –
IOA; Organic Trust Limited CLG – OT; Global Trust Certification Ltd. – GTC;
BDA Certification – Demeter Painswick Inn). Po dwuletnim okresie konwersji
gospodarstwa otrzymują pełny status gospodarstwa ekologicznego.
Budżet działania M11 – Program Rolnictwa Ekologicznego w irlandzkim PROW
2014–2020 wynosi 56 mln euro. Początkowo przewidywano, że pomoc w ramach
PROW obejmie ok. 16 tys. ha nowych gruntów, a łączne wsparcie uzyska 46,8 tys.
ha przekształconych gruntów. Okazało się jednak, że zakładane cele wzrostu areału
upraw ekologicznych zostały zrealizowane już w 2016 r. Dlatego w listopadzie 2018 r.
ruszył nowy nabór wniosków, w ramach którego złożono 200 wniosków. Według
danych DAFM na koniec 2018 r. wsparcie uzyskało 1368 gospodarstw, a łączne
wydatki w ramach tego działania wyniosły 23,3 mln euro, co stanowiło ok. 42%
całkowitej alokacji budżetu na to działanie.
Tabela 8. Zrealizowane płatności w ramach działania M11 – Program Rolnictwa Ekologicznego,
stan na koniec 2018 r.
2014–2016

2017

2018

2014–2018

Alokacja PROW
2014–2020

Łączna kwota
wsparcia w mln euro

5,84

7,68

9,81

23,33

56,00

Liczba wspartych
gospodarstw

1264

1338

1368

–

Źródło: Indecon Mid-Term Evaluation of the Rural Development Programme Ireland (2014–2020). DAFM,
August 2019.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej płatność ekologiczna może być przyznawana do powierzchni upraw ekologicznych. Działanie – Program Rolnictwa
Ekologicznego w Irlandii jest realizowane w ramach pakietów/wariantów, z których
każdy jest dostępny w opcji: „w okresie konwersji” i „po okresie konwersji”. Dla każdego z pakietów/wariantów została określona roczna stawka płatności do jednostki
powierzchni, tj. do 1 ha. Grunty, na których będzie prowadzona produkcja ekologiczna, muszą przejść okres przestawiania (konwersji), który trwa 2 lata. W tabeli 9
przedstawiono płatności w ramach działania M11– Rolnictwo ekologiczne.
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Tabela 9. Obowiązujące stawki płatności ekologicznych dla poszczególnych pakietów/wariantów
w 2019 r. (w euro/ha)
W konwersji (do 2 lat)

Po okresie konwersji
(lata 3, 4, i 5)

Płatności dla producentów upraw
rolniczych do 20 ha

260

170

Płatności dla producentów upraw
rolniczych pow. 20 ha do 60 ha

220

170

Płatności dla producentów upraw
rolniczych pow. 60 ha

60

30

Płatności dla producentów upraw
ogrodniczych od 1 do 6 ha

300

200

Płatności dla producentów upraw
ogrodniczych pow. 6 ha do 60 ha

220

170

Płatności dla producentów upraw
ogrodniczych pow. 60 ha

60

30

Płatności dla pozostałych
gospodarstw od 3 do 60 ha

220

170

Płatności dla pozostałych
gospodarstw powyżej 60 ha

60

30

Ponadto obowiązuje dodatkowa płatność w kwocie 30 euro/ha rocznie dla koniczyny czerwonej do maksymalnego obszaru uprawy wynoszącego 10 ha.
Źródło: DAFM, Terms and Conditions of the Organic Farming Scheme, November 2018.

6.5.2. Program wsparcia ekologicznych inwestycji kapitałowych
Oprócz płatności realizowanych w działaniu Program Rolnictwa Ekologicznego,
w ramach PROW 2014–2020 irlandzcy producenci rolni mogą ubiegać się o wsparcie
w postaci dotacji na inwestycje kapitałowe, które są dostępne w ramach tzw. ekologicznych programów inwestycji kapitałowych (ang. Organic Capital Investment
Scheme, OCIS). Dzięki dotacjom z tego programu producenci mogą m.in.
− usprawniać i poprawiać funkcjonowanie swoich gospodarstw ekologicznych,
finansować inwestycje w środki trwałe i wyposażenie, i tym samym ulepszać
produkcję, obsługę, dystrybucję i przygotowanie produktów ekologicznych do
sprzedaży na rynkach krajowym i zagranicznym;
− wprowadzać tzw. najlepsze praktyki produkcyjne do swoich gospodarstw; rozwijać
nowe rynki zbytu dla produktów ekologicznych;
− wprowadzać nowe inwestycje, innowacje oraz technologie produkcyjne, które
poprawią konkurencyjność gospodarstw oraz zapewnią lepszą ich dochodowość.
Dotacje kapitałowe w ramach tego instrumentu mają również zachęcić młodych
ekologicznych rolników do modernizacji budynków w gospodarstwie, budynków
inwentarskich czy też zakupu nowych maszyn i urządzeń. Przewidziano dla nich
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wyższy poziom wsparcia, który mogą wykorzystać na pokrycie kosztów kapitałowych
związanych z zakładaniem i rozwojem gospodarstwa ekologicznego.
Alokacja budżetowa instrumentu OCIS w irlandzkim PROW 2014–2020 wynosi
8 mln euro. Pomoc w formie dotacji jest wypłacana licencjonowanym podmiotom
ekologicznym wyłącznie na podstawie zatwierdzonych, kompletnych i kwalifikowalnych wydatków. Standardowa stawka dotacji to 40% na inwestycje do maksymalnego
pułapu 80 tys. euro. W przypadku młodych rolników ekologicznych, którzy spełnią
wymogi kwalifikalności, stawka pomocy na inwestycje wynosi 60% maksymalnego
pułapu 80 tys. euro. Według danych DAFM na koniec 2018 r. dotacje były pozyskiwane głównie przez rolników w regionach zachodnich, środkowo-zachodnich oraz
przygranicznych. Stanowili oni ponad 60% wszystkich beneficjentów uczestniczących
w instrumencie OCIS.
6.5.3. Wsparcie z budżetu krajowego
Oprócz wsparcia producentów ekologicznych realizowanych poprzez instrumenty
PROW 2014–2020 są dostępne inne rodzaje wsparcia finansowane z irlandzkiego
budżetu krajowego. Przykładem takiego wsparcia, w całości finansowanego z budżetu
państwa, jest Program pomocy finansowej dla rozwoju przemysłu przetwórstwa
ekologicznego. Głównym celem tego programu jest wsparcie rozwoju sektora przetwórstwa rolnictwa ekologicznego i zapewnienie regularnych dostaw wysokiej jakości
produktów ekologicznych, w wyniku rosnącego popytu na żywność ekologiczną
w Irlandii, jak również za granicą. Alokacja budżetowa tego programu wsparcia
wynosi 5 mln euro. Pomoc w formie dotacji jest wypłacana licencjonowanym podmiotom ekologicznym. Przetwórcy mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 500
tys. euro na inwestycje w urządzenia do przetwarzania, przygotowania, sortowania,
pakowania i przechowywania produktów ekologicznych. Dotacja jest wypłacana
pod warunkiem przedłożenia przez beneficjenta zatwierdzonych i kwalifikowalnych
wydatków.
W ramach wsparcia krajowego jest finansowane także doradztwo rolnicze.
Producenci rolni otrzymują również wsparcie merytoryczne poprzez istniejące
struktury doradztwa rolniczego. W celu wsparcia rolnictwa ekologicznego w zakresie
doradztwa ważną rolę odgrywa Teagasc – the Agriculture and Food Development
Authority9, do którego zadań należą m.in. koordynacja doradztwa w zakresie
rolnictwa ekologicznego, przekazywanie wiedzy o produkcji żywności metodami
ekologicznymi pracownikom ośrodków doradztwa rolniczego i rolnikom (przygotowywanie branżowych materiałów informacyjnych) oraz organizacja szkoleń. Teagasc
prowadzi również prace związane z koordynacją i działalnością sieci gospodarstw
demonstracyjnych, m.in. organizuje regularne wizyty i spacery w gospodarstwach

9

https://www.teagasc.ie/about/ [dostęp: 24.09.2019].
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ekologicznych w całej Irlandii, a także opracowuje stosowne broszury informacyjne
o zaletach prowadzenia gospodarstwa ekologicznego.
Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej Irlandii zapewnia
również środki finansowe na rozwój i promocję sektora ekologicznego. Z budżetu
krajowego są finansowane działania informacyjne i promocyjne. Działania te są
prowadzone przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa z innymi organizacjami
działającymi w zakresie rolnictwa ekologicznego. W ramach działań promocyjnych
i informacyjnych są organizowane m.in. wystąpienia na krajowych i międzynarodowych targach (np. BiOFACH, European Seafood Exposition), przeprowadzane
działania promujące produkty ekologiczne na krajowych i zagranicznych rynkach,
a także finansowane działania wpływające na podniesienie wiedzy o produkcji ekologicznej i dostępności produktów ekologicznych (np. kampania National Organic
Week oraz National Organic Award organizowane przez Bord Bia).
W tabeli 10 przedstawiono wydatki budżetowe na realizację zadań związanych
ze wsparciem rolnictwa ekologicznego.
Tabela 10. Alokacje wydatków budżetowych na wsparcie rolnictwa ekologicznego w Irlandii
w latach 2017–2020 (w mln euro)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Program rolnictwa ekologicznego (OFS)

7,9

8,0

8,2

10,5

11,0

12,0

Rozwój sektora ekologicznego

1,4

1,0

0,9

1,2

1,2

1,2

Razem

9,3

9,0

9,1

11,7

12,2

13,2

Źródło: Department of Agriculture, Food and the Marine „Annual Review and Outlook for Agriculture, Food
and the Marine 2015–2019”, http://www.budget.gov.ie/Budgets/2020/2020.aspx [dostęp: 24.09.2019].

6.6. Akty prawne regulujące produkcję i wprowadzanie do obrotu
żywności ekologicznej
Główne przepisy unijne regulujące produkcję i wprowadzanie do obrotu żywności
ekologicznej oraz wsparcie w ramach poszczególnych instrumentów Wspólnej
Polityki Rolnej:
− Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. UE L.2007.189.1 z późn. zm.)10;
− Rozporządzenie Komisji nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie

Nowe bazowe Rozporządzenie UE ws. rolnictwa ekologicznego (EU) 2018/848, uchwalone
przez PE 30.05.2018, będzie obowiązywało w Irlandii od 1 stycznia 2021 r.
10
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produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu
do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. UE L 250, 2.09.2008);
− Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i ekologicznej produkcji wodorostów morskich (Dz.U.UE.L.09.204.15);
− Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1862 z dnia 16 października
2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu
do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich
(Dz.U. UE L2017.266.1).
Irlandzki instrument ustawowy regulujący funkcjonowanie rolnictwa
ekologicznego11:
• Statutory Instrument No. 112/2004 – European Communities (organic Farming)
Regulation, 2004, zmieniony przez:
− Statutory Instrument No. 698/2007 – European Communities (organic Farming) Regulation, 2007;
− Statutory Instrument No. 30/2009 – European Communities (organic Farming) Regulation, 2009;
− Statutory Instrument No. 683/2016 – European Communities (organic Farming) Regulation, 2016;
− Statutory Instrument No. 331/2018 – European Communities (organic Farming) Regulation, 2018.

6.7. Dokumenty strategiczne w zakresie rolnictwa ekologicznego
Irlandii
6.7.1. Plan działania w zakresie rolnictwa ekologicznego na lata 2013–201512
Plan działania w zakresie rolnictwa ekologicznego na lata 2013–2015 został zainicjowany przez Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej Irlandii,
a następnie opracowany przez tzw. ekologiczną grupę fokusową, w skład której weszli
przedstawiciele ministerstwa rolnictwa, rolników ekologicznych, naukowców oraz
organizacji rolniczych. Grupa ta stanowiła pewnego rodzaju platformę do wymiany
doświadczeń oraz poglądów w zakresie określenia najważniejszych problemów, zagrożeń, ale również dalszych możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Irlandii.

http://www.irishstatutebook.ie/ [dostęp: 24.09.2019].
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/farmingsectors/organicfarming/OrganicFarmingActionPlan20132015230414.pdf [dostęp: 24.09.2019].
11

12
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Plan ten koncentrował się na pięciu najważniejszych sektorach produkcji ekologicznej
w Irlandii i dotyczył: ekologicznego sektora wołowiny i owiec, ekologicznego sektora
mleka, ekologicznego sektora owoców i warzyw, ekologicznego sektora zbóż oraz
ekologicznego sektora produktów akwakultury.
Główną strategią tego planu było zapewnienie funkcjonowania rentownych systemów wsparcia rolnictwa ekologicznego, które pomogłyby utrzymać odpowiedni
poziom uczestnictwa rolników w sektorze ekologicznym, a także zachęcić nowych
producentów rolnych do przejścia na ekologiczne metody produkcji.
Najważniejsze cele planu działania na lata 2013–2015 dotyczyły:
− zwiększenia wolumenu produkcji ekologicznej w Irlandii i tym samym ograniczenia importu żywności ekologicznej z zagranicy;
− wprowadzenia działań promocyjnych i informowania producentów rolnych
o możliwościach eksportowych irlandzkiej żywności ekologicznej, a także zwiększenia świadomości wśród potencjalnych konsumentów produktów ekologicznych;
− rozwijania zrównoważonych rynków eksportowych dla irlandzkich żywności
ekologicznej;
− identyfikacji głównych problemów ograniczających rozwój irlandzkiego sektora
ekologicznego oraz opracowania stosownych rozwiązań przyczyniających się do
dalszego rozwoju tego sektora.
Szacuje się, że w okresie realizacji planu wartość rynku produktów ekologicznych w Irlandii wzrosła ze 107,4 mln euro w 2012 r. do 142 mln euro w 2016 r., co
stanowiło wzrost o 32%.
6.7.2. Przegląd sektora żywności ekologicznej w Irlandii i strategia na rzecz
jego rozwoju (ang. Review of organic food sector and strategy for its
development)13
W marcu 2018 r. w Ministerstwie Rolnictwa, Żywności i Spraw Morskich Irlandii
została powołana grupa ds. strategii rolnictwa ekologicznego, której celem było
opracowanie strategii rozwoju sektora żywności ekologicznej do 2025 r. W skład grup
weszli przedstawiciele departamentu ministerstwa rolnictwa, rolników ekologicznych,
naukowców oraz organizacji rolniczych. Prace grupy skupiały się przede wszystkim
na przeglądzie Planu działania w zakresie rolnictwa ekologicznego realizowanego
w latach 2013–2015, a także na opracowaniu nowych, ukierunkowanych celów oraz
wytycznych do nowej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego.
W pracach uwzględniono zalecenia dotyczące sytuacji na poszczególnych rynkach
rolnych, wskazując konieczność opracowania ulepszonych statystyk sektorowych oraz

https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/farmingsectors/organicfarming/organicsscheme/ReviewofOrganicFoodSector290119.pdf [dostęp: 24.09.2019].
13
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przygotowania analiz łańcucha dostaw produktów ekologicznych od producenta do
konsumenta. Ponadto w pracach wskazano na konieczność dalszej poprawy wzrostu
świadomości ekologicznej wśród konsumentów oraz inicjowanie kolejnych działań
edukacyjnych i szkoleniowych.
W trakcie prac nad strategią przeprowadzono konsultacje społeczne, które umożliwiły wszystkim zainteresowanym stronom wniesienie opinii oraz uwag w zakresie
dalszego rozwoju sektora żywności ekologicznej do 2025 r.
Głównym celem opracowanej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego do 2025 r.
jest dalszy, opłacalny rozwój sektora żywności ekologicznej w Irlandii, który będzie
w stanie zaspokoić rosnący popyt na produkty ekologiczne na rynku krajowym
i zagranicznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu działań łagodzących skutki
zmian klimatycznych oraz ochronę różnorodności biologicznej.
Przygotowana strategia koncentruje się na sześciu najważniejszych sektorach
produkcji ekologicznej w Irlandii i dotyczy: ekologicznego sektora wołowiny i owiec,
ekologicznego sektora mleka, ekologicznego sektora owoców i warzyw, ekologicznego
sektora zbóż i strączkowych oraz ekologicznego sektora produktów akwakultury
oraz ekologicznego sektora drobiu i jaj.
Przy formułowaniu głównego celu oraz działań Strategii zostały przygotowane
analizy SWOT dla ww. sektorów rolnych objętych strategią. Ponadto uwzględniając
bieżącą sytuację podażową oraz przyszłe zapotrzebowanie na żywność ekologiczną,
dla każdego sektora ustalono odpowiedni cel produkcyjny (np. dla zbóż ponad
dwukrotne zwiększenie areału uprawy, dla mleka – 10-procentowy roczny wzrost
produkcji, dla ogrodnictwa – zwiększenie areału upraw o połowę, dla wołowiny –
podwojenie produkcji), w ramach którego będzie realizowanych 27 działań międzysektorowych (np. działań w zakresie edukacji, szkoleń, poprawy marketingu,
finansowania rolnictwa ekologicznego po 2020, opracowania statystyk i analiz
sektorowych). Po upływie 5 lat cele będą podlegać przeglądowi.
6.7.3. Food Harvest 2020 – wizja rozwoju irlandzkiego przemysłu
rolno-spożywczego oraz rybołówstwa do 2020 r.
W 2004 r. powstał raport – wizja irlandzkiego rolnictwa do 2015 r.14. W 2010 r.
przeprowadzono diagnozę, zaktualizowano założenia i nakreślono wizję irlandzkiego
rolnictwa, leśnictwa, akwakultury i przetwórstwa spożywczego w perspektywie do
2020 r.: Food Harvest 202015. Sektor rolno-spożywczy miał być smart, green i growth:
inteligentny, zgodny ze środowiskiem i rozwojowy, by sprostać narastającym
wyzwaniom. Założenia obejmowały adaptację nowych technologii, rozwój współpracy w ramach łańcucha żywnościowego, rozwój nowych produktów, zdobywanie

14
15

The Agri Vision 2015 Report.
Food Harvest 2020. A vision for Irish agri-food and fisheries 2020.
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kolejnych rynków zbytu, wzrost produktywności i podnoszenie umiejętności w zakresie produkcji i zarządzania.
Ponadto w dokumencie strategicznym zwracano uwagę na kwestie związane
z koncentracją i wykorzystaniem trwałych użytków zielonych, a także niskonakładową produkcją ekstensywną. Podjęte działania miały skutkować wzrostem wielkości
sprzedaży, wartości dodanej oraz zwiększenia wolumenu eksportu.
W dokumencie zawarto liczne rekomendacje, konkretne dla poszczególnych
sektorów. Uwzględniono również rolnictwo ekologiczne – jako doskonale wpisujące
się w założenia dokumentu, atrakcyjne dla wielu konsumentów oraz stanowiące
szansę rozwoju dla wielu producentów rolnych.
Produkcja żywności ekologicznej w Irlandii jest relatywnie mała, niemniej
dostrzega się szanse na jej rozwój, zwłaszcza dla mniejszych gospodarstw rolniczych.
Dlatego zalecano kontynuację wsparcia w ramach programu rolnictwa ekologicznego, z wykorzystaniem pomocy finansowej; proponowano kampanie reklamujące
produkcję ekologiczną; działania w zakresie rozwoju eksportu, badań oraz szeroko
rozumianych innowacji.
6.7.4. Program Origin Green16 realizowany przez Bord Bia

W 2012 r. został uruchomiony krajowy program zrównoważonego rozwoju dla
irlandzkiego przemysłu spożywczego. Program ten wpisuje się w realizację Celów
Zrównoważonego Rozwoju ONZ przyjętych w 2015 r. Za pośrednictwem organizacji
Bord Bia program ten zrzesza przedstawicieli rządu irlandzkiego, rolników, firmy
sektora spożywczego, producentów żywności oraz przedstawicieli gastronomii.
Uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Program umożliwia irlandzkim rolnikom
oraz producentom żywności ustalanie i osiąganie mierzalnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ograniczanie negatywnego wpływu produkcji na środowisko
naturalne. Zgodnie z jego założeniami każde gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo
produkujące żywność w Irlandii powinny podjąć wymierne zobowiązania w kierunku
zrównoważonej produkcji, które następnie będą niezależnie oceniane i weryfikowane.
W przypadku gospodarstw rolnych przeprowadzane kontrole koncentrują się przede

16

https://www.origingreen.ie/what-is-origin-green/about-origin-green/ [dostęp: 24.09.2019].
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wszystkim na identyfikalności zasad zrównoważonej produkcji, dobrostanie zwierząt
oraz na zagadnieniach ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności. Według danych Bord Bia przeprowadzono ok. 137 tys. audytów
i kontroli w gospodarstwach rolnych oraz w 537 firmach sektora spożywczego, które
otrzymały tzw. karty zrównoważonego rozwoju handlu detalicznego i gastronomii.

6.8. Kluczowe instytucje wspierające rozwój sektora ekologicznej
żywności w Irlandii
W połowie lat 80. XX w. w Irlandii istniał jeden ruch rolnictwa ekologicznego –
Irlandzkie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych, a rolnicy ekologiczni występowali w roli członków-założycieli tego ruchu. Stopniowo rosła potrzeba uczynienia
swoich produktów ekologicznych rozpoznawalnymi wśród masy innych produktów
żywnościowych. Rosła też świadomość konsumentów i zapotrzebowanie na żywność
ekologiczną.
Obecnie w rozwój sektora ekologicznej żywności angażuje się wiele instytucji o charakterze ustawodawczym, organizacyjnym, szkoleniowym, doradczym,
naukowo-badawczym, finansowym czy lobbingowym. Wiodącą rolę w organizacji
rynku żywności ekologicznej oraz wyznaczaniu strategii jego rozwoju odgrywa
irlandzkie Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej (Department
of Agriculture, Food and the Marine).
W marcu 2018 r. przy Ministerstwie została powołana Grupa ds. Strategii Sektora Produkcji Ekologicznej, której zadaniem było opracowanie strategii rozwoju
Sektora Żywności Ekologicznej do 2025 r. Grupa składała się z przedstawicieli Ministerstwa, agencji państwowych, organizacji społecznych oraz wielu zainteresowanych
stron, m.in. producentów żywności ekologicznej.
Proces konsultacji publicznych stworzył wszystkim zainteresowanym stronom
możliwość zgłaszania uwag do projektu planu strategicznego. Konsultacje zapewniły,
że zainteresowane strony poznały wszystkie opinie przed sfinalizowaniem strategii,
mającej na celu wyznaczenie jasnego kierunku dalszego rozwoju sektora żywności
ekologicznej przez następne 7 lat.
Strategię tę można postrzegać jako wspólny głos branży, dążącej do stworzenia
środowiska, w którym można realizować możliwości rozwoju produkcji żywności
ekologicznej, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dokument przewiduje wykonanie
poszczególnych zadań przez różne instytucje w zakresie swoich właściwości.
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Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej
Ministerstwo jest instytucją administracji rządowej, która kształtuje i nadzoruje
realizację polityki związanej z produkcją rolniczą, obrotem żywnością oraz rybołówstwem. Wśród zadań tej instytucji można wymienić m.in.:
− opracowanie oraz wdrożenie programów krajowych i unijnych wspierających
rolnictwo, żywność, rybołówstwo, leśnictwo i obszary wiejskie;
− udział w negocjacjach międzynarodowych oraz doradztwo polityczne;
− monitorowanie i kontrolowanie aspektów bezpieczeństwa żywności;
− zapewnienie odpowiedniego ustawodawstwa w zakresie funkcjonowania rolnictwa, rybołówstwa i przemysłu spożywczego;
− monitorowanie zdrowia zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt;
− kierowanie organami państwowymi zajmującymi się szkoleniem, badaniami,
doradztwem i promocją w rolnictwie;
− bezpośrednie świadczenie usług wsparcia na rzecz rolnictwa, rybołówstwa,
żywności i leśnictwa.
Ministerstwo posiada oddziały regionalne i pełni rolę oficjalnej agencji płatniczej dla wszystkich unijnych programów wsparcia rolnictwa w Irlandii w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej.
Instytucja ta jest organem państwowym regulującym rolnictwo ekologiczne
i zapewniającym przestrzeganie obowiązków i wymagań rozporządzenia UE w sprawie rolnictwa ekologicznego. Od wczesnych lat 90. XX stulecia w składzie Ministerstwa funkcjonuje oddzielna jednostka zajmująca się rolnictwem ekologicznym
(Organic Farming Unit).
Ministerstwo zatwierdziło następujące organizacje ekologiczne do usług certyfikacyjnych i kontrolnych: Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych
i Plantatorów (IOFGA)17, Organic Trust Ltd., Demeter International Standards18
oraz Institute of Market Ecology (IMO)19.
Demeter, IOFGA i Organic Trust wspólnie opracowali Standardy żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego w Irlandii (SOFFI), które obejmują wytyczne
Obecnie funkcjonuje pod nazwą Irlandzkie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych
(IOA).
18
Międzynarodowa organizacja działająca w Irlandii w latach 1992–2008 za pośrednictwem
Irlandzkiego Stowarzyszenia Rolnictwa Biodynamicznego (BDAAI).
19
Od stycznia 2009 r.
17
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Międzynarodowej Federacji Ruchów Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) oraz
uwzględniają wymagania Rozporządzenia Rady (EWG) 2092/91 ze wszystkimi
jego zmianami.

Irlandzkie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych (IOA)
Irlandzkie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych (IOA), znane także jako
Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych i Plantatorów (IOFGA)20, zostało
założone w 1982 r. przez sześciu producentów. Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu stowarzyszenie ma wyjątkową pozycję na szybko rozwijającym się rynku
żywności ekologicznej. Jego głównymi celami są:
− formułowanie i zatwierdzanie norm, według których produkty rolne mogą być
klasyfikowane jako ekologiczne;
− poświadczanie zgodności zgłaszanych produktów z tymi normami;
− przyznawanie certyfikowanym produktom symbolu Stowarzyszenia;
− zatwierdzanie produktów rolnych sklasyfikowanych jako ekologiczne przez inne
organy poprzez przyznanie symbolu Stowarzyszenia;
− zapewnienie możliwości współpracy między członkami;
− zachęcanie do edukacji i badań w celu doskonalenia metod produkcji ekologicznej;
− wsparcie marketingu i promocji żywności ekologicznej w Irlandii.
IOA jest zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Gospodarki
Morskiej jako organizacja uprawniona do kontroli i certyfikacji producentów i przetwórców ekologicznych w Irlandii na mocy Rozporządzenia Rady (EWG) 2092/91.
Jest ona także jedną z zatwierdzonych jednostek certyfikujących w Wielkiej Brytanii.
Stowarzyszenie wydaje dwumiesięcznik pt. Organic Matters (Zagadnienia Produkcji Ekologicznej).

20

Nazwa została skrócona ze względów marketingowych w 2018 r.
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Organic Trust Limited
Założona w 1991 r. firma Organic Trust Ltd. jest organizacją non-profit. Jest to jednostka zatwierdzona przez Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej
do kontroli i certyfikacji producentów i przetwórców ekologicznych w Irlandii na
podstawie Rozporządzenia Rady (EWG) 2092/91. Jest także jedną z zatwierdzonych
jednostek certyfikujących w Wielkiej Brytanii.
Organic Trust szczyci się wysokimi standardami i rygorystycznym systemem
kontroli, który opiera się na szerokiej wiedzy na temat produkcji ekologicznej. Ten
system certyfikacji obejmuje akwakulturę, uprawę grzybów i produkcję żywności.

BioDynamic Agricultural Association of Ireland (BDAAI)
Irlandzkie Stowarzyszenie Rolnictwa Biodynamicznego zostało założone w 1985 r.
w celu promowania rolnictwa ekologicznego. Stowarzyszenie wspiera rolników, którzy
są zainteresowani sprzedażą produktów z certyfikatem DEMETER, przyznawanego
za pośrednictwem brytyjskiego stowarzyszenia biodynamicznego.
Oprócz tego BDAAI organizuje konferencje, warsztaty, zwiedzania gospodarstw,
praktyki, wydaje biuletyn oraz uczestniczy w badaniach naukowych.

Institute of Market Ecology (IMO)
Institute of Market Ecology jest międzynarodową organizacją certyfikującą z siedzibą
w Szwajcarii, która działa w Irlandii od 2009 r. Jest to jednostka zatwierdzona przez
Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej do kontroli i certyfikacji
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irlandzkich producentów i przetwórców ekologicznych. Prowadzi działalność
w obszarach inspekcji, certyfikacji i wsparcia eksperckiego.

Bord Bia
Bord Bia to irlandzka agencja państwowa działająca na rzecz przemysłu spożywczego, której priorytetami są: budowanie reputacji Irlandii jako światowego lidera
w zrównoważonej produkcji bezpiecznej i wysokiej jakości żywności, podnoszenie
konkurencyjności poprzez wspieranie innowacji, pobudzanie dynamiki eksportu
w krajach o wysokim potencjale, jak również prowadzenie działań wspierających
na rynku irlandzkim.
Agencja została założona w 1994 r. jako agencja promocji mięsa, w 2004 r. połączyła się z agencją odpowiedzialną za rozwój branży ogrodniczej, a w 2009 r. przejęła
także promocję owoców morza. Budżet organizacji zaplanowany na 2020 r. wynosi
ponad 48 mln euro.
Instytucja organizuje kampanie reklamowe na poszczególnych rynkach rolnych,
świadczy międzynarodowe usługi marketingowe oraz działa jako łącznik między
irlandzkimi producentami i ich klientami na całym świecie.
Bord Bia jest znany przede wszystkim z programu Origin Green stworzonego
we współpracy z irlandzkim rządem i przemysłem spożywczym. Wprowadzenie
certyfikacji irlandzkich produktów żywnościowych z wykorzystaniem logo Origin
Green uruchomiło pierwszy na świecie program rozwoju zrównoważonej produkcji
żywności. Dzięki niemu obecnie prawie 90% irlandzkiej żywności przeznaczonej na
eksport jest wytwarzane w systemie zrównoważonej produkcji.

The Agriculture and Food Development Authority (Teagasc)
Urząd ds. Rozwoju Rolnictwa i Żywności w Irlandii jest organem krajowym zapewniającym zintegrowane usługi badawcze, doradcze i szkoleniowe dla przemysłu rolnego
i spożywczego oraz społeczności wiejskich. Doradztwo specjalistyczne w zakresie
produkcji ekologicznej jest świadczone przez doświadczonych doradców w całym
kraju. Teagasc to wiodąca organizacja w dziedzinie badań produkcji żywności
w Irlandii. Urząd we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi podejmuje innowacyjne badania różnych aspektów rolnictwa ekologicznego.
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Organic Growers of Ireland (OGI)
Organizacja OGI została założona w kwietniu 2009 r. i reprezentuje interesy irlandzkich producentów ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i poglądów
sektora ogrodnictwa ekologicznego. Główne obszary działalności organizacji to:
− wsparcie promocji produktów ekologicznych;
− identyfikacja potrzeb szkoleniowych producentów;
− ułatwienie wymiany informacji oraz nawiązywania kontaktów między członkami
organizacji;
− ułatwienie dostępu do specjalistycznych informacji o ogrodnictwie ekologicznym;
− zachęcanie rolników do produkcji ekologicznej.

The Organic Centre
Centrum Produkcji Ekologicznej zostało założone w 1995 r. przez lokalnych plantatorów ekologicznych, rolników i sympatyków. Celem organizacji jest zachęcanie
do rozwoju produkcji ekologicznej, zrównoważonego i ekologicznego użytkowania
gruntów oraz promowania edukacji ekologicznej.
Centrum prowadzi szkolenia, pokazy oraz udziela informacji na temat produkcji
ekologicznej, oprócz tego jest zaangażowane w testy polowe odporności różnych
odmian ziemniaka.

The Organic College An tIonad Glas
Szkoła Produkcji Ekologicznej to mała irlandzka szkoła (ok. 60 uczniów) założona
w 1991 r. przez Jima McNamarę i położona w miejscowości Dromcollogher. Prowadzi
krótkie kursy w zakresie uprawy ekologicznej i zrównoważonego rozwoju, w tym
seminaria weekendowe, wycieczki, warsztaty i zajęcia wieczorowe. Posiada certyfikowane gospodarstwo utrzymywane przez uczniów ogrodnictwa ekologicznego.
W szkole są również prowadzone prace badawcze.
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National Organic Training Skillnet (NOTS)
Irlandzka Ekologiczna Sieć Szkoleniowa prowadzi wysokiej jakości szkolenia dla
rozwijającego się sektora ekologicznego w całej Irlandii. Obecnie oferuje szeroką
gamę szczegółowych kursów dla rolników, hodowców, przetwórców, przedsiębiorstw
spożywczych, specjalistów rolnych i konsultantów pracujących w sektorach ekologicznym, spożywczym i rolniczym. NOTS pomaga producentom rolnym w konwersji gospodarstwa na produkcję ekologiczną. Organizuje wyjazdy demonstracyjne
do gospodarstw oraz spotkania z lokalnymi grupami producentów w całym kraju.
NOTS jest finansowany z funduszu na szkolenia Departamentu Edukacji i Umiejętności Irlandii oraz współfinansowany przez firmy członkowskie Skillnet Ireland.

University College Dublin (UCD)
Uniwersytet w Dublinie został założony w 1854 r. i jest największym uniwersytetem w Irlandii, w którym pracuje blisko 1,5 tys. pracowników akademickich i studiuje ok. 32 tys. studentów. Prowadzi zarówno pracę dydaktyczną, jak i działalność
badawczo-naukową. Na Wydziale Zdrowia i Nauk Rolniczych jest prowadzony kurs
oraz badania naukowe z zakresu rolnictwa ekologicznego.

7. Wnioski i rekomendacje
Przedstawione przeglądy i analizy systemów wsparcia rolnictwa ekologicznego
pozwalają na spojrzenie na produkcję żywności ekologicznej z nieco szerszej perspektywy. Co jednak ważniejsze, pozwalają porównać system wsparcia rolnictwa
i produkcji żywności ekologicznej w Polsce z systemami wsparcia w innych krajach.
Poszukiwanie najlepszych praktyk, a tam gdzie to jest uzasadnione i korzystne, wprowadzanie ich u siebie to skuteczna metoda przyspieszania procesów rozwojowych.

7.1. Wnioski – Niemcy i Bawaria
Jednym z ważnych powodów, dla których analizowano niemieckie rolnictwo ekologiczne, jest dynamika przyrostu gospodarstw, szczególnie wysoka w ostatnich latach.
W ciągu ostatnich 20 lat w całych Niemczech liczba gospodarstw ekologicznych
i upraw zwiększyła się czterokrotnie. O ile jednak w latach 2011–2014 dynamika
wzrostu dość mocno wyhamowała, o tyle w okresie 2015–2017 nastąpił zdecydowany przyrost liczby gospodarstw ekologicznych i obszarów upraw ekologicznych
w Niemczech. Tendencja ta utrzymała się również w 2018 r. Sukcesy rolnictwa
wynikają w dużej mierze ze sprzyjającej atmosfery politycznej i właściwego doboru
instrumentów oraz skali wsparcia, skutecznie zachęcających rolników konwencjonalnych do konwersji na ekologię. Sprzyjająca atmosfera polityczna przekłada się
na właściwe ukierunkowanie prac badawczych.
Kolejnym zjawiskiem wartym uwagi jest wzrost wydajności upraw i gospodarstw
ekologicznych. W ostatnich 20 latach obroty żywności ekologicznej wzrosły ponad
siedmiokrotnie (z 1,48 mld euro w 1997 r. do 10,91 mld euro w 2018 r.), liczba
gospodarstw i powierzchnia upraw ekologicznych zwiększyła się w Niemczech w tym
samym okresie tylko czterokrotnie.
W dwóch ostatnich dekadach nastąpił skokowy wzrost świadomości konsumentów. Obecnie Niemcy to największy rynek sprzedaży i największy producent żywności
ekologicznej w Europie. W 2018 r. osiągnięto sprzedaż na poziomie ok. 10,91 mld
euro. W odniesieniu do całego rynku żywności udział produktów ekologicznych
wzrósł do ok. 5,2%. Na początku XXI w. szefowa niemieckiej federacji konsumentów
mówiła, że: „Niemcy to dziwny naród, w najdroższych kuchniach świata (meble
i wyposażenie) przetwarzają najtańszą żywność kupowaną w dyskontach”. Dzisiaj
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niemieccy konsumenci są bardziej świadomi i gotowi płacić więcej za produkty
żywnościowe wysokiej jakości.
Autorzy raportu, po konsultacji z ekspertami, do analizy wybrali Bawarię zajmującą pierwsze miejsce wśród krajów związkowych pod względem powierzchni
upraw ekologicznych i liczby gospodarstw. Jedna trzecia wszystkich niemieckich
gospodarstw ekologicznych znajduje się właśnie tutaj. Bawaria jest również liderem
w przetwórstwie produktów ekologicznych z ponad 3700 firm prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i handlu żywnością ekologiczną. W ostatnich latach
nastąpił ich znaczny wzrost. Niemniej jednak, podobnie jak w całych Niemczech,
w Bawarii istnieje nierównowaga między podażą a popytem. Rodzima produkcja nie
zaspokaja zapotrzebowania konsumentów, dlatego też w lipcu 2019 r. na posiedzeniu
rządu kraju związkowego Bawarii przedstawiono zaktualizowaną wersję programu
„BioRegio Bayern 2030”, który zakłada potrojenie gospodarstw ekologicznych do
2030 r. Patrząc na dotychczasowe osiągnięcia, ten cel jest realny. Program ma dobre
zdefiniowane priorytety, wsparcie eksperckie i finansowe oraz szeroki sojusz na rzecz
rolnictwa ekologicznego i jego promocji „Ökopakt Bavaria” zawarty przez resort
rolnictwa Bawarii i organizacje branżowe.
Silne strony bawarskiego rolnictwa ekologicznego to przede wszystkim dobre zorganizowanie rolników, strategia wsparcia rzędu kraju związkowego, badania naukowe
i transfer wiedzy. Czytając Strategię Przyszłości Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego,
patrząc na jej priorytety, partycypacyjny sposób przygotowania oraz stabilność finansowania z budżetu federalnego, osiągnięcie założonego 20-procentowego udziału
rolnictwa ekologicznego wydaje się bardzo realne.
Niemiecki system wspierania produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej
to lista benchmarków wyznaczających standardy, do osiągnięcia których warto
dążyć. Po pierwsze, wysoka pozycja produkcji ekologicznej w priorytetach rządów
federalnego i krajowych. Po drugie, starannie przygotowana strategia i konsekwentna
jej realizacja przez uaktualniane programy. Po trzecie, wysokie stabilne finansowanie
wsparcia krajowego. Po czwarte, wysoki poziom zorganizowania i zrzeszania się
rolników ekologicznych.
1. Wysoka pozycja rolnictwa ekologicznego w priorytetach rządu. Warto podkreślić, że wpisanie do umowy koalicyjnej zwiększenia w Niemczech udziału gruntów
uprawianych ekologicznie do 20% do 2030 r., to nie tylko ambitny cel, bo obecnie
to 9,1%. Przede wszystkim jest to potwierdzenie przywiązywania przez polityków
dużej wagi do tej metody produkcji. Nie jest to jednak cel nierealny. Wysoka dynamika wzrostu w ostatnich trzech latach, będąca efektem istotnego zwiększenia
środków wsparcia na rolnictwo ekologiczne oraz właściwego ukierunkowania prac
badawczych, istotnie zwiększyła zainteresowanie i decyzje rolników odnośnie do
przestawiania się na produkcję ekologiczną, która zaczyna się opłacać. Rolnictwo ekologiczne staje się coraz bardziej wydajne, a jego planowanie bardziej przewidywalne.
Wzrostowi produkcji sprzyja wysoki i ciągle rosnący popyt na żywność ekologiczną.
2. Strategia i konsekwentna polityka państwa. Owe niewątpliwe osiągnięcia
są owocem konsekwentnej polityki państwa we wspieraniu produkcji żywności
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ekologicznej. Opracowany na podstawie zaleceń ekspertów rolnictwa, nauki, przemysłu i administracji z udziałem stowarzyszeń rolnictwa ekologicznego i następnie
przyjęty przez rząd federalny w 2002 r. program rolnictwa ekologicznego jest systematycznie uaktualniany i tworzy stabilne ramy rozwoju branży. Umowa koalicyjna
obecnego rządu zakłada jego długoterminową realizację.
3. Wysokie stabilne finansowanie wsparcia krajowego. Program ten zapewnia
środki na badania naukowe i transfer wiedzy oraz finansuje portal internetowy.
W latach 2018–2019 budżet federalny przeznaczył na działania w ramach tego
programu 30 mln euro rocznie. W programie od 2012 r. wydzieloną, dodatkową
pozycją w budżecie jest strategia na rzecz białek roślinnych (EPS), w 2014 r. na EPS
przeznaczono środki w wysokości 3 mln euro, a od 2016 r. jest to już 6 mln euro
rocznie.
4. Wysoki stopień zorganizowania rolników ekologicznych. Skala produkcji, jej
dynamika i rosnąca liczba rolników ekologicznych są również efektem dobrej, zorganizowanej współpracy rolników stymulowanej przez państwo i kraje związkowe.
Większość rolników ekologicznych w Niemczech przynależy do stowarzyszeń rolnictwa ekologicznego. Stowarzyszenia te mają często wymagania jakościowe wobec
swoich członków, przekraczające normy określone w regulacjach Unii Europejskiej.
Utworzona w 2002 r. Konfederacja Sektora Żywności Ekologicznej jest organizacją
parasolową sektora żywności ekologicznej zrzeszającą organizacje i przedsiębiorstwa
całego łańcucha żywności ekologicznej – od produkcji po przetwórstwo i handel.
Konfederacja BÖLW skutecznie reprezentuje interesy sektora ekologicznego na forum
politycznym i gospodarczym, promuje rozwoju produkcji żywności ekologicznej
i aktywnie uczestniczy w projektowaniu ram politycznych i prawnych dla sektora
żywności ekologicznej.

7.2. Pouczające doświadczenia z Włoch. Region Emilia-Romagna
Włochy są pierwszym krajem w UE pod względem liczby certyfikowanych gospodarstw ekologicznych (ponad 67,7 tys., co stanowi 4,5% wszystkich włoskich
gospodarstw) oraz przetwórni (blisko 17 tys.) i drugim (za Hiszpanią) pod względem
ekologicznej powierzchni uprawnej z ponad 1,9 mln ha, co stanowi ok. 17% całości
użytków rolnych we Włoszech. W przeciwieństwie do innych krajów, w których
większość certyfikowanej powierzchni ekologicznej składa się z łąk i pastwisk,
we Włoszech większość powierzchni ekologicznych to grunty orne (44% całości
ekologicznych powierzchni), następnie plasują się łąki i pastwiska (28,5%), natomiast
uprawy wielosezonowe zajmują 24,5%, przy 3% ziemi odłogowanej. Włoski sektor
ekologiczny wykazuje w ostatnich latach bardzo dużą dynamikę wzrostu. Liczba
gospodarstw i powierzchni ekologicznych przyrasta średniorocznie o ok. 5%. Jeszcze
większą dynamikę (ok. 10% rocznie) charakteryzuje rozwój przetwórni ekologicznych – w rekordowym 2016 r. ich liczba wzrosła o blisko 15%. Dziś w tym kraju funkcjonuje ok. 17 tysięcy przetwórni, z czego połowa to przetwórnie w gospodarstwach
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ekologicznych. Wewnętrzny popyt na żywność ekologiczną we Włoszech szacuje się
na 3,5 mld euro, a konsumpcja produktów ekologicznych rośnie w tempie ok. 10%
rocznie. Eksport włoskich produktów ekologicznych jest natomiast szacowany na
dalsze 1,4–1,5 mld euro.
To, co charakteryzuje włoskie podejście do sektora rolnictwa ekologicznego,
to bardzo rynkowe podejście oraz skoncentrowanie się na realizacji działań i instrumentów wsparcia, które mogą przyczynić się do zwiększenia wolumenu produkcji
i sprzedaży włoskich produktów bio. Instrumenty koncentrują się w dużej mierze na
budowaniu silnych organizacji producentów i zintegrowanych formalnie łańcuchów
produkcyjnych. O rynkowym podejściu włoskich decydentów i polityków świadczą m.in. wskaźniki, które zostały określone w Narodowym planie strategicznym
ws. rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego przyjętym w 2016 r. W dokumencie
wskazano dwa wskaźniki rezultatu: pierwszy odnosi się do zwiększenia powierzchni
ekologicznej; drugi natomiast określa ekonomiczną wydajność systemu – poprzez
osiągnięcie konkretnej wartości rynku bio we Włoszech. Dwa cele, które Włochy
mają osiągnąć do 2020 r., to:
− powierzchnia dedykowana rolnictwu ekologicznemu będzie przekraczać
2,1 mln ha (w 2014 r. było to 1,388 mln ha – szacowany przyrost o 50%);
− wartość produkcji ekologicznej we Włoszech wzrośnie do poziomu 5 mld euro
(w 2014 r. 3,88 mld euro – szacowany przyrost o 30%).
Z perspektywy 2019 r. i z uwzględnieniem dynamiki rozwoju sektora bio można
stwierdzić, że obydwa warunki zostaną w 2020 r. najprawdopodobniej spełnione.
Warto zauważyć, że włoscy decydenci nie obawiali się inwestować w rozwój sektora ekologii znacznych środków (głównie z budżetu UE) nawet wtedy, gdy sektor ten
dopiero zaczynał się rozwijać. W poprzednim okresie programowania, tj. w latach
2007–2013, sektorowi ekologicznemu dedykowano ok. 3,3 mld euro, co było znaczącą
inwestycją w rozwój tej branży, zważywszy, że ta kwota stanowiła ok. 21% całkowitej transzy ulokowanej w regionalnych PROW, przy ówczesnym odsetku rolników
ekologicznych (w odniesieniu do wszystkich włoskich rolników) na poziomie 3,6%.
W trwającej perspektywie WPR 2014–2020, w ramach regionalnych programów
rozwoju obszarów wiejskich, których łączny budżet wynosi 18,7 mld euro, ponad
10% (1,9 mld euro) przeznaczono na wsparcie dedykowane bezpośrednio rolnictwu
ekologicznemu w ramach działania 11 (Rolnictwo ekologiczne).
Niezależnie od środków dedykowanych wprost wsparciu sektora rolnictwa
ekologicznego wszystkie włoskie regiony (zarządzające regionalnymi PROW-ami)
stosują preferencje (różnego rodzaju i różnej intensywności pomocy) w przypadku o ubieganie się przez rolników lub przetwórców ekologicznych o środki
z programów rozwoju obszarów wiejskich. Preferencje te można podzielić na
cztery rodzaje:
− przyznawanie dodatkowych punktów przy ocenie wniosków (priorytetyzacja
beneficjentów);
− wzrost poziomu wsparcia w projektach (maksymalnie o 20%);
− zwiększenie nominalnej kwoty pomocy;
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− włączenie rolnictwa ekologicznego do priorytetowych obszarów interwencji
niektórych działań (zwłaszcza dotyczy to działania: szkolenia, konsultacje, współpraca).
Szczególnie intensywnie premiuje się zorganizowane łańcuchy dostaw, grupy
producentów, klastry (wł. distrietti) ekologiczne albo sytuacje, gdy o wsparcie występuje gospodarstwo, które samo przetwarza swoje płody – wspiera się tym samym
rozwój krótkich łańcuchów dostaw, które są uznawane za jedną z dźwigni rozwoju
rolnictwa ekologicznego.
Bardzo istotne dla rozwoju sektora ekologii jest także powszechnie stosowane
we Włoszech podejście terytorialne (skupiające się na kompleksowym rozwoju
gospodarczym danego obszaru – gminy, prowincji czy np. danej Lokalnej Grupy
Działania bądź klastra), które pozwala traktować rolnictwo ekologiczne jako jeden
z elementów realizowanej przez lokalne władze polityki zrównoważonego rozwoju
i produkcji. Przykładowo w regionie Marche aż 56% całkowitej kwoty przeznaczonej
na wsparcie rolnictwa ekologicznego z regionalnego PRWO wypłacono z przeznaczeniem na zintegrowane działanie poświęcone regionalnym łańcuchom dostaw
ekologicznych produktów rolno-spożywczych.
Kluczowe instrumenty wsparcia rozwoju sektora rolnictwa i przetwórstwa
ekologicznego we Włoszech
We Włoszech działania stymulujące lub ułatwiające rozwój sektora rolnictwa i żywności ekologicznej można podzielić na takie, które są zarządzane na poziomie krajowym (przez włoskie Ministerstwo Polityk Rolnych, Leśnych i Rybołówstwa) oraz na
te, za których opracowanie i wdrożenie odpowiadają władze regionów. Ze względu
na regionalizację programów rozwoju obszarów wiejskich we Włoszech zdecydowanie najwięcej środków (głównie pochodzących z UE) oraz instrumentarium
pozwalającego rozwijać sektor rolnictwa ekologicznego znajduje się w rękach władz
samorządowych – tylko niektóre działania, jak np. Fundusz wsparcia dla stołówek
szkolnych oraz KSOW, są zarządzane na poziomie krajowym.
1. Fundusz wsparcia dla stołówek szkolnych serwujących posiłki na bazie produktów
ekologicznych (poziom zarządzania: krajowy)
Funduszem wsparcia dla stołówek szkolnych serwujących posiłki na bazie produktów
ekologicznych zarządza włoskie ministerstwo rolnictwa. Roczny budżet programu
wynosi 10 mln euro (86% środków jest przeznaczane na dofinansowanie posiłków,
14% na działania edukacyjne w szkołach związane z sektorem ekologicznym).
Z dofinansowania korzysta blisko 700 placówek oświatowych w całych Włoszech
(najwięcej w regionie Emilia-Romagna). Kluczowym warunkiem udziału w programie danego dostawcy produktów ekologicznych jest to, że surowce ekologiczne nie
mogą dojeżdżać do szkół z odległości większej niż 150 km.
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Dofinansowanie produktów ekologicznych w szkołach to bardzo skuteczne
narzędzie dotarcia do dzieci i młodzieży (przyszłych świadomych konsumentów)
z informacjami i programami edukacyjnymi na temat rolnictwa ekologicznego,
bardzo dobry instrument tworzenia tzw. dobrego PR wokół rolnictwa ekologicznego, wreszcie rozwiązanie, które pozwala sprawami rolnictwa ekologicznego i jego
rozwojem na danym obszarze zainteresować lokalne samorządy i decydentów.
2. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich dedykowana rolnictwu ekologicznemu (poziom
zarządzania: krajowy)
We Włoszech wsparcie w ramach KSOW w dużej mierze jest przeznaczane na projekty wspomagające rozwój rolnictwa ekologicznego poprzez:
− dofinansowanie badań nad efektywnością wsparcia rolnictwa ekologicznego
i nad możliwościami poprawy skuteczności interwencji;
− analizę potrzeb sektora (rolników, przetwórców, konsumentów);
− wsparcie dla zmian instytucjonalnych (propozycje nowych rozwiązań i mechanizmów).
W ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich we Włoszech w zakresie
rolnictwa ekologicznego są prowadzone także bardzo intensywne działania edukacyjne skierowane do trzech grup odbiorców (1) do konsumentów, (2) do producentów
i przetwórców oraz (3) do decydentów i lokalnych liderów.
3. Profesjonalne doradztwo i transfer wiedzy (poziom zarządzania: regionalny)
Zdaniem przedstawicieli włoskich organizacji ekologicznych podstawowym instrumentem wsparcia z punktu widzenia rozwoju produkcji metodami ekologicznymi
(zarówno rolnictwa, jak i przetwórstwa) jest dofinansowanie – w ramach regionalnego PROW – profesjonalnego doradztwa i wsparcia naukowo-badawczego przy
rozwiązywaniu problemów związanych z produkcją ekologiczną. Przykładowo
w regionie Emilia-Romagna dofinansowanie usług świadczonych rolnikom jest
pokrywane z funduszy regionalnego PROW w wysokości 60–90% (w zależności
od konkretnej usługi – najmniejsze dofinansowanie mają usługi indywidualnego
doradztwa, najwyższe szkolenia dla grup rolników). W proces transferu wiedzy są
włączone również placówki naukowo-badawcze oraz gospodarstwa eksperymentalne,
gdzie – także w systemie ad hoc, czyli gdy zachodzi taka pilna potrzeba – próbuje
się znaleźć rozwiązania dla konkretnych problemów z uprawami lub hodowlami
bio, które się pojawiły w danym sezonie (czy nawet momencie).
4. Integracja i podejście terytorialne (poziom zarządzania: regionalny)
We włoskich przepisach proponuje się (przepisy są procedowane w parlamencie)
utworzenie wielu nowych instytucji, których celem jest organizacja producentów –
w ramach łańcucha produkcyjnego (współpraca wertykalna), poprzez współpracę
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w ramach grup producentów (współpraca horyzontalna – wśród producentów
konkretnego produktu oraz pomiędzy producentami reprezentującymi różne
sektory produkcji ekologicznej), na stworzeniu instytucji dystryktu ekologicznego
kończąc (swoistego klastra zrzeszającego różne podmioty, w tym władze lokalne, do
realizacji na danym obszarze określonych celów ekologicznych). Trudno oprzeć się
wrażeniu, że tak wiele różnorodnych form współpracy proponowanych w projekcie
ustawy o rolnictwie ekologicznym ma związek z przyszłym okresem programowania WPR 2021–2027, gdzie jedną z najważniejszych rodzajów interwencji jest
szeroko rozumiana współpraca. Na szczególną uwagę zasługują klastry (dystrykty)
ekologiczne, już dziś odgrywające we Włoszech znaczącą rolę w rozwoju sektora
ekologicznego.

7.3. Wnioski – czego możemy nauczyć się z doświadczeń Austrii
Wydawało by się, że najwięcej moglibyśmy skorzystać z doświadczeń Austrii w zakresie wsparcia rozwoju produkcji ekologicznej żywności, ponieważ jest ona wiodącym
krajem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o powierzchnię użytków rolnych objętych
uprawami ekologicznymi (24%). Mimo że średnia wielkość gospodarstwa rolnego
w Austrii jest wyższa niż w Polsce (odpowiednio 17,2 – 10,2 ha), duży udział w strukturze gospodarstw poniżej 20 ha upoważnia do ograniczonych porównań. Austriackie
rolnictwo to przede wszystkim niewielkie gospodarstwa, z których 40% znajduje
się na obszarach górskich. Od prawie 30 lat, czyli jeszcze przed wejściem Austrii
do UE, jest wdrażana dwukierunkowa polityka rozwoju rolnictwa ekologicznego:
wspieranie dochodów rolniczych oraz rekompensowanie działań prośrodowiskowych
realizowanych przez rolników ekologicznych.
Podziw budzi stopień zrzeszenia rolników ekologicznych i ich współpraca umożliwiająca sprzedaż produktów poprzez sieci handlowe. Austria jest potwierdzeniem,
że dla produkcji ekologicznej na większą skalę nie wystarczy sprzedaż bezpośrednia
czy na lokalnych rynkach. Dotarcie do większej liczby konsumentów wymaga szerokiego rynku, który dzisiaj mogą zagwarantować sieci handlowe. Tą drogą w Austrii
sprzedaje się niemal trzy czwarte produktów ekologicznych.
To wyznacza benchmark dla kanałów dystrybucji – wskaźnik sprzedaży poprzez
sieci handlowe żywności wytwarzanej w kraju. Kolejnym benchmarkiem wyznaczonym przez Austrię jest wysoki popyt konsumpcyjny żywności ekologicznej
równoważony w dużym stopniu przez podaż krajową.
Patrząc na drogę, dynamikę i czas rozwoju rolnictwa ekologicznego wydaje się,
że możliwości jej powtórzenia mają swoje ograniczenia. Austria osiągnęła wysoki
poziom produkcji i konsumpcji ekologicznej żywności w nieco wcześniejszej fazie
transformacji rolnictwa. To pozwoliło dużej liczbie dość niewielkich gospodarstw
rolnych osiągnąć zadowalający poziom dochodów. Ponadto Alpy stwarzają dogodne
warunki do łączenia produkcji żywności ekologicznej z agroturystyką, a dodatkowo
w kraju tym nadal dosyć częstym zjawiskiem są gospodarstwa dwuzawodowe.
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Rolnictwo ekologiczne w Austrii ma bardzo długą historię. Już w latach dwudziestych powstawały pierwsze gospodarstwa ekologiczne, zaś ich bardzo dynamiczny
rozwój miał miejsce w latach 90. XX w. Tylko pomiędzy 1990 a 1994 r. nastąpił
ośmiokrotny wzrost liczby ekologicznych gospodarstw rolnych.
Osiągnięcie i utrzymanie się na pozycji lidera w rozwoju rolnictwa ekologicznego wynika z wdrażania instrumentów finansowych, równocześnie z działaniami
informacyjno-promocyjnymi, zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne.
Równocześnie zapewnia się dostępność produktów ekologicznych w sklepach dużych
sieci handlowych. Rozwijano więc w tym samym czasie popyt i podaż produktów
ekologicznych pierwszej potrzeby.
1. Rolnictwo ekologicznie od ponad 30 lat, dzięki konsekwentnej polityce władz,
jest postrzegane jako to, które stanowi odpowiedź na wyzwania środowiskowe
i społeczne wywołane przez rolnictwo przemysłowe. Działania podejmowane
przez władze austriackie na szczeblu centralnym, jak również lokalnym mają na
celu wsparcie zróżnicowanych funkcji rolnictwa ekologicznego – społecznych
(ograniczanie depopulacji, szczególnie na obszarach ONW), ekonomicznych
(wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, zapewnienie wartości dodanej
do produkcji rolniczej) i funkcji kulturowych.
2. Znaczenie rolnictwa ekologicznego, w tym jego funkcji środowiskowych, jest
widoczne m.in w wielkości środków przeznaczanych na nie w ramach instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej – w obecnym okresie programowania jest to aż
37% wszystkich środków (784 mln euro). Widoczne jest również w dokumentach strategicznych, gdzie wskazuje się na konieczność podejmowania dalszych
działań w utrzymaniu roli Austrii jako lidera rolnictwa ekologicznego w UE.
W Austriackim PROW główny nacisk kładzie się na priorytet 4 (Przywracanie
i ochrona ekosystemów), na który przeznaczono 61% środków, w tym właśnie
znajdują się środki na rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne. W związku z tym
z budżetu państwa są finansowane różne działania wokół rolnictwa ekologicznego,
jak szkolenia, ośrodki badawcze, działania informacyjne.
3. Szczegółowe rozwiązania finansowe: m.in. niższy VAT na nawozy ekologiczne
niż chemiczne; niższe koszty badań nasion ekologicznych przed wprowadzaniem
na rynek w porównaniu do konwencjonalnych; większy zwrot za koszty związane z certyfikacją w ekologii niż innych systemów jakościowych (60 do 80%
w porównaniu do 30–50%). Dopłaty za utrzymywanie zwierząt w warunkach
spełniających wymogi dobrostanu zwierząt zgodne z austriackimi regulacjami
(wyższe niż regulacje UE).
4. Integracja rolników w obrębie jednej organizacji rolników ekologicznych, wzorem
Bio Austria. Organizacja ta, zrzeszając ponad połowę rolników ekologicznych,
stała się wpływową instytucją lobbystyczną w polityce zarówno na poziomie
krajowym, jak i unijnym. Przedstawiciele organizacji współpracują z podmiotami całego łańcucha żywności ekologicznej, a także reprezentują jej członków
w kontaktach z sieciami handlowymi. Instytucja pełni również ważne funkcje
szkoleniowe, opierając się na sieci lokalnych oddziałów. Bio Austria współpracuje
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z innymi organizacjami rolniczymi, w tym reprezentującymi rolników konwencjonalnych.
5. Poza obowiązkowym dla wszystkich krajów UE logo produkcji ekologicznej,
Austria ma też własne logo i system certyfikacji stworzony przez Agrarmarkt
Austria Marketing (AMA), przyznawany producentom, przetwórcom i sprzedawcom, a od pewnego czasu także restauracjom. Istnieją dwa typy logo: pierwszy
wskazuje, że składniki danego produktu są ekologiczne i pochodzenia lokalnego
(powiązanie produkcji ekologicznej z oznaczeniem pochodzenia geograficznego),
drugi jest tylko oznaczeniem produkcji ekologicznej.
6. Efektywne działania PR w celu zwiększenia rozpoznawalności logo rolnictwa
ekologicznego, a także zaufania do tego oznakowania. Skoordynowane działania
prowadzone przez m.in. Bio Austria, Agrarmarkt, a także prywatne sieci handlowe, służące stałemu podnoszeniu świadomości ekologicznej i środowiskowej
konsumentów w różnych grupach wiekowych. Efektem tego jest m.in. przekonanie rolników, w tym konwencjonalnych, że prowadzenie produkcji ekologicznej
może być zyskowne i jest swego rodzaju nobilitacją, a także przyczynia się do
utrzymania bioróżnorodności i wielofunkcyjności wsi.
7. Wsparcie zamówień publicznych – na poziome lokalnym lub regionalnym. Realizacja zamówień publicznych zapewnia nie tylko zbyt produktów ekologicznych
od lokalnych rolników, ale pełni też funkcje – edukacyjną i promocyjną. Poprzez
zamówienia publiczne jest także zwiększana dostępność żywności ekologicznej
w stołówkach szkół rolniczych.
8. Powiązanie otrzymywanie dopłat ekologicznych z obowiązkiem dorocznych
szkoleń. Ponadto liczne i zróżnicowane schematy wsparcia edukacyjnego rolników
ekologicznych na poziomie szkół rolniczych (w programie szkolnym znajduje
się obowiązkowy dla wszystkich moduł dotyczący rolnictwa ekologicznego).
9. Doradztwo rolnicze prowadzone przez organizacje pozarządowe, głównie Bio
Austria, a także Izby Rolnicze. Dofinansowanie przez państwo działania instytucji naukowych zajmujących się produkcją ekologiczną. Materiały edukacyjne
i wsparcie merytoryczne są dostępne także za pomocą portalu internetowego.
Wspieranie edukacji wysokospecjalistycznej, np. uprawy ekologicznych ziół.
10. Rozwój zróżnicowanych strategii sprzedaży – z dominującą rolą tylko dużych
sieci handlowych, dzięki czemu produkty ekologiczne są powszechnie i łatwo
dostępne, to zaś powoduje, że ich ceny (poza przetworami mięsnymi) są o ok. 20%
wyższe niż produktów konwencjonalnych. Sieci handlowe mają również własne,
wypromowane marki produktów ekologicznych.
11. Rolnictwo ekologiczne jest rozwijane szczególnie na obszarach górskich, ONW,
gdzie rolnictwo przemysłowe i wielkoobszarowe nie przynosi satysfakcjonujących
dochodów.
12. Istotna jest też rola patriotyzmu żywnościowego. Dla wielu Austriaków jest ważne,
że produkty ekologiczne (tam, gdzie to możliwe) są pochodzenia krajowego
lub nawet lokalnego. W efekcie polityki informacyjnej instytucji publicznych
(np. Agrarmarkt), a także podmiotów prywatnych (sieci handlowe) mieszkańcy
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mają też świadomość, że zakup produktów ekologicznych wiąże się ze wsparciem różnych funkcji, jakie ono pełni i dzięki temu można podtrzymywać obraz
Austrii jako kraju, który swój rozwój opiera na naturze, naturalności (połączono
m.in. działania przeciwko GMO z promocją ekologii).

7.4. Wnioski – Irlandia
Mimo że skala produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej w porównaniu do
średniej Unii Europejskiej nie jest wysoka, zespół badawczy zdecydował się przyjrzeć
doświadczeniom i praktykom Irlandii. Wynika to m.in. z bardzo dobrze funkcjonującego zintegrowanego systemu transferu wiedzy koordynowanego przez TEAGASC.
Ponadto imponująca jest dynamika przyrostu liczby gospodarstw, wskazująca na
skuteczność zastosowanych mechanizmów stymulacji wzrostu. Obszar produkcji
ekologicznej znacznie się powiększył w czasie realizacji obecnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dzięki wprowadzeniu skutecznego pakietu wsparcia.
Najnowsze dane wskazują, że obecnie produkcja ekologiczna obejmuje ok. 72 tys.
ha, co stanowi wzrost o prawie 50% w porównaniu do stanu na początku programu
w 2014 r. Na program rolnictwa ekologicznego przeznaczono 56 mln euro w ramach
obecnego PROW z płatnościami w wysokości 29 mln euro. Program zapewnia
płatności obszarowe zarejestrowanym rolnikom ekologicznym. Kolejne 8 mln euro
przeznaczono na program inwestycji. Program zapewnia pomoc w wysokości do 60%
wykwalifikowanym młodym rolnikom ekologicznym na inwestycje w konstrukcje
i wyposażenie. Zainteresowanie ostatnim naborem wniosków, mimo obaw, przerosło
oczekiwania i rozmiar finansowej alokacji.
Bardzo ciekawe jest warunkowanie kwalifikowalności wnioskodawcy posiadanymi
lub uzyskiwanymi kwalifikacjami w zakresie produkcji metodami ekologicznymi.
Duże znaczenie ma wspomniany, spójny i dobrze zorganizowany, system doradztwa z siecią gospodarstw demonstracyjnych systematycznie wykorzystywanych do
szkoleń na konkretnych przykładach w konkretnym gospodarstwie.
Chociaż sektor ekologiczny w Irlandii jest dość niewielki, w porównaniu do rolnictwa jako całości, stanowi obszar potencjalnego wzrostu, a docelowy poziom 5%
UAA pozostaje w zasięgu. Dlatego też sektor ten jest nadal uwzględniany i wspierany
w dokumentach strategicznych i programowych, a ze względu na rozwój produkcji
żywności odgrywa istotną rolę. Zapotrzebowanie na tę niszę w niektórych obszarach
żywności może być szansą dla MŚP w przemyśle spożywczym w obszarze produktów
ekologicznych. Istnieją możliwości rozwoju przedsiębiorstw wiejskich i rzemieślniczych w zakresie żywności, a jednocześnie rozwoju rynku poprzez połączenie
tego segmentu sektora spożywczego. Rolnictwo ekologiczne jest również istotne
dla dalszego rozwoju wizerunku i marki irlandzkiej żywności na podstawie jakości,
walorów środowiskowych oraz dobrych standardów hodowli i dobrostanu zwierząt.
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7.5. Rekomendacje
Analiza stanu rolnictwa ekologicznego i systemu jego wsparcia w wybranych krajach upoważnia do sformułowania kilku rekomendacji, które zdaniem autorów
mogą skutecznie doprowadzić do istotnego wzrostu wolumenu żywności ekologicznej wprowadzanej na rynek i pochodzących z polskich gospodarstw rolnych.
We wszystkich analizowanych krajach i przypadkach wskazano bardzo interesujące
instrumenty, które po dostosowaniu do warunków polskich można zastosować,
licząc na pozytywne rezultaty.
Rekomendacje:
Propozycja 1. Poprzez debatę publiczną zdefiniować i uzgodnić priorytet dla
żywności ekologicznej. Aby produkcja żywności ekologicznej dynamicznie się
rozwijała, warunkiem koniecznym wydaje się uczynienie z niej poważnego i wysoko
plasowanego priorytetu politycznego z wyraźnie określonymi mierzalnymi celami
(powierzchnia upraw ekologicznych, wartość sprzedaży itp.). Najlepiej, aby taki
priorytet był przedmiotem konsensu ponad podziałami politycznymi i partyjnymi.
Dobrym przykładem jest wpisanie celów rolnictwa ekologicznego w umowę koalicyjną w Niemczech lub wyznaczenie dwóch prosto mierzalnych celów we Włoszech.
Propozycja 2. Opracować strategię prowadzącą do realizacji celów określonych
w przyjętych priorytetach. Jasna, spójna i średniookresowa (horyzont do 2025)
strategia prowadząca do założonych celów. Strategia zawierająca kilka precyzyjnie
określonych celów, oprzyrządowana programowo i instytucjonalnie, ze stałym
mechanizmem monitorowania realizacji.
Propozycja 3. Zapewnić wieloletnie stabilne finasowanie strategii z budżetu
krajowego. Zapewnienie proporcjonalnego do celów określonych w strategii, stabilnego finansowego wspierania segmentu żywności ekologicznej z budżetu krajowego
poprzez mechanizmy, które nie mogą być finansowane ze środków Krajowego Planu
Strategicznego (patrz. np. krajowe wsparcie dla ekologii we Włoszech).
Propozycja 4. Znacząco zwiększyć alokację na rolnictwo ekologiczne w nowym
Krajowym Planie Strategicznym. Zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego
w programach rozwoju wsi finansowanych przez WPR. Instrumenty i płatności
powinny zachęcać do konwersji z rolnictwa konwencjonalnego na ekologiczne oraz
powinny być ściśle powiązane z wprowadzaniem produkcji ekologicznej do obrotu.
Wzmocnienie zachęt do zwiększania stopnia przetwarzania produktów ekologicznych
w gospodarstwach i krajowych przetwórniach.
Propozycja 5. Dobrze dopasować badania naukowe i zapewnić sprawne doradztwo. Produkcja żywności ekologicznej dzisiaj i w przyszłości to nie jest powrót do
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tradycji. Jej przyszłością jest czerpanie z tradycji, wykorzystywanie praw natury,
ale również zaprzęganie innowacyjnych rozwiązań w uprawie, pielęgnacji, przechowywaniu i przetwórstwie. Wymaga to długofalowych badań naukowych, w tym
finasowania wieloletnich programów badawczych, systemu wdrażania innowacji
i dobrze zorganizowanego transferu wiedzy – w tym doradztwa reagującego ad-hoc
na pojawiające się problemy z uprawami i hodowlami ekologicznymi.
Propozycja 6. Systematycznie stymulować organizowanie się rolników i przetwórców. Sukcesom w rozwoju produkcji żywności ekologicznej w analizowanych
krajach zawsze towarzyszyło dobre organizowanie się rolników w różnych formach i strukturach. Trzeba wyciągnąć wnioski z dotychczasowych niepowodzeń
integracji środowisk zajmujących się produkcją żywności ekologicznej w Polsce
oraz skorzystać z doświadczeń krajów i regionów, w których integracja, osiągając
wysoki poziom, w decydującym stopniu wpłynęła na dynamiczny wzrost oraz skalę
produkcji i sprzedaży.
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Załącznik 1. Działania podażowe i popytowe stymulujące
rozwój sektoraekologicznej żywności

2

1

1.1. Działania/programy
dedykowane wsparciu
dla grup producentów
ekologicznych

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Jeżeli
grupa wytwarza produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, w szczególności
produkty rolnictwa ekologicznego, przysługują jej dodatkowe punkty

PROW 2014–2020

1. Działania stymulujące podaż ekologicznej żywności

Opis działania/działań w ramach WPR (także beneficjenci oraz wysokość
wsparcia i stopień zaangażowania środków UE i krajowych)

Typ działań/odbiorcy
wsparcia na rzecz rolnictwa
ekologicznego

–

3

Opis działania/działań z inicjatywy kraju/regionu
(także beneficjenci oraz wysokość wsparcia/
skala pomocy i pochodzenie środków)

Tabela Z1. Polska

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
13 marca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania
„Rolnictwo ekologiczne”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 (Dz. U. z 2015 r.
poz. 370 i poz. 983, z 2016 r.
poz. 343, poz. 610 i poz. 1270,
z 2017 r. poz. 807 i poz. 1775,
z 2018 r. poz. 528)

Podmiot Wdrażający: ARiMR

Instytucja Zarządzająca:
MRiRW

4

Instytucje zaangażowane
w przygotowanie i wdrażanie
działania/działań oraz podstawa
prawna, na bazie której dane
działanie/działania jest/są
realizowane

2

5

Jak ocenia się dany
instrument w danym
kraju/regionie?
W jakim stopniu
można uznać go za
istotny dla rozwoju
branży ekologicznej
– od 5 (bardzo
istotny) do 1 (nikłe
oddziaływanie)
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1.2. Działania/programy
dedykowane rolnikom
i przetwórcom
ekologicznym zarówno
na etapie konwersji,
jak i z certyfikatem
(np. dopłaty obszarowe,
dopłaty do certyfikacji,
wsparcie badań
laboratoryjnych)

1

1325
1882
790
787
428

3. Uprawy zielarskie

4. Podstawowe uprawy sadownicze/

5. Ekstensywne uprawy sadownicze

6. Uprawy paszowe na gruntach ornych

7. Trwałe użytki zielone

792

428

559

660

1501

1325

1310

W ramach działania Rolnictwo ekologiczne płatności podlegają
degresywności w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności.
W 2019 roku będzie stosowana następująca degresywność:
− 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
− 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
− 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

jagodowe

966
1557

Stawki
Stawki
płatności płatności
w okresie po okresie
konwersji konwersji

2. Uprawy warzywne

Pakiety rolnictwa ekologicznego

1. Uprawy rolnicze

Lp.

Działanie „Rolnictwo ekologiczne”. Celem tego działania jest wspieranie
dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać
lub przejść na praktyki metody produkcji określone w przepisach
dotyczących rolnictwa ekologicznego. Płatność jest przyznawana
corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania ekologicznego. Wsparcie
jest przyznawane w ramach dwóch poddziałań, na które składają się
pakiety:

PROW 2014–2020

2
–

3

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
13 marca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania
„Rolnictwo ekologiczne”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 (Dz. U. z 2015 r.
poz. 370 i poz. 983, z 2016 r.
poz. 343, poz. 610 i poz. 1270,
z 2017 r. poz. 807 i poz. 1775,
z 2018 r. poz. 528)

Podmiot Wdrażający: ARiMR

Instytucja Zarządzająca:
MRiRW

4
5

5
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Działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”:
poddziałanie „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych
realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” –
typ operacji „Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych
i promocyjnych’’. W ramach tego działania grupy producentów mogą
finansować promocję produktów ekologicznych, uzyskując refundację
w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, poniesionych na tę
kampanię (50% pochodzi z budżetu UE, 30% z budżetu krajowego)

PROW 2014–2020

–

–

Program Eko Europa – jakość i tradycja

1.5. Działania/programy
wspierające promocję
produktów ekologicznych
(w tym działania
proeksportowe oraz
działania z sieciami
handlowymi)

Realizowany w latach 2015–2018, ukierunkowany na wsparcie
eksportu na rynkach pozaunijnych oraz zwiększenie rozpoznawalności
polskiej żywności ekologicznej na rynkach japońskim, amerykańskim
i singapurskim. Wsparcie w wysokości 867 tys. euro zostało
przeznaczone na udział w targach i sprzedaż bezpośrednią. Program
skierowany był do importerów, hurtowników, sieci gastronomicznych,
dziennikarzy, lobbystów i innych liderów opinii

–

Brak działań w tym zakresie

1.4. Preferencje fiskalne (inne
preferencje finansowe,
np. dopłaty do kredytów)
dla producentów
ekologicznej żywności

–

3

Brak specjalnych działań w zakresie wsparcia inwestycyjnego dla
producentów, przetwórców czy dystrybutorów żywności ekologicznej.
Producenci żywności ekologicznej mogą natomiast korzystać ze wsparcia
przewidzianego dla gospodarstw rolnych w PROW 2014–2020 „Rozwój
gospodarstw i działalności gospodarczej”, działanie „Inwestycje w środki
trwałe” poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”,
„Modernizacja gospodarstw rolnych”

2

1.3. Działania/programy
zapewniające
wsparcie inwestycyjne
rolnikom/przetwórcom
i dystrybutorom
ekologicznej żywności
(w tym wsparcie
łańcuchów produkcji
i obrotu żywnością
ekologiczną)

1

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
7 lipca 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej

Podmiot Wdrażający: KOWR

Instytucja Zarządzająca:
MRiRW

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Przetwórców i Producentów
Produktów Ekologicznych
„Polska Ekologia” było
instytucją proponującą Program
promocyjno-informacyjny
EKOEUROPA – JAKOŚĆ
I TRADYCJA. Organizacją
wdrażania zajmowała się
Krajowa Izba Gospodarcza
Centrum Promocji Sp. z o.o.

–

–

4

3

4

–

–

5
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2

–

1

1.6. Wsparcie dla innowacji
i badań naukowych
oraz transferu wiedzy
w rolnictwie ekologicznym
(w tym wytwarzanie
środków do produkcji
ekologicznej –
dedykowane nawozy,
środki ochrony roślin,
m.in. także dedykowane
rolnictwu ekologicznemu
doradztwo/programy
szkoleniowe)
Badania są prowadzone przez instytuty
resortowe, wyższe uczelnie rolnicze oraz
placówki Polskiej Akademii Nauk. Nacisk
jest kładziony nie tylko na prowadzenie
badań, lecz także na współpracę pomiędzy
organizacjami producentów, przetwórców
a ośrodkami naukowymi prowadzącymi
badania w zakresie rolnictwa ekologicznego.
Budżet na wsparcie wynosi ok. 6 mln zł
rocznie. Dotacja w zależności od tematu
może wynosić do 450 tys. zł. Istnieje
możliwość dofinansowania do 75% kosztów
kwalifikujących się do udzielenia dotacji
(w uzasadnionych przypadkach – do 100%).
W latach 2004–2017 finansowano rocznie
od 12 do 35 tematów badawczych. W 2018 r.
było finansowanych 31 tematów badawczych,
a w 2019 r. realizowanych jest 21

W okresie do 2020 r. będzie utrzymane
wsparcie w zakresie badań dotyczących
rolnictwa ekologicznego. Budżet na wsparcie
wynosi ok. 6 mln zł rocznie

Wsparcie w zakresie badań dotyczących
rolnictwa ekologicznego

3

budżet krajowy

MRiRW

w ramach poddziałania
„Wsparcie działań
informacyjnych i promocyjnych
realizowanych przez grupy
producentów na rynku
wewnętrznym” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz.U.2016.1080)

4

3

5

Załącznik 1. Działania podażowe i popytowe stymulujące rozwój sektora...

165

–

–

2

1.8. Inne działania wpływające
na rozwój sektora
ekologicznej żywności
(w tym np. programy
związane rozwojem
lokalnym i z rozwojem
turystyki wiejskiej)

W ramach tego działania gmina, powiat lub ich związki mogą
otrzymać wsparcie na inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Sprzedaż
produktów ekologicznych na targowiskach jest dodatkowo punktowana

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji,
kultury i powiązanej infrastruktury” – typ operacji „Inwestycje
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów”

PROW 2014–2020

1.7. Preferencje dla podmiotów Zazwyczaj brak preferencji w tym zakresie, chociaż są przypadki, kiedy
zajmujących się
produkcja ekologiczna jest dodatkowo punktowana
rolnictwem ekologicznym,
m.in. przy ubieganiu się
o wsparcie/programy/
projekty na zasadach
ogólnych (w ramach
ogólnodostępnych działań
i programów)

1

–

–

Organizowane są m.in. wystąpienia na
krajowych i międzynarodowych targach,
prowadzone są działania promujące
produkcję ekologiczną oraz działania
mające na celu informowanie o cechach
i właściwościach takich produktów

Działania informacyjne i promocyjne
w zakresie rolnictwa ekologicznego
realizowane przez MRiRW

Producenci rolni otrzymują wsparcie
merytoryczne poprzez istniejące struktury
doradztwa rolniczego

Doradztwo i wsparcie merytoryczne dla
producentów ekologicznych

3

–

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
20 lipca 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej

Podmiot Wdrażający:
Samorządy Województw

Instytucja Zarządzająca:
MRiRW

budżet krajowy

MRiRW

budżet krajowy

zadanie realizuje Centrum
Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział
w Radomiu

MRiRW

4

3

–

4

5

5
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2.1. Działania edukacyjne
względem konsumentów

2

Do zakresu tych działań powołano program „Mój rynek”. Celem
przedsięwzięcia jest skrócenie łańcucha pośredników między
producentem a konsumentem i możliwość zakupu świeższych
i tańszych produktów. W ramach projektu „Mój Rynek” w okresie
2007–2013 zmodernizowano 191 lokalnych targowisk (w sumie złożono
330 wniosków). Proces modernizacji jest kontynuowany w ramach
PROW 2014–2020. Wysoki poziom pomocy finansowej z EFRROW
wynoszący 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu (36,37% kosztów
kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta),
sprzyja dużemu zainteresowaniu tym programem ze strony lokalnych
samorządów. Szacuje się, że łącznie zmodernizowanych zostanie ok.
400 targowisk

Działania obejmują udział w targach, artykuły informacyjno-edukacyjne,
foldery, filmy oraz kampanię PR w Internecie promującą żywność
i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję

Polska Izba Żywności Ekologicznej w partnerstwie z innymi
organizacjami. Celem działań jest m.in. promowanie zrównoważonej
produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, informowanie oraz
edukowanie konsumentów w zakresie podstawowych, praktycznych
zasad i sposobów identyfikacji ekologicznych produktów spożywczych,
w tym pod kątem ich krajowego i lokalnego pochodzenia. Cel
ten przekłada się na stymulowanie ekologicznego patriotyzmu
konsumenckiego i popytu na krajowe produkty organiczne

Projekty JEMY – EKO, EKO JEMY – NIE MARNUJEMY

2. Działania stymulujące popyt na ekologiczną żywność

1

–

3

Instytucja Zarządzająca PROW
2014–2020: MRiRW

Operacje współfinansowane
ze środków EFRROW
w ramach Schematu II Pomocy
Technicznej KSOW

na operacje typu „Inwestycje
w targowiska lub obiekty
budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych
produktów” w ramach
poddziałania „Wsparcie
inwestycji w tworzenie,
ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej. W tym
rekreacji, kultury i powiązanej
infrastruktury” objętych PROW
2014–2020 (Dz.U.2016.1230)

4

4

5
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1

–

–

2

Lekcje edukacyjne „Skąd się biorą
produkty ekologiczne” będą realizowane
w przedszkolach na terenie całej Polski.
W ramach kampanii zostały opracowane:
książka dla dzieci „Skąd się biorą produkty

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” –
ogólnopolski projekt edukacyjny. Kampania
ma na celu promocję zdrowia i edukacji
zdrowotnej w placówkach przedszkolnych.
Jego przedmiotem jest ustalenie zasad
współpracy obu podmiotów przy realizacji
działań dotyczących promocji zdrowia,
edukacji zdrowotnej w zakresie kształtowania
prozdrowotnych nawyków wśród dzieci
poprzez promocję zbilansowanej
i urozmaiconej diety, niskoprzetworzonej,
ekologicznej żywności oraz właściwych
nawyków z zakresu higieny

Ogólnopolska Kampania promocyjno-informacyjna, przeprowadzona w 2012 r.
Celem była popularyzacja konsumpcji
żywności ekologicznej m.in. poprzez
propagowanie jej walorów smakowych
i zdrowotnych, jak również poprzez promocję
znaku certyfikowanej żywości – „Euroliścia”. W ramach kampanii wydano szereg
publikacji z zakresu ekologicznego rolnictwa,
opublikowano szereg spotów reklamowych
na oficjalnym kanale YouTube Kampanii.
Ponadto przygotowano kilkanaście krótkich
filmików, nagrywanych w ekologicznych
gospodarstwach o produkcji produktów
naturalnych oraz przyrządzaniu z nich
wyśmienitych potraw i przetworów

ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA gwarancją
dobrego smaku

3

Budżet krajowy

MRiRW we współpracy
z Głównym Inspektoratem
Sanitarnym

budżet krajowy

MRiRW

4

4

5

5
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–

–

2.4. Inne działania wpływające
na zwiększenie popytu na
żywność ekologiczną

Częściowo edukacja związana z zaletami żywności ekologicznej jest
prowadzona w ramach realizowanych programów „Mleko w szkole”
i „Owoce i warzywa w szkole”. Wizyty uczniów w gospodarstwach
ekologicznych

2

2.3. Zamówienia publiczne
na żywność ekologiczną
(w tym podmioty
zainteresowane: placówki
edukacyjne, zdrowotne,
samorządy lokalne)

2.2. Programy nauczania/
edukacyjne w szkołach

1

MRiRW MEN

4

Wynika to w dużej mierze z nowo
pojawiających się potrzeb rynku oraz
otoczenia. Ich przejawem są coraz bardziej
wymagający oraz świadomi konsumenci,
którzy kupując produkty oznaczone
certyfikatem BIO lub ECO, są silnie

Przykładem innych działań są kampanie
komercyjne prowadzone przez
poszczególnych oferentów żywności
ekologicznej, zarówno producentów, jak
i dystrybutorów. Na wąską i lokalną skalę
prowadzona od lat, zintensyfikowana
w 2016 r., gdy pojawiły się ogólnopolskie
reklamy, m.in. ekologicznych jogurtów
marki Bakoma czy reklamy Lidla, Biedronki
i Carrefour – dyskontów, które do swej oferty
wprowadziły żywność ekologiczną (produkty
BIO, ECO)

Środki prywatne

Firmy komercyjne

Przewodnik po rynku produktów
MRiRW we współpracy
ekologicznych – poradnik dla zamawiającego. z Urzędem Zamówień
Przewodnik opracowany z myślą
Publicznych
o wsparciu wykorzystywania produktów
rolnictwa ekologicznego w zamówieniach
realizowanych przez podmioty publiczne
– administrację rządową i samorządową
oraz wykorzystanie żywności ekologicznej
w żywieniu zbiorowym, w tym w stołówkach
szkolnych

Informacje o rolnictwie ekologicznym
w podstawach geografii

ekologiczne” oraz 12-minutowy film
animowany „Skąd się biorą produkty
ekologiczne”

3

3

3

1

5

Załącznik 1. Działania podażowe i popytowe stymulujące rozwój sektora...

169

2

Ponadto sieci handlowe działające w Polsce
w coraz większym stopniu podejmują akcje
marketingowe uświadamiające potencjalnym
konsumentom, jak ważne jest zdrowe
odżywianie i prowadzenie zdrowego stylu
życia. Z jednej strony przyczyniają się one
do wzrostu świadomości zakupowej polskich
konsumentów, z drugiej zaś do zmiany ich
dotychczasowych nawyków i preferencji
zakupowych

zmotywowani aspektem zdrowotnym tego
produktu i tym samym przystając na jego
wyższą cenę1

3

4

5

1

IMAS International Sp. z o.o., Żywność ekologiczna w Polsce 2017 – część druga raportu, wyniki badania jakościowego, Instytut Badania Rynku
i Opinii Społecznej, Wrocław 2017.

1
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1.1. Działania/programy
dedykowane wsparciu
dla grup producentów
ekologicznych

1.2. Działania/programy
dedykowane rolnikom
i przetwórcom
ekologicznym zarówno
na etapie konwersji,
jak i z certyfikatem
(np. dopłaty obszarowe,
dopłaty do certyfikacji,
wsparcie badań
laboratoryjnych)

Beneficjenci: rolnicy
Pochodzenie środków: europejskie, niemieckie, landowe

II. Dopłaty do kosztów kontroli ekologicznej we wszystkich krajach
związkowych oprócz Berlina, Brandenburgii i Nadrenii-Północnej
Westfalii

• uprawy trwałe 950 euro/ha

• uprawa warzyw 590 euro/ha

• grunty rolne i użytki zielone 250 euro/ha

2. Gospodarstwa w konwersji (1–5 rok)

• uprawy trwałe 750 euro/ha

• uprawa warzyw 360 euro/ha

• grunty rolne i użytki zielone 210 euro/ha

1. Gospodarstwa w całości ekologiczne (pow. 6 lat)

I. Dopłaty do powierzchni upraw w następującej wysokości

Zakres i wysokość wsparcia:

1. GAK – Narodowy Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2018–2021,
wsparcie rolnictwa ekologicznego.

Brak takich działań

3

2

Typ działań/odbiorcy
wsparcia na rzecz rolnictwa
ekologicznego

1. Działania stymulujące podaż ekologicznej żywności

Opis działania/działań w ramach WPR (także beneficjenci
oraz wysokość wsparcia i stopień zaangażowania środków UE
i krajowych)

Opis działania/działań z inicjatywy
kraju/regionu (także beneficjenci oraz
wysokość wsparcia/skala pomocy
i pochodzenie środków)

Tabela Z2. Niemcy

Podstawa prawna:
Ustawa GAK, Program rozwoju
obszarów wiejskich (ELER)

Podległe ministerstwom
landowym Urzędy ds.
Wyżywienia, Rolnictwa i Lasów

Federalne i Landowe
Ministerstwa ds. Wyżywienia,
Rolnictwa i Lasów

Instytucje:

–

4

Instytucje zaangażowane
w przygotowanie i wdrażanie
działania/działań oraz
podstawa prawna, na bazie
której dane działanie/
działania jest/są realizowane

5

–

5

Jak ocenia się
dany instrument
w danym kraju/
regionie? Od 5
(bardzo istotny)
do 1 (nikłe
oddziaływanie)
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1.3. Działania/programy
zapewniające
wsparcie inwestycyjne
rolnikom/przetwórcom
i dystrybutorom
ekologicznej żywności
(w tym wsparcie
łańcuchów produkcji
i obrotu żywnością
ekologiczną)

1

–

2

Pochodzenie środków: UE (EFRROW), środki federalne, landowe

Łączna wysokość środków programu: 65 mln euro/rocznie (kwota
dotyczy całego programu, nie ma wydzielonej części na rolnictwo
ekologiczne)

Wysokość wsparcia: od 25 do 35% wydatków inwestycyjnych,
młodzi rolnicy mogą dodatkowo dotacje w wysokości 10% wydatków
kwalifikowalnych

Beneficjenci: rolnicy, hodowcy, ogrodnicy

Przykładowe inwestycje w rolnictwie ekologicznym:
– stabilne budynki z większą przestrzenią dla bydła, świń i drobiu
– inwestycje w konstrukcje i zaplecze techniczne hodowli zwierząt (pod
warunkiem przestrzegania limitów zwierzęcych dla poszczególnych
gatunków zwierząt)
– nowe urządzenia w pomieszczeniach gospodarczych
– szklarnie z izolacją cieplną lub odzyskiem ciepła
– zakładanie trwałych upraw w sadach
– miejsca do przechowywania owoców i warzyw

Wsparciem objęte są inwestycje:
– w długoterminowe środki i wartości trwałe, które spełniają warunki
określone w art. 26 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1698/20053
– w produkcję, przetwarzanie lub marketing bezpośredni produktów,
spełniających wymagania EFRROW

AFP – Program wsparcia inwestycji w rolnictwie
(Agrarinvestitionsförderprogramm)

Pochodzenie środków: federalne

Wysokość wsparcia: do 50% wydatków kwalifikowalnych,
max. 4000 euro

Beneficjenci: małe i średnie gospodarstwa rolne, oraz firmy przetwórcze
i handlowe, zgodnie z definicją MŚP UE (Z programu korzystają głównie
podmioty w nowych krajach związkowych, które nie posiadają własnych
ośrodków doradczych)

Dopłaty do doradztwa dla przedsiębiorstw przed i w trakcie konwersji

2. BÖLN – Federalny Program rolnictwa ekologicznego i innych form
zrównoważonego rolnictwa

3

Ustawa GAK, Program rozwoju
obszarów wiejskich (ELER)

Podstawa prawna:

Podległe ministerstwom
landowym Urzędy ds.
Wyżywienia, Rolnictwa i Lasów

Federalny Urząd ds. Rolnictwa
i Wyżywienia (BLE)

Instytucje:

Wytyczne Federalnego
Ministerstwa Wyżywienia
i Rolnictwa z 16 lipca 2019 r.

BÖLN

Podstawa prawna:

Federalny Urząd ds. Rolnictwa
i Wyżywienia (BLE)

Instytucje:

4

4

5

5
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2
–

–

–

1

1.4. Preferencje fiskalne (inne
preferencje finansowe,
np. dopłaty do kredytów)
dla producentów
ekologicznej żywności

1.5. Działania/programy
wspierające promocję
produktów ekologicznych
(w tym działania
proeksportowe oraz
działania z sieciami
handlowymi)

1.6. Wsparcie dla innowacji
i badań naukowych
oraz transferu
wiedzy w rolnictwie
ekologicznym (w tym
wytwarzanie środków do
produkcji ekologicznej
– dedykowane nawozy,
środki ochrony roślin
itp., także dedykowane
rolnictwu ekologicznemu
doradztwo/programy
szkoleniowe)

Wytyczne Federalnego
Ministerstwa Wyżywienia
i Rolnictwa z 29 lipca 2015 r.

Pochodzenie środków: federalne

KMU mogą się ubiegać o dodatkowy bonus

– studia wykonalności do 50% kosztów kwalifikowalnych

– badania pilotażowe do 25% kosztów kwalifikowalnych

– badania przemysłowe do 50% kosztów kwalifikowalnych,

– badania podstawowe, transfer wiedzy i działania informacyjne do
100% kosztów kwalifikowalnych,

Wysokość wsparcia:

Beneficjenci: Instytuty badawcze oraz małe i średnie przedsiębiorstwa
(KMU), zgodnie z definicją UE, z siedzibą lub oddziałem w Republice
Federalnej Niemiec.

– zrównoważone metody przetwarzania i wprowadzania do obrotu
produktów rolnych wysokiej jakości.

Podstawa prawna:

– zrównoważone praktyki gospodarki gruntami i produkcji zwierzęcej,

Federalny Urząd ds. Rolnictwa
i Wyżywienia (BLE)

Instytucje:

Wytyczne Federalnego
Ministerstwa Wyżywienia
i Rolnictwa z 4 września
2014 r.

Podstawa prawna:

Federalny Urząd ds. Rolnictwa
i Wyżywienia (BLE)

Instytucje:

–

4

Wsparciem objęte są:

Dopłaty do badań naukowych oraz transferu wiedzy.

BÖLN – Federalny Program rolnictwa ekologicznego i innych form
zrównoważonego rolnictwa

Pochodzenie środków: federalne

Wysokość wsparcia: do 80% wydatków kwalifikowalnych,
max. 42 000 euro

Beneficjenci: małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą
lub oddziałem w Niemczech oraz stowarzyszenia i fundacje
ogólnoniemieckie

Dofinansowanie prezentacji na targach i wystawach rolno-spożywczych

BÖLN – Federalny Program rolnictwa ekologicznego i innych form
zrównoważonego rolnictwa

Brak takich działań

3

4

2

–

5
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2
–

–

1

1.7. Preferencje dla
podmiotów zajmujących
się rolnictwem
ekologicznym
np. przy ubieganiu się
o wsparcie/programy/
projekty na zasadach
ogólnych (w ramach
ogólnodostępnych
działań i programów)

1.8. Inne działania
wpływające na rozwój
sektora ekologicznej
żywności (w tym
np. programy związane
rozwojem lokalnym
i z rozwojem turystyki
wiejskiej)

Pochodzenie środków: federalne

Wysokość wsparcia: refundacja wydatków związanych z organizacją
wydarzeń

Beneficjenci: producenci żywności ekologicznej z siedzibą w Niemczech

Ekologiczne Przedsiębiorstwa Modelowe „Demonstrationsbetriebe
Ökologischer Landbau”. W ramach tego działania producenci
ekologiczni udostępniają swoje przedsiębiorstwa dla zwiedzających.
Głównym celem jest informowanie różnych grup docelowych
(konsumenci, producenci, młodzież i dzieci, media, multiplikatorzy itd.)
o rolnictwie ekologicznym i jego produktach. Status przedsiębiorstwa
modelowego jest ograniczony czasowo na okres 2–3 lat. Prezentacje
prowadzone są w formie „drzwi otwartych“, seminariów, szkoleń,
pokazów specjalistycznych itp.

BÖLN – Federalny Program rolnictwa ekologicznego i innych form
zrównoważonego rolnictwa

Podmioty sektora produkcji ekologicznej otrzymują dodatkowe punkty
w ubieganiu się o wsparcie w ramach ogólnodostępnych programów

3

BÖLN

Podstawa prawna:

Federalny Urząd ds. Rolnictwa
i Wyżywienia (BLE)

Instytucje:

–

4

4

–

5
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2

2.1. Działania edukacyjne
względem konsumentów

–

2. Działania stymulujące popyt na ekologiczną żywność

1

Beneficjenci: szkoły wyższe, gminy, instytucje publiczne, zrzeszenia
i stowarzyszenia

Celem działania jest informowanie konsumentów o rolnictwie
ekologicznym, od produkcji rolnej, poprzez przetwarzanie i dystrybucję,
aż po konsumpcję

Wsparciem objęte są działania, które informują o:
– podstawach prawnych rolnictwa ekologicznego, przetwarzania
żywności oraz jej etykietowania,
– aktualnym rozwoju rolnictwa ekologicznego w Niemczech i danym
regionie,
– sposobach współpracy wzdłuż łańcucha wartości i przykładach
trwałych partnerstw w łańcuchu wartości,
– wpływie takich partnerstw w łańcuchu wartości dla danego regionu
(na przykład miejsca pracy)

2. Wsparcie działań informacyjnych na rzecz konsumentów
o regionalnych łańcuchach wartości dla produkcji produktów
ekologicznych i wdrażania towarzyszących ofert edukacyjnych (RIGE)

Pochodzenie środków: federalne

Wysokość wsparcia: do 50% wydatków kwalifikowalnych (minimalny
próg wydatków 50 tys. euro)

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i zrzeszenia z siedzibą
w Niemczech

Wsparciem objęte są działania mające na celu zwrócenie uwagi na
specyfikę produkcji, przetwarzania i etykietowania oraz jakości żywności
ekologicznej

1. Wsparcie działań informacyjnych na rzecz konsumentów
o zrównoważonym rolnictwie i jego produktach oraz powiązanych
działań promocyjnych

BÖLN – Federalny Program rolnictwa ekologicznego i innych form
zrównoważonego rolnictwa

3

Wytyczne Federalnego
Ministerstwa Wyżywienia
i Rolnictwa z 21 maja 2019 r.

BÖLN

Podstawa prawna:

Federalny Urząd ds. Rolnictwa
i Wyżywienia (BLE)

Instytucje:

Wytyczne Federalnego
Ministerstwa Wyżywienia
i Rolnictwa z 30 maja 2016 r.

BÖLN

Podstawa prawna:

Federalny Urząd ds. Rolnictwa
i Wyżywienia (BLE)

Instytucje:

4

4

4

5
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2

–

–

–

1

2.2. Programy nauczania/
edukacyjne w szkołach

2.3. Zamówienia publiczne
na żywność ekologiczną
(w tym podmioty
zainteresowane: placówki
edukacyjne, zdrowotne,
samorządy lokalne)

2.4. Inne działania
wpływające na
zwiększenie popytu na
ekologiczną żywność

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, zrzeszenia i stowarzyszenia w obszarze
żywności i rolnictwa ekologicznego

Celem działania jest promowanie utworzenia i rozwoju partnerstwa
w łańcuchu wartości dla produktów produkowanych ekologicznie oraz
zwiększenie technicznych i metodologicznych umiejętności uczestników
rynku

Wsparciem objęte są:
– utworzenie nowego biura koordynacji powiązanego z projektem
(kierownik łańcucha wartości biologicznej),
– dokształcanie, zaawansowane szkolenia i konsultacje dla
menedżerów łańcucha wartości i uczestników rynku biołańcucha
bioodpadów,
– planowanie, organizacja, realizacja i monitorowanie wydarzeń
mających na celu przygotowanie i rozwój ekologicznych partnerstw
w łańcuchu wartości (wydarzenia inicjujące)

Wsparcie działań na rzecz tworzenia i rozwoju ekologicznych łańcuchów
wartości „Biowertschöpfungskette”

1.BÖLN – Federalny Program rolnictwa ekologicznego i innych form
zrównoważonego rolnictwa/ZÖL – Strategia Przyszłości Rozwoju
Rolnictwa Ekologicznego

Aktualnie prowadzone są prace nad wprowadzeniem Strategii w życie
poprzez ujęcie zawartych w niej działań w programach wsparcia
Federalnego Programu rolnictwa ekologicznego i innych form
zrównoważonego rolnictwa BÖLN

Określone wytyczne zawiera ZÖL – Strategia Przyszłości Rozwoju
Rolnictwa Ekologicznego (por. s. 65–68 ekspertyzy, działania
w obszarze III)

Za szkolnictwo w Niemczech odpowiedzialne są kraje związkowe. Nie
ma ogólnoniemieckich przepisów. Aktualnie prowadzone są prace nad
rozporządzeniem ws. ramowego planu kształcenia, który ma ustanowić
obowiązujące ramowe wytyczne dla całych Niemiec

Pochodzenie środków: federalne

Wysokość wsparcia: do 90% wydatków kwalifikowalnych (minimalny próg
wydatków 30 tys. euro, wsparcie udzielane jest na okres od 1 roku do 3 lat

3

Wytyczne Federalnego
Ministerstwa Wyżywienia
i Rolnictwa z 12 lipca 2019 r.

BÖLN/ZÖL

Podstawa prawna:

Federalny Urząd ds. Rolnictwa
i Wyżywienia (BLE)

Instytucje:

–

–

4

4

–

–

5
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1

2

Pochodzenie środków: federalne

W ramach ostatniego badania, wykonanego przez instytut badań
rynkowych Instans, przeprowadzono 1007 wywiadów w okresie
sierpień–październik 2018. Głównym tematem ankiety była konsumpcja
żywności ekologicznej w restauracjach, barach, kawiarniach i tym
podobnych. W tegorocznym badaniu nie uwzględniono stołówek
i stołówek, ponieważ były one już przedmiotem poprzedniego
ekobarometru z 2017 r.

Badanie opinii konsumentów Ökobarometr jest regularnie zlecany
przez Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa i stanowi integralną
część federalnego programu rolnictwa ekologicznego i innych form
zrównoważonego rolnictwa (BÖLN). Jest to reprezentatywna ankieta
telefoniczna na temat spożycia żywności ekologicznej

Badanie opinii publicznej – „Ökobarometer”

2. BÖLN – Federalny Program rolnictwa ekologicznego i innych form
zrównoważonego rolnictwa/

Pochodzenie środków: federalne

– 25 000 euro na jedno pilotażowe wydarzenie i 100 000 euro na kilka
wydarzeń w ramach 1 roku tego samego beneficjenta

– 25 000 euro na dalszą edukację, szkolenie i doradztwo w całym
okresie realizacji zatwierdzonego projektu i 12 000 euro w ramach
projektu kontynuacyjnego,

– 120 000 euro na biuro koordynacyjne w całym okresie objętym
realizacji zatwierdzonego projektu i 40 000 EUR na dalsze
finansowanie,

Wysokość wsparcia: do 80% wydatków kwalifikowalnych, jednak nie
więcej niż:

3

BÖLN

Podstawa prawna:

Federalne Ministerstwo
Wyżywienia i Rolnictwa

Instytucje:

4
5
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1
–

–

1.1. Działania/programy
dedykowane wsparciu
dla grup producentów
ekologicznych

1.2. Działania/programy
dedykowane rolnikom
i przetwórcom
ekologicznym zarówno
na etapie konwersji,
jak i z certyfikatem
(np. dopłaty obszarowe,
dopłaty do certyfikacji,
wsparcie badań
laboratoryjnych)

Pochodzenie środków: UE (EFRROW), środki federalne, Bawaria (90 mln
euro/rocznie)

Beneficjenci: rolnicy

II. Dopłaty do kosztów kontroli ekologicznej
− 35 euro/ha rocznie, jednak nie więcej niż 625 euro do gospodarstwa

1. Gospodarstwa w całości ekologiczne (pow. trzyletnie)
− grunty rolne i użytki zielone 273 euro/ha
− uprawa warzyw 468 euro/ha
− uprawy trwałe 975 euro/ha
2. Gospodarstwa w konwersji (w pierwszym i drugim roku)
− grunty rolne i użytki zielone 350 euro/ha
− uprawa warzyw 915 euro/ha
− uprawy trwałe 1250 euro/ha

I. Dopłaty do powierzchni upraw w następującej wysokości

Wsparcie rolnictwa ekologicznego jest częścią programu KULAP,
a zakres wsparcia obejmuje:

KULAP – Bawarski Program Kulturowego Krajobrazu Wiejskiego. Jest
podzielony na cztery obszary: ochrona klimatu, ochrona gleby i wody,
różnorodności biologicznej i krajobrazu kulturowego

Brak takich programów w Bawarii

3

2

Typ działań/odbiorcy
wsparcia na rzecz rolnictwa
ekologicznego

1. Działania stymulujące podaż ekologicznej żywności

Opis działania/działań z inicjatywy kraju/regionu (także beneficjenci
oraz wysokość wsparcia/skala pomocy i pochodzenie środków)

Opis działania/działań w ramach WPR
(także beneficjenci oraz wysokość
wsparcia i stopień zaangażowania
środków UE i krajowych)

Tabela Z3. Bawaria

Ustawa GAK, Program rozwoju
obszarów wiejskich (ELER)

Podstawa prawna:

Podległe ministerstwu Urzędy
ds. Wyżywienia, Rolnictwa
i Lasów

Bawarskie Ministerstwo ds.
Wyżywienia, Rolnictwa i Lasów

Instytucje:

–

4

Instytucje zaangażowane
w przygotowanie i wdrażanie
działania/działań oraz
podstawa prawna, na bazie
której dane działanie/
działania jest/są realizowane

5

–

5

Jak ocenia się
dany instrument
w danym kraju/
regionie? Od 5
(bardzo istotny)
do 1 (nikłe
oddziaływanie)
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1.3. Działania/programy
zapewniające
wsparcie inwestycyjne
rolnikom/przetwórcom
i dystrybutorom
ekologicznej żywności
(w tym wsparcie
łańcuchów produkcji
i obrotu żywnością
ekologiczną)

1
–

2

Pochodzenie środków: UE, środki federalne, Bawaria

Łączna wysokość środków programu: 20,5 mln euro/rocznie

Wysokość wsparcia: do 25% wydatków kwalifikowalnych, jeżeli firma
przetwarza i sprzedaje wyłącznie produkty ekologicznie

Beneficjenci: duże zakłady przetwórcze, mleczarnie, ubojnie itp.

Program dotyczy wsparcia inwestycji, wpływających na poprawę
przetwórstwa i marketing produktów ekologicznych, poczynając od
zbioru produktów, chłodzenie, składowanie, sortowanie, pakowanie
i etykietowanie

3. Program Marktstrukturförderung

Pochodzenie środków: Bawaria

Łączna wysokość środków programu: 20,5 mln euro/rocznie

Wysokość wsparcia: do 25% wydatków kwalifikowalnych

Beneficjenci: hodowcy

Program wspiera inwestycje dotyczące dostosowania gospodarstw
rolnych do wymogów rozporządzenia UE. Wsparciem są objęte głównie
inwestycje w budynki do hodowli zwierząt

2. Bawarski Specjalny Program Rolny (BaySL – Bayerischen
Sonderprogramm Landwirtschaft).

Pochodzenie środków: UE (EFRROW), środki federalne, Bawaria
(24,9 mln euro/rocznie)

Łączna wysokość środków programu: 65 mln euro/rocznie

Beneficjenci: rolnicy-hodowcy

Wsparciem są objęte duże inwestycje w ekologiczną hodowlę zwierząt

1. Program wsparcia inwestycji w rolnictwie AFP –
Agrarinvestitionsförderprogramm)

3

Instytucje: Akademia ds.
Wyżywienia, Rolnictwa i Lasów
w Monachium.
Podstawa prawna: Wytyczne
MstrVerbR Ministerstwa
Rolnictwa Bawarii z 2018 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie BaySL
z 31 grudnia 2018 r.

Instytucje: Centra
Kompetencyjne ds. Wyżywienia
(Fachzentren Ernährung),
podległe Urzędom ds.
Wyżywienia, Rolnictwa i Lasów

Podstawa prawna: Wytyczne
AFP Ministerstwa Rolnictwa
Bawarii z 08 kwietnia 2019 r.

Instytucje: Urzędy ds.
Wyżywienia, Rolnictwa i Lasów,
podległe Ministerstwu Rolnictwa
Bawarii

4

3

3

2

4

5
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2

–

–

1

1.4. Preferencje fiskalne (inne
preferencje finansowe,
np. dopłaty do kredytów)
dla producentów
ekologicznej żywności

1.5. Działania/programy
wspierające promocję
produktów ekologicznych
(w tym działania
proeksportowe oraz
działania z sieciami
handlowymi)

Instytucje:

–

Podstawa prawna: Wytyczne
VuV Ministerstwa Rolnictwa
Bawarii z 22 lutego 2019 r.

Instytucje: Akademia ds.
Wyżywienia, Rolnictwa i Lasów
w Marktredwitz

4

Beneficjenci: producenci, przetwórcy, handlowcy żywności ekologicznej,
wystawcy

ALP Bayern – Agencja
Koordynację ww. działań powierzono Agencji marketingowej bawarskiego marketingowa bawarskiego
Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa ALP Bayern. Do jej zadań Ministerstwa Żywności,
należy promocja sprzedaży bawarskich produktów rolnych i żywności
Rolnictwa i Leśnictwa
w Niemczech i za granicą. Ze środków ministerstwa są finansowane:
Podstawa: Program rządu
organizacja wspólnych stoisk na targach handlowych i konsumenckich
Bawarii z 2012 r. „BioRegio
w Niemczech i za granicą, organizacja działań informacyjnych
Bayern 2020”
i promocyjnych w kraju i za granicą, zaproszenia zagranicznych
partnerów handlowych, prezentacje produktów i wystawy specjalistyczne,
organizacja delegacji i podróży służbowych, prowadzenie kampanii
informacyjnych i działań public relations, dostarczanie materiałów
informacyjnych dla sprzedawców detalicznych żywności

1. Wsparcie prezentacji na targach rolno-spożywczych i innych działań
promocyjnych

Brak

Uwaga: Wymienione programy dotyczą zasadniczo wsparcia inwestycji
w rolnictwie, w tym ekologicznym, a wymienione wysokości środków
dotyczą całego programu, nie ma wydzielonego budżetu na rolnictwo
ekologiczne

Pochodzenie środków: Bawaria

Łączna wysokość środków programu: 0,425 mln euro/rocznie

Wysokość wsparcia: do 35% wydatków kwalifikowalnych, jeżeli firma
przetwarza i sprzedaje wyłącznie produkty ekologicznie

Beneficjenci: małe zakłady regionalne

Wsparciem są objęte działania/projekty inwestycyjne, mające na celu
wzmocnienie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu regionalnych
produktów ekologicznych i regionalnych łańcuchów obrotu

4. Program VuV (Verarbeitung und Vermaktung)

3

3

–

5
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2

–

1

1.6. Wsparcie dla innowacji
i badań naukowych
oraz transferu wiedzy
w rolnictwie ekologicznym
(w tym wytwarzanie
środków do produkcji
ekologicznej –
dedykowane nawozy,
środki ochrony roślin
itp., także dedykowane
rolnictwu ekologicznemu
doradztwo/programy
szkoleniowe)

Brak specjalnych programów dla rolnictwa ekologicznego, wsparcie
w ramach unijnych programów innowacji i transferu wiedzy EIP Agri

Pochodzenie środków: Bawaria

3. Portal promocyjno-informacyjny „Ökoland Bayern”.
http://www.oekoland-bayern.de/

Pochodzenie środków: Bawaria

Łączna wysokość środków programu: 0,5 mln euro/rocznie

Beneficjenci: Agencje reklamowe

(Otrzymują je produkty wyprodukowane zgodnie z wysokimi standardami
jakości w Bawarii)

2. Promocja bawarskiego logo ekologicznego Bavarian Biosiegel

Pochodzenie środków: Bawaria

Łączna wysokość środków programu: 0,28 mln euro/rocznie

Wysokość wsparcia: do 35% wydatków kwalifikowalnych

3

–

4

–

5
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2
–

–

1

1.7. Preferencje dla podmiotów
zajmujących się
rolnictwem ekologicznym,
np. przy ubieganiu się
o wsparcie/programy/
projekty na zasadach
ogólnych (w ramach
ogólnodostępnych działań
i programów)

1.8. Inne działania wpływające
na rozwój sektora
ekologicznej żywności
(w tym np. programy
związane rozwojem
lokalnym i z rozwojem
turystyki wiejskiej)

Od 2014 r., kiedy zatwierdzono pierwsze 15 Öko-Modellregionen,
odnotowano dynamiczny wzrost powierzchni upraw i liczby gospodarstw
ekologicznych w Bawarii. Potwierdzeniem efektywności tego instrumentu
jest fakt, że instrument ten wprowadziły do swoich programów wsparcia
rolnictwa ekologicznego także inne kraje związkowe, m.in. Hesja
i Badenia-Wirtembergia

W ocenie przedstawiciela bawarskiego Ministerstwa Rolnictwa jest to
bardzo efektywny instrument wsparcia przy dość niskim zaangażowaniu
finansowym ze strony kraju związkowego. Wyzwala on inicjatywę
oddolną w poszczególnych regionach i włącza w jej realizację samych
zainteresowanych

Pochodzenie środków: Bawaria

Łączna wysokość środków programu: (27 x 75 tys.) 2.025.000 euro/
rocznie

Wysokość wsparcia: 75 tys. euro/rocznie na finansowanie stanowiska
kierownika projektu

Beneficjenci: Regiony – Ekologiczny Model Regionalny

Program Ekologiczny Model Regionalny (Öko-Modellregionen) wspiera
wzorcowe regiony ekologiczne w Bawarii, które są wyłaniane w ramach
konkursów organizowanych przez bawarski resort rolnictwa. Obecnie
istnieje 27 takich regionów, obejmując jedną czwartą powierzchni
gospodarstw ekologicznych. W regionach tych są realizowane koncepcje
„sieciowe”, polegające na interakcji ekologicznych gospodarstw rolnych
i ogrodniczych, ekologicznych struktur przetwórczych i marketingowych
oraz konsumentów

Niezależnie od tego gminy i miasta mają możliwość ustanawiania
preferencji dla producentów produktów ekologicznych, np. w przetargach
organizowanych przez miasto Monachium (imprezy z cateringiem)
oferenci produktów ekologicznych otrzymują dodatkowe punkty

Podmioty zajmujące się rolnictwem ekologicznym otrzymują dodatkowe
punkty w ubieganiu się o wsparcie w ramach ogólnodostępnych
programów, w tym m.in. AFP, Marktstrukturförderung, VuV.

3

Podstawa prawna: Program
rządu Bawarii z 2012 r.
„BioRegio Bayern 2020”

Instytucje: Urzędy ds.
Wyżywienia, Rolnictwa i Lasów,
podległe Ministerstwu Rolnictwa
Bawarii

–

4

5

3

5
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–

–

2.2. Programy nauczania/
edukacyjne w szkołach

2

2.1. Działania edukacyjne
względem konsumentów

2. Działania stymulujące popyt na ekologiczną żywność

1
Instytucje: Krajowe
Stowarzyszenie Rolnictwa
Ekologicznego w Bawarii e.V.
(LVÖ Bawaria),

4

2. W rolniczych szkołach zawodowych w Bawarii wprowadzono do
programu jako odrębny przedmiot „Rolnictwo ekologiczne”

Pochodzenie środków: Bawaria

Beneficjenci: szkoły

W końcu lipca br. minister rolnictwa Bawarii Michaela Kaniber ogłosiła
rozszerzenie programu. Pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie
projektu pilotażowego dla klas 6 i 7 w dziesięciu szkołach średnich
w całej Bawarii.

1. Program „Erlebnis Bauernhof (Farm Experience)” umożliwia każdemu
uczniowi szkoły podstawowej w klasach od 2 do 4 i dzieciom ze szkół
specjalnych udział w bezpłatnym programie nauki w gospodarstwie
rolnym, w tym ekologicznym. Od początku programu, w czerwcu 2012 r.,
uczestniczyło w nim ponad 220 tys. uczniów

Pochodzenie środków: Bawaria

Łączna wysokość środków programu: 0,5 mln euro/rocznie

Beneficjencji: producenci, handlowcy, gastronomia

Akademia ds. Wyżywienia,
Rolnictwa i Lasów
w Marktredwitz
Podstawa prawna: Program
rządu Bawarii z 2012 r.
„BioRegio Bayern 2020”

Instytucje: Urzędy ds.
Wyżywienia, Rolnictwa i Lasów,
podległe Ministerstwo Rolnictwa
Bawarii

„BioRegio Bayern 2020”

Agencja marketingowa
bawarskiego Ministerstwa
Inicjatorami i organizatorami Bio-Erlebnistage są Krajowe Stowarzyszenie Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Rolnictwa Ekologicznego w Bawarii e.V. (LVÖ Bawaria) i jego członkowie (ALP Bayern)
(Bioland, Naturland, Biokreis i Demeter) oraz bawarskie Ministerstwo
Podstawa prawna: Program
Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
rządu Bawarii z 2012 r.

Bawarskie „Bio-Erlebniss Tage” (Dni Bio-Experience), 19. edycja w br.
W trakcie miesięcznej imprezy prezentują się gospodarstwa ekologiczne,
przetwórcy, gastronomia, sklepy oraz modelowe regiony ekologiczne
(Öko-Modellregionen), odbywają się zajęcia praktyczne, wykłady,
wycieczki do producentów ekologicznych oraz specjalne pokazy
edukacyjne dla dzieci

3

–

4

5
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2
–

–

1

2.3. Zamówienia publiczne
na żywność ekologiczną
(w tym podmioty
zainteresowane: placówki
edukacyjne, zdrowotne,
samorządy lokalne)

2.4. Inne działania wpływające
na zwiększenie popytu na
ekologiczną żywność

Pochodzenie środków: Bawaria

2. Centra Kompetencyjne ds. Wyżywienia (Fachzentren Ernährung),
podległe Urzędom ds. Wyżywienia, Rolnictwa i Lasów prowadzą
bezpłatne doradztwo dla przedszkoli, szkół, domów opieki pn. „Więcej
produktów ekologicznych”

1. Program „Jabłko w szkole”

Bawarskie instytucje i samorządy stosują własne rozwiązania,
np. w Ministerstwie Rolnictwa Bawarii, w dokumentach przetargowych na
obsługę stołówki ministerstwa zapisano jako wymóg formalny min. 50%
udziału produktów regionalnych i ekologicznych

Brak ogólnobawarskich uregulowań. W programie BioBayern 2020
zostały zawarte wytyczne w tym zakresie, nie mają one jednak
charakteru wiążących zaleceń

3

–

–

4

4

–

5
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Grupy producentów – wsparcie dla grup na podstawie
regionalnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
(zastosowanie działania i zakres oraz warunki wsparcia
zależne od władz regionalnych)

Wsparcie na podstawie regionalnych Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Bardzo duże różnice w stawkach
pomiędzy regionami. Przykładowo różnice pomiędzy
regionami w wysokości dopłat do konwersji w tej samej
działalności/rodzaju produkcji mogą przekraczać 3360%
(13 euro vs. 450 euro), a do utrzymania produkcji
ekologicznej/po okresie konwersji 3650% (12 euro EUR
vs. 450 euro)

1.1. Działania/programy
dedykowane wsparciu
dla grup producentów
ekologicznych

1.2. Działania/programy
dedykowane rolnikom
i przetwórcom
ekologicznym zarówno
na etapie konwersji,
jak i z certyfikatem
(np. dopłaty obszarowe,
dopłaty do certyfikacji,
wsparcie badań
laboratoryjnych)

–

Klastry ekologiczne – kompleksowe/zintegrowane
podejście do rozwoju terytorialnego na podstawie aspektów
środowiskowych i rolnictwa ekologicznego. Za ich pomocą
wspiera się integrację łańcuchów produkcyjnych. W skład
klastrów wchodzą zarówno producenci i rolnicy, jak
i instytucje/organizacje samorządowe oraz te zajmujące
się rozwojem lokalnym/ochroną środowiska (np. parki
krajobrazowe/narodowe czy LGD)

3

2

1

1. Działania stymulujące podaż ekologicznej żywności

Opis działania/działań z inicjatywy kraju/regionu
(także beneficjenci oraz wysokość wsparcia/skala
pomocy i pochodzenie środków)

Opis działania/działań w ramach WPR (także
beneficjenci oraz wysokość wsparcia i stopień
zaangażowania środków UE i krajowych)

Typ działań/odbiorcy
wsparcia na rzecz rolnictwa
ekologicznego

Tabela Z4. Włochy

Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1698/2005
oraz aktów delegowanych
i wykonawczych Komisji
Europejskiej

Niektóre z regionów
wprowadziły własne regulacje
(L.R. nr 9/2017 w regionie
Lacjum i L.R. 66/2009
w regionie Ligurii)

Podstawa prawna na poziomie
krajowym w procedowaniu
przez włoski parlament.

4

Instytucje zaangażowane
w przygotowanie i wdrażanie
działania/działań oraz
podstawa prawna, na bazie
której dane działanie/działania
jest/są realizowane

4/5 – dofinansowanie etapu
konwersji

3 – dofinansowanie do ekologii

4
(docelowo po
wejściu przepisów
krajowych
i w ramach nowej
perspektywy
programowania
– 5)

5

Jak ocenia się
dany instrument
w danym kraju/
regionie?
W jakim stopniu
można uznać go
za istotny dla
rozwoju branży
ekologicznej
–- od 5 (bardzo
istotny)
do 1 (nikłe
oddziaływanie)
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Wsparcie na podstawie regionalnych Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Poszczególne regiony same
decydują o rodzaju i zakresie wsparcia na rzecz promocji.
Także w tym przypadku stosuje się często podejście
zintegrowane. Władze regionalne często próbują łączyć
w ramach promocji regionalnej promocję najlepszych
produktów rolno-spożywczych, np. z wyrobami
przemysłowymi, z których produkcji dany region słynie

1.5. Działania/programy
wspierające promocję
produktów ekologicznych
(w tym działania
proeksportowe oraz
działania z sieciami
handlowymi)

W ramach zarządzanego centralnie funduszu wsparcia
konsumpcji ekologicznej żywności w stołówkach
szkolnych przewidziano część budżetu (14%) na działania
promocyjne i informacyjne dotyczące sektora bio
w placówkach oświatowych

Brak

Brak

1.4. Preferencje fiskalne (inne
preferencje finansowe,
np. dopłaty do kredytów)
dla producentów
ekologicznej żywności

3

Wsparcie na podstawie regionalnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mimo że wsparcie jest w większości
finansowane ze środków UE, to jednak poprzez fakt tworzenia we Włoszech takich organizacji, jak np. klastry
ekologiczne, w skład których wchodzą także podmioty publiczne, instytucje te mogą otrzymywać wsparcie z programów
i strategii regionalnych. W ich przypadku ciężko jest jednoznacznie określić zakres i poziom wsparcia oraz jego źródło.
Ważne wydaje się natomiast kompleksowość i zintegrowanie wsparcia z różnych źródeł z przeznaczeniem na realizację
wyznaczonych celów rozwoju, np. wsparcia łańcuchów produkcji ekologicznej

2

1.3. Działania/programy
zapewniające
wsparcie inwestycyjne
rolnikom/przetwórcom
i dystrybutorom
ekologicznej żywności
(w tym wsparcie
łańcuchów produkcji
i obrotu żywnością
ekologiczną)

1

Środki budżetowe państwa

Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1698/2005
oraz aktów delegowanych
i wykonawczych Komisji
Europejskiej

–

Budżety poszczególnych
regionów

Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1698/2005
oraz aktów delegowanych
i wykonawczych Komisji
Europejskiej

4

4 (5 dla promocji
w szkołach)

–

5 – zintegrowane
podejście
do wsparcia
(uzależnione
od funkcji celu
związanej
z lokalnym
rozwojem)

5
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1.7. Preferencje dla
podmiotów zajmujących
się rolnictwem
ekologicznym,
np. przy ubieganiu się
o wsparcie/programy/
projekty na zasadach
ogólnych (w ramach
ogólnodostępnych
działań i programów)

Wsparcie na innowacje odbywa się m.in. za sprawą
wdrażania działania współpraca (w ramach regionalnych
PROW). Tu znów zakres wsparcia i ew. preferencje dla
produkcji ekologicznej zależą od regionu. Część pieniędzy
na badania i rozwój w rolnictwie ekologicznym jest
wdrażana także przez klastry ekologiczne, zajmujące się
kwestiami innowacji (część klastrów jest dofinansowana
z działania współpraca)

1.6. Wsparcie dla innowacji
i badań naukowych
oraz transferu
wiedzy w rolnictwie
ekologicznym (w tym
wytwarzanie środków do
produkcji ekologicznej
– dedykowane nawozy,
środki ochrony roślin
itp., także dedykowane
rolnictwu ekologicznemu
doradztwo/programy
szkoleniowe)

− włączenie rolnictwa ekologicznego do priorytetowych
obszarów interwencji niektórych działań (zwłaszcza
dotyczy to działania: szkolenia, konsultacje,
współpraca)

− zwiększenie nominalnej kwoty pomocy;

− wzrost poziomu wsparcia w projektach (maksymalnie
o 20%);

− przyznawanie dodatkowych punktów przy ocenie
wniosków (priorytetyzacja beneficjentów);

Praktycznie we wszystkich regionalnych Programach
Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziano jakieś
preferencje w zakresie wsparcia produkcji ekologicznej.
Preferencje mogą być przyznawane na 4 sposoby:

Innym sposobem transferu wiedzy w zakresie sektora
żywności ekologicznej jest połączenie usług doradczych
właśnie z możliwościami prowadzenia badań ad hoc –
w odpowiedzi na zaobserwowane problemy z uprawami
czy hodowlami ekologicznymi. Dobrym przykładem jest tu
region Emilia-Romagna

2

1

–

We Włoszech istnieje Fundusz badań w dziedzinie
rolnictwa ekologicznego i wysokiej jakości, który
przyznaje dotacje na badania w dziedzinie rolnictwa
ekologicznego. Całkowity roczny budżet Funduszu
wynosi 3–4 mln euro. Fundusz jest zasilany dochodami
pochodzącymi z opłacania składek – w wysokości 2%
obrotów z poprzedniego roku – związanych ze sprzedażą
produktów fitosanitarnych, nawozów sztucznych
i wyrobów medycznych z przeznaczeniem dla produkcji
rolniczej (składnik opłacają handlujący ww. produktami)

3

Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1698/2005
oraz aktów delegowanych
i wykonawczych Komisji
Europejskiej

Włoska ustawa 488/99

Środki budżetowe państwa

Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1698/2005
oraz aktów delegowanych
i wykonawczych Komisji
Europejskiej

4

4

5

5
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2.1. Działania edukacyjne
względem konsumentów

W ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich
we Włoszech w zakresie rolnictwa ekologicznego
są prowadzone głównie działania edukacyjne,
zarówno skierowane do trzech grup odbiorców (1) do
konsumentów, (2) do producentów i przetwórców oraz (3)
do decydentów i lokalnych liderów

–

–

W regionie Emilia-Romagna od 2018 r. przewidziano
w ramach działania 1 „Transfer wiedzy i działalność
informacyjna” oraz działania 2 „Usługi doradcze,
usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym
i usługi z zakresu zastępstw” regionalnego programu
rozwoju obszarów wiejskich specjalne środki na
wykonywanie usług doradczych i naukowo-badawczych
oraz eksperymentalnych w zakresie stricte rolnictwa
ekologicznego (jest to wydzielona, odrębnie traktowana
linia budżetowa i merytoryczna skierowana stricte
na rolnictwo ekologiczne). Dofinansowanie usług
świadczonych rolnikom jest pokrywane z funduszy
regionalnego PROW w wysokości 60–90% (w zależności
od konkretnej usługi – najmniejsze dofinansowanie
mają usługi indywidualnego doradztwa, najwyższe
szkolenia dla grup rolników). W proces transferu wiedzy
są włączone także placówki naukowo-badawcze oraz
gospodarstwa eksperymentalne, gdzie – także w systemie
ad hoc, czyli gdy zachodzi taka pilna potrzeba – próbuje
się znaleźć rozwiązania dla konkretnych problemów
z uprawami lub hodowlami bio, które akurat w danym
sezonie się pojawiły

1.8. Inne działania
wpływające na rozwój
sektora ekologicznej
żywności (w tym
np. programy związane
rozwojem lokalnym
i z rozwojem turystyki
wiejskiej)

2. Działania stymulujące popyt na ekologiczną żywność

3

2

1

Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1698/2005
oraz aktów delegowanych
i wykonawczych Komisji
Europejskiej

.

Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1698/2005
oraz aktów delegowanych
i wykonawczych Komisji
Europejskiej

4

4

5

5
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2
–

–

–

1

2.2. Programy nauczania/
edukacyjne w szkołach

2.3. Zamówienia publiczne
na żywność ekologiczną
(w tym podmioty
zainteresowane: placówki
edukacyjne, zdrowotne,
samorządy lokalne)

2.4. Inne działania
wpływające na
zwiększenie popytu na
ekologiczną żywności

–

Fundusz wsparcia dla stołówek szkolnych serwujących
posiłki ekologiczne w 2018 r. posiadał budżet 10
mln euro (86% na dofinansowanie posiłków, 14% na
działania edukacyjne w szkołach związane z sektorem
ekologicznym). Jest to instrument zarządzany przez
Ministerstwo Polityk Rolnych, Żywnościowych i Leśnych
(MIPAAF). Dyrektor szkoły, która planuje serwować
dzieciom ekologiczne dania, za pośrednictwem gminy
występuje do MIPAAF (jest w tym celu stworzona
specjalna platforma internetowa – proces jest więc w pełni
zdigitalizowany) o przyznanie środków. MIPAAF prowadzi
spis wszystkich szkół, które posiadają ekologiczne
stołówki. Po przyznaniu środków przez MIPAAF, fundusze
są przekazywane regionom, a te dzielą je między
poszczególne gminy, w których funkcjonują ekologiczne
stołówki. Roczny budżet programu to 10 mln euro

Jak napisano w pkt 1.5 powyżej: W ramach zarządzanego
centralnie funduszu wsparcia konsumpcji ekologicznej
żywności w stołówkach szkolnych przewidziano część
budżetu na działania promocyjne i informacyjne
dotyczące sektora bio w placówkach oświatowych

3

–

Budżet państwa

Budżet państwa

Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1698/2005
oraz aktów delegowanych
i wykonawczych Komisji
Europejskiej.

4

–

5

5

5
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1.3. Działania/programy zapewniające wsparcie
inwestycyjne rolnikom/przetwórcom
i dystrybutorom ekologicznej żywności
(w tym wsparcie łańcuchów produkcji i obrotu
żywnością ekologiczną)

BioBonus – pomaga w pozyskiwaniu dotacji,
zarządzaniu inwestycjami, przetwarzaniu,
marketingu, kwalifikacji, informacji i sprzedaży.
Oprócz dotacji na inwestycje jest wypłacana

Niższe koszty badania ziaren ekologicznych
przed dopuszczeniem ich na rynek niż
konwencjonalnych

Większy zwrot za koszty związane z certyfikacją
w przypadku ekologii niż innych certyfikacjach
produktów jakościowych, 60–80% do 30–50%

Niższy Vat na nawozy ekologiczne w porównaniu
do tych wykorzystywanych w gospodarstwach
konwencjonalnych

Kultury stałe / specjalne • 700 euro/ha wina,
owoców i chmielu

Te same dopłaty dla rolników w okresie
konwersji i po nim. Program ten wprowadza m.in.
następujące płatności: 225 euro/ha dla właścicieli
zwierząt domowych.
Grunty orne • 230 euro/ha gruntów ornych;
• 450 euro/ha warzyw polowych i truskawek;
• 120 euro/ha dopłaty do pola na rośliny
kwitnących oraz rośliny lecznicze i przyprawowe;
• 700 euro/ha dla upraw chronionych

1.2. Działania/programy dedykowane
rolnikom i przetwórcom ekologicznym
zarówno na etapie konwersji, jak
i z certyfikatem (np. dopłaty obszarowe,
dopłaty do certyfikacji, wsparcie badań
laboratoryjnych)

Wirtschaftskammer (WKO – Austriacka Federalna
Izba Gospodarcza)

W ramach programu ÖPUL (Rolno-środowiskowy
program do roku 2020

Ama – Agrarmarkt Austria (organizacja
i koordynacja obowiązkowych szkoleń dla
pobierających dopłaty)

1. Federalne Ministerstwo Rozwoju
Zrównoważonego i Turystyki /Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich Austrii na lata 2014–2020,
w tym ÖPUL (Rolno-środowiskowy program do
roku 2020), gdzie ponad jedna trzecia budżetu
jest przeznaczona na rolnictwo ekologiczne oraz
Piąty Program Działania Rolnictwa Ekologicznego
na lata 2015–2020

3

2

Brak

Instytucje zaangażowane w przygotowanie
i wdrażanie działania/działań oraz podstawa
prawna, na bazie której dane działanie/
działania jest/są realizowane

Opis działania/działań z inicjatywy
kraju/regionu (także beneficjenci
oraz wysokość wsparcia/skala pomocy
i pochodzenie środków)

1.1. Działania/programy dedykowane wsparciu
dla grup producentów ekologicznych

1. Działania stymulujące podaż ekologicznej żywności

1

Typ działań/odbiorcy wsparcia na rzecz
rolnictwa ekologicznego

Tabela Z5. Austria

3,5

Same dopłaty odgrywały kluczową rolę w latach
90. XX w. – wtedy można je umieścić na skali
najwyżej – 5, teraz 4. Kluczowe cały czas
pozostaje konsekwentne wdrażanie Planu
Działania Rolnictwa Ekologicznego

4

Jak ocenia się dany instrument w danym
kraju/regionie? W jakim stopniu można uznać
go za istotny dla rozwoju branży ekologicznej
– od 5 (bardzo istotny)
do 1 (nikłe oddziaływanie)

190
Stymulowanie produkcji żywności ekologicznej

1.6. Wsparcie dla innowacji i badań naukowych
oraz transferu wiedzy w rolnictwie
ekologicznym (w tym wytwarzanie środków
do produkcji ekologicznej – dedykowane
nawozy, środki ochrony roślin itp., także
dedykowane rolnictwu ekologicznemu
doradztwo/programy szkoleniowe)

Programy tego typu skierowane są w dużym
stopniu na rodzimy rynek, w związku z tym,
że popyt w Austrii na produkty ekologiczne prawie
równoważy podaż, to eksport jest relatywnie
niewielki

1.5. Działania/programy wspierające promocję
produktów ekologicznych (w tym działania
proeksportowe oraz działania z sieciami
handlowymi)

Badania w i nad rolnictwem ekologicznym
prowadza: FiBL, BOK. Od 2005 r. w Austrii
zarządzano siecią „firm transferowych” dla

W szkołach rolniczych część programu
obowiązkowego dotyczy rolnictwa ekologicznego.
Część żywności dostępna w tych szkołach
pochodzi z produkcji ekologicznej

Duża rozpoznawalność produktów oznaczeń
ekologicznych to efekt wysiłku instytucji
publicznych (m.in. Bio Austria i AgrarMarkt)
oraz prywatnych – dużych sieci handlowych.
Poza obowiązkowym dla wszystkich krajów UE
logo produkcji ekologicznej, Austria ma własny,
bardziej wyśrubowany system certyfikacji
stworzony przez Agrarmarkt Austria Marketing
(AMA), przyznawany producentom, przetwórcom
i sprzedawcom, a od pewnego czasu też
restauracjom. Istnieją dwa typy logo: pierwszy
jest połączeniem certyfikatu ekologicznego
z oznaczeniem pochodzenia geograficznego,
drugi jest oznaczeniem produkcji ekologicznej,
bez wskazania dokładnego źródła pochodzenia

Brak

„premia ekologiczna” w wysokości 5%, także
młodzi rolnicy dostają wyższe granty, jeśli
są rolnikami ekologicznymi. Na przykład
gospodarstwa ekologiczne otrzymują ok. 20%
środków z pomocy inwestycyjnej na stajnie
przyjazne zwierzętom

2

1.4. Preferencje fiskalne (inne preferencje
finansowe, np. dopłaty do kredytów) dla
producentów ekologicznej żywności

1

W ramach Uniwersytetu Zasobów Naturalnych
nauk przyrodniczych https://boku.ac.at/en/ istnieje

Międzynarodowy Instytut Badawczy – FiBL
(organizacja pozarządowa)

Szkolenia i doradztwo dla rolników prowadzi
Bio Austria, Izby Rolnicze, które prowadzą LFI
(Wiejski instytut Naukowy)

Agrarmarkt Austria oraz bardzo ważna rola
dużych sieci handlowych w działaniach
marketingowych, szczególnie tuż przed wejściem
Austrii do UE

3

4,5

5+

4
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Bioregiony, tworzone na wzór włoski, finansowane
lokalnie oraz z PROW, w tym z LEADER

„Biobonus”

Wsparcie mogą otrzymać krótkie łańcuchy dostaw
rynków i targowiska. Kryteria wyboru w przypadku
oceny projektów „Krótkie łańcuchy dostaw
i rynki lokalne” dają pierwszeństwo produktom
wytwarzanym ekologicznie

Szkoła w gospodarstwie (od 1 do 7 dni) (nie
tylko ekologiczne), w tym działania dla uczniów,
nauczycieli, m.in. przedszkolnych

Działania podejmowane na poziomie krajów
związkowych lub gmin. Największy jest ten
dotyczący Wiednia. Podkreślana jest ich funkcja
edukacyjno-promocyjna

Silna grupa interesu, organizacja szkoleniowa,
doradcza

2.3. Zamówienia publiczne na żywność
ekologiczną (w tym podmioty
zainteresowane: placówki edukacyjne,
zdrowotne, samorządy lokalne)

2.4. Inne działania wpływające na zwiększenie
popytu na ekologiczną żywność

Tydzień

Wakacje w gospodarstwach agroturystycznych

2.2. Programy nauczania/edukacyjne w szkołach

2.1. Działania edukacyjne względem
konsumentów

2

rolnictwa ekologicznego w ramach projektu
edukacyjnego „Bionet” bieżące wyniki badań
i doświadczenia rolnicze są testowane pod kątem
ich praktycznej przydatności w austriackich
warunkach terenowych

2. Działania stymulujące popyt na ekologiczną żywność

1.8. Inne działania wpływające na rozwój sektora
ekologicznej żywności (w tym np. programy
związane rozwojem lokalnym i z rozwojem
turystyki wiejskiej)

1.7. Preferencje dla podmiotów zajmujących
się rolnictwem ekologicznym, np. przy
ubieganiu się o wsparcie/programy/
projekty na zasadach ogólnych (w ramach
ogólnodostępnych działań i programów)

1

Bio Austria – silna organizacja, zrzeszająca
ponad 60% wszystkich rolników ekologicznych,
finansowana ze składek członkowskich, II filara
WPR

Federalna Agencja do spraw zamówień
publicznych (FPA).

Austriacki Plan dla Zrównoważonych zamówień
publicznych na Be Action Plan

ttp://www.schuleambauernhof.at/Federalne
Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju
i Turystyki (BMNT), Wydział II / 1

Bio Austria (kontrola jakości), organizatorem jest
Urlaub am Bauernhof, podlegający pod Federalne
Ministerstwo Rozwoju Zrównoważonego
i Turystyki współfinansowany w ramach PROW

–

–

Wydział Rolnictwa Ekologicznego oraz drugi
wydział Rolnictwa Zrównoważonego

3

5+

4

2,5

2,5

3

3,5

4
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2

1

1.

Lp.

260
220
60

Płatności dla producentów upraw
rolniczych do 20 ha

Płatności dla producentów upraw
rolniczych pow. 20 ha do 60 ha

Płatności dla producentów upraw
rolniczych pow. 60 ha

Pakiety rolnictwa ekologicznego

30

170

170

Stawki
płatności
po
okresie
konwersji

Działanie M11 – Program Rolnictwa Ekologicznego. Celem tego
działania jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy
podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki metody produkcji
określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego. Płatność
(w euro/ha) jest przyznawana corocznie przez okres 5-letniego
zobowiązania ekologicznego. Wsparcie jest przyznawane w ramach
dwóch poddziałań, na które składają się pakiety:
Stawki
płatności
w okresie
konwersji

Podmiot Wdrażający: DAFM

PROW 2014–2020

1.2. Działania/programy
dedykowane rolnikom
i przetwórcom
ekologicznym zarówno
na etapie konwersji,
jak i z certyfikatem
(np. dopłaty obszarowe,
dopłaty do certyfikacji,
wsparcie badań
laboratoryjnych)

Podstawa prawna: Artykuł 29
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1305/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i uchylające
rozporządzenie Rady (WE)
nr 1698/2005

Instytucja Zarządzająca: DAFM

Brak działań w tym zakresie

–

4

Instytucje zaangażowane
w przygotowanie i wdrażanie
działania/działań oraz
podstawa prawna, na bazie
której dane działanie/
działania jest/są realizowane

1.1. Działania/programy
dedykowane wsparciu
dla grup producentów
ekologicznych

–

3

Opis działania/działań w ramach WPR (także beneficjenci oraz
wysokość wsparcia i stopień zaangażowania środków UE
i krajowych)

Typ działań/odbiorcy
wsparcia na rzecz rolnictwa
ekologicznego

1. Działania stymulujące podaż ekologicznej żywności

Opis działania/działań z inicjatywy
kraju/regionu (także beneficjenci oraz
wysokość wsparcia/skala pomocy
i pochodzenie środków)

Tabela Z6. Irlandia

Już w 2007 r.
planowano
zwiększyć areał
ekologicznych
użytków do
5% całkowitej
powierzchni
rolniczej do 2012 r.
Większy wzrost
areału faktycznie
nastąpił po 2014 r.,
ale w 2016 r. był
to wciąż dalece
odbiegający
poziom, bo
zaledwie ok. 1,7%

3,5

–

5

Jak ocenia się
dany instrument
w danym kraju/
regionie? Od 5
(bardzo istotny)
do 1 (nikłe
oddziaływanie)
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1.3. Działania/programy
zapewniające
wsparcie inwestycyjne
rolnikom/przetwórcom
i dystrybutorom
ekologicznej żywności
(w tym wsparcie
łańcuchów produkcji
i obrotu żywnością
ekologiczną)

1

Standardowa stawka dotacji to 40% na inwestycje do maksymalnego
pułapu 80 tys. euro. W przypadku młodych rolników ekologicznych,
którzy spełnią wymogi kwalifikowalności, stawka pomocy na inwestycje
wynosi 60% maksymalnego pułapu 80 tys. euro

– wprowadzać nowe inwestycje, innowacje oraz technologie
produkcyjne, które poprawią konkurencyjność gospodarstw oraz
zapewnią lepszą ich dochodowość

– wprowadzać tzw. najlepsze praktyki produkcyjne do swoich
gospodarstw; rozwijać nowe rynki zbytu dla produktów
ekologicznych;

– usprawniać i poprawiać funkcjonowanie swoich gospodarstw
ekologicznych, finansować inwestycje w środki trwałe i wyposażenie,
i tym samym ulepszać produkcję, obsługę, dystrybucję
i przygotowanie produktów ekologicznych do sprzedaży na rynku
krajowym i zagranicznym;

Pomoc w formie dotacji jest wypłacana dla
licencjonowanych podmiotów ekologicznych.
Przetwórcy mogą ubiegać się o dotacje
w wysokości do 500 tys. euro na inwestycje
w urządzenia do przetwarzania,
przygotowania, sortowania, pakowania
i przechowywania produktów ekologicznych.
Dotacja jest wypłacana pod warunkiem
przedłożenia przez beneficjenta
zatwierdzonych i kwalifikowalnych wydatków

„Program pomocy finansowej dla rozwoju
przemysłu przetwórstwa ekologicznego”.
Głównym celem tego programu jest
wsparcie rozwoju sektora przetwórstwa
rolnictwa ekologicznego i zapewnienie
regularnych dostaw wysokiej jakości
produktów ekologicznych. Alokacja
budżetowa tego programu wsparcia wynosi
5 mln euro

Dzięki dotacjom z tego programu producenci mogą m.in.:

Budżet państwa

30

170

30

170

200

„Program wsparcia ekologicznych inwestycji kapitałowych” (ang. Organic
Capital Investment Scheme, OCIS). Producenci rolni mogą ubiegać
się o wsparcie w postaci dotacji na inwestycje kapitałowe z działania
M04 – „Inwestycje w środki trwałe” poddziałanie „Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych”

60

Płatności dla pozostałych gospodarstw
powyżej 60 ha

60

Płatności dla producentów upraw
ogrodniczych pow. 60 ha
220

220

Płatności dla producentów upraw
ogrodniczych pow. 6 ha do 60 ha

Płatności dla pozostałych gospodarstw
od 3 do 60 ha

300

Płatności dla producentów upraw
ogrodniczych od 1 do 6 ha

3

PROW 2014–2020

3.

2.

2

Podstawa prawna: Artykuł 17
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1305/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i uchylające
rozporządzenie Rady (WE)
nr 1698/2005

Podmiot Wdrażający: DAFM

Instytucja Zarządzająca: DAFM

4

4

5
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1.6. Wsparcie dla innowacji
i badań naukowych
oraz transferu
wiedzy w rolnictwie
ekologicznym (w tym
wytwarzanie środków
do produkcji ekologicznej
– dedykowane nawozy,
środki ochrony roślin,
m.in. także dedykowane
rolnictwu ekologicznemu
doradztwo/programy
szkoleniowe)

1.5. Działania/programy
wspierające promocję
produktów ekologicznych
(w tym działania
proeksportowe oraz
działania z sieciami
handlowymi)

1.4. Preferencje fiskalne (inne
preferencje finansowe,
np. dopłaty do kredytów)
dla producentów
ekologicznej żywności

1

Brak działań w tym zakresie

Teagasc przeprowadził szeroko zakrojone
badania nad różnymi aspektami irlandzkiej
produkcji ekologicznej od 1993 r.
Opracowania naukowe dotyczą praktycznie
wszystkich aspektów produkcji ekologicznej:
żyzności gleby, gospodarki użytkami
zielonymi, produkcji roślinnej, ogrodnictwa,
chowu bydła, owiec i kóz, produkcji
mleczarskiej, polityki ekologicznej, ekonomii
i rynków. Poszczególne zagadnienia
produkcji i żywności ekologicznej są badane
również w innych ośrodkach naukowych
Irlandii

–

Budżet krajowy

Irlandzkie Uniwersytety i inne
jednostki naukowe

Urząd ds. Rozwoju Rolnictwa
i Żywności (Teagasc)

4

4

DAFM, Bord BIa

W ramach działań promocyjnych
i informacyjnych organizowane
są m.in. wystąpienia na krajowych
i międzynarodowych targach (np. BiOFACH,
European Seafood Exposition),
przeprowadzane są działania promujące
produkty ekologiczne na krajowych
i zagranicznych rynkach, a także
finansowane są działania wpływające na
podniesienie wiedzy o produkcji ekologicznej
i dostępności produktów ekologicznych
(np. kampania National Organic Week oraz
National Organic Award)

–

Budżet krajowy

3

–

5

Irish Seafood Producers Group
(ISPG)
The Irish Organic Salmon
Company
Kush Shellfish
Bord Bia

–

4

Promocja irlandzkiego łososia ekologicznego
oraz ekologicznych małż hodowanych
na dnie morza

–

3

–

2
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1.7. Preferencje dla
podmiotów zajmujących
się rolnictwem
ekologicznym, m.in.
przy ubieganiu się
o wsparcie/programy/
projekty na zasadach
ogólnych (w ramach
ogólnodostępnych
działań i programów)

1

Zazwyczaj brak preferencji w tym zakresie, chociaż są przypadki, kiedy
produkcja ekologiczna jest dodatkowo punktowana

–

Doradztwo i wsparcie merytoryczne dla
producentów ekologicznych

–

–

Irlandzka Ekologiczna Sieć Szkoleniowa
(NOTS) prowadzi szkolenia dla sektora
produkcji ekologicznej w całej Irlandii, które
są kierowane do rolników, hodowców,
przetwórców, przedsiębiorstw spożywczych,
specjalistów rolnych i konsultantów. NOTS
pomaga producentom rolnym w konwersji
gospodarstwa na produkcję ekologiczną,
organizuje wyjazdy demonstracyjne
w gospodarstwa oraz spotkania z lokalnymi
grupami producentów w całym kraju

Szkolenia dla sektora produkcji
ekologicznej

Producenci rolni otrzymują wsparcie
merytoryczne poprzez istniejące struktury
doradztwa rolniczego. Przekazywana jest
wiedza o produkcji żywności metodami ekologicznymi pracownikom ośrodków doradztwa
rolniczego i rolnikom (przygotowywanie
branżowych materiałów informacyjnych)
oraz organizacja szkoleń. Prowadzone
są również prace związane z koordynacją
i działalnością sieci gospodarstw demonstracyjnych, m.in. organizacja regularnych wizyt
i spacerów w gospodarstwach ekologicznych w całej Irlandii

3

2

–

Irlandzkie Ministerstwo
Edukacji i Umiejętności
(budżet krajowy) oraz firmy
członkowskie Skillnet Ireland
(środki prywatne)

Budżet krajowy

Zadanie realizuje Urząd ds.
Rozwoju Rolnictwa i Żywności
(Teagasc)

DAFM

4

–

3

5

5
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2
–

1

1.8. Inne działania
wpływające na rozwój
sektora ekologicznej
żywności (w tym
np. programy związane
rozwojem lokalnym
i z rozwojem turystyki
wiejskiej)

Całkowity budżet na realizację działań
w zakresie turystki rolno-spożywczej
w 2019 r. wynosi 350 tys. euro. Maksymalna
kwota wsparcia jednego projektu to
25 tys. euro. W 2019 r. jest realizowanych
12 projektów

Realizowane działania mają zachęcać do
odwiedzania terenów i obszarów, na których
są produkowane znane wyroby spożywcze
oraz do degustacji lokalnych i ekologicznych
produktów. Turystyka rolno-spożywcza
może obejmować pobyt w gospodarstwach
rolnych, zwiedzanie szlaków kulinarnych
oraz kupno wyrobów bezpośrednio od
lokalnych wytwórców. Realizowane działania
przyczyniają się do powstania regionalnych
programów żywności, wspierane są
festiwale i targi oraz lokalne rynki żywności,
a także działania promujące i integrujące
regionalne doświadczenia kulinarno-spożywcze (wsparcie na tworzenie stron
internetowych, sieciowanie, podręczniki
i przewodniki kulinarne)

Wsparcie działań związanych z turystyką
rolno-spożywczą na obszarach wiejskich,
których celem jest ożywienie gospodarki
wiejskiej poprzez dywersyfikację
i zachęcanie do tworzenia innowacyjnych
miejsc pracy i zrównoważonego rozwoju
przedsiębiorstw

3

Budżet krajowy

Fundusz na rzecz Innowacji
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
(ang. Rural Innovation and
Development Fund)

DAFM

4
3

5
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2.1. Działania edukacyjne
względem konsumentów

2. Działania stymulujące popyt na ekologiczną żywność

1

Taste of Atlantic – a Seafood Journay.
Od 2015 r. jest realizowany program
wspierający producentów zajmujących się
produkcją ryb i owoców morza. Opracowany
został specjalny szlak wzdłuż wybrzeża
irlandzkiego, tzw. Wild Atlanic Way. Wzdłuż
tego szlaku 21 producentów oferuje
złowione i hodowane wysokiej jakości m.in.
irlandzkie ostrygi skalne, małże, ekologiczne
łososie, pstrągi, makrele, ślimaki abalone
i inne przysmaki ze skorupiaków. Irlandzki
szlak z owocami morza jest wspierany
przez lokalne restauracje, w których
można delektować się świeżymi, lokalnymi
złowionymi produktami

–

Realizowany projekt ma promować
i zachęcać konsumentów do odwiedzenia
tego szlaku i konsumpcji przygotowanych
wyrobów (z morza do stołu) oraz obserwacji
pracy i doświadczeń producentów ryb
i owoców morza (np. poznanie kunsztu
związanego z produkcja świeżych
skorupiaków czy tradycyjnych metod

Duży efekt, rzutujący na wzrost
zainteresowania konsumenta irlandzkiego
zakupem zdrowej żywności, mają kampanie
podnoszące świadomość konsumentów
na temat żywności ekologicznej
przeprowadzone w ramach Narodowych
Tygodni Żywności Ekologicznej. Wiążą
się one z działaniami marketingowymi
obejmującymi m.in. reklamy zewnętrzne
i ulotki informacyjne dla konsumentów
z poradami i przepisami, a także informacje
o lokalnych rynkach rolnych, dostawach
i sklepach z żywnością ekologiczną

3

–

2

Fáilte Ireland

Bord Iascaigh Mhara –
Ireland’s Seefood Development
Agency (BIM)

Budżet krajowy

DAFM, Bord Bia

4

4

4

5

198
Stymulowanie produkcji żywności ekologicznej

2.3. Zamówienia publiczne
na żywność ekologiczną
(w tym podmioty
zainteresowane: placówki
edukacyjne, zdrowotne,
samorządy lokalne)

Brak działań w tym zakresie. Częściowo edukacja związana z zaletami
żywności ekologicznej jest prowadzona w ramach realizowanych
programów „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”

2.2. Programy nauczania/
edukacyjne w szkołach

Brak działań w tym zakresie

Program „Mleko w szkole” działa w Irlandii od 1982 r. i jest realizowany
we współpracy z Irlandzką Krajową Radą Mleczarską (National Dairy
Council). Natomiast program „Owoce i warzywa w szkole” wdrażany
jest w Irlandii w ramach krajowego programu Food Dudes. Program
nadzoruje i zarządza nim Bord Bia

2

1

–

Realizacja planu prac w ogrodzie trwa
18 miesięcy, w tym czasie eksperci
ekologiczni sprawdzają m.in. postępy prac
dokonanych przez uczniów w ekologicznych
ogrodach

Prace w ramach realizowanego
programu trwają od 2008 r. i polegają na
współpracy wyznaczonych ekspertów
ekologicznych z uczniami szkół biorących
udział w programie. Uczniowie we
współpracy z ekspertami opracowują plan,
którego głównym celem jest stworzenie
ekologicznego ogrodu. Nauczycielom
i uczniom przekazywane są m.in. płyty DVD
zawierające arkusze robocze w zakresie
planowania, budowania, utrzymania
ekologicznego ogrodu szkolnego

Program dla szkół podstawowych –
podstawy ogrodnictwa ekologicznego

wędzenia). Przeprowadzane są również
szkolenia dla restauratorów uczestniczących
w programie

3

–

Budżet krajowy

DAFM, Bord Bia

4

–

3

5
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2

–

2

Także sieci handlowe działające w Irlandii
(Tesco, SuperValu, Dunnes, Aldi i Lidl)
w coraz większym stopniu podejmują akcje
marketingowe uświadamiające potencjalnym
konsumentom, jak ważne jest zdrowe
odżywianie i prowadzenie zdrowego stylu
życia. Inicjonowanie akcji marketingowych,
promocyjnych i edukacyjnych przyczynia
się do wzrostu świadomości zakupowej
irlandzkich konsumentów i zmiany ich
dotychczasowych nawyków i preferencji
zakupowych

Badania konsumenckie pokazują, że
na rynku irlandzkim od 2014 r. rośnie
preferencja dla żywności ekologicznej
w stosunku do żywności konwencjonalnej.
Badania przeprowadzone w Bord Bia2
wykazały, że ponad 91% irlandzkich
konsumentów uważa, że produkty
ekologiczne są ogólnie lepsze niż
konwencjonalne – szczególnie preferowane
są: drób, mięso, jajka, owoce morza,
warzywa i owoce. W badaniu podkreślono,
że wysoka jakość (38%) jest największym
czynnikiem decydującym o zakupie
żywności ekologicznej

Przykładem innych działań są kampanie
komercyjne prowadzone przez
poszczególnych oferentów żywności
ekologicznej, zarówno producentów, jak
i dystrybutorów

3

4
Środki prywatne

Firmy komercyjne

http://www.bordbiavantage.ie/market-information/sector-overviews/organic-market/ [dostęp: 24.09.2019].

2.4. Inne działania
wpływające na
zwiększenie popytu na
żywność ekologiczną

1
3

5
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Załącznik 2. Wyniki panelu ekspertów
Panel ekspertów poprzedzający badanie: „Instrumenty efektywnego wsparcia
instytucjonalnego, prawnego i finansowego na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego (międzynarodowa analiza porównawcza)”
W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie 31 maja 2019 r. odbyła
się dyskusja panelowa ekspertów branży ekologicznej. Zgodnie z przyjętą metodologią do dalszych analiz kraje i jednostki są wybierane po dyskusji z udziałem czterech ekspertów zajmujących się rynkiem i rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz
posiadających doświadczenia międzynarodowe. Przeprowadzenie badania powinno
pozwolić na przygotowanie jak najlepszego benchmarku dla rozwiązań krajowych.
Do badań wybrane są cztery państwa (piątym jest Polska), charakteryzujące się
rozwiniętym lub dynamicznie rozwijającym się sektorem ekologicznej żywności.
Eksperci proszeni byli również, aby w poszczególnych państwach zasugerowali osoby
i instytucje, z którymi warto przeprowadzić badania jakościowe w poszczególnych
lokalizacjach (np. przedstawicielami administracji państwowej odpowiadającej za
sektor rolnictwa ekologicznego, organizacji zrzeszających producentów ekologicznej
żywności lub reprezentującymi ich interesy).
W panelu udział wzięli:
Eksperci zaproszeni do panelu:
– Maciej Bartoń, pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Ekologii Polskiej;
– Marta Gajewska, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;
– Rafał Serafin, Prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, przewodniczący
Grupy Tematycznej ds. KSOW;
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– Małgorzata Waszewska, Naczelnik Wydziału Analizy Danych i Wymiany Informacji Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych w Głównym
Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych (wskazana
przez MRiRW).
Członkowie zespołu badawczego IRWiR PAN:
– Jakub Jasiński;
– Andrzej Hałasiewicz;
– Ruta Śpiewak.
Cele panelu ekspertów:
A. Ocena kierunków rozwoju branży ekologicznej (sektora ekologicznej żywności)1
w Polsce vs. trendy światowe/europejskie.
B. Wskazanie silnych/słabych stron sektora żywności ekologicznej w Polsce (zmiany
i trendy na przestrzeni ostatnich 3 lat).
C. Identyfikacja ciekawych/nietypowych/efektywnych/godnych naśladowania
rozwiązań stosowanych zagranicą na rzecz wsparcia rolnictwa ekologicznego
i produkcji ekologicznej żywności w podziale na:
– instrumentarium WPR;
– krajowe narzędzia prawne, zaangażowane instytucje i instrumenty finansowe.
D. Wybór czterech krajów do badania (sugestia do weryfikacji: Austria, Niemcy
(wybrany land), Włochy, Irlandia).
Uczestnicy panelu przedstawili swój punkt widzenia na stan rolnictwa ekologicznego
w Polsce oraz na sytuację sektora żywności ekologicznej (celowe rozróżnienie), a także
na główne kierunki zmian na rynku żywności ekologicznej i produkcji ekologicznej
w Europie i na świecie. Polska dysponuje dużym potencjałem produkcji żywności
ekologicznej, ale ciągle jest on wykorzystywany w niewielkim stopniu. Co prawda
ubywa zarejestrowanych gospodarstw, ale wzrasta liczba podmiotów zajmujących
się przetwórstwem i obrotem żywności. Przeszkody to rozproszenie, niski poziom
współpracy, słaba organizacja producentów i w efekcie brak systematyczności dostaw
oraz możliwości zakupu większych partii, którymi jest zainteresowany handel. Bardzo
słabo rozwinięta jest produkcja mięsa ekologicznego, rolnicy obawiają się przepisów
regulujących ten segment, a dodatkowo na zmniejszenie podaży istotny wpływ ma
rozprzestrzeniające się ASF i działania zapobiegawcze rozprzestrzeniana się tej choroby świń. W efekcie zanikają małe stada trzody chlewnej, w jakich najczęściej jest
prowadzony chów ekologiczny. Ciągle barierę rozwoju produkcji stanowi ograniczona
podaż środków ochrony, które są dopuszczane do stosowania w innych krajach Unii

1
W badaniu skupiamy się na rozwiązaniach mających wpłynąć na zwiększenie podaży polskich
ekologicznych produktów i rozwój rynku ekologicznej żywności w Polsce, a nie na samej branży
rolnictwa ekologicznego rozumianej jako liczba certyfikowanych gospodarstw.
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Europejskiej, a w Polsce nie. Pojawiały się głosy, że producenci takich środków nie
podejmują kroków procedury rejestracji, ze względu na mały popyt na takie środki.
Słabością jest ciągle niski poziom przetwarzania żywności, nasze rolnictwo
stanowi nadal bazę surowcową dla przetwórców i handlowców z innych państw
UE, szczególnie z Niemiec. Na półki sklepowe często trafiają produkty ekologiczne
wytworzone na bazie polskich surowców, ale przetworzone i konfekcjonowane
przez firmy zagraniczne przechwytujące wartość dodaną. Efektem takiej sytuacji
jest niewielka podaż świeżych produktów przetwarzanych z produkcji ekologicznej.
Aby zwiększyć krajową produkcję żywności, potrzebna jest zmiana podejścia
strategicznego polegająca na wyraźnym przeniesieniu akcentów ze wspierania rolnictwa ekologicznego na wsparcie dla produkcji i przetwórstwa żywności ekologicznej docierającej do konsumentów. Do wzrostu podaży powinna się przyczynić
wprowadzana możliwość prawna certyfikacji grupowej. Potrzebne jest zróżnicowanie instrumentów wsparcia dla drobnych i dla dużych gospodarstw. Dobre efekty
mogłoby dać połączenie wsparcia dla produkcji ekologicznej z innymi schematami
i programami, tworzącymi dobrze przemyślany i skonstruowany spójny system.
Systematycznie rosnący popyt jest zaspokajany przez import z innych krajów,
ponieważ podaż krajowa na rynkach detalicznych z wielu powodów nie jest wystarczająca. Popyt krajowy nie rozkłada się równomiernie i np. na ścianie wschodniej
jest dość niewielki. Wysoką dynamikę ma import z Ukrainy. Co prawda rośnie liczba
i przerób przetwórni i podmiotów przygotowujących żywność ekologiczną, tych
pierwszych jest ok. 450, łącznie zaś ok. 900 certyfikowanych podmiotów.
Zdaniem ekspertów jest wiele krajów, które mogą być dobrym przykładem dla
Polski, pokazującym, jak skutecznie wspierać sektor żywności ekologicznej. Wiele
można by się nauczyć od krajów skandynawskich, Szwecja czy Dania mają bardzo
rozwinięte rynki, zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Wzorem dla wielu są
Włochy, znakomite efekty osiągnięto w Austrii i w Niemczech. Interesującym krajem,
ze względu na bardzo rozwinięty AKIS2, jest Irlandia.
W rezultacie przeprowadzonej dyskusji eksperci potwierdzili zasadność wyboru
krajów do badań porównawczych zaproponowany przez zespół badawczy i zarekomendowali Austrię, Irlandię, Niemcy i Włochy. W Niemczech ze względu na
zdecentralizowany system wsparcia jednoznacznie wskazano na Bawarię.

2

Agriculture Knowledge and Innovation System.

Podziękowania
Autorzy raportu dziękują wszystkim osobom, które na różnych etapach projektu
wniosły swój wkład w jego realizację. Członkom panelu ekspertów Maciejowi Bartoiowi, pełnomocnikowi zarządu Stowarzyszenia Ekologia Polska, Marcie Gajewskiej
z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Rafowi Serafinowi, Prezesowi Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, przewodniczącemu Grupy Tematycznej KSOW
ds. krótkich łańcuchów oraz Małgorzacie Waszewskiej, Naczelnikowi Wydziału
Analizy Danych i Wymiany Informacji Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów
Regionalnych w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych. Zespół pomógł autorom zakreślić ramy raportu oraz wybrać kraje
do analiz porównawczych.
Zespół projektu dziękuje osobom za udział w badaniach i wywiadach, rozmowy
oraz przekazane dodatkowe informacje, umożliwiające głębszą analizę materiałów
z poszczególnych krajów. Panu Michałowi Rzytkiemu, Dyrektorowi Departamentu
Promocji i Jakości Żywności MRiRW, dr. Edmundowi Giejbowiczowi, Adamowi
Poślednikowi i Radosławowi Lewandowskiemu-Lepakowi z Zespołu Analitycznego
Polityki Rolnej przy Przewodniczącym Komisji Europejskiej AGRI PE.
Spośród osób z zagranicy są to:
Niemcy/Bawaria
Birgit Fehling – Referat Rolnictwo Ekologiczne, Federalne Ministerstwo Wyżywienia
i Rolnictwa;
Dr. Luiz Perrone Massucati – Referat BÖLN (Federalny Program Rolnictwa Ekologicznego), Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa;
Dorothée Hahn – Kierownik Referatu BÖLN, Federalny Urząd ds. Rolnictwa
i Wyżywienia;
Wolfgang Wintzer – Kierownik Referatu Rolnictwo Ekologiczne, Krajowe Ministerstwo Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii;
Dr. Jürn Sanders – Federalny Instytut Obszarów Wiejskich, Thünen-Institut (vTI)
Braunschweig;
Cordola Rutz – Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Rolnictwa Ekologicznego Bawarii;
Gerald Wehde – Rzecznik Konfederacji Sektora Żywności Ekologicznej (BÖLW e.V).
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Austria
Thoma Recht – Przedstawiciel ministerstwa federalnego dla rozwoju zrównoważonego i turystyki Austrii, ds. rozwoju wsi i rolnictwa;
Ika Darnhofer – profesor, przedstawicielka instytutu naukowego;
Sylvia Schindecker – przedstawicielka izby rolniczej.
Włochy/Emilia Romagna
Carla Abitabile – CREA Research Centre for Agricultural Policies and Bioeconomy;
Roberta Cafiori – Ministerstwo Polityk Rolnych, Żywnościowych i Leśnych (Biuro
PQAI 1 ds. Rolnictwa Ekologicznego);
Paolo Carnemolla – Organizacja producentów i dystrybucji FederBio (Sekretariat
Generalny);
Sabrina Giuca – CREA Research Centre for Agricultural Policies and Bioeconomy;
Mario Montanari – Region Emilia-Romagna (Dział innowacji, jakości i promocji
systemu rolno-spożywczego);
Paolo Tonarelli – Ministerstwo Polityk Rolnych, Żywnościowych i Leśnych (Biuro
PQAI 1 ds. Rolnictwa Ekologicznego);
Laura Vigano – CREA Research Centre for Agricultural Policies and Bioeconomy.
Irlandia
Joan Furlong, Główny specjalista ds. rolnictwa ekologicznego Departament Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej;
Ashling McNulty, Wydział ds. Rolnictwa ekologicznego w Wexford (DRŻiGM);
Imogen McGuinness, Inspektor ds. Rolnictwa ekologicznego w Wexford (DRŻiGM);
Tom Kelly, Dyrektor ds. Transferu wiedzy, Teagasc Farm;
Elaine Leavy, specjalistka ds. rolnictwa ekologicznego, Teagasc Farm Management
and Rural Development Department.
***
Szczególne podziękowania składamy na ręce Małgorzaty Gelo-Kulczyńskiej z Działu
Organizacji Badań IRWiR PAN za jej nieocenioną pomoc w realizacji projektu.

