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Wprowadzenie  

Rolnictwo ekologiczne w swym współczesnym kształcie ma w Europie niezwykle krótką 

historię. Przyśpieszenie tempa rozwoju rolnictwa ekologicznego nastąpiło wskutek tzw. 

reformy MacSharry’ego z 1992 r., dostrzegającej narastające problemy środowiskowe 

wynikające z coraz silniejszego uprzemysławiania produkcji rolniczej (rolnictwo industrialne)1.  

Rolnictwo ekologiczne jest systemem produkcyjnym, które podtrzymuje zdrowie gleb, 

ekosystemów i ludzi, opiera się na procesach ekologicznych, bioróżnorodności i cyklach 

dostosowanych do lokalnych warunków, a nie na wykorzystaniu nakładów środków produkcji 

wywołujących niekorzystne skutki dla ekosystemu. Rolnictwo ekologiczne łączy tradycję, 

innowacje i naukę w celu wspólnego korzystania ze środowiska i promowanie uczciwych relacji 

oraz dobra jakość życia wszystkich zaangażowanych2. 

Rolnictwo ekologiczne, ze względu na pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, 

zachowanie różnorodności biologicznej i szczególne walory jakościowe żywności 

produkowanej w tym systemie, odgrywa coraz większą rolę w systemach produkcji rolniczej 

na świecie. Prowadzenie ekologicznej produkcji rolnej związane jest ze zwiększonym ryzykiem 

i trudnościami [Kwiatkowski C., Harasim E., Maziarz P. 2013, Runowski H. 2004, Wrzaszcz W., 

Zegar J. S. 2014, Runowski H. 2012]. Pomimo tego w ostatnich kilkunastu latach nastąpił w 

skali światowej znaczący wzrost liczby gospodarstw prowadzących działalność rolniczą 

metodami ekologicznymi oraz ponad trzykrotne zwiększenie powierzchni upraw 

ekologicznych [FIBL & IFOAM 2016, IFOAM 2015]. 

Przystąpienie Polski do UE w 2004 r. i pojawienie się nowych, znacznie silniejszych w wymiarze 

finansowym instrumentów wsparcia przyniosło mocny impuls rozwojowy dla rolnictwa 

ekologicznego. W latach 2004-2013 liczba ekologicznych producentów rolnych wzrosła z 3 705 

do 26 598. Jednakże w kolejnych dwóch latach (2014-2015) zanotowano odwrócenie 

wcześniejszego trendu wzrostowego i zaobserwowano wycofywanie się rolników z 

prowadzenia gospodarstw tą metodą [IJHARS 2017]. W wyniku czego ich liczba spadła do 22 

277 w 2015 r., jednakże już w 2016 r. ponownie zanotowano tendencje wzrostową liczby 

producentów ekologicznych do 22 425. Niestety równolegle ze wzrostem liczby producentów 

                                                           
1 Wspomniana reforma wprowadzała tzw. instrumenty towarzyszące w formie programów rolno-
środowiskowych, w skład których wchodziło działanie oferujące wsparcie finansowe dla gospodarstw 
ekologicznych. 
2 IFOAM: https://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/definition-organic-agriculture, 25.10.2017 

https://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/definition-organic-agriculture
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ekologicznych, postępował proces kurczenia się powierzchni ekologicznych użytków rolnych 

w Polsce. Proces ten należy określić jako negatywny, bowiem ubytek powierzchni wyniósł 

około 20% w latach 2013-20163 [Raport o…2017].  

Jak można przypuszczać najsilniejszym motywem podejmowania takich decyzji mogły być 

przede wszystkim czynniki o ekonomicznym charakterze. Aby jednak wypracować naukowe 

uzasadnienie dla zachodzących zmian stosowna stała się potrzeba zrealizowania pogłębionych 

jakościowych i ilościowych badań naukowych. Celem przeprowadzonych badań było m. in. 

wypracowanie wniosków oraz rekomendacji dla przyszłej polityki rolnej nie tylko na szczeblu 

krajowym. 

Nabierająca coraz intensywniejszego tempa dyskusja nad kształtem przyszłej WPR (2020+), 

jest dobrym momentem aby zaproponować propozycje zmian i korekt w aktualnie 

realizowanej polityce. Tym bardziej, że raczej jest przesądzone pogłębienie pro-

środowiskowego i mitygującego zmiany klimatyczne wymiaru tej polityki. Kontynuacja 

kultywowanego od lat industrialnego modelu rozwoju produkcji rolniczej jest nie do 

utrzymania w dłuższym okresie, zarówno ze względu na szkody wyrządzane przez lata 

środowisku (np. zubożenie bioróżnorodności, pogorszenie bilansu składników pokarmowych 

w glebie, zaburzenia naturalnej gospodarki wodnej i mikroklimatu oraz wysoka emisja gazów 

cieplarnianych), a przede wszystkim ze względu na rosnący brak akceptacji społecznej dla 

dalszej intensyfikacji produkcji rolnej kosztem bezpieczeństwa, walorów zdrowotnych i 

smakowych produkowanej żywności oraz dalszego zanieczyszczania środowiska naturalnego.  

Rosnąca świadomość konsumentów, poparta wzrostem poziomu dochodu dyspozycyjnego 

stwarzają sytuację sprzyjającą zwiększeniu popytu na droższą żywność ekologiczną [Goraj L. 

2013]. Stwarza to szansę dla rolnictwa ekologicznego na jeszcze szybszy rozwój, tym bardziej, 

że jego istota wpisuje się w nowe koncepcje rozwoju, jak np. zrównoważona intensyfikacja 

(ang. sustainable intensification), gospodarka cyrkulacyjna (ang. circular economy), bio 

economy, czy rolnictwo precyzyjne.  

Wyjątkowy potencjał rozwojowy rolnictwa ekologicznego w Polsce został dostrzeżony przez 

autorów „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.)”, co skutkowało wskazaniem produkcji „żywności wysokiej jakości” jako jednego z 10 

najważniejszych motorów rozwoju polskiej gospodarki.  

                                                           
3 Z 669 969 ha do 536 579 ha. 
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1. Metodyka badawcza 

Rozważania prowadzone w projekcie badawczym są silnie zakorzenione w dorobku ekonomii 

instytucjonalnej, w której podkreśla się rolę instytucji, jako czynnika rozwoju bardziej 

znaczącego, niż wyposażenie w tradycyjne środki produkcji [Acemoglu D., Johanson S., 

Robinson J. 2004, Wilkin J. 2004]. Instytucje odnoszą się do jakości formalnych i nieformalnych 

mechanizmów społeczno-politycznych, począwszy od reguł prawa na organizacjach 

politycznych kończąc. Jako endogenny czynnik wzrostu, instytucje mogą sprzyjać rozwojowi, a 

nieadekwatne – spowalniać go [Rodrik D. 2003b]. Instytucje są kluczowe dla działalności 

gospodarczej, jej przewidywalności i efektywności, wspierają współpracę, podejmowanie 

kolektywnych działań czy wymianę informacji. Instytucje służą przełamywaniu barier rozwoju 

gospodarczego obszarów peryferyjnych, w tym także obszarów wiejskich [Rodrik D., 

Subramanian A., Trebbi F. 2002, Rodrik D. 2003a]. Dobór zaś odpowiedniego instrumentarium 

interwencji realizowanej przez instytucje wspiera przedsiębiorczość i innowacyjność 

przyczyniając się do przezwyciężania barier rozwoju.  

Perspektywa badawcza została wzbogacona o dorobek teorii wyboru publicznego (Public 

Choice Theory). Pozwoliło to analizować system wartości społecznych (np. bezpieczeństwo 

żywnościowe, przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, ochrona środowiska), 

stanowiących podstawę dla budowy ukierunkowania polityki rolnej i implementacji 

instrumentów pomocy finansowej. Analiza grup interesów dostarcza argumentów 

wskazujących, że instytucje nieefektywne czy umożliwiające pogoń za rentą polityczną (rent-

seeking institutions) mogą mieć negatywny wpływ na rozwój gospodarczy [Farole T., 

Rodriguez-Pose A., Storper M. 2009]. Koncepcja badań zasadza się także na silnych związkach 

między zaufaniem i rozwojem gospodarczym [Putnam R. D. 1993]. Kapitał społeczny ułatwia 

współpracę i wymianę informacji, jak również usprawnia przepływ wiedzy i innowacji 

[Fedyszak-Radziejowska B. 2006] w ramach sformalizowanych organizacji i stowarzyszeń.  

Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne funkcjonowania gospodarstw ekologicznych są dość 

słabo rozpoznane w literaturze przedmiotu. Wśród publikacji dotyczących rolnictwa 

ekologicznego większość opracowań porusza tematykę technologii stosowanych 

w gospodarstwach ekologicznych, oraz metod przestawiania z konwencjonalnego systemu 

uprawy na ekologiczny [Szymona J. 1997, Skórnicki H. 2004, Tyburski J., Żakowska-Biemans S. 

2007, Jankowska-Huflejt H. 2015].  
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Kolejnym aspektem rolnictwa ekologicznego poruszanym w literaturze jest jakość, 

standaryzacja i organizacja rynku produktów ekologicznych. Częstym zjawiskiem jest 

opisywanie gospodarstw ekologicznych jako tła do badań gospodarstw prowadzonych 

systemem integrowanym czy rolnictwa społecznie zrównoważonego oraz trwałego rozwoju 

gospodarstw [Stalenga J., Kuś J. 2007, Zegar J. S. 2001, Majewski E. 2009, Runowski H. 1996 i 

2004]. Polska literatura przedmiotu na ten temat datuje się na ogół na początek XXI wieku. 

Badania z zakresu ekonomiki gospodarstw ekologicznych skupiają się w głównej mierze na 

porównaniach osiąganych wyników ekonomicznych przez gospodarstwa ekologiczne i 

konwencjonalne z pominięciem uwarunkowań o społecznym charakterze [Stalenga J., Kuś 

2005, Buks J. 2004, Golinowska M. 2008, Nachtman G. 2007, 2009, 2012 i 2015, Nachtman G., 

Żekało M. 2009]. 

W badaniu zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sierpińską że „...W procesie analizy 

ekonomicznej wykorzystywany jest dorobek wielu dyscyplin naukowych… Najściślejsze jednak 

powiązania występują z szeroko pojętą rachunkowością … rachunkowość ma za zadanie 

odpowiednio rejestrować operacje gospodarcze i stworzyć podstawy liczbowe do oceny stanu i 

wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz jego powiązań finansowych ze światem 

zewnętrznym” [Sierpińska M., Jachna T. 2002], zespół badawczy zastosował interdyscyplinarne 

podejście wykorzystujące różne narzędzia i techniki badawcze.  

Wykorzystano bowiem dane zastane pozyskane zarówno z istniejących krajowych i 

zagranicznych źródeł, z systemu rachunkowości gospodarstw rolniczych Polski FADN oraz 

przeprowadzonych badań ankietowych na celowo dobranej próbie gospodarstw ekologicznych 

objętych tym systemem rachunkowości. Jak bowiem stwierdza Urban [1981], powołując się na 

porównywalność drugorzędną Haucka, „materiały liczbowe gospodarstw, które mają zostać 

między sobą porównane, są wówczas porównywalne, gdy: 

 zostały ujęte według jednolitych zasad; 

 zostały według jednolitych zasad opracowane. 

Zebranie materiału na podstawie jednolitości zasad zakłada stosowanie „znormalizowanej” 

rachunkowości rolnej”.  

Sierpińska [Sierpińska M., Jachna T. 2002, Eisele W. 1988], powołując się na literaturę zachodnią 

zaleca analizę porównawczą danych rachunkowości z co najmniej 3 do 5 lat. Założenia te 

spełniają dane zgromadzone w ramach systemu FADN. 
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1.1 Cel główny, cele szczegółowe, hipotezy i pytania badawcze 

Generalnie cele projektu wpisują się w zakres merytoryczny opracowanego przez MRiRW 

„Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 

2020”4. Wyniki projektu badawczego w formie wniosków i rekomendacji będą mogły stanowić 

ważny wkład w realizacje jego celów. Ponadto poprzez wypracowane wnioski mogą posłużyć 

do kształtowania skutecznych instrumentów wsparcia, umożliwiających zdynamizowanie 

rozwoju tej formy prowadzenia produkcji rolniczej, jako przyjaznej ekosystemowi. 

1.1.1 Cel główny projektu badawczego  

Rolnictwo ekologiczne, jako stosunkowo młody a zarazem korzystny z punktu widzenia 

dbałości o stan środowiska sposób prowadzenia produkcji rolniczej, napotyka na ścieżce 

rozwojowej szereg barier i ograniczeń o społecznym i ekonomicznym charakterze. Powoduje 

to niepełne wykorzystanie istniejącego potencjału endogennego. Rozpoznanie tego typu 

barier i ograniczeń i wypracowanie na tej podstawie aplikacyjnych rozwiązań stymulujących 

może zdynamizować rozwój rolnictwa ekologicznego, a równolegle poprawić sytuacje 

ekonomiczną i poziom uzyskiwanych dochodów przez rolników. W tej sytuacji główny cel 

projektu badawczego sformułowano jako: 

Zidentyfikowanie głównych uwarunkowań ekonomicznych i społecznych stymulujących oraz 

ograniczających rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. 

1.1.2 Cele szczegółowe projektu badawczego  

Rolnictwo ekologiczne nie jest jednorodnym agregatem. Gospodarstwa ekologiczne są 

zróżnicowane pod względem całej gamy parametrów i kryteriów, poczynając od wieku i 

wykształcenia kierowników gospodarstw, poprzez posiadany lub użytkowany potencjał 

wytwórczy w formie posiadanego majątku produkcyjnego, a w tym zasobów ziemi, aż do 

zajmowanego miejsca w ekologicznym łańcuchu żywnościowym, umożliwiającego osiąganie 

różnej wielkości dochodów w zależności od posiadanej siły przetargowej i działania w 

pojedynkę lub grupowo w zorganizowanych podmiotach.  

Aby poznać istotę funkcjonowania tak scharakteryzowanych gospodarstw ekologicznych, 

zrealizować cel główny projektu badawczego oraz przedstawić propozycje rozwiązań 

                                                           
4http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Ramowy-Plan-Dzialan-dla-Zywnosci-i-
Rolnictwa-Ekologicznego-w-Polsce, 24.01.2016 
 

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Ramowy-Plan-Dzialan-dla-Zywnosci-i-Rolnictwa-Ekologicznego-w-Polsce
http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Ramowy-Plan-Dzialan-dla-Zywnosci-i-Rolnictwa-Ekologicznego-w-Polsce
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mających mitygować wpływ aktualnie istniejących barier i ograniczeń rozwojowych 

zdefiniowano następujące cztery cele szczegółowe: 

1. Rozpoznanie uwarunkowań ekonomicznych i społecznych rozwoju rolnictwa ekologicznego 

w Polsce z punktu widzenia: siły ekonomicznej, typów, wielkości obszarowej oraz położenia 

gospodarstw w regionach FADN5 na tle ogółu gospodarstw uczestniczących w tym systemie 

rachunkowości gospodarstw rolnych.  

2. Zbadanie opinii rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne na temat różnych 

aspektów aktualnie prowadzonej oraz pożądanych zmian i korekt przyszłej polityki na rzecz 

rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

3. Zdefiniowanie mocnych i słabych stron rolnictwa ekologicznego, a także zagrożeń i szans 

dla jego rozwoju w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań jakościowych i ilościowych 

oraz istniejącą krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu (analiza SWOT). 

4. Wypracowanie wniosków i rekomendacji odnośnie rozwiązań systemowych wspierających 

rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. 

1.1.3 Hipotezy badawcze 

W ramach prac badawczych zaplanowano także do weryfikacji trzy następujące hipotezy 

badawcze: 

Hipoteza 1  

Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest główną stymulantą wzrostu liczby gospodarstw rolnych 

stosujących ekologiczne metody produkcji rolniczej w Polsce, a wsparcie finansowe tego 

sposobu produkcji rolnej stanowi podstawowy warunek jej kontynuowania.  

Hipoteza 2  

Efektywność ekonomiczna ekologicznej produkcji rolnej jest uzależniona od typu 

produkcyjnego i siły ekonomicznej gospodarstwa.  

Hipoteza 3 

Wzrost siły przetargowej gospodarstw ekologicznych w Polsce jest uzależniony od stopnia 

zorganizowania oraz aktywności stowarzyszeń i organizacji skupiających producentów 

ekologicznych, a także organizacji chroniących i promujących interesy konsumentów.  

                                                           
5 Według 4 makroregionów FADN jako jednorodnych jednostek terytorialnych. 



11 
 

1.1.4 Pytania badawcze 

Ponadto zespół wykonawców sformułował wielowątkowe pytania badawcze, które posłużyły 

jako drogowskazy w poszukiwaniu racjonalnych i zobiektywizowanych odpowiedzi na 

następujące sformułowane kwestie i problemy:  

1. Co było główną przyczyną wyboru przez producentów rolnych ekologicznej metody 

produkcji? 

2. Jaką rolę w podjęciu takiej decyzji odegrały instrumenty wsparcia oferowane w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej?  

2.1. Jak producenci ekologiczni oceniają system wsparcia rolnictwa ekologicznego w 

ramach WPR oraz poszczególne instrumenty finansowe?  

2.2. Czy istniejący w Polsce system wsparcia rolnictwa ekologicznego odpowiada na 

bieżące i przyszłe potrzeby oraz wyzwania stojące przed producentami 

ekologicznymi? 

2.3. Jaką rolą w systemie wsparcia oraz transferu wiedzy i innowacji do rolnictwa 

ekologicznym odgrywa doradztwo rolnicze w Polsce? 

3. Jakie najważniejsze czynniki ekonomiczne zadecydowały o wyborze ekologicznej metody 

produkcji rolniczej lub rezygnacji z niej? 

3.1. Jakie czynniki zewnętrzne zadecydowały o wyborze kierunku specjalizacji produkcji 

ekologicznej (typu produkcyjnego)? 

3.2. Jak posiadane zasoby własne i obrane strategie inwestycyjne wpłynęły na wybór 

kierunku specjalizacji produkcji? 

3.3. Jaką rolę odgrywa jakość otoczenia instytucjonalnego i infrastrukturalnego w rozwoju 

produkcji ekologicznej?  

3.4. Co w opinii producentów rolnych stanowi największą barierę rozwoju rolnictwa 

ekologicznego w Polsce? 

4. Jakie są najważniejsze czynniki społeczne decydujące o trwałości/kontynuacji prowadzenia 

gospodarstwa ekologicznego 

4.1. Jaką rolę w budowaniu siły ekonomicznej gospodarstwa odgrywa uczestnictwo 

producenta rolnego w działalności organizacji i stowarzyszeń ekologicznych? 

4.2. Jaką rolę w rozwoju rolnictwa ekologicznego na danym terenie odgrywają relacje z 

lokalną społecznością?  
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4.3. Jakie czynniki społeczne w opinii producentów rolnych stanowią największą barierę 

rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce? 

1.2 Metoda i narzędzia badawcze 

Sformułowane przez zespół badawczy cele, hipotezy i pytania badawcze stały się kośćcem 

merytorycznego zakresu pola badawczego projektu. Na tej podstawie przygotowano 

scenariusze do badań jakościowych, opracowano kwestionariusz do badań ankietowych oraz 

zaprojektowano zestaw zmiennych do pozyskania z systemu rachunkowości gospodarstw 

rolniczych Polski FADN dla gospodarstw objętych badaniami ankietowymi. 

W trakcie realizacji projektu, poza analizą danych zastanych i literatury przedmiotu, 

zrealizowano: 

 badania jakościowe, tj.: indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz zogniskowane 

wywiady grupowe (FGI) obejmujące planowaną liczbę i strukturę respondentów, 

głównych interesariuszy rolnictwa ekologicznego, w tym przede wszystkim: producentów 

ekologicznych posiadających certyfikat i będących w trakcie przestawiania produkcji na 

metody ekologiczne, producentów rolnych wykorzystujących konwencjonalne metody 

produkcji rolnej, przetwórców, organizacje i stowarzyszenia producentów, konsumentów, 

pozarządowych organizacji pro-środowiskowych, podmiotów prowadzących sprzedaż 

produktów ekologicznych, instytucji doradztwa rolniczego na poziomie ODR i CDR, 

podmiotów certyfikujących, samorządu terytorialnego; 

 badania ilościowe w formie ankiet przeprowadzonych z 84 rolnikami prowadzącymi w 

latach 2012-2014 wyłącznie certyfikowane gospodarstwa ekologiczne, zlokalizowane w 

czterech makroregionach FADN6; z uwagi na wymogi systemu FADN, przewidującego 

grupowanie co najmniej 15 gospodarstw, w szczegółowych analizach rozkład regionalny 

był wykorzystywany głownie do syntetycznej ilustracji badanych kwestii; 

 pozyskano dane z systemu rachunkowości gospodarstw rolniczych Polski FADN dla 

gospodarstw objętych badaniami ankietowymi, które posłużyły do dokonania 

charakterystyki tych gospodarstw oraz zaprezentowania osiąganych przez nie wyników 

ekonomicznych na tle całej zbiorowości gospodarstw uczestniczących w Polskim FADN 

według wybranych zmiennych dla tego systemu; 

                                                           
6 Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze 
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 przeprowadzono panel dyskusyjny poświęcony przedyskutowaniu najważniejszych 

wyników badań oraz wypracowanych wniosków i rekomendacji dla kreowania polityki 

rolnej wobec ekologicznego sektora rolno-spożywczego z udziałem naukowców 

posiadającymi bogaty dorobek badawczy i piśmienniczy w kwestiach dotyczących 

ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju wsi i rolnictwa, 

pozwalający m. in. zweryfikować wynikające z badań wnioski i rekomendacje oraz 

wprowadzić korekty do przygotowanej analizy SWOT.  

Dane ilościowe pozyskane z systemu rachunkowości rolnej Polskiego FADN, jednolite pod 

względem metodycznym, informacje i opinie rolników prowadzących gospodarstwa 

ekologiczne zgromadzone w wyniku realizacji badania ankietowego, wzbogacone i 

uzupełnione wynikami badań jakościowych (FGI i IDI), pozwoliły na zbadanie powiązań 

potencjału gospodarstw ekologicznych z osiąganymi przez nie wynikami ekonomicznymi oraz 

sformułowanie wniosków oraz rekomendacji odnośnie zmian i korekt służących uproszczeniu 

realizowanej polityki wobec ekologicznego sektora rolno-spożywczego.  

W efekcie końcowym pozyskane opinie i stanowiska pozwoliły zweryfikować postawione 

hipotezy, a co z tym bezpośrednio się wiąże osiągnąć pierwotnie założony cel główny i cele 

szczegółowe badania. Głos ten wpisuje się w trwającą aktualnie dyskusję nad kształtem 

przyszłej WPR po 2020 roku i może być w niej wykorzystywany. 
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2. Rolnictwo ekologiczne w świecie i w Unii Europejskiej 

2.1 Rolnictwo ekologiczne w skali globalnej 

Poważnym problemem utrudniającym analizy rozwoju rolnictwa ekologicznego w skali 

planetarnej jest niedostatek danych statystycznych. Istotną wadą istniejących danych jest 

zróżnicowanie metodologii ich zbierania w różnych krajach, często uniemożliwiające 

dokonywanie porównań i wyciąganie wniosków. Na podstawie poniżej przedstawionych 

danych można stwierdzić, że najlepiej pod tym względem prezentuje się Europa, gdzie w 

praktyce prawie wszystkie kraje, z wyjątkiem jednego, zbierają dane statystyczne dotyczące 

rolnictwa ekologicznego [tab. 2.1]. 

 
Tablica 2.1. Liczba krajów zbierających dane statystyczne dotyczące rolnictwa ekologicznego 
według części świata. 

Region Kraje zbierające dane 
statystyczne 

Liczba krajów na region Udział krajów dostarczających 
dane statystyczne [w %] 

Afryka 41 56 73 

Azja 41 49 84 

Europa 48 49 98 

Ameryka Łacińska i 
Karaiby 

33 46 72 

Ameryka Północna 3 5 60 

Oceania 13 25 52 

Razem 179 230 78 

Źródło: FIBL survey 2017. 

Rosnące zainteresowanie rozwojem rolnictwa ekologicznego w skali całego świata potwierdza 

systematyczny wzrost liczby krajów, które gromadzą odpowiednie statystyki. W latach 1999-

2015 ich liczba zwiększyła się blisko dwu i półkrotnie [ryc.2.1]. 

 
Rycina 2.1. Wzrost liczby krajów zbierających dane statystyczne dotyczące rolnictwa ekologicznego 
w latach 1999-2015 

 

Źródło: FIBL -IFOAM-SOEL surveys 1999-2015. 
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W skali świata zdecydowanie przewodzi Oceania7, zarówno pod względem wielkości areału 

pod uprawami ekologicznymi, jak i udziałem w ogólnej powierzchni uprawianych gruntów. 

Relatywnie dużym potencjałem legitymuje się w tym względzie Europa, natomiast 

stosunkowo niskie zaangażowanie użytków rolnych w produkcję ekologiczną notuje się w 

Afryce, Ameryce Północnej i Azji [tab. 2.2].  

 

Tablica 2.2. Powierzchnia gruntów uprawianych przez gospodarstw ekologiczne, w tym w fazie 
konwersji oraz udział w powierzchni pod uprawami ekologicznymi ogółem według części świata 

Region Powierzchnia pod uprawami 
ekologicznymi [w tys. ha] 

Udział w powierzchni pod uprawami 
ekologicznymi w skali świata [w %] 

Afryka 1 683,5 3 

Azja 3 965,3 8 

Europa 12 716,9 25 

Ameryka Łacińska 6 744,7 13 

Ameryka Północna 2 973,8 6 

Ocenia 22 838,5 45 

Razem 50 919,0 100 

Źródło: FIBL survey 2017. 

 

Pomimo relatywnie szybkiego tempa wzrostu powierzchni wykorzystywanej przez rolnictwo 

ekologiczne w skali światowej, wyrażające się w blisko pięciokrotnym jej zwiększeniu w latach 

1999 – 2015 [ryc. 2.2] oraz systematycznie rosnącej świadomości społeczeństw, decydentów, 

a także rolników o narastającej potrzebie, a wręcz konieczności zmiany sposobu prowadzenia 

produkcji rolniczej przez dominującą część producentów oraz konwersji na metody przyjazne 

środowisku, rolnictwo ekologiczne, statystycznie rzecz ujmując, angażuje współcześnie 

zaledwie niewielki ułamek areału wykorzystywanego do produkcji rolniczej w wymiarze 

światowym [tab. 2.3]. 

 

 

 

 

                                                           
7 W zasadzie są to grunty położone prawie w całości w Australii. 
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Rycina 2.2. Wzrost powierzchni pod uprawami ekologicznymi w latach 1999-2015 [w mln ha] 

 

Źródło: Willer Helga and Julia Lernoud (Eds) (2017) The World of Organic Agricultural. Statistics and Emerging 
Trends 2017. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, IFOAM - Organics International, Bonn. Version 
1.3 of 20 February 20, 2017. 

 

Tablica 2.3. Powierzchnia pod uprawami ekologicznymi i jej udział w całkowitej powierzchni użytków 
rolnych według części świata 

Region Powierzchnia pod uprawami 
ekologicznymi [w tys. ha] 

Udział w całkowitej powierzchni 
użytków rolnych [w %] 

Afryka 1 683,5 0,1 

Azja 3 965,3 0,2 

Europa 12 716,9 2,5 

Ameryka Łacińska 6 744,7 0,9 

Ameryka Północna 2 973,8 0,7 

Ocenia 22 838,5 5,4 

Razem 50 919,0 1,1 
Źródło: FIBL survey 2017. 
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Tablica 2.4. Powierzchnia ekologicznie użytkowanych gruntów rolnych i jej zmiany według grup 
krajów europejskich 

Grupa krajów Powierzchnia 
EKO użytków 

rolnych 
[w tys. ha] 

Udział 
powierzchni EKO 

w powierzchni 
użytków rolnych 

ogółem[w %] 

Przyrost 
powierzchni EKO 

w latach 
2014-2015 [w %] 

Przyrost 
powierzchni EKO 

w latach 2006-
2015 [w %] 

EU 11 188,3 6,2 7,8 65,0 

EU 15 8 729,6 6,8 9,6 58,0 

EU 13 2 458,7 4,8 1,7 102,0 

Kraje kandydujące  508,1 1,1 0 299,0 

EFTA 195,8 4,9 0 16,0 

Inne kraje 824,9 0,3 23,3 221,0 

Razem 12 717,0 2,5 8,2 74,0 
Źródło: FIBL survey 2017. 

 

2.3 Rolnictwo ekologiczne w Polsce 

Po okresie dynamicznego rozwoju rolnictwa ekologiczne w Polsce8 w latach 2004-2013 w 

kolejnych dwóch latach (2014-2015) zanotowano odwrotną tendencję, charakteryzującą się 

spadkiem liczby podmiotów uczestniczących w tym systemie [ryc. 2.3]. Wynikało to głównie z 

gwałtownego spadku liczby ekologicznych producentów rolnych [ryc. 2.4] oraz w jeszcze 

większym stopniu spadkiem powierzchni użytków ekologicznych w Polsce [ryc. 2.6]. 

 

Rycina 2.3. Liczba producentów ekologicznych w Polsce w latach 2004-2016 

 

Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016  

                                                           
8 Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, art. 2, pkt 2 Ustawy o rolnictwie ekologicznym do producentów 
ekologicznych zalicza się: ekologicznych producentów rolnych, producentów prowadzących działalność w 
zakresie przygotowania, importerów produktów ekologicznych z państw trzecich, producentów prowadzących 
działalność w zakresie wprowadzania produktów ekologicznych do obrotu, producentów prowadzących 
działalność w zakresie akwakultury, producentów prowadzących działalność w zakresie zbioru ze stanu 
naturalnego, pszczelarzy oraz dostawców ekologicznego materiału siewnego i wegetatywnego materiału 
rozmnożeniowego. 
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Rok 2016 przyniósł ponowne zwiększenie liczby producentów ekologicznych co wynikało 

zarówno ze zwiększenia liczby ekologicznych producentów rolnych, jak i podmiotów 

zajmujących się przygotowaniem. 

 

Rycina 2.4. Liczba ekologicznych producentów rolnych w Polsce w latach 2004-2016 

 

Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016 

 

Proces ten nie dotyczył podmiotów zajmujących się przygotowaniem, których liczba ulegała 

systematycznemu wzrostowi w kolejnych latach [ryc. 2.5].  

 

Rycina 2.5. Liczba podmiotów ekologicznych zajmujących się przygotowaniem w Polsce w latach 
2004-2016 

 

Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016 
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Silny spadek powierzchni użytków ekologicznych był zapewne skutkiem dwojakich przyczyn. 

Po pierwsze zakończeniem pięcioletnich zobowiązań przez duże obszarowo gospodarstwa i 

jednoczesnej rezygnacji z kontynuowania ekologicznej metody produkcji. Po drugie 

wprowadzeniem degresywności stawki płatności wraz ze wzrostem obszaru co także było 

przyczyną rezygnacji rolników prowadzących duże obszarowo gospodarstwa [ryc. 2.6]. 

 

Rycina 2.6. Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce w latach 2004-2016 [w ha] 

 

Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016 

 

W strukturze gospodarstw ekologicznych zdecydowanie dominowały w latach 2015 i 2016 

gospodarstwa prowadzące wyłącznie produkcję roślinną, odpowiednio 81,2% i 83,2% [tab. 

2.5]. 

 

Tablica 2.5. Liczba i struktura gospodarstw ekologicznych w Polsce w latach 2015-2016 według 
rodzaju produkcji 

Gospodarstwa ekologiczne 2015 2016 

Liczba Struktura Liczba Struktura 

Prowadzące wyłącznie 
produkcję roślinną 

18 097 81,2 18 669 83,2 

Prowadzące produkcję roślinną 
i zwierzęcą  

4 180 18,8 3 766 16,8 

W tym prowadzące 
równocześnie produkcję 
ekologiczną i nie ekologiczną 
(roślinną i/lub zwierzęcą) 

9 129 41,0 11 045 49,2 

Ogólna liczba gospodarstw 22 277 100,0 22 435 100,0 

Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016 
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W strukturze użytkowania gruntów nie zachodziły w tych latach większe zmiany. Nadal 

dominowały rośliny uprawiane na pasze oraz łąki i pastwiska, których udział w powierzchni 

całkowitej zmniejszył się z 62,7% w 2015 r. do 57,8% w roku 2016. Zwiększył się natomiast 

udział warzyw z 7,0% do 9,7% oraz roślin przemysłowych z 1,1% do 2,5% [tab. 2.6]. 

 

Tablica 2.6. Struktura ekologicznych użytków rolnych w Polsce w latach 2015-2016 [w %] 
Kategoria uprawy 2015 2016 

Rośliny na pasze 35,5 32,2 

Łąki i pastwiska 27,2 25,6 

Zboża 17,5 18,9 

Uprawy sadownicze i jagodowe 8,0 6,6 

Warzywa 7,0 9,7 

Rośliny strączkowe na suche ziarno 1,8 2,3 

Rośliny przemysłowe 1,1 2,5 

Pozostałe uprawy 1,6 1,9 

Ziemniaki 0,3 0,3 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016 

 

Wielkość produkcji zwierzęcej z punktu widzenia rynkowego była niewielka [tab. 2.7]. 

Tablica 2.7. Stan i zmiany liczebności inwentarza ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016 [w 
sztukach] 

Inwentarz [w sztukach fizycznych] 2015 2016 Zmiany [w %] 
Bydło mięsne 9 144 8 433 92,2 

Krowy mleczne 11 106 11 864 106,8 

Brojlery 31 885 36 337 114,0 

Kury nioski 139 222 179 764 129,1 

Trzoda chlewna 6 309 4 449 70,5 

Owce 25 754 19 474 75,6 

Kozy 3 268 3 519 107,7 

Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016 

 

2.4 Rynek produktów ekologicznych w Europie i na świecie 

Wzrostowi powierzchni upraw ekologicznych towarzyszył szybki wzrost wartości sprzedaży 

detalicznej. W latach 2000-2015 zanotowano ponad czterokrotne zwiększenie rynku na te 

produkty tak w UE (z 6,5 do 27,1 mld Euro), jak i w całej Europie (z 7,0 do 29,8 mld Euro) [ryc. 

2.7]. Prawdopodobne podtrzymanie dotychczasowego trendu w najbliższych latach stwarza 

sprzyjające warunki do ekspansji dla polskiego sektora ekologicznego w rolnictwie. 
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Rycina 2.7. Wzrost wartości sprzedaży detalicznej produktów ekologicznych w UE na tle Europy w 
latach 2000-2015 [w mld Euro] 

 

Źródło: FIBL-AMI surveys 2006-2017. 

 

Jeszcze szybszy wzrost zanotowano na globalnym rynku rolniczych produktów ekologicznych, 

który zwiększył się w latach 2000-2015 z 17,9 mld USD do 81,6 mld USD, a więc 4,6 razy [ryc. 

2.8]. 

 

Rycina 2.8. Wzrost wartości globalnego rynku rolniczych produktów ekologicznych w latach 2000-
2015 [w mld USD] 

 

Źródło: FIBL-AMI surveys 2006-2017. 
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Dominujący udział w ujmowanym wartościowo światowym rynku ekologicznych produktów 

żywnościowych zajmowało w 2015 roku USA - około 44%, kolejne pod względem były Niemcy 

z udziałem nieco ponad 10,5% [ryc. 2.9]. 

 

Rycina 2.9. Wartość rynku rolniczych produktów ekologicznych w wybranych krajach w 2015 roku 
[w mld USD] 

 

Źródło: FIBL-AMI surveys 2006-2017. 
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Europy. Przy czym najwyższe spożycie zanotowano w Szwajcarii (262 euro), natomiast w USA 

było to prawie 2,4 razy mniej – 111 euro. Relatywnie duże zróżnicowanie poziomu wydatków 

na konsumpcję żywnościowych produktów ekologicznych w krajach o zbliżonym poziomie 

rozwoju i dochodów przypadających na mieszkańca świadczy o dużym potencjale 
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Rycina 2.10. Kraje z największym spożyciem żywności ekologicznej na osobę w 2015 roku [w euro] 

 
Źródło: FIBL-AMI survey 2017. 

 

Wartość sprzedaży detalicznej żywności ekologicznej wzrosła w Europie w latach 1999-2015 

blisko pięciokrotnie. W tym samym czasie powierzchnia upraw wzrosła około dwu i półkrotnie. 

Dane te wyraźnie wskazują na istnienie w Europie luki podażowej na rynku żywności 

ekologicznej. W warunkach szybko wzrastającego popytu stwarza to dużą przestrzeń na 

rozwój produkcji ekologicznej w Europie i wypieranie z rynku eksporterów z krajów trzecich. 

Jest to też duża szansa dla polskiego ekologicznego sektora rolno-żywnościowego [tab. 2.11]. 

 

Rycina 2.11. Wzrost powierzchni upraw ekologicznych oraz sprzedaży detalicznej żywności 
ekologicznej w Europie w latach 1999-2015 [w %] 

 

Źródło: FIBL-AMI surveys 2006-2017. 
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Podobne ukierunkowanie zmian podaży i areału upraw ekologicznych można zaobserwować w skali 

globalnej. Wzrost konsumpcji żywności ekologicznej wyprzedza przyrost powierzchni pod uprawami. 

Potwierdza to istnienie możliwości ekspansji polskich ekologicznych produktów rolno-żywnościowych 

na praktycznie na rynki całego świata [tab. 2.12]. 

 

Rycina 2.12. Wzrost globalnej powierzchni upraw ekologicznych oraz wartości rynku żywności 
ekologicznej w latach 2000-2015  

 

Źródło: Organic Monitor oraz FIBL-AMI surveys 2002-2017. 
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3. Rolnictwo ekologiczne przedmiotem Wspólnej Polityki Rolnej  

3.1 Ewolucja pro-środowiskowego ukierunkowania Wspólnej Polityki Rolnej 

Wspólna Polityka Rolna dopiero po 20 latach funkcjonowania, poprzez stosowane 

mechanizmy i instrumentarium, zaczęła z większą wagą dostrzegać problemy środowiskowe i 

oddziaływać pozytywnie na stan zasobów naturalnych będących w posiadaniu i użytkowaniu 

rolników. W kolejnych latach problematyka ta stała się jednym z głównych i coraz silniej 

artykułowanych nurtów w ewoluującej WPR, ukierunkowanych na realizację wspólnotowych 

celów związanych z przeciwdziałaniem niekorzystnemu oddziaływaniu produkcji rolniczej na 

środowisko. W ostatnich latach szczególnie duży nacisk jest kładziony na ograniczanie 

negatywnych skutków i adaptację do zmian klimatu, ochronę bioróżnorodności oraz 

zmniejszenie zanieczyszczenia wody i powietrza. W odniesieniu do produkcji rolniczej 

szczególnie istotnym zagadnieniem jest potrzeba zintensyfikowania działań odnośnie ochrony 

gleb, jako niemobilnego i podlegającego procesowi kurczenia się dobra publicznego9. 

Pamiętać jednak należy, że podnoszenie na coraz wyższy poziom standardów związanych z 

ochroną środowiska przyrodniczego generuje coraz wyższe koszty po stronie rolników. 

Sytuacja taka może prowadzić do powstawania ograniczeń w korzystaniu z istniejącego 

potencjału rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W końcowym efekcie negatywnie wpływając na 

poziom dochodów uzyskiwanych przez rolników może prowadzić do pojawienia się swoistej 

konkurencji pomiędzy celami produkcyjnymi i środowiskowymi. Odpowiedzią na tak 

zarysowany dylemat musi być odpowiednio sformatowana do realizacji planowanych celów 

polityka rolna integrująca cele produkcyjne i środowiskowe.  

Wyzwaniu temu w coraz większym stopniu odpowiada WPR, ukierunkowana na realizację 

celów środowiskowych. Tym sposobem WPR wpisuje do swojej pragmatyki zasadę 

zrównoważonego rozwoju. W przypadku rolnictwa polegającą na dążeniu do wytwarzania 

stabilnej i opłacalnej ekonomicznie oraz akceptowalnej społecznie produkcji w sposób 

niezagrażający środowisku przyrodniczemu [Harasim i in. 2014].  

Objęcie zasadami zrównoważonego rozwoju wszystkich sektorów gospodarki zostało 

oficjalnie usankcjonowane w dniach 25-27 września 2015 r. w trakcie szczytu ONZ w sprawie 

Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. W trakcie szczytu, w którym uczestniczyli przywódcy 

                                                           
9 Kwestia ta dotyczy głównie zapobiegania erozji, zrównoważonego gospodarowania składnikami pokarmowymi 
oraz bilansu materii organicznej. 
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większości krajów świata, przyjęto dokument pt. „Przekształcanie naszego świata: Agenda na 

Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Dokument ten zawiera 17 celów i 169 celów 

szczegółowych zrównoważonego rozwoju, dotyczy kluczowych a zarazem wrażliwych 

społecznie kwestii, takich jak np.: ubóstwo, nierówność, bezpieczeństwo żywnościowe, 

zdrowie, zrównoważona konsumpcja i produkcja, wzrost, zatrudnienie, infrastruktura, 

zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, oceany, zmiany klimatyczne i równość płci. 

Część z wyżej wymienionych celów dotyczy tzw. triady surowcowej, do której zaliczamy 

żywność, wodę i klimat.  

W tym miejscu należy podkreślić, że Komisja Europejska szybko ustosunkowała się do 

uzgodnień szczytu i zapowiedziała wkomponowanie 10 z 17 celów w cele i propozycje 

przyszłych regulacji dotyczących WPR po 2020 roku. Są to: 

1. Zlikwidowanie ubóstwa. 

2. Zlikwidowanie głodu. 

3. Czysta woda i sanitacja wsi. 

4. Czysta i dostępna energia. 

5. Przyzwoite miejsca pracy i wzrost ekonomiczny.  

6. Przemysł, innowacyjność i infrastruktura. 

7. Zrównoważone miasta i lokalne społeczności. 

8. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.  

9. Działania klimatyczne. 

10. Ekosystemy związane z zarządzaniem gruntami rolnymi. 

Po początkowym okresie funkcjonowania WPR, kiedy to była ona ukierunkowana głównie na 

zapewnienie zaopatrzenie EWG w żywność, wsparcie przemian strukturalnych w rolnictwie i 

stopniowy wzrost efektywności wytwarzanej produkcji rolniczej, znaczącym zwrotem w 

ukierunkowaniu tej polityki była reforma MacSharry’ego z 1992 roku. Reforma w znacznym 

stopniu rozszerzyła zakres oddziaływania WPR na zagadnienia związane z ochroną środowiska 

przyrodniczego oraz rozwojem obszarów wiejskich. W związku z ogromnymi nadwyżkami 

produkcyjnymi i kosztami ponoszonymi na magazynowanie WPR została ukierunkowana na 

ekstensyfikację rolnictwa i równocześnie na zwiększenie roli rolników w działaniach na rzecz 

ochrony środowiska. Dalszą reorientację ukierunkowania WPR zawierał zaprezentowany w 

1997 r. przez Komisję Europejską dokument pt. Agenda 2000. W dokumencie tym, jako jeden 

z najważniejszych celów WPR została wskazana ochrona środowiska. Co nie mniej ważne, po 
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raz pierwszy w ramach WPR tak mocno zaznaczono wagę rozwoju obszarów wiejskich (II filar 

WPR), który był przedstawiany jako równorzędny w stosunku do płatności bezpośrednich i 

regulacji rynkowych (I filar WPR). Emanacją wzrostu znaczenia konkretnych działań na rzecz 

środowiska przyrodniczego zawartych w II filarze było włączenie nowego instrumentu do WPR 

w postaci programu rolno-środowiskowego.  

W ramach tzw. reformy Fischlera z 2003 r. wzmocnione zostało instrumentarium II filara WPR 

ukierunkowane na ochronę środowiska przyrodniczego. W I filarze szczególne znaczenie miało 

wprowadzenie tzw. zasady wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance), mającej sprzyjać 

zwiększenia stopnia zrównoważenia produkcji rolniczej. Zasada ta stała się kryterium 

uzależniającym otrzymywanie przez rolnika dopłat bezpośrednich od spełnienia 

zdefiniowanych wymogów odnośnie m.in.: standardów ochrony środowiska, zdrowotności 

ludzi, zwierząt i roślin.  

Przeprowadzony w 2008 r. średniookresowy przegląd (ang. Health Check) WPR nie 

wprowadzał nowych rozwiązań do WPR, natomiast skupiał się na wzmocnieniu ustaleń i 

rozwiązań przedstawionych w Agendzie 2000. 

Następnym mocnym akcentem w kierunku nadania silniejszego znaczenia celom 

środowiskowym w WPR było wprowadzenie do I filara tzw. zazielenienia (ang. greening) w 

perspektywie finansowej 2014-2020. Działanie to ma na celu pogłębienie orientacji WPR na 

cele środowiskowe i wiąże się z wdrażaniem praktyk rolniczych (dywersyfikacja upraw, 

utrzymanie TUZ, utrzymanie obszarów proekologicznych - EFA) korzystnych dla klimatu i 

środowiska. Do spełniania kryterium zazielenienia z zasady są zobowiązani wszyscy rolnicy 

uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej. W szczególnych przypadkach regulacje unijne 

przewidują odstępstw od obowiązku ich stosowania. 

W II filarze WPR (PROW 2014-2020) istotnym nowym rozwiązaniem w stosunku do 

poprzedniego okresu programowania było wyodrębnienie rolnictwa ekologicznego z grupy 

działań rolnośrodowiskowych, jako samodzielnego działania. 

3.2 Potencjalne kierunki zmian pro-środowiskowego ukierunkowania Wspólnej Polityki 

Rolnej po roku 2020 

Potencjalne kierunki zmian WPR wyznacza w dużej mierze praktyczne zaaprobowanie przez 

zdecydowaną większość przywódców w skali całego świata, w tym unijnych, konieczności 

uwzględnienia celów zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 r., uzgodnień ze szczytu 

klimatycznego COP21 z Paryża z grudnia 2015 r. oraz konferencji z CORK 2.0, dotyczących w 
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szczególności: zarządzania zasobami naturalnymi, mitygowania zmian klimatycznych i ochrony 

środowiska. 

Zasadnicze pytanie aktualnie dotyczy konkretnego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po roku 

2020, w tym znaczenia i zakresu zawartych w niej działań na rzecz ochrony klimatu i 

środowiska przyrodniczego. Nie ulega wątpliwości, że podstawowy paradygmat dalszego 

rozwoju społeczno-ekonomicznego całej UE, w tym również wsparcia w ramach WPR, będzie 

opierać się na zasadach zrównoważenia. Jednoznacznie wskazują na to dokumenty 

programowe Komisji Europejskiej, która zobowiązała się do podjęcia kolejnych kroków na 

rzecz „zrównoważonej przyszłości Europy”. W świetle tych założeń jako główne zagrożenia 

rozwoju świata, w tym UE, wskazywane jest wyczerpywanie zasobów naturalnych oraz 

pogorszenie stanu środowiska. Czynniki te przekładają się na pustynnienie obszarów rolnych, 

suszę, ograniczenie potencjału produkcyjnego gleb, zmniejszenie bioróżnorodności oraz 

rosnące niedobory wody słodkiej. Nie mniej istotne są w tym kontekście zmiany klimatyczne i 

bezpośrednio z tym związane podnoszenie się średniej temperatury oraz poziomu wód, 

zakwaszenie oceanów itd. [KE, 2016]. 

Wymienione fakty pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa sądzić, że w perspektywie 

kolejnego okresu programowania może nastąpić dalsza reorientacja polityki UE w kierunku 

zwiększenia dbałości o środowisko przyrodnicze i klimat. W odniesieniu do WPR należy 

zauważyć, że dotychczas wspierała ona głównie cele produkcyjne i restrukturyzację rolnictwa 

w kierunku wzrostu specjalizacji i towarowości produkcji. W opinii Komisji Europejskiej 

podejście takie jest nie do utrzymania w dalszej perspektywie i nie będzie respektowane przez 

społeczeństwo, głównie ze względu na pogłębiające się dysproporcje społeczne na obszarach 

wiejskich, pogorszenie jakości żywności oraz niekorzystne oddziaływanie rolnictwa na 

środowisko. W związku z tym zakłada się, że w przyszłości większy nacisk zostanie położony na 

zapobieganie depopulacji obszarów wiejskich, wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, 

poprawę jakości żywności, rolnictwo niskoemisyjne, ograniczenie ryzyka produkcyjnego oraz 

ochronę środowiska i krajobrazu.  

Nasilająca się krytyka wskazuje na prawdopodobne zmniejszenie wielkości wsparcia z tytułu 

płatności bezpośrednich związanych z powierzchnią [KE, 2016]. Wynika to z coraz 

powszechniej artykułowanego poglądu, że system płatności bezpośrednich jest nieskuteczny, 

nieefektywny i niesprawiedliwy. W dyskusji podkreśla się jednak, że potencjalne przyszłe 
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reformy obok zrównoważenia środowiskowego powinny nadal zapewniać stabilność 

dochodową i efektywność ekonomiczną gospodarstw rolnych w UE [Buckwell A. et al. 2017]. 

W świetle Komunikatu z 2017 r.10, Komisja Europejska postrzega przyszłą WPR jako politykę 

opartą na trwałej orientacji rynkowej, uwzględniającą wymogi ochrony środowiska, 

podejmującą działania łagodzące skutki zmian klimatycznych i zapewniającą żywotność 

obszarom wiejskim. W konsekwencji polityka będzie miała za zadanie kłaść główny nacisk na 

następujące cele: 

 promowanie rolnictwa inteligentnego (SMART) poprzez podniesienie 

konkurencyjności i innowacyjności, przy jednoczesnym zapewnieniu 

zrównoważonego rozwoju i zapewnieniu usług ekosystemowych, 

 promowanie rolnictwa odpornego na wahania dochodów (RESILENT) poprzez 

łagodzenie ich skutków oraz wzmocnieniem pozycji rolników w łańcuchu 

żywnościowym, 

 wspieranie tętniącej życiem gospodarki wiejskiej (VIBRAT) poprzez sprzyjanie 

wzrostowi gospodarczemu, zwiększanie poziomu zatrudnienia na obszarach wiejskich 

oraz odmłodzenia populacji rolników, 

 budowanie więzi i integrowanie z innymi politykami unijnymi (BRIDGES), w 

szczególności w zakresie: ochrony środowiska, zmian klimatycznych, zatrudnienia, 

spraw społecznych, edukacji, bezpieczeństwa żywności i łańcucha dostaw, żywienia, 

zdrowia publicznego, spójności prawa konkurencji, handlu, badań i innowacyjności 

oraz migracji, 

 polepszania zarządzania (GOVERNANCE) dużą różnorodnością rolnictwa w UE, 

uproszczenie WPR i wdrożenie efektywnych kosztowo narzędzi, przy jednoczesnym 

zwiększeniu ukierunkowania na osiągane wyniki. 

3.3 Wybrane stanowiska i ekspertyzy odnośnie przyszłej WPR 

W celu zarysowania głównych nurtów w toczącej się dyskusji nad kształtem WPR po 2020 roku 

przedstawiamy poniżej w skrótowej formie pięć jak się wydaje najważniejszych propozycji 

przygotowanych przez czołowych ekspertów i ośrodki opiniodawcze. 

                                                           
10 Komunikat Komisji Europejskiej z 2 lutego 2017 r. (Communication on Modernising and Simplifying Common 
Agricultural Policy). 
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3.3.1 Stanowisko Karla Falkenberg’a11 

Na początku 2016 roku swoja wizję przyszłych zmian w politykach unijnych, w tym w WPR, 

przedstawił Karl Falkenberg [2016]. Stwierdzając, że możliwości rozwojowe napotykają na 

planetarne bariery, lokuje swoja wizję w kategoriach pogłębienia podejścia odpowiadającego 

paradygmatowi rozwoju zrównoważonego. W ten sposób jego koncepcja jest w pełnej 

zgodności z celami Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ. 

Przedstawiając swoje stanowisko na temat kształtu przyszłej WPR stanowczo opowiada się za 

nadaniem zdecydowanie większej wagi zasadom zrównoważonego rozwoju w procesie jej 

kreowania. Ponadto wyraża pogląd o konieczności zintensyfikowania wsparcia na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich kosztem zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na 

płatności bezpośrednie. 

Przyszłość unijnego rolnictwa i sektora żywnościowego postrzega poprzez pryzmat 

powszechnego wdrożenia pięciu następujących zasad zrównoważonego rozwoju 

promowanych przez FAO: 

1. Poprawa efektywności wykorzystania zasobów naturalnych jako podstawa dla 

zrównoważonego rolnictwa. 

2. Stan zrównoważenia wymaga bezpośrednich działań konserwujących, chroniących i 

poprawiających stan zasobów naturalnych. 

3. Rolnictwo, które nie chroni ani nie poprawia wiejskich źródeł utrzymania, 

sprawiedliwości i dobrobytu jest niezrównoważone. 

4. Zwiększona odporność ludzi, społeczności i ekosystemów jest kluczowa dla 

zrównoważonego rolnictwa. 

5. Zrównoważona żywność i rolnictwo wymagają odpowiedzialnych i efektywnych 

mechanizmów rządzenia.  

Dotychczas realizowaną WPR Falkenberg ocenia negatywnie, wskazując że doprowadziła do 

głębokich zróżnicowań dochodów czyniąc rolnictwo sektorem głębokich nierówności 

społecznych. WPR jest jego zdaniem polityką niezwykle skomplikowaną i złożoną. Wskutek 

wyczerpywania się zasobów stoi ona przed wyzwaniami jak w wystarczającym stopniu 

realizować podstawowe funkcje związane z: wyżywieniem, ochroną bioróżnorodności, 

zasobów powietrza, wody i gleb. I właśnie te wymienione kwestie powinny stać się jego 

                                                           
11 Starszy doradca ds. zrównoważonego rozwoju przewodniczącego Komisji Europejskiej Juncker’a. 
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zdaniem osnową przyszłej WPR, gdyż są w pełni kompatybilne z celami Agendy 

Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ.  

Już aktualnie realizacji tak sformułowanych celów służą wdrażane programy pilotażowe 

zorientowane na zintegrowane korzystanie z zasobów naturalnych w procesach 

produkcyjnych, zapewniające tym samym osiąganie większych efektów środowiskowych, 

społecznych i ekonomicznych. Programy te charakteryzują się tzw. podejściem 

agro-ekologicznym, wykorzystującym synergię zachodzącą między roślinami, zwierzętami, 

ludźmi i środowiskiem. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest w tym przypadku 

korzystanie z innowacyjnych rozwiązań oraz wykorzystywanie najnowszej wiedzy. 

3.3.2 Propozycja prezentowana w ramach prezydencji holenderskiej12 

Propozycja została przedstawiona w trakcie holenderskiej prezydencji w pierwszym półroczu 

2016 roku. Autorzy opracowania proponują przekształcenie nowej WPR we Wspólną Politykę 

Rolną i Żywnościową (WPRŻ), ukierunkowaną na wzmocnienie aktorów w całym łańcuchu 

żywnościowym.  

Zgodnie z propozycją, WPRŻ składać się miałaby z pięciu filarów13. Co jest istotne z punktu 

widzenia niniejszego opracowania, drugi filar tak zreformowanej WPR byłby zorientowany na 

wsparcie finansowe usług świadczonych prze rolników na rzecz ekosystemu. Jednakże 

płatności te byłyby ukierunkowane na konkretnie i precyzyjnie sformułowane cele oraz ściśle 

zdefiniowane stawki i formy płatności. 

Warto podkreślić, że autorzy krytycznie odnoszą się do propozycji opowiadających się za 

wprowadzeniem jednolitej stawki płatności na hektar (flate rate) w całej UE. Podważając sens 

ekonomiczny takiego rozwiązania wyrażają pogląd, że w sytuacji istniejącego dużego 

zróżnicowania produktywności ziemi, wartości ziemi i kosztów opłaty pracy pomiędzy krajami 

członkowskimi UE mogłoby to prowadzić do występowania perturbacji na rynkach rolnych.  

W końcowej konkluzji autorzy apelują o podjęcie zaproponowanych działań zmieniających 

WPR w WPRŻ. Ma to na celu stworzenie silnego i odpornego na kryzysy sektora rolno-

żywnościowego w UE, gotowego na podołanie wielkim współczesnym wyzwaniom. Miałby to 

być sektor rolno-żywnościowy oparty na bio-ekonomii, zapewniający dostarczanie wysokiej 

                                                           
12 Fresco L. O., Poppe K. J., 2016 
13 Te pięć filarów to: A – wsparcie dochodów, B – usługi na rzecz ekosystemu, C – rozwój obszarów wiejskich, D 
– żywność i zdrowie, E – monitoring i badania.  
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jakości i bezpiecznej żywności, łagodzący zachodzące zmiany klimatyczne, chroniący 

bioróżnorodność i krajobraz, a zarazem niwelujący występujące zróżnicowanie poziomu 

rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu terytorialnym.  

3.3.3 Propozycje francuskiego think-tank’u Momagri14 

Przedstawiona przez MOMAGRI propozycja jest najdalej idąca jeśli chodzi o zmiany w I filarze 

WPR. Proponuje bowiem likwidację obowiązującego w bieżącym okresie programowania 

sytemu płatności bezpośrednich, zarówno SPS, jak i SAPS. Przedłożona przez MOMAGRI 

propozycja jest sumą dwóch zasadniczych składowych.  

Pierwsza z nich, związana z przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu, to tzw. 

Europejskie Wsparcie Jakościowe (Europe Quality Aid). Zgodnie z dokonanymi wyliczeniami 

byłaby to płatność w wysokości 75 euro/ha. Płatność ta przysługiwałaby wszystkim rolnikom 

w UE w wyżej wymienionej kwocie tytułem rekompensaty kosztów ponoszonych w związku ze 

spełnianiem wymogów i pro środowiskowych i zarządzania zasobami naturalnymi.  

Druga składowa to Model antycyklicznego wsparcia systemowego, zaprezentowany przez 

autorów na przykładzie rynków: zbóż, oleistych oraz mleka.  

Nie wchodząc w szczegóły proponowanych przez MOMAGRI rozwiązań, ich wdrożenie 

mogłoby przynieść znaczne oszczędności we wspólnym budżecie na WPR, szacowane na około 

63 mld euro w latach 2011-2020. Środki te mogłyby być przeznaczane na działania pro-

środowiskowe w II filarze WPR. 

3.3.4 Raport dla Parlamentu Europejskiego15 

W grudniu 2016 r. opublikowano raport zamówiony przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Parlamentu Europejskiego przedstawiający propozycje zmian WPR po 

2020 roku. W odrębnych trzech rozdziałach przedstawiono kwestie związane z płatnościami 

bezpośrednimi, wspólną organizacją rynków rolnych oraz rozwojem obszarów wiejskich.  

W kontekście dotychczasowego miejsca płatności z tytułu tzw. zazielenienia w I filarze (w 

płatnościach bezpośrednich) zaproponowano rozważenie możliwości innego ich ulokowania, 

przedstawiając do dyskusji cztery następujące opcje: 

a) włączenie w zakres wymogów cross-compliance,  

                                                           
14 White Paper. A new strategic course for the CAP, MOMAGRI, Paris, August 30, 2016. 
15 Research for Agri Committee – CAP Reform Post 2020 – Challenges for Agriculture: Workshop documentation, 
Brussels, December 2016.  
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b) zastąpienie przez tzw. podejście „karty dań” wypracowywane na poziomie kraju 

członkowskiego lub regionu w zależności od istniejących specyficznych potrzeb, 

c) przyjęcie tzw. „warunkowego zazielenienia” zgodnie z którym uprawnienia do płatności 

podstawowej z I filara WPR uzależnione byłyby od korzystania ze wsparcia w ramach 

działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w II filarze WPR, 

d) przeniesienie płatności z tytułu tzw. zazielenienia do II filara WPR, jako dobrowolnego 

działania. 

W dalszej części raportu zarekomendowano kilka zasad, które powinny zostać przyjęte jako 

podstawa w dalszych pracach nad przyszłą WPR: 

 płatności powinny być ukierunkowane na konkretne cele, z jasno określonym zakładanym 

wynikiem interwencji, 

 pojawiające się oszczędności w budżecie powinny z zasady być przeznaczane na 

instrumenty zarządzania ryzykiem, wsparcie poprawy konkurencyjności, działania na 

rzecz klimatu oraz na dostarczanie środowiskowych dóbr publicznych, 

 tzw. „warunkowe zazielenienie”, powinno zastąpić płatności z tytułu cross-compliance 

oraz zazielenienia, w wyniku czego uzyskanie wsparcia publicznego byłoby ściśle związane 

z korzystaniem z co najmniej podstawowego schematu wsparcia z działania rolno-

środowiskowo-klimatycznego w II filarze WPR, na którego kształt decydujący wpływ 

miałyby państwa członkowskie. 

3.3.5 Propozycja RISE Foundation16 

Propozycję nowej struktury zmodernizowanej WPR przedłożył jeden z najbardziej 

wpływowych think-tanków w UE, współpracujący z Europejską Organizacją Właścicieli 

Ziemskich (European Landowners Organization - ELO).  

W raporcie RISE wskazano na słabe ukierunkowanie płatności bezpośrednich na 

rozwiązywanie wyzwań środowiskowych. Krytycznie oceniono stosowanie płatności 

niezwiązanych, jako efektywnego i skutecznego instrumentu umożliwiającego realizację 

zakładanych celów, np. w zakresie: dostosowania do podwyższonych standardów, czy rozwoju 

zrównoważonego rolnictwa. Podkreślono także, że aktualny system płatności bezpośrednich 

nie realizuje dostatecznie celów wynikających z zadań postawionych przed budżetem 

                                                           
16 Buckwell A., et.al. 2017. 
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Wspólnoty, co wyrażało się w jego tytule - budżet zorientowany na cele (ang. Budget Focus on 

Results – BFOR)17.  

Proponowaną przez RISE strukturę WPR 2020+ tworzą trzy składowe, skupiające się na 

finansowym wsparciu: holistycznego zarządzania ryzykiem w sektorze rolnym, 

zintegrowanego zarządzania zasobami ziemi rolniczej oraz wsparcia inwestycji w rolnictwie 

oraz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Z punktu widzenia niniejszego opracowania najważniejszym elementem przedłożonej 

propozycji jest składowa zatytułowana: Zintegrowane Zarządzanie Ziemią (Integrated Land 

Managament, ILM). Omawiana propozycja jest silnie zakorzeniona w teorii dóbr publicznych 

i stanowi koncepcję pro-środowiskowego zarządzania zasobami ziemi i ma w intencji 

autorów raportu zastąpić aktualnie obowiązujący system płatności bezpośrednich. 

Proponowany model składa się z czterech typów płatności z tytułu dostarczania przez 

rolników dóbr publicznych. Podstawowym źródłem finansowania płatności byłyby oferowane 

w ramach współfinansowanych wieloletnich programów. Programy te byłyby opracowywane 

na poziomie regionów, ich strategiczne cele byłyby skoncentrowane na potrzebach 

zidentyfikowanych w regionach i na poziomie lokalnym. Program dawałby regionom znacznie 

większą elastyczność niż ma to miejsce aktualnie, jednakże musiałby być zgodny z ramowym 

zakresem celów określonym na poziomie UE. Podstawową formą ubiegania się rolników o 

płatności z różnych tytułów (warstw) byłyby wieloletnie kontrakty. Należy się spodziewać, że 

wpłynęłoby to na ograniczenie wielkości ponoszonych kosztów transakcyjnych, tak po stronie 

rolników, jak i administracji (ryc. 3. 1). 

 

                                                           
17 BFOR to hasło pod jakim jest przedstawiany budżet UE na 2017 rok.  
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Rycina 3.1. Proponowana struktura zmodernizowanej WPR 

 

Źródło: Buckwell A., et al. 2017.  
 

Model Zintegrowanego Zarządzania Ziemią składa się z czterech rodzajów płatności 

warstwowych, zaprojektowanych na podstawie referencyjnych kryteriów zorientowanych na 

precyzyjnie określone cele: 

Warstwa 1 – przejściowe wsparcie dostosowawcze  

Płatność zastępująca aktualną płatność podstawową (jednolitą), przysługująca na zasadzie 

kontraktu wszystkim rolnikom. Wypłacana corocznie i ustalona na niskim poziomie. W okresie 

10-15 lat powinna zostać zlikwidowana. Płatność obligatoryjna dla krajów członkowskich.  

Warstwa 2 – płatność dla środowiskowo i społecznie ważnych obszarów (ang. marginal land) 

Coroczna płatność wypłacana na podstawie wieloletniego kontraktu mająca na celu wsparcie 

kontynuowania działalności rolniczej i właściwego zarządzania zasobami ziemi. 

Ukierunkowana przede wszystkim na tereny wyżynne i górskie, a w szczególnych przypadkach 

tereny nizinne służące wypasowi zwierząt. Wysokość płatności powinna odzwierciedlać realne 

koszty alternatywne dla rolnika zamieszkującego na danym terenie w stosunku do poziomu 

życia jaki mógłby osiągnąć przenosząc się na nie zmarginalizowane obszary. Podejście takie 

uzasadniano chęcią zatrzymania depopulacji, podtrzymania żywotności i krajobrazu 

kulturowego obszarów wiejskich, jako wtórną przedstawiając potrzebę podtrzymania 

produkcji rolniczej. Płatność dobrowolna dla krajów członkowskich. 
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Warstwa 3 – płatność z tytułu działań rolno-środowiskowo-klimatycznych 

Płatność określona jako podstawowa z punktu widzenia pro-środowiskowego zarządzania 

zasobami ziemi, dostosowana do różnych systemów rolnictwa. Wypłacana corocznie z tytułu 

dostarczania środowiskowych dóbr publicznych na podstawie wieloletnich kontraktów, 

wskutek dobrze ukierunkowanego na te cele zarządzania zasobami ziemi. Zasady jej 

uzyskiwania relatywnie proste, z pożądanym ukierunkowaniem na priorytety środowiskowe 

na poziomie regionów. Płatność obligatoryjna dla krajów członkowskich. 

Warstwa 4 – wyższy poziom płatności środowiskowych  

Płatność, w oparciu o wyższe wymogi dostępności, ukierunkowana na specyficzne, o szerszym 

zakresie cele w stosunku do płatności warstwy 3. Płatności roczne na podstawie wieloletnich 

kontraktów, zazwyczaj powiązane z inwestycjami. Proponowane składowe tej płatności to: 

płatność obszarowa, wsparcie uzupełniające na „zielone” inwestycje, wsparcie na 

przygotowywanie planów zarządzania, doradztwo oraz udział w szkoleniach. Wysokość 

płatności odzwierciedlać powinna realne koszty alternatywne oraz pełne koszty transakcyjne 

dla rolnika, w innym bowiem przypadku nie będzie motywować rolników do aplikowania o 

wsparcie. Płatność obligatoryjna dla krajów członkowskich, ale dobrowolna dla rolników. 

W konkluzji autorzy podkreślają, że składowa modelu skupiająca się na zintegrowanym 

zarządzaniem zasobami ziemi rolniczej powinna, przynajmniej w początkowym okresie, 

obejmować wsparciem cały obszar ziemi wykorzystywanej rolniczo w UE oraz absorbować 

dużą część budżetu na przyszłą WPR.  

3.3.6. Stanowiska reprezentantów organów Unii Europejskiej  

Jak dotychczas, poza zainicjowaniem dokonania wspomnianej wcześniej wstępnej oceny 

wpływu (Inception Impact Assessment) różnych opcji przyszłej polityki w wymiarze 

ekonomicznym, społecznym, środowiskowym oraz w sferze koniecznych uproszczeń 

zmniejszających obciążenia administracyjne, Komisja Europejska nie przedstawiła żadnych 

konkretnych propozycji zmian przyszłej WPR. 

Jako symptomatyczne natomiast należy traktować niektóre wypowiedzi czołowych 

urzędników Komisji Europejskiej. Na przykład Przewodniczący KE Juncker, 6 grudnia 2016 r., 

na konferencji dotyczącej przyszłości rolnictwa (Outlook Conference) zapowiedział, że „...w 

nadchodzących latach WPR musi zapewnić rolnikom podstawową siatkę bezpieczeństwa, 
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odpowiadać na wyzwania jakie napotyka społeczeństwo, w szczególności jeśli chodzi o 

bezpieczeństwo żywnościowe, ochronę środowiska i zmiany klimatu”. 

Z kolei komisarz Hogan w trakcie posiedzenia Prezydium COPA-COGECA z 9 lutego 2017 r., 

wyraził pogląd, „…jest jasne, że chcę aby WPR była adekwatnie do wyzwań finansowana, gdyż 

utrzymanie najwyższych standardów jakościowych unijnej żywności nie uda się bez wsparcia 

finansowego, jak również nie da się zachować europejskiego modelu rolnictwa rodzinnego bez 

silnego wsparcia WPR”. 

Już tylko te dwie wypowiedzi świadczą o dużej wadze przywiązywanej przez unijnych 

urzędników najwyższego szczebla do problematyki rolno-środowiskowo-klimatycznej 

realizowanej w ramach przyszłej WPR. Nie daje to jednak gwarancji na uzgodnienie silnego 

budżetu w warunków pojawiających się nowych, wcześniej nie występujących wyzwań o 

międzynarodowym i politycznym charakterze. 
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4. Charakterystyka badanej zbiorowości gospodarstw ekologicznych 

(ankietowanych) na tle całej zbiorowości gospodarstw objętych 

systemem rachunkowości FADN  

4.1 Uwagi wstępne i uwarunkowania 

Do zobrazowania sytuacji ekonomicznej gospodarstw ekologicznych w Polsce postanowiono 

wykorzystać dane zastane rachunkowości gospodarstw z systemu FADN. Przesłanką takiej 

decyzji była jednolitość zasad ich pozyskiwania i opracowywania co zapewnia 

porównywalność analizowanych danych18. „Unikalność FADN polega na tym, że gromadzi on 

dane zaliczane do grupy wrażliwych, które opisują sytuację ekonomiczną i finansową 

gospodarstw rolnych. FADN bazuje na danych rachunkowych pochodzących z rachunkowości 

realizowanej w konwencji tzw. zarządczej. Odmiana tej rachunkowości znacznie wierniej 

odzwierciedla sytuację gospodarstwa rolnego niż rachunkowość finansowa. O wyborze 

konwencji rachunkowości zarządczej zdecydowała potrzeba rozpoznania rzeczywistej sytuacji 

gospodarstw rolnych w celu podejmowania decyzji jak najbardziej adekwatnych do tych 

sytuacji. W polu obserwacji FADN znajdują się gospodarstwa towarowe. Minimalna wielkość 

ekonomiczna, po przekroczeniu której włącza się gospodarstwo rolne do pola obserwacji 

FADN, ustalana jest od 2010 roku obrachunkowego na podstawie analizy sum Standardowej 

Produkcji (SO) z danych GUS w poszczególnych klasach wielkości ekonomicznej. W praktyce 

prowadzony jest rachunek polegający na obliczeniu skumulowanej sumy SO z poszczególnych 

klas, zaczynając od największej, aż do osiągnięcia ok. 90% SO z populacji generalnej. Dolna 

granica przedziału, w którym to nastąpi jest minimalnym progiem wielkości ekonomicznej. Z 

powodu istniejących różnic w strukturze agrarnej, progi wielkości ekonomicznej, wyznaczające 

minimalną wielkość gospodarstw rolnych włączanych do pola obserwacji FADN, są różne w 

poszczególnych państwach członkowskich. Należy podkreślić, że FADN jest jedyną bazą 

danych, na potrzeby której zbierane są informacje według jednolitych zasad, a gospodarstwa 

                                                           
18 Według Sierpińskiej „W procesie analizy ekonomicznej wykorzystywany jest dorobek wielu dyscyplin 
naukowych… Najściślejsze jednak powiązania występują z szeroko pojętą rachunkowością, … rachunkowość ma 
za zadanie odpowiednio rejestrować operacje gospodarcze i stworzyć podstawy liczbowe do oceny stanu i 
wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz jego powiązań finansowych ze światem zewnętrznym. Urban 
powołując się na porównywalność drugorzędną Haucka, stwierdza: „materiały liczbowe gospodarstw, które mają 
zostać między sobą porównane, są wówczas porównywalne, gdy: 
- zostały ujęte według jednolitych zasad; 
- zostały według jednolitych zasad opracowane. 
Sierpińska M, Jachna T. 2002., s 26 
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tworzą statystycznie reprezentatywną próbę towarowych gospodarstw rolnych 

funkcjonujących na obszarze Unii Europejskiej.” [Floriańczyk Z., Osuch D., Płonka R. 2016]. 

Gospodarstwa w tym systemie klasyfikowane są według zasad Wspólnotowej Typologii 

Gospodarstw Rolnych (WTGR)19, według której typ rolniczy określany jest jako udział 

poszczególnych działalności rolniczych w tworzeniu Standardowej Produkcji całego 

gospodarstwa rolnego. Dla potrzeb analiz i publikacji Polskiego FADN stosowana jest 

uproszczona struktura typów rolniczych tzw. TF8 - dlatego też dla celów zachowania 

porównywalności niniejszego raportu z publikowanymi wynikami FADN autorzy zadecydowali 

o wyborze do dalszych analiz analogicznego zestawu typów rolniczych. WTGR poza 

warstwowanej próby w oparciu o typ rolniczy uwzględnia także klasę wielkości ekonomicznej 

gospodarstwa definiowaną na podstawie wartości Standardowej Produkcji (SO), tj. wyrażonej 

w euro wg średnich trzyletnich kursów walut sumy wartości wszystkich działalności rolniczych 

występujących w gospodarstwie.  

 

Tablica 4.1. Typy rolnicze TF 8 i klasy wielkości ekonomicznej ES 6 systemu FADN 

Typy rolnicze (TF8) Klasy wielkości ekonomicznej (ES6) 

 Nazwa typu  Nazwa klasy Zakres w tys. euro 

1.  Uprawy polowe 1.  Bardzo małe20 2≤€<8 

2.  Uprawy ogrodnicze 

2.  Małe  8≤€<25 

2.  Winnice 3.  Średnio-małe  25≤€<50 

3.  Uprawy trwałe 

4.  Krowy mleczne 4.  Średnio-duże 50≤€<100 

6.  Zwierzęta trawożerne 

5.  Duże  100≤€<500 

7.  Zwierzęta ziarnożerne 

6.  Bardzo duże €≥500 

8.  mieszane 

Zastosowanie WTGR powala na wybór statystycznie reprezentatywnej próby gospodarstw 

rolnych do systemu FADN na poziomie regionów. Dla potrzeb WTGR obszar Polski podzielony 

                                                           
19 Commission Regulation (EC) 1242/2008: of 8 December 2008 establishing a Community typology for 
agricultural holdings. 
 Commission Regulation (EC) 867/2009: of 21 September 2009 amending and correcting Regulation (EC) No 
1242/2008 establishing a Community typology for agricultural holdings. 
20 pole obserwacji Polskiego FADN obejmuje gospodarstwa rolne o minimalnej wielkości ekonomicznej 4000 
euro, dlatego w przypadku klasy wielkości ekonomicznej 1 "Bardzo małe" zakres w euro wynosi 4 000 ≤ € < 8 000. 
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jest na 4 regiony FADN: Pomorze i Mazury (A - 785), Wielkopolska i Śląsk (B - 790), Mazowsze 

i Podlasie (C - 795), Małopolska i Pogórze (D - 800). 

 

Rycina 4.1. Podział przestrzeni rolniczej Polski na regiony FADN 
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Dla realizacji celu badań próbę badawczą FADN ograniczono do gospodarstw, które w latach 

2012-2014 posiadały certyfikat gospodarstwa ekologicznego i kontynuowały prowadzenie 

rachunkowości rolnej w 2015 r. W badaniu celowo pominięto gospodarstwa będące w okresie 

przestawiania się na metody ekologiczne, uznając że pozwoli to rozpoznać sytuację 

ekonomiczną gospodarstw, które mają już co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu 

produkcji metodami ekologicznymi. Po dokonaniu selekcji gospodarstw kontynuujących udział 

w systemie FADN w okresie 3 letnim w badanej próbie znalazły się łącznie 304 gospodarstwa 

zlokalizowane w czterech makroregionach FADN.  

Należy zaznaczyć, że gospodarstwa uczestniczące w systemie rachunkowości FADN są 

dobierane według planu wyboru opartego o warstwowanie według regionu, typu produkcji i 

wielkości ekonomicznej. Założeniem doboru gospodarstw do systemu FADN nie jest 

odzwierciedlanie reprezentatywności próby dla gospodarstw prowadzonych systemem 

ekologicznym bądź konwencjonalnym. Niemniej jednak terytorialne rozmieszczenie 

zbiorowości certyfikowanych gospodarstw ekologicznych uczestniczących w systemie 

rachunkowości FADN jest proporcjonalnie zbliżone do rozkładu terytorialnego wszystkich 

gospodarstw ekologicznych w Polsce z niewielką nadreprezentacją w regionie Mazowsze i 
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Podlasie. Na ryc. 4.2 przedstawiono rozkład terytorialny badanej próby w odniesieniu do 

liczebności i powierzchni upraw ekologicznych w kraju według danych z 2015 r. 

 

Rycina 4.2. Porównanie populacji certyfikowanych gospodarstw ekologicznych w Polsce i w 

badanej próbie wg regionów FADN 

 

Liczba gospodarstw i powierzchnia upraw 
ekologicznych (certyfikowanych ) 
Opracowanie własne za Rocznik statystyczny 
rolnictwa 2016 str. 111 

Liczba certyfikowanych gospodarstw 
ekologicznych uczestniczących w systemie 
FADN ich łączna powierzchnia UR w 2015 r wg 
regionów FADN 
Opracowanie własne 

Zasadą systemu FADN jest reguła zachowania tajności przekładająca się w praktyce na 

dopuszczanie do upowszechniania wyników prezentujących agregaty co najmniej 15 

gospodarstw21. Ze względu na niską [ryc. 4.3] reprezentację w wyłonionej próbie gospodarstw 

ukierunkowanych na uprawy ogrodnicze, trwałe i chów zwierząt ziarnożernych do dalszych 

analiz wybrano jedynie gospodarstwa ekologiczne czterech dominujących kierunków 

produkcyjnych tj. uprawy polowe, krowy mleczne, zwierzęta trawożerne i mieszane. W wyniku 

powyższej operacji w próbie znalazło się 275 gospodarstw. Z tak wyłonionej grupy 

gospodarstw ekologicznych prowadzących rachunkowość rolną w 2015 r., zachowując 

warstwowanie oparte na regionie i typie rolniczym wyłoniono 84 gospodarstwa do 

przeprowadzenia badań ankietowych.  

 

                                                           
21 I/CC 882 Rev. 8.1.Definitions of Variables used in FADN standard results. EUROPEAN COMMISSION. Brussels 

12 April 2007, za Goraj L. Olewnik E.:FADN i Polski FADN (Sieć danych rachunkowych z gospodarstw rolnych i 

system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych), IERiGŻ -PIB, Warszawa 2010 
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Rycina 4.3. Rozkład liczby gospodarstw tworzących bazę danych wg typu rolniczego i wielkości 
ekonomicznej 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 

 

4.2 Analiza potencjału produkcyjnego certyfikowanych gospodarstw ekologicznych na 

tle zbiorowości FADN 

Wyniki 275 certyfikowanych gospodarstw ekologicznych odniesiono do wyników 

uzyskiwanych przez gospodarstwa rolne (wybranych 4 typów produkcyjnych w liczbie 10467) 

pozostające w bazie FADN w 2015 r. Dane FADN dla 275 certyfikowanych gospodarstw 

ekologicznych wykazują, że w 2015 r. przeciętne gospodarstwo ekologiczne było mniejsze od 

przeciętnego gospodarstwa prowadzącego rachunkowość o 9,8 ha. Należy podkreślić, że obie 

zbiorowości charakteryzowała znacznie wyższa przeciętna powierzchnia gospodarstwa niż 

średnia publikowana przez GUS dla kraju22. Przeciętna powierzchnia certyfikowanego 

gospodarstwa ekologicznego prowadzącego rachunkowość rolną była zatem prawie trzy 

krotnością średniej powierzchni gospodarstwa w kraju. Jeszcze większe dysproporcje 

wykazywały średnie regionalne. Porównanie regionalnych przeciętnych powierzchni 

badanych gospodarstw względem średnich publikowanych przez GUS zwiera tablica 4.2. 

Badane gospodarstwa ekologiczne dysponowały zatem wyższym potencjałem produkcyjnym 

                                                           
22 W 2015 r. przeciętna powierzchnia gospodarstwa wg GUS wynosiła ok. 10 ha podczas gdy dla czterech 
badanych typów produkcyjnych zbiorowości FADN było to 37,9 ha a dla certyfikowanych gospodarstw 
ekologicznych 28,1 ha. 
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(pod względem obszaru) niż przeciętne gospodarstwo w regionie i nieco słabszym 

potencjałem względem zbiorowości gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną. 

 

Tablica 4.2. Porównanie przeciętnej powierzchni gospodarstw wg regionu pomiędzy uczestnikami systemu 
FADN a wartościami przeciętnymi publikowanymi przez GUS za 2015 r.  

 A B C D 

Dane GUS 22,56 15,34 9,04 4,59 

Zbiorowość FADN 

-4 typy produkcyjne 

55,51 42,09 28,55 29,36 

Próba 275 35,45 34,89 23,82 20,99 

Źródło: obliczenia własne. 

 

Największą powierzchnię użytkowały gospodarstwa ukierunkowane na uprawy polowe –

przeciętne gospodarstwo ekologiczne w tym typie gospodarowało na powierzchni około 2/3 

analogicznego gospodarstwa ze zbiorowości FADN. Podobne proporcje wykazywały 

gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka oraz gospodarstwa mieszane. Jedyny 

wyjątek stanowiły gospodarstwa typu 6 – ukierunkowane na chów zwierząt trawożernych. 

Przeciętne powierzchnia gospodarstwa ekologicznego w tym typie było większe pod 

względem powierzchni o 10% od gospodarstwa tego typu produkcyjnego w systemie FADN 

[ryc. 4.4]. 

 

Rycina 4.4. Przeciętna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach tworzących bazę danych 
wg typu rolniczego [w ha/gospodarstwo] 

  

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 
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Należy zaznaczyć, ze certyfikowane gospodarstwa ekologiczne bazują głównie na własnych 

użytkach rolnych, a udział powierzchni dzierżawionej zależnie od typu mieścił się w 2015 r. w 

przedziale 16-26% podczas gdy przeciętny udział w analogicznych typach gospodarstw nie 

ekologicznych wynosił 28-32% [ryc. 4.5]. 

 

Rycina 4.5. Udział powierzchni dzierżawionych użytków rolnych powyżej roku w gospodarstwach 
tworzących bazę danych wg typu rolniczego SE030 / SE025 

  

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 

 

Gospodarstwa ekologiczne charakteryzowały się zbliżonymi do ogółu gospodarstw 

prowadzących rachunkowość rolną nakładami siły roboczej, wyrażonej w jednostkach 

przeliczeniowych osób pełnozatrudnionych [ryc.4.6].  

 

Rycina 4.6. Całkowite nakłady siły roboczej w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa 
rolnego w gospodarstwach tworzących bazę danych wg typu rolniczego  

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 
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Wyjątek stanowiły gospodarstwa ekologiczne typu 1 – uprawy polowe, w których nakłady siły 

roboczej ogółem były o 17% wyższe niż w przeciętnych gospodarstwach tego typu. Było to 

wynikiem znacznego udziału najemnej siły roboczej (34%) w nakładach pracy ogółem [ryc. 

4.7].  

O ile całkowite nakłady siły roboczej kształtowały się w obu próbach na zbliżonym poziomie – 

o tyle różniły się wskaźniki najemnej siły roboczej w nakładach pracy ogółem. Zasoby własnej 

siły roboczej w badanej zbiorowości 275 certyfikowanych gospodarstw ekologicznych 

wyniosły przeciętnie 1,58 własnej jednostki przeliczeniowej pracy (FWU23), zaś przeciętnie na 

gospodarstwo przypadało 1,81 (AWU24) osoby fizycznej w wieku produkcyjnym. Dla 

porównania we wszystkich gospodarstwach czterech wybranych typów produkcyjnych 

systemu FADN wartości te wynosiły odpowiednio 1,69 FWU i 1,89 AWU. Najwyższymi 

nakładami pracy własnej charakteryzowały się gospodarstwa mleczne (typ 5), a szczególnie 

certyfikowane gospodarstwa ekologiczne w tym typie. Udział pracy najemnej w ekologicznych 

gospodarstwach mlecznych wynosił zaledwie 1,4%, podczas gdy w całej grupie gospodarstw 

tego typu wyniósł 4,2%. Przeciętny udział pracy najemnej w gospodarstwach ekologicznych 

był wyższy (13%) od wartości odnotowanych dla gospodarstw FADN w analogicznych typach 

o 4 punkty procentowe za sprawą ponad dwukrotnie wyższego udziału pracy najemnej w 

gospodarstwach typu 1-uprawy polowe. 

 

Rycina 4.7. Nakłady pracy własnej [FWU] na gospodarstwo wg typu rolniczego  

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 

                                                           
23 Family work unit. 
24 Annual work unit. 
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Tablica 4.3 Porównanie przeciętnych nakładów pracy na gospodarstwo wg regionów w 2015 r.  

  A B C D średnia 

Przeciętne nakłady pracy ogółem 
[AWU] 

kraj 1,85 1,83 1,89 1,85 1,86 

SE010 próba 275 1,63 1,82 2,04 1,71 1,81 

Przeciętne nakłady pracy własnej 
[FWU] 

kraj 1,67 1,65 1,74 1,70 1,69 

SE015 próba 275 1,55 1,60 1,56 1,63 1,58 

Przeciętny czas pracy ogółem 
[godz.] 

kraj 4217,03 4161,06 4294,60 4200,13 4222,66 

SE011 próba 275 3732,85 4067,95 4528,72 3840,45 4075,98 

Przeciętny czas pracy własnej 
[godz.] 

kraj 3854,04 3785,07 3963,87 3890,78 3872,56 

SE016 próba 275 3570,53 3611,04 3498,38 3681,68 3575,01 

Przeciętne nakłady pracy najemnej 
[AWU] 

kraj 0,17 0,18 0,16 0,15 0,16 

Se020 próba 275 0,08 0,21 0,48 0,07 0,24 

Przeciętny czas pracy najemnej 
[godz.] 

kraj 362,99 375,99 330,74 309,35 350,10 

Se021 próba 275 162,32 456,91 1030,33 158,77 500,97 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN. 

 

Rycina 4.8. Wskaźnik udziału pracy najemnej (SE010-SE015) / SE010 *100 na gospodarstwo wg typu 
rolniczego  

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 
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analogicznych typów produkcyjnych uczestniczących w systemie FADN. Gospodarstwa 

ekologiczne typu 1 i 5 wykazywały jeszcze większe dysproporcje – przeciętna wartość majątku 

gospodarstw ekologicznych w tych typach osiągała około 52% przeciętnej wartości majątku 
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zbiorowości FADN [tab. 4.4]. Najmniejsze dysproporcje wykazywały gospodarstwa typu 6 –

chów trawożernych. 

 

Tablica 4.4. Porównanie wybranych pozycji majątku w gospodarstwach tworzących bazę danych wg typu 
rolniczego w 2015 r. [PLN/gosp.] 

TF8 

aktywa ogółem 
SE436 

aktywa trwałe 
SE441 

Maszyny i 
urządzenia SE455 

zobowiązania 
ogółem SE485 

kapitał własny 
SE501 

kraj 
próba 
275 kraj 

próba 
275 kraj 

próba 
275 kraj 

próba 
275 kraj 

próba 
275 

1 
1729331 914588 1565552 836348 326243 119240 177469 36133 1551862 878455 

5 
1422920 752658 1280262 690862 290450 116330 98352 32106 1324568 720552 

6 
1047413 968241 920945 900810 150726 112029 63923 45484 983490 922758 

8 
1100095 688671 980621 628911 180659 97673 69565 29618 1030531 659053 

średnio 
1380112 828994 1240272 762421 253878 110532 110703 35846 1269408 793149 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 

Zbliżone do wyżej opisanych proporcje pomiędzy gospodarstwami ekologicznymi a 

pozostałymi uczestniczącymi w FADN wykazywały wartości aktywów trwałych i kapitału 

własnego. Nieco inaczej kształtowały się wartości maszyn i urządzeń. Przeciętne 

certyfikowane gospodarstwo ekologiczne dysponowało maszynami o wartości równej 43% 

wartości maszyn i urządzeń w przeciętnym gospodarstwie FADN, zaś odpowiednio wartość 

jego zobowiązań ogółem była o 68% niższa. Najgorzej w stosunku do próby FADN kształtowało 

się wyposażenie w maszyny i urządzenia gospodarstw specjalizujących się w uprawach 

polowych. Certyfikowane gospodarstwa ekologiczne tego typu dysponowały maszynami i 

urządzeniami, których wartość odpowiadała zaledwie 36% wartość maszyn i urządzeń w 

gospodarstwach analogicznego typu prowadzących rachunkowość FADN. Należy zauważyć, że 

gospodarstwa ekologiczne cechował niski stopień zadłużenia –przeciętny udział zobowiązań 

ogółem w masie majątku wynosił 4% (i był zbliżony we wszystkich kierunkach produkcyjnych). 

Dla porównania w pozostałych gospodarstwach przeciętna wartość tego wskaźnika wynosiła 

8% i zawierała się w przedziale 6-10%. 

Ważnym wskaźnikiem informującym o potencjale produkcyjnym jest techniczne uzbrojenie 

pracy (SE455 / SE010). Należy zaznaczyć, że w konsekwencji niższej wartości majątku 

produkcyjnego, w tym maszyn, w gospodarstwach ekologicznych także była niższą wartość 

wskaźnika uzbrojenia pracy wynosząca w gospodarstwach ekologicznych zaledwie 60,9 tys. 
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zł/AWU podczas gdy w populacji FADN wskaźnik ten kształtował się na poziomie ponad dwa 

razy wyższym (136,6 tys. zł/AWU)[ryc. 4.9].  

 

Rycina 4.9. Wskaźnik uzbrojenia technicznego pracy (SE455) / SE010 na gospodarstwo  

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 
 

4.3 Analiza wyników ekonomicznych certyfikowanych gospodarstw ekologicznych na tle 

zbiorowości FADN 

Porównując wyniki produkcyjne uzyskiwane przez certyfikowane gospodarstwa ekologiczne z 

wynikami przeciętnych gospodarstw tych samych typów prowadzących rachunkowość rolną, 

można zauważyć, że gospodarstwa ekologiczne uzyskują wartości na poziomie około 33% 

wyników uzyskiwanych przez ogół gospodarstw FADN. Najmniejszą dysproporcją 

charakteryzują się gospodarstwa typu 6 (trawożerne). Przeciętnie ekologiczne gospodarstwo 

tego typu wytwarzało wielkość produkcji ogółem na poziomie 44% wyników przeciętnego 

gospodarstwa FADN [ryc. 4.10].  
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Rycina 4.10. Wartość produkcji ogółem na gospodarstwo wg typu rolniczego  

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 

 

Odnosząc wyniki produkcyjne do użytkowanej powierzchni spostrzec można, że w 

gospodarstwach typu trawożerne przeciętna wielkość produktywności ziemi wynosiła około 

40% w relacji do przeciętnego gospodarstwa FADN. Mniejsze dysproporcje w osiąganej 

produktywności ziemi odnotowywano w przypadku gospodarstw typu polowe (typ 1), których 

wielkość produkcji ogółem na 1 ha UR wynosiła 59% przeciętnej produktywności ziemi w 

gospodarstwach FADN [ryc. 4.11]. 

 

Rycina 4.11. Wartość produkcji ogółem na ha UR wg typu rolniczego 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 
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Tablica 4.5. Wartość produkcji w gospodarstwach tworzących bazę danych wg regionów FADN w 
2015 r. [PLN/gosp.] 

Rodzaj produkcji  Regiony FADN Średnio 

A B C D 

produkcja ogółem SE 131 kraj 232560,2 237565,5 165910,5 155389,2 201714,6 

próba 275 68725,05 74851,89 66372,55 64914,86 67816,15 

produkcja roślinna SE135 kraj 149335,9 137109 64849,64 89622,33 107724,9 

próba 275 28758,93 30780,88 43154,72 20172,89 32129,81 

produkcja zwierzęca SE206 kraj 80923,54 98694,46 99563,15 63150,86 92139,78 

próba 275 38086,99 39093,84 21625,22 42496,01 33442,82 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 

 

Dysproporcje w osiąganej wielkości produkcji roślinnej były zauważalne zwłaszcza w 

przypadku gospodarstw ekologicznych typu polowego, natomiast dysproporcje w wartości 

produkcji zwierzęcej były szczególnie wysokie w przypadku typu krowy mleczne [ryc. 4.12. i 

4.13.].  

 

Rycina 4.12. Wartość produkcji roślinnej na gospodarstwo wg typu rolniczego  

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 
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Rycina 4.13. Wartość produkcji zwierzęcej na gospodarstwo wg typu rolniczego  

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN. 

 

Analiza zróżnicowania wyników produkcyjnych gospodarstw wg klas wielkości ekonomicznej 

ES 6 wskazuje na wzrost dysproporcji wraz ze wzrostem klasy siły ekonomicznej gospodarstw. 

Ze względu na niskie liczebności na wykresie zaprezentowano tylko 3 wystarczająco liczebne 

do prezentacji klasy wielkości ekonomicznej poniżej grupy gospodarstw średnio-małych. 

Należy zaznaczyć, że we wszystkich klasach wielkości ekonomicznej ES 6 gospodarstwa 

ekologiczne uzyskiwały niższe wyniki produkcyjne na 1 ha niż przeciętne gospodarstwo tej 

samej klasy wielkości uczestniczące w systemie FADN. Bardzo małe gospodarstwa ekologiczne 

uzyskiwały wyniki tylko o 30% niższe od przeciętnych dla ich klasy wielkości, podczas gdy 

gospodarstwa średnio-małe charakteryzowały się niższą wielkością produkcji o około 50% [ryc. 

4.14]. 

 
Rycina 4.14. Wartość produkcji ogółem na 1 ha UR wg klas wielkości ekonomicznej 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 
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Zależność tę potwierdza również zestawienie wartości produkcji w klasach wielkości 

obszarowej UAA6. Czym wyższa klasa wielkości tym większa dysproporcja w uzyskiwanych 

wynikach. 

 
Tablica 4.7 Wartość produkcji w gospodarstwach tworzących bazę danych wg klas obszarowych UAA6 w 2015 r. 
[PLN/gosp.] 

klasa UAA 1 2 3 4 5 6 
Suma 

końcowa 

Średnia z SE131 kraj 
47546 48092 84433 141330 218145 469360 201715 

Średnia z SE131 próba 275 
36799 55269 51386 91324 147379 67816 

Relacja wielkości produkcji 
osiąganej w 
gospodarstwach 
ekologicznych do wielkości 
w gospodarstwach FADN 

  65,46% 36,36% 41,86% 31,40% 33,62% 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 

 
We wszystkich badanych typach produkcyjnych wartość kosztów ogółem w gospodarstwach 

ekologicznych kształtowała się na zbliżonym poziomie(od 59-77 tys. PLN na gospodarstwo), 

podczas gdy w całej populacji FADN wykazywała istotne zróżnicowanie pomiędzy typami 

produkcyjnymi. Nominalne koszty ponoszone przez gospodarstwa ekologiczne kształtowały 

się na poziomie 38-57% analogicznych kosztów ponoszonych przez przeciętne gospodarstwo 

FADN danego typu produkcyjnego [ryc. 4.15].  

 
Rycina 4.15. Wartość kosztów ogółem na gospodarstwo wg typów rolniczych  

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 
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Jeszcze większe dysproporcje pomiędzy gospodarstwami ekologicznymi a populacją FADN 

odnotowano w poziomie kosztów bezpośrednich. Przeciętne ekologiczne gospodarstwo 

polowe wykazywało wartość ponoszonych kosztów bezpośrednich na poziomie 17% 

analogicznych kosztów ponoszonych w przeciętnym gospodarstwie tego typu uczestniczącym 

w FADN. Najmniejsza, aczkolwiek znaczna, dysproporcja na poziomie 30% charakteryzowała 

gospodarstwa nastawione na chów zwierząt trawożernych [ryc. 4.16]. 

 
Rycina 4.16. Wartość kosztów bezpośrednich na gospodarstwo wg typów rolniczych  

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 
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chów zwierząt trawożernych [ryc. 4.17]. 
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Rycina 4.17. Kształtowanie się dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w 2015 r.  

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 
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zaznaczyć, że przeciętne gospodarstwo mieszane oraz ukierunkowane na chów trawożernych, 

zarówno ekologiczne, jak i z grupy pozostałych, uzyskiwało w 2015 r. wielkość dochodu z 
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Polsce. Podobna relacja dotyczyła ekologicznych gospodarstw mlecznych. Oznacza to, że w 

przypadku gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi tylko ukierunkowanie na 
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których dochód na osobę pełnozatrudnioną kształtował się na poziomie około 77% średniej 

płacy netto w Polsce [ryc. 4.18].  
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Rycina 4.18. Kształtowanie się dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego przypadającego na 
osobę pełnozatrudnioną własną wg typów produkcyjnych TF8 na tle średniej rocznej płacy netto w 
gospodarce narodowej w 2015 r. 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 

 

Przeciętne gospodarstwo ekologiczne uczestniczące w 2015 r w FADN uzyskało około 52 tys. 

PLN dopłat do działalności operacyjnej, podczas gdy przeciętna wielkość dopłat uzyskiwanych 

przez wszystkie gospodarstwa uczestniczące w FADN była o około 2 tys. PLN niższa [ryc. 4.19].  

 

Rycina 4.19. Kształtowanie się poziomu dopłat do działalności operacyjnej wg typów 
produkcyjnych TF8 w 2015 r. 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 
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Analizując poziom dopłat uzyskiwanych przez poszczególne typy certyfikowanych 

gospodarstw ekologicznych można zauważyć, że jedynie te utrzymujące zwierzęta trawożerne 

otrzymywały dopłaty do działalności operacyjnej wyższe od przeciętnych dla ich typu 

produkcyjnego w zbiorowości FADN. Natomiast pozostałe typy certyfikowanych gospodarstw 

ekologicznych uzyskały w 2015 r. dopłaty niższe od przeciętnych. Najwyższe przeciętne 

dopłaty do działalności operacyjnej odnotowywały gospodarstwa zlokalizowane w regionie 

Pomorze i Mazury (A). W regionie tym certyfikowane gospodarstwa ekologiczne uzyskiwały 

niższe wartości dopłat niż przeciętnie przypadające na gospodarstwo. W pozostałych 

regionach gospodarstwa ekologiczne średnio uzyskiwały wyższą sumę dopłat do działalności 

operacyjnej niż gospodarstwo przeciętne, niemniej jednak suma ta była niższa niż w regionie 

A [ryc. 4.20]. 

 

Rycina 4.20. Regionalne zróżnicowanie poziomu dopłat do działalności operacyjnej na 
gospodarstwo.  

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 
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Rycina 4.21. Relacja dopłat bezpośrednich do wybranych wskaźników ekonomicznych gospodarstw 
rolnych w wybranych typach produkcyjnych  

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy FADN 

 
Podsumowanie 

1. Badane gospodarstwa ekologiczne dysponowały większym potencjałem produkcyjnym 

(pod względem obszaru) niż przeciętne gospodarstwo w regionie a zarazem były 

obszarowo mniejsze niż przeciętne gospodarstwo prowadzące rachunkowość FADN. 

2. Gospodarstwa ekologiczne charakteryzował zbliżony do ogółu gospodarstw FADN poziom 

nakładów siły roboczej, przy czym gospodarstwa ekologiczne ukierunkowane na uprawy 

polowe odnotowują wyższy udział pracy najemnej. 

3. Gospodarstwa ekologiczne dysponowały znacznie niższą wielkością aktywów niż ogół 

gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną. Również poziom ich umaszynowienia 

jest niższy niż ogółu gospodarstw uczestniczących w FADN. 

4. Gospodarstwa ekologiczne cechuje niższy stopień zadłużenia w stosunku do pozostałych 

gospodarstw uczestniczących w FADN. 

5. Wielkość dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa ekologiczne jest przeciętnie niższa 

od średniej dla badanych typów produkcyjnych. Wynika to z mniejszej skali wytwarzanej 

produkcji, czego nie rekompensuje ani niższy przeciętny poziom kosztów produkcji, ani 

wyższa skumulowana wielkość dopłat do działalności operacyjnej. 
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5. Wyniki badań ankietowych 

Badanie realizowano we wrześniu 2017 roku, metodą wywiadów bezpośrednich, przy 

wykorzystaniu techniki PAPI (Paper and Pencil Interview), wśród rolników prowadzących 

gospodarstwa ekologiczne. Respondenci objęci badaniem ankietowym zostali dobrani celowo 

z próby gospodarstw uczestniczących w systemie rachunkowości Polski FADN. Wybór 

respondentów odbył się według wcześniej ustalonych kryteriów warstwowania próby, 

reprezentując gospodarstwa o różnym typie produkcji i określoną wartością standardowej 

produkcji (SO), prowadzących działalność rolniczą w czterech regionach FADN. Ankieterami 

byli pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego. Zrealizowano 84 wywiady na terenie siedmiu 

województw: dolnośląskiego (11 wywiadów), kujawsko-pomorskiego (5), małopolskiego (7), 

mazowieckiego (4), podlaskiego (17), świętokrzyskiego (14) i warmińsko-mazurskiego (26)25.  

5.1 Struktura badanej populacji – profil społeczno-demograficzny respondentów 

Wiek 

W próbie badawczej najliczniej reprezentowane są osoby starsze oraz w wieku średnim: 56-

65 lat (38,1%) i 41-55 lat (29,8%). Osoby w wieku 26-40 lat stanowią 26,2% badanej 

zbiorowości, natomiast najmłodsze, w wieku 18-25 lat oraz najstarsze w wieku 65 lat i więcej 

reprezentowane są w znikomym stopniu, obie grupy po 1,2%. W sumie rolnicy w wieku ponad 

40 lat stanowią ponad dwie trzecie ogółu badanych (69,1%), a badani poniżej 40 roku życia 

nieco ponad jedną czwartą (27,4%). 

Płeć 

Wśród ogółu badanych zdecydowanie dominują mężczyźni (81%), których jest blisko 

pięciokrotnie więcej niż kobiet (16,7%). 

Wykształcenie 

Ze względu na wykształcenie, najliczniej reprezentowane są osoby z wykształceniem średnim 

(40,5%). Badani z wykształceniem zawodowym stanowią 34,5%. Zdecydowanie mniej jest 

osób z wykształceniem wyższym – 14,3% a najmniej – z wykształceniem podstawowym (8,3%). 

                                                           
25 Według podziału na regiony FADN struktura zrealizowanej próby badawczej wygląda następująco: Pomorze i 

Mazury – 26 wywiadów, Wielkopolska i Śląsk – 16, Mazowsze i Podlasie – 21, Małopolska i Pogórze – 21.  
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Liczba osób w gospodarstwie domowym 

W badanej zbiorowości dominują trzy lub dwuosobowe gospodarstwa domowe 

(odpowiednio: 28,6% i 23,8%). Gospodarstwa czteroosobowe stanowią 20,2%, pięcioosobowe 

16,7% a sześcioosobowe 6% wśród ogółu badanych. Najliczniejsze gospodarstwa domowe, 

siedmioosobowe i większe stanowią 3,6% badanej zbiorowości. Najrzadziej występują 

gospodarstwa jednoosobowe (1,2%). Średnia liczba osób przypadająca na gospodarstwo 

wynosi w badanej zbiorowości 3,62 osoby. 

5.2 Sytuacja rolnika i jego gospodarstwa 

Badani najczęściej deklarują, że gospodarstwo ekologiczne prowadzą od 11 do 15 lat (39,3%). 

Niewiele mniej osób wskazuje, że metody ekologiczne w swoim gospodarstwie stosuje od 6 

do 10 lat (36,9%). Na najkrótszy okres prowadzenia gospodarstwa ekologicznego – do 5 lat – 

wskazuje 15,5% badanych. Zdecydowanie najmniej jest tych rolników, którzy metody 

ekologiczne stosują najdłużej – od 16 do 20 lat (6%). Średnia deklarowana liczba lat 

prowadzenia gospodarstwa ekologicznego wynosi 9,95 [tab. 5.1]. 

 

Tablica 5.1. Struktura badanej próby według liczby lat prowadzenia gospodarstwa ekologicznego 
Wyszczególnienie Liczba gospodarstw Udział [w %] 

Do 5 13 15,5 

6-10 31 36,9 

11-15 33 39,3 

16-20 5 6,0 

Brak danych 2 2,4 

Razem 84 100,0 

średnia deklarowana liczba lat: 9,95 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Według danych FADN wśród ankietowanych dominowali hodowcy zwierząt trawożernych – 

37%, udział pozostałych typów przedstawiała się następująco: mlecznych 27%, 21% 

mieszanych i 14% polowych [tab. 5.2].  

 

Tablica 5.2. Typy gospodarstw ekologicznych według TF8 
Wyszczególnienie: Liczba gospodarstw Udział [w %] 

uprawy polowe 12 14 

krowy mleczne 23 27 

zwierzęta trawożerne 31 37 

mieszane 18 21 

Źródło: Własne badania ankietowe. 
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Najczęściej wskazywanym powodem motywującym do podjęcia decyzji o prowadzeniu 

gospodarstwa ekologicznego jest możliwość uzyskania dotacji (78,6%). Blisko dwie trzecie 

badanych (60,7%) wskazało na możliwości zwiększenia uzyskiwanego dochodu z 

gospodarstwa, połowa respondentów (50%) rozpoczęła działalność ekologiczną wskutek 

zachęty doradcy rolniczego, a blisko połowa (47,6%) przyznaje, że motywacją była chęć 

ochrony środowiska. Ponad jedna czwarta rolników (28,6%) podjęła działalność ekologiczną 

ze względu na własne przekonanie o konieczności takiego sposobu prowadzenia produkcji 

rolniczej, a blisko jedna piąta (16,7%) z powodu posiadanych zasobów własnych [tab. 5.3]. 

 

Tablica 5.3. Przesłanki, które zadecydowały o rozpoczęciu działalności ekologicznej 
Wyszczególnienie Liczba gospodarstw Udział [w %] 

możliwość uzyskania dotacji 66 78,6 

możliwość zwiększenia dochodu  51 60,7 

zachęta doradcy rolniczego 42 50,0 

przekonanie o konieczności takiego sposobu 
prowadzenia produkcji rolniczej 

24 28,6 

chęć ochrony środowiska 40 47,6 

posiadane zasoby własne 14 16,7 

brak danych 2 2,4 

Razem 84 100,0 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną 
odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

5.3 Formy sprzedaży produktów ekologicznych 

Czy i w jaki sposób oraz w jakiej skali uczestniczący w badaniu rolnicy sprzedają produkcję ze 

swojego gospodarstwa? Przyjrzyjmy się kanałom sprzedaży oraz skali ich wykorzystywania. 

Kontrakt z przetwórnią 

W stopniu niemal powszechnym (79,8%) rolnicy stwierdzają, że nie prowadzą sprzedaży 

produktów ekologicznych ze swojego gospodarstwa na podstawie kontraktów z 

przetwórniami. Na korzystanie z tego kanału sprzedaży wskazuje w sumie jedna piąta 

respondentów (20,4%), zaś średni udział sprzedaży w tych gospodarstwach wynosi 79,71%. 

Najczęściej rolnicy deklarują, że na podstawie kontraktu z przetwórnią sprzedają 90% swojej 

produkcji (6%) oraz 80% produkcji (4,8%). Tyle samo rolników (4,8%) mówi, że do przetwórni 

przekazuje całą produkcję swojego gospodarstwa [tab. 5.4]. 
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Tablica 5.4. Sprzedaż produktów ekologicznych do przetwórni 
Sprzedaż do przetwórni [w %] Liczba gospodarstw Udział [w %] 

0 67 79,8 

30% 1 1,2 

35% 1 1,2 

50% 1 1,2 

70% 1 1,2 

80% 4 4,8 

90% 5 6,0 

100% 4 4,8 

Liczba gospodarstw sprzedających produkty na 
podstawie kontraktu z przetwórnią 

17 

Średni udział sprzedaży w tych gospodarstwach na 
podstawie kontraktu z przetwórnią (n=17) [w %] 

79,71 

Średni udział sprzedaży na podstawie kontraktu z 
przetwórnią (N=84) [w %] 

16,13 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Kontrakt z siecią handlową 

Jedynie 6% rolników potwierdza fakt prowadzenia sprzedaży swojej produkcji w ramach 

kontraktu z siecią handlową. W stopniu powszechnym (94%) ten kanał sprzedaży nie 

występuje wśród badanych gospodarstw. Najczęściej badani deklarują, że za pomocą tego 

kanału sprzedają 50% swojej produkcji (3,6%), a średni udział sprzedaży w tych 

gospodarstwach wynosi 51% [tab. 5.5]. 

 

Tablica 5.5. Sprzedaż produktów ekologicznych do sieci handlowej 
Sprzedaż do sieci handlowej [w %] Liczba gospodarstw Udział [w %] 

0 79 94,0 

25% 1 1,2 

50% 3 3,6 

80% 1 1,2 

Liczba gospodarstw sprzedających produkty na 
podstawie kontraktu z siecią handlową 

5 

Średni udział sprzedaży w tych gospodarstwach na 
podstawie kontraktu z siecią handlową (n=5) [w %] 

51,0 

Średni udział sprzedaży na podstawie kontraktu z 
siecią handlową (N=84) [w %] 

3,04 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Sprzedaż do hurtowni 

Równie znikomy jest udział sprzedaży do hurtowni. W sumie tylko 4,8% gospodarstw 

sprzedaje swoje produkty w ten sposób, choć średni udział sprzedaży w tych gospodarstwach 

do hurtowni jest wysoki – wynosi bowiem 72,5% [tab. 5.6]. 
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Tablica 5.6. Sprzedaż produktów ekologicznych do hurtowni 
Sprzedaż do hurtowni [w %] Liczba gospodarstw Udział [w %] 

0 80 95,2 

50% 2 2,4 

90% 1 1,2 

100% 1 1,2 

Liczba gospodarstw sprzedających produkty na 
podstawie kontraktu z hurtownią 

4 

Średni udział sprzedaży w tych gospodarstwach na 
podstawie kontraktu z hurtownią (n=5) [w %] 

72,50 

Średni udział sprzedaży na podstawie kontraktu z 
hurtownią (N=84) [w %] 

3,45 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Sprzedaż na lokalnym targowisku 

Mniej niż jedna piąta rolników (14,4%) sprzedaje swoje produkty na lokalnych bazarach i 

targowiskach. Skala takiej sprzedaży nie jest jednak duża – najczęściej badani deklarują, że w 

ten sposób sprzedają 20% (4,8%) lub 10% produkcji (3,6%) a średni udział sprzedaży w tych 

gospodarstwach za pomocą tego kanału wynosi 30% [tab. 5.7]. 

 

Tablica 5.7. Sprzedaż produktów ekologicznych na lokalnym targowisku 
Sprzedaż na lokalnym targowisku [w %] Liczba gospodarstw Udział [w %] 

0 72 85,7 

10% 3 3,6 

20% 4 4,8 

30% 1 1,2 

40% 2 2,4 

50% 1 1,2 

90% 1 1,2 

Liczba gospodarstw sprzedających produkty na 
lokalnym targowisku 

12 

Średni udział sprzedaży w tych gospodarstwach na 
lokalnym targowisku (n=12) [w %] 

30,0 

Średni udział sprzedaży na lokalnym targowisku 
(N=84) [w %] 

4,29 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Sprzedaż do lokalnego sklepu 

Ta forma sprzedaży produkcji ekologicznej praktycznie nie występuje. Deklaruje ją bowiem 

zaledwie 2,4% badanych gospodarstw, zaś średni udział sprzedaży do lokalnego sklepu wynosi 

w tych gospodarstwach 20% [tab. 5.8]. 
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Tablica 5.8. Sprzedaż produktów ekologicznych do lokalnego sklepu 
Sprzedaż do lokalnego sklepu [w %] Liczba gospodarstw Udział [w %] 

0 82 97,6 

10% 1 1,2 

30% 1 1,2 

Liczba gospodarstw sprzedających produkty do 
lokalnego sklepu  

2 

Średni udział sprzedaży w tych gospodarstwach 
do lokalnego sklepu (n=2) [w %] 

20,0 

Średni udział sprzedaży do lokalnego sklepu 
(N=84) [w %] 

0,47 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Sprzedaż bezpośrednio w gospodarstwie 

To zdecydowanie największy kanał sprzedaży. Blisko trzy czwarte badanych rolników (71,5%) 

deklaruje, że sprzedaje swoje produkty bezpośrednio w gospodarstwie. Zdecydowanie 

najczęściej też respondenci przyznają, że w ten sposób sprzedają całą swoją produkcję 

(39,3%). Z kolei średni udział sprzedaży bezpośredniej w tych gospodarstwach wynosi 72% 

[tab. 5.9]. 

 

Tablica 5.9. Sprzedaż bezpośrednio w gospodarstwie 
Sprzedaż do przetwórni [w %] Liczba gospodarstw Udział [w %] 

0 24 28,6 

10% 7 8,3 

20% 5 6,0 

30% 2 2,4 

40% 1 1,2 

50% 6 7,1 

60% 1 1,2 

70% 2 2,4 

80% 2 2,4 

90% 1 1,2 

100% 33 39,3 

Liczba gospodarstw sprzedających produkty 
ekologiczne bezpośrednio w gospodarstwie 

60 

Średni udział sprzedaży bezpośrednio w 
gospodarstwie (n=60) [w %] 

72,0 

Średni udział sprzedaży bezpośrednio w 
gospodarstwie (N=84) [w %] 

51,43 

Źródło: Własne badania ankietowe. 
 

Sprzedaż produkcji ekologicznej gospodarstwa 

Około jedna szósta gospodarstw (15,5%) w ogóle nie sprzedaje swojej produkcji. Jedna 

czwarta (25,1%) sprzedaje mniej niż połowę. Najczęściej (59,6%) rolnicy deklarują, że z ich 

gospodarstwa sprzedawana jest co najmniej połowa produkcji, przy czym całą produkcję 
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sprzedaje 16,7% gospodarstw, a prawie całą (od 90% do 97%) 14,3%. Średni udział sprzedaży 

produkcji ekologicznej dla gospodarstw deklarujących sprzedaż przynajmniej 1% produktów 

wynosi 62,17% [tab. 5.10]. 

 

Tablica 5.10. Liczba i struktura gospodarstw ekologicznych według udziału sprzedaży w całkowitej 
produkcji 

Udział sprzedaży w wielkości 
produkcji ekologicznej [w %]  

Liczba gospodarstw Udział [w %] 

0 13 15,5 

Do 5 5 6,0 

Od 5 do 20 10 12,0 

Od 20 do 50 9 10,8 

Od 50 do 80 14 16,7 

Od 80 do 90 9 10,7 

Od 90 do 100 17 20,3 

Liczba gospodarstw deklarujących sprzedaż przynajmniej 1% 
produkcji ekologicznej 

71 

sprzedaż produkcji ekologicznej - średni udział dla gospodarstw 
deklarujących sprzedaż przynajmniej 1% produktów (n=71) [w %] 

62,17 

sprzedaż produkcji ekologicznej - średni udział dla ogółu 
gospodarstw (N=84) [w %] 

52,55 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Sprzedaż na podstawie kontraktów dłuższych niż rok 

Mniej niż jedna piąta gospodarstw (16,8%) ma zagwarantowaną sprzedaż swojej produkcji na 

podstawie kontraktu zawartego na okres dłuższy niż rok. Więcej, bo aż 83% gospodarstw nie 

posiada takich kontraktów. Średni udział sprzedaży na podstawie kontraktów 

długoterminowych dla gospodarstw, które sprzedaż taką prowadzą, wynosi 71,43% 

wytwarzanej produkcji ekologicznej [tab. 5.11].  

Tablica 5.11. Liczba i udział gospodarstw ekologicznych posiadających kontrakty na sprzedaż na 
okres dłuższy niż rok 

Udział sprzedaży na podstawie kontraktu dłuższego niż 
jeden rok w wielkości produkcji ekologicznej [w %]  

Liczba gospodarstw Udział [w %] 

0 70 83,3 

Do 50 4 4,8 

Od 50 do 80 5 6,0 

Od 80 do 90 2 2,4 

Od 90 do 100 3 3,6 

Liczba gospodarstw deklarujących sprzedaż produkcji ekologicznej na podstawie 
kontraktu zawartego na okres dłuższy niż rok 

14 

sprzedaż produkcji ekologicznej na podstawie kontraktu zawartego na okres dłuższy 
niż rok - średni udział dla gospodarstw deklarujących taką sprzedaż (n=14) [w %] 

71,43 

sprzedaż produkcji ekologicznej na podstawie kontraktu zawartego na okres dłuższy 
niż rok - średni udział dla ogółu gospodarstw (N=84) [w %] 

11,90 

Źródło: Własne badania ankietowe. 
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5.4 Przynależność rolników do organizacji promujących rolnictwo ekologiczne 

W stopniu powszechnym (95,2%) badani rolnicy deklarują brak przynależności do 

stowarzyszeń lub organizacji promujących rolnictwo ekologiczne. Tylko jeden na dwudziestu 

respondentów (4,8%) przyznaje, że należy do takiej organizacji. Jednak ci, którzy należą, 

bardzo krytycznie oceniają sens uczestnictwa w tej organizacji, stwierdzając, że w budowaniu 

siły ekonomicznej gospodarstwa odgrywa ona rolę co najwyżej średnią, albo bardzo małą lub 

żadną [tab. 5.12]. 

 
Tablica 5.12. Przynależność rolników do stowarzyszeń lub organizacji promujących rolnictwo 
ekologiczne 

Deklaracja Liczba rolników Udział [w %] 

Należy 4 4,8 

Nie należy 80 95,2 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

5.5 Poziom zadowolenia z działalności ekologicznej i plany na przyszłość 

Blisko trzy czwarte rolników (71,4%) wyraża zadowolenie z faktu prowadzenia gospodarstwa 

ekologicznego oraz z osiąganych wyników ekonomicznych. Ponad jedna czwarta (28,6) 

stwierdza, że jest niezadowolona [tab. 5.13]. 

 
Tablica 5.13. Zadowolenie rolników z prowadzenia gospodarstwa ekologicznego i osiąganych 
wyników ekonomicznych 

Deklaracja Liczba rolników Udział [w %] 

Zadowolony 60 71,4 

Nie zadowolony 24 28,6 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

5.6 Deklaracje kontynuowanie działalności ekologicznej 

Niemal tak samo liczna grupa badanych (73,8%) deklaruje, że chce kontynuować prowadzenie 

gospodarstwa ekologicznego w przyszłości. Jedna czwarta respondentów (25%) odpowiada z 

kolei, że nie zamierza kontynuować działalności ekologicznej [tab. 5.14]. 

 
Tablica 5.14. Struktura gospodarstw ekologicznych według chęci kontynuowania gospodarowania  

Deklaracja Liczba gospodarstw Udział [w %] 

Tak 62 73,8 

Nie  21 25,0 

Brak danych 1 1,2 

Razem 84 100,0 

Źródło: Własne badania ankietowe. 
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5.7 Dochody z działalności poza gospodarstwem 

Blisko dwie trzecie rolników (61,9%) przyznaje, że uzyskuje dochody z działalności poza 

gospodarstwem rolnym. Niemal dwie piąte (38,1%) utrzymuje się wyłącznie z gospodarstw 

[tab. 5.15].  

 

Tablica 5.15. Struktura gospodarstw ekologicznych według prowadzenia działalności poza 
gospodarstwem rolnym  

Deklaracja Liczba gospodarstw Udział [w %] 

Tak 52 61,9 

Nie  32 38,1 

Razem 84 100,0 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Jeśli chodzi o dodatkowe źródła dochodów, badani, którzy je uzyskują, najczęściej wskazują na 

dorywczą (36,5%) lub stałą (30,8%) pracę zarobkową. Zdecydowanie rzadziej rolnicy deklarują, 

że uzyskują dochody z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej (15,4%) oraz ze świadczeń 

emerytalno-rentowych (11,5%). Na inne świadczenia społeczne (np. zasiłki) wskazuje 5,8% 

badanych [tab. 5.16]. 

 

Tablica 5.16. Struktura dodatkowych źródeł dochodów 
Źródła dodatkowych dochodów Liczba gospodarstw Udział [w %] 

praca zarobkowa dorywcza 19 36,5 

praca zarobkowa stała 16 30,8 

prowadzenie działalności pozarolniczej 8 15,4 

świadczenia emerytalno-rentowe 6 11,5 

inne świadczenia społeczne (zasiłki) 3 5,8 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Z kolei ci, którzy nie uzyskują dodatkowych dochodów z działalności poza gospodarstwem 

rolnym, jako zdecydowanie najważniejszy tego powód wymieniają brak czasu spowodowany 

dużą ilością pracy w gospodarstwie (75%). Zdecydowanie rzadziej badani wskazują na fakt, że 

dochody z gospodarstwa są wystarczające (12,5%) lub – po prostu – na brak takiej potrzeby 

(9,4%). O tym, że powodem nieuzyskiwania dodatkowych dochodów jest brak możliwości 

podjęcia pracy na lokalnym rynku, mówi 6,3% rolników [tab. 5.17]. 
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Tablica 5.17. Przyczyny nie podejmowania pracy poza gospodarstwem 
Przyczyna Liczba gospodarstw Udział [w %] 

brak czasu - dużo pracy w gospodarstwie (wielkość 
gospodarstwa i skala produkcji nie pozwalają na inną pracę) 

24 75,0 

brak takiej potrzeby 3 9,4 

brak możliwości podjęcia pracy na tutejszym rynku 2 6,3 

dochody z gospodarstwa są wystarczające, gospodarstwo 
jest jedynym źródłem dochodu 

4 12,5 

z powodu podeszłego wieku 1 3,1 
odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

5.8 Instrumenty wsparcia WPR 

FILAR I – płatności bezpośrednie 

Wszyscy badani rolnicy deklarują korzystanie z Jednolitej Płatności Obszarowej (100%), 

a niemal wszyscy z „zazieleniania” (97,6%) i płatności dodatkowych (97,6%). Korzystanie 

z dopłat powiązanych z produkcją deklaruje 77,4% rolników. O korzystaniu z płatności dla 

młodych rolników mówi nieporównywalnie mniej osób (7,1%). W przypadku dopłat 

powiązanych z produkcją najczęściej wskazywanymi kierunkami są: płatności do bydła (78,5%) 

i krów mlecznych (55,4%). Na płatności do produkcji roślin wysokobiałkowych wskazało 21,5% 

badanych. Pozostałe kierunki wskazywano zdecydowanie rzadziej: owoce miękkie (6,2%), 

owce (4,6%), kozy (3,1%) [tab. 5.18]. 

 

Tablica 5.18. Korzystanie z płatności w filarze 1 WPR 
Typ płatności Liczba gospodarstw Udział [w %] 

jednolita płatność obszarowa 84 100,0 

zazielenienie 82 97,6 

płatność dla młodego rolnika 6 7,1 

płatność dodatkowa 82 97,6 

dopłaty powiązane z produkcją 65 77,4 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

 

Filar I - PROW 2014-2020 

Najczęściej badani odpowiadają, że nie korzystają z żadnych działań PROW 2014-2020 (58,3%). 

Jeśli już rolnicy korzystają, to najczęściej wymieniają ONW (21,4%) oraz modernizację 

gospodarstw rolnych (9,5%). Na programy rolno-środowiskowe wskazało 3,6% badanych [tab. 

5.19]. 
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Tablica 5.19. Korzystanie ze wsparcia z PROW 2014-2020 
Działanie Liczba gospodarstw Udział [w %] 

ONW 18 21,4 

modernizacja gospodarstw rolnych 8 9,5 

program rolno-środowiskowo-klimatyczny 3 3,6 

z żadnych, nie korzystam 49 58,3 

inne 8 9,5 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

5.9 Rolnictwo Ekologiczne – ocena dotychczasowego systemu 

Ocena aktualnego systemu wsparcia rolnictwa ekologicznego w ramach WPR 

Rolnicy są sceptyczni w ocenach obecnego systemu wsparcia rolnictwa ekologicznego. Ponad 

połowa z nich (54,8%) ocenia to wsparcie średnio a blisko jedna trzecia (31%) – negatywnie, 

wystawiając noty niskie (29,8%) lub bardzo niskie (1,2%). Oceny pozytywne wystawia zaledwie 

mniej niż jedna szósta badanych (14,3%), z czego 13,1% ocenia ten system wysoko a 1,2% - 

bardzo wysoko [tab. 5.20]. 

 

Tablica 5.20. Ocena rolników aktualnego systemu wsparcia gospodarstw ekologicznych 
Ocena rolników Liczba gospodarstw Udział [w %] 

bardzo wysoko 1 1,2 

wysoko 11 13,1 

średnio 46 54,8 

nisko 25 29,8 

bardzo nisko 1 1,2 

Razem 84 100,0 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Mówiąc o konkretach, ponad połowa badanych rolników (58,3%) uważa, że istniejący w Polsce 

system wsparcia rolnictwa ekologicznego jedynie w średnim stopniu odpowiada na bieżące i 

przyszłe potrzeby oraz wyzwania stojące przed producentami. Blisko jedna trzecia (31%) jest 

zdania, że system ten odpowiada na potrzeby w stopniu niskim lub bardzo niskim a jedynie 

jedna dziesiąta (10,7%) – że jest w stanie sprostać potrzebom bieżącym i przyszłym 

producentów ekologicznych w stopniu wysokim lub bardzo wysokim [tab. 5.21]. 
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Tablica 5.21. Ocena dostosowania systemu wsparcia do przyszłych potrzeb rolników ekologicznych 
Ocena rolników Liczba gospodarstw Udział [w %] 

bardzo wysoka 1 1,2 

wysoka 8 9,5 

średnia 49 58,3 

niska 24 28,6 

bardzo niska 2 2,4 

Razem 84 100,0 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Struktura płatności ekologicznych w Polsce nie jest dopasowana do potrzeb rolników – 

jednoznacznie pokazują to wyniki badania: 57,1% badanych ocenia, że jest ona dopasowana 

w stopniu średnim, 33,3% – że w stopniu niskim a 1,2% – że w bardzo niskim. W sumie: 91,6% 

badanych ocenia dopasowanie struktury płatności krytycznie lub, co najwyżej, sceptycznie. 

Jedynie 8,3% respondentów ocenia, że struktura płatności ekologicznych jest dopasowana do 

potrzeb rolników w stopniu wysokim [tab. 5.22]. 

 

Tablica 5.22. Ocena dopasowania struktury płatności ekologicznych do potrzeb rolników 
Ocena rolników Liczba gospodarstw Udział [w %] 

bardzo wysoka 0 0,0 

wysoka 7 8,3 

średnia 48 57,1 

niska 28 33,3 

bardzo niska 1 1,2 

Razem 84 100,0 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

5.10 Największe bariery w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce 

Jak pokazują wyniki badania, problemem absolutnie najważniejszym jest brak rynków zbytu i 

związane z tym problemy ze sprzedażą produkcji ekologicznej. Na barierę tę wskazuje blisko 

dwie trzecie badanych (61,9%). Zdaniem jednej piątej rolników (20,2%) dużym problemem są 

zbyt niskie ceny za produkty ekologiczne. 15,5% badanych podkreśla, że tym, co hamuje 

rozwój rolnictwa ekologicznego jest słabo rozwinięta sieć dystrybucji.  

Ponad jedna dziesiąta rolników, wskazując główne bariery, wymienia: zmienność przepisów 

prawnych, ich niestabilność oraz niejasność (13,1%), nadmierną biurokrację (13,1%) oraz zbyt 

duże i restrykcyjne wymogi dotyczące produkcji ekologicznej – w tym dużą ilość kontroli 

(11,9%).  
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Z kolei blisko jedna dziesiąta badanych za główne czynniki ograniczające rozwój rolnictwa 

ekologicznego uznaje: wysokie koszty produkcji i pracochłonność, a co za tym idzie – niską 

opłacalność produkcji ekologicznej (9,5%), zbyt niskie dotacje dla rolnictwa ekologicznego 

(9,5%) oraz rozdrobnienie gospodarstw (7,1%). 

Po 6% respondentów wskazuje na problem zbyt wysokich cen za produkty ekologiczne, co 

ogranicza możliwości ich sprzedaży oraz na niską świadomość ekologiczną polskiego 

społeczeństwa. Tylko nieliczni rolnicy za najważniejsze bariery rozwojowe skłonni są uznawać 

brak promocji i słabą reklamę (3,6%) brak ukierunkowania, specjalizacji produkcji – zbyt duże 

zróżnicowanie wytwarzanych produktów (3,6%) [tab. 5.23]. 

 

Tablica 5.23. Bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce 
Rodzaj bariery Liczba 

gospodarstw 
Udział [w %] 

brak rynków zbytu, problemy ze sprzedażą produktów eko, za mała 
sprzedaż produktów eko, ograniczony popyt 

52 61,9 

problemy z siecią dystrybucji lub jej brak, brak podmiotów skupujących i 
przetwarzających surowce ekologiczne 

13 15,5 

zbyt wysokie ceny za produkty ekologiczne, niska zamożność 
społeczeństwa, ograniczająca możliwości zakupu produktów eko 

5 6,0 

zbyt niskie ceny za produkty ekologiczne 17 20,2 

biurokracja, nadmierna biurokracja 11 13,1 

wysokie koszty produkcji, pracochłonność produkcji, wysokie nakłady pracy 
przy niskich plonach, niska opłacalność 

8 9,5 

zmienność przepisów prawnych, niestabilność, niejasność przepisów, 
niespójność w interpretacji przepisów, złe prawo 

11 13,1 

brak promocji, słaba reklama, brak informacji 3 3,6 

zbyt niskie dotacje do rolnictwa ekologicznego, niskie dopłaty, zbyt niski 
poziom wsparcia 

8 9,5 

zbyt duże i restrykcyjne wymogi, duża ilość kontroli, stawiane są wymogi a 
nie ma możliwości ich realizacji racjonalnie z przepisami 

10 11,9 

niska świadomość ekologiczna społeczeństwa, negatywne stereotypy, brak 
świadomości wśród rolników 

5 6,0 

rozdrobnienie gospodarstw 6 7,1 

skomplikowana dokumentacja, duża ilość dokumentów 2 2,4 

brak ukierunkowania produkcji, zbyt duże zróżnicowanie wytwarzanych 
produktów 

3 3,6 

inne odpowiedzi (brak wsparcia w kraju, zachwaszczenie upraw, 
występowanie patogenów, których nie można zwalczyć, mała ilość 
dopuszczonych w produkcji ekologicznej środków ochrony roślin 

3 3,6 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 
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5.11 Znaczenie systemu płatności ekologicznych 

O tym, jak istotne znaczenie ma dla rolników system płatności ekologicznych świadczy fakt, że 

zdecydowana większość z nich (81%) deklaruje, że w sytuacji braku systemu płatności 

ekologicznych nie prowadziłaby gospodarstwa ekologicznego. Czterokrotnie mniej badanych 

(19%) odpowiada, że mimo braku systemu płatności, nadal prowadziłoby swoje gospodarstwo 

[tab. 5.24]. 

 
Tablica 5.24. Deklaracje rolników co do możliwości kontynuacji prowadzenia gospodarstwa 
ekologicznego bez dopłat 

Deklaracja Liczba gospodarstw Udział [w %] 

tak 16 19,0 

nie 68 81,0 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Jakie są główne motywy, którymi kierują się ci spośród badanych, którzy deklarują chęć 

prowadzenia gospodarstwa nawet wówczas, gdyby zabrakło płatności ekologicznych? 

Najczęściej jest to chęć dbania o środowisko naturalne (31,3%) oraz uwarunkowania 

gospodarstwa – np. jego położenie (25%). 

Co, zdaniem tych, którzy w sytuacji braku systemu płatności ekologicznych nie prowadziliby 

gospodarstwa, należałoby w otoczeniu rolnictwa ekologicznego zmienić? Podstawowym 

postulatem jest rozwinięcie rynków zbytu i znalezienie nowych rynków (33,8%). Na kolejnych 

miejscach wskazywano na możliwość uzyskania wyższych cen za produkty ekologiczne, tak aby 

rekompensowały one koszty produkcji (27,9%) oraz zwiększenie wysokości dopłat (25%). 

Blisko jedna szósta badanych (14,7%) wskazuje na konieczność uproszczenia, ustabilizowania 

i złagodzenia przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego (w tym zmniejszenia ilości 

kontroli i uproszczenia wymogów dokumentacyjnych).  

Ponad jedna dziesiąta rolników (13,2%) postuluje już nawet nie zwiększenie, ale utrzymanie 

płatności ekologicznych, argumentując, że bez dotacji produkcja ekologiczna nie będzie 

opłacalna. Jedna dziesiąta zaś (10,3%) zwraca uwagę na konieczność wsparcia rolnictwa 

ekologicznego i stworzenia warunków dla rozwoju gospodarstwa ekologicznego. W opinii 

4,4% rolników należałoby zwiększyć zainteresowanie produktami ekologicznymi w Polsce i 

poprawić świadomość ekologiczną społeczeństwa. 
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Ponad jedna dziesiąta respondentów (11,8%) nie wskazuje konkretnych rozwiązań a jedynie 

ogranicza się do stwierdzenia, że produkcja ekologiczna jest po prostu nieopłacalna, bo 

wymaga zbyt dużych nakładów [tab. 5.25]. 

 

Tablica 5.25. Motywy dalszego prowadzenia gospodarstwa ekologicznego bez dopłat 
Motywy Liczba 

gospodarstw = 68 
Udział [w %] 

zwiększyć wysokość dopłat, zwiększyć stawki, wyższe płatności bądź 
dopłata do produkcji 

17 25,0 

utrzymać płatności ekologiczne, bez dotacji nie opłacałoby się, 
potrzebne są dotacje 

9 13,2 

wyższe ceny za produkty ekologiczne, możliwość uzyskania cen 
rekompensujących koszty produkcji, gwarancja cen minimalnych 

19 27,9 

rozwinąć rynek zbytu, nowe rynki, system dystrybucji produktów 
ekologicznych, zwiększyć ilość punktów skupu produktów eko 

23 33,8 

uprościć, ustabilizować i złagodzić przepisy, uprościć skomplikowany 
system procedur i obowiązujących przepisów, zmniejszyć ilość 
kontroli, uprościć wymogi dokumentacyjne 

10 14,7 

zwiększyć zainteresowanie produktami eko w Polsce, poprawić 
świadomość ekologiczną społeczeństwa 

3 4,4 

wsparcie dla rolnictwa ekologicznego, stworzyć warunki dla rozwoju 
gospodarstwa ekologicznego, wprowadzić inny system wsparcia, 
poprawić konkurencyjność małych gospodarstw, poprawić 
dostępność środków ochrony roślin 

7 10,3 

odpowiedzi wskazujące na brak opłacalności produkcji ekologicznej 
i konieczność jej zwiększenia, zbyt duże koszty prowadzenia, zbyt 
duże nakłady ponoszone w procesie produkcji 

8 11,8 

trudno powiedzieć 1 1,5 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Płatności ekologiczne a sytuacja ekonomiczna gospodarstwa 

Trzy czwarte rolników (75%) przyznaje, że w wyniku korzystania z systemu płatności 

ekologicznych nastąpiła poprawa sytuacji ekonomicznej ich gospodarstwa. Jedna czwarta 

(25%) poprawy takiej nie odczuła [tab. 5.26]. 

 

Tablica 5.26. Opinie rolników na temat korzystnego wpływy dopłat na sytuację ekonomiczną 
Opinia rolnika Liczba rolników Udział [w %] 

tak 63 75,0 

nie 21 25,0 

Źródło: Własne badania ankietowe. 
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Ci spośród badanych, którzy mówią, że zauważyli poprawę sytuacji ekonomicznej swojego 

gospodarstwa, przede wszystkim podkreślają, że widoczne jest to w zwiększeniu dochodów, 

co spowodowało, że zwiększyła się rentowność gospodarstwa. Na aspekt ten wskazała ponad 

połowa badanych (58,7%). Jedna piąta rolników (20,6%) przyznaje, że płatności ekologiczne 

poprawiły sytuację ekonomiczną gospodarstwa poprzez zapewnienie środków na rozwój i 

inwestycje. Blisko jedna piąta badanych (17,5%) przyznaje, że – co prawda – poprawa sytuacji 

ekonomicznej nastąpiła, jednak jej rozmiary są nieznaczne, głównie dlatego, że dopłaty tylko 

w niewielkim stopniu rekompensują niskie plony.  

Niejako w kontrze do tego argumentu jest opinia jednej dziesiątej rolników (9,5%), którzy 

twierdzą, że poprawę sytuacji ekonomicznej zawdzięczają przede wszystkim temu, że 

produkcja ekologiczna jako taka spowodowała obniżenie kosztów produkcji poprzez brak 

kosztów związanych z zakupem środków ochrony roślin, nawozów i pasz. Na znaczenie samej 

produkcji ekologicznej (a nie płatności) we wzroście dochodowości gospodarstwa wskazuje 

też 6,3% rolników, którzy twierdzą, że produkcja ekologiczna spowodowała wzrost 

dochodowości gospodarstwa poprzez fakt, że ceny produktów ekologicznych są wyższe niż 

produktów konwencjonalnych [tab. 5.27]. 

 

Tablica 5.27. Przyczyny poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw 
Przyczyny poprawy Liczba 

gospodarstw =63 
Udział [w %] 

zwiększenie dochodów gospodarstwa, pozyskanie dodatkowych 
pieniędzy, zwiększyła się rentowność gospodarstwa, wsparcie 
finansowe wpływa na decyzję o prowadzeniu gospodarstwa 

37 58,7 

nastąpiła poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstwa ale 
nieznaczna: sytuacja ekonomiczna gospodarstwa uległa nieznacznej 
poprawie, dopłaty w niewielkim stopniu rekompensują niskie plony 

11 17,5 

zapewniają środki na rozwój i inwestycje: płatności ekologiczne są 
przeznaczane na inwestycje w gospodarstwie, dodatkowe środki 
finansowe na rozwój gospodarstwa 

13 20,6 

odpowiedzi wskazujące na to, że produkcja ekologiczna 
spowodowała obniżenie kosztów produkcji: brak kosztów 
związanych z zakupem środków ochrony roślin, nawozów i pasz 

6 9,5 

inne powody: dodatkowe punkty przy korzystaniu z PROW 2014-
2020 

1 1,6 

odpowiedzi wskazujące na to, że produkcja ekologiczna 
spowodowała wzrost dochodowości gospodarstwa, opłacalności 
produkcji: ceny produktów eko są wyższe 

4 6,3 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 
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Badani, którzy nie widzą poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstwa najczęściej 

stwierdzają, że dzieje się tak dlatego, iż dopłaty są zbyt niskie i nie rekompensują niższych 

plonów przy jednoczesnych wyższych kosztach produkcji (57,1%). Podobny kontekst podkreśla 

ponad dwie piąte badanych (42,9%), którzy stwierdzają, że sytuacja ekonomiczna 

gospodarstwa pozostaje na tym samym poziomie, ponieważ płatności nie poprawiły znacząco 

dochodu [tab. 5.28]. 

 

Tablica 5.28. Przyczyny braku poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw 
Przyczyny braku poprawy Liczba 

gospodarstw =21 
Udział [w %]% 

bo zbyt niskie dopłaty, rekompensują jedynie niższe plony, bo są 
niższe plony a większe koszty produkcji, bo są wyższe koszty 
produkcji a ceny takie same, jak w gospodarstwach 
konwencjonalnych 

12 57,1 

sytuacja ekonomiczna gospodarstwa pozostaje na tym samym 
poziomie, nie poprawiły znacząco dochodu 

9 42,9 

inna przyczyna: brak dopłat do mleka, płatności są 
wykorzystywane na bieżące wydatki gospodarstwa, płatności są 
wykorzystywane na zakup środków produkcji 

2 9,5 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Płatności ekologiczne a możliwość zakupu środków produkcji 

Nieporównywalnie częściej badani rolnicy przyznają, że płatności ekologiczne pozwalają im na 

zakup środków produkcji (82,1%), niż że na to nie pozwalają (17,9%) [tab. 5.29]. 

 

Tablica 5.29. Opinie rolników na temat możliwości zakupu środków produkcji wskutek dopłat 
Opinia rolnika Liczba gospodarstw Udział [w %] 

tak 69 82,1 

nie 15 17,9 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Ci, którzy stwierdzają, że płatności ekologiczne pozwalają na zakup środków produkcji 

argumentują to tym, że są to dodatkowe dochody, dodatkowe środki, które można 

przeznaczyć na zakup środków produkcji (37,7%). Niewiele mniej osób (30,4%) podkreśla 

jednak fakt, że – co prawda – płatności ekologiczne pozwalają na zakup środków produkcji, 

jednak w niewielkim stopniu; skala tych zakupów jest ograniczona – nierzadko dlatego, że 

rolnicy stosują niedużą ich ilość i tylko te tańsze.  
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Ponad jedna czwarta badanych (27,5%) potwierdza, że płatności ekologiczne pozwalają na 

zakup środków produkcji, wymieniając konkretne środki, które dzięki dotacjom można kupić 

(zakup pasz ekologicznych, zakup ekologicznego materiału siewnego, olej napędowy, zakup 

paliwa, zakup dodatków mineralnych, maszyny i części do maszyn) [tab. 5.30]. 

 

Tablica 5.30. Przyczyny umożliwiające zakup środków produkcji w wyniku dopłat  
Przyczyny  Liczba 

gospodarstw = 69 
Udział [ w %] 

bo są to dodatkowe dochody, środki, które można przeznaczyć na 
zakup środków produkcji, większe dochody to większe możliwości 
zakupu środków produkcji 

26 37,7 

tak, ale w niewielkim stopniu, pozwalały na zakup tylko 
niektórych i tańszych środków, tylko dlatego, że stosuję niedużą 
ich ilość, wpływ płatności jest mały 

21 30,4 

respondent wymienia konkretne środki produkcji, których zakup 
może sfinansować dzięki dotacjom: zakup pasz ekologicznych, 
zakup ekologicznego materiału siewnego, olej napędowy, zakup 
paliwa, zakup dodatków mineralnych, maszyny i części do maszyn 

19 27,5 

inne odpowiedzi: w moim gospodarstwie nie ma potrzeby zakupu 
środków do produkcji ekologicznej, bez płatności ekologicznych 
środki produkcji też byłyby kupowane, pozwalają na zapłatę za 
prace polowe, mam własne - naturalne, inne nie były kupowane, 
istnieje konieczność zastosowania takich środków 

5 7,2 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Dlaczego płatności ekologiczne nie pozwalają na zakup środków produkcji? Przede wszystkim 

dlatego, że – w opinii rolników – płatności te są zbyt niskie a środki do produkcji ekologicznej 

są bardzo drogie i trudno dostępne. Opinię tę podziela blisko trzy czwarte badanych (73,3%). 

Płatności ekologiczne a rozwój gospodarstwa 

Opinie na temat wpływu płatności ekologicznych na rozwój gospodarstwa są podzielone: 50% 

badanych uważa, że umożliwiają one rozwój, 50% jest przeciwnego zdania. 

Połowa spośród twierdzących, że płatności ekologiczne umożliwiają rozwój ich gospodarstwa 

(50%) argumentuje to tym, że są to dodatkowe dochody, środki, które można przeznaczyć na 

rozwój. Jedna trzecia (33,3%) mówi, że płatności te umożliwiają zakup środków produkcji i 

pozwalają finansować bieżące potrzeby w gospodarstwie a jedna dziesiąta (9,5%) – że 

pozwalają na remont budynków (w tym inwentarskich). Jedna piąta (19%) stwierdza, że 

istotnie płatności pozwalają na rozwój gospodarstwa, jednak jedynie w ograniczonym 

zakresie, w niewielkim stopniu, gdyż dotacje nie są zbyt wysokie [tab. 5.31]. 
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Tablica 5.31. Dlaczego płatności ekologiczne umożliwiają rozwój gospodarstwa? 
Przyczyny Liczba 

gospodarstw = 42 
Udział [w %] 

bo są to dodatkowe dochody, środki, które można przeznaczyć na 
rozwój, większe dochody to większe możliwości inwestycji, czyli 
rozwoju gospodarstwa, nie muszę się dodatkowo zadłużać 

21 50,0 

tak, ale w ograniczonym zakresie, w niewielkim stopniu, gdyż nie są 
zbyt wysokie, zbyt mała dotacja na rozwój gospodarstwa 

8 19,0 

bo umożliwiają zakup środków produkcji - konkretnie: maszyny, 
nasiona, zakup specjalistycznego sprzętu, pozwalają finansować 
bieżące potrzeby w gospodarstwie 

14 33,3 

bo pozwalają na remont budynków, budynków inwentarskich 4 9,5 

inne (ze względu na posiadane środki pieniężne, mam środki na spłatę 
kredytu, bo produkty są sprzedawane na poziomie produktów 
konwencjonalnych (za tanio), aktualnie nie inwestuję w rozwój 
gospodarstwa, bo mam wszystkie niezbędne maszyny i urządzenia, 
rosnący rynek zbytu, ekologiczne metody produkcji pozwalają na 
poprawę efektywności produkcji oraz osiągnięcie efektów 
produkcyjno-ekonomicznych) 

7 16,7 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Z kolei ci, którzy twierdzą, że płatności ekologiczne nie umożliwiają rozwoju ich gospodarstwa, 

zdecydowanie najczęściej podnoszą kwestię tego, że są one zbyt niskie (61,9%) w stosunku do 

potrzeb gospodarstwa. 

 

Płatności ekologiczne a nakłady na produkcję 

Większość badanych (52,4%) przyznaje, że w sytuacji gdyby zabrakło płatności ekologicznych, 

nie byliby w stanie ponosić nakładów na produkcję na dotychczasowym poziomie. Jednak 

tylko nieznacznie mniej osób (47,6%) wyraża opinię przeciwną, twierdząc, że w takiej sytuacji 

byliby w stanie utrzymać dotychczasowe nakłady na produkcję [tab. 5.32]. 

 

Tablica 5.32. Czy bez płatności ekologicznych byłby Pan(i) w stanie ponosić nakłady na produkcję na 
dotychczasowym poziomie? 

Opinia rolników Liczba rolników Udział [w %] 

tak 40 47,6 

nie 44 52,4 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Rolnicy wyrażający przekonanie o konieczności ograniczenia wydatków na produkcję, 

najczęściej wskazują, że w sytuacji braku płatności ekologicznych, musieliby zrezygnować lub 

ograniczyć wydatki na maszyny, urządzenia oraz części zamienne (36,4%) lub w ogóle 
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zrezygnować z prowadzenia gospodarstwa i przejść na system rolnictwa konwencjonalnego 

(31,8%). 

Ponad jedna piąta badanych uważa, że brak płatności wiązałby się z koniecznością rezygnacji 

lub ograniczenia wydatków na inwestycje w gospodarstwie (22,7%), oraz wydatków na 

nawożenie (22,7%). Ponad jedna dziesiąta przyznaje, że musiałaby ograniczyć wydatki na 

ziarno, nasiona, ekologiczny materiał siewny (13,6%) oraz na pasze i dodatki paszowe (11,4%) 

a blisko jedna dziesiąta – że musiałaby zrezygnować lub ograniczyć wydatki na środki produkcji 

– bez dookreślenia, jakie to byłyby konkretnie środki (9,1%) [tab. 5.33]. 

 

Tablica 5.33. Opinie rolników odnośnie rezygnacji z nakładów na produkcję ekologiczną przy braku 
dopłat 

Opinie rolników Liczba 
rolników = 44 

Udział [w %] 

rezygnacja lub ograniczenie produkcji, rezygnacja z prowadzenia 
gospodarstwa (bez płatności ekologicznych prowadziłabym 
gospodarstwo konwencjonalne) 

14 31,8 

rezygnacja lub ograniczenie wydatków na inwestycje w gospodarstwie, 
ograniczenie bieżących wydatków, z modernizacji budynków 

10 22,7 

rezygnacja lub ograniczenie wydatków na maszyny, urządzenia, sprzęt, 
części zamienne 

16 36,4 

rezygnacja lub ograniczenie wydatków na nawozy, wapnowanie 10 22,7 

rezygnacja lub ograniczenie wydatków na środki ochrony roślin 1 2,3 

rezygnacja lub ograniczenie wydatków na ziarno, nasiona, ekologiczny 
materiał siewny 

6 13,6 

rezygnacja lub ograniczenie wydatków na pasze, dodatki paszowe 5 11,4 

rezygnacja lub ograniczenie wydatków na środki produkcji - ogólnie 4 9,1 

inne (ograniczony zakres upraw i płatności) 1 2,3 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Płatności ekologiczne a decyzja o prowadzeniu produkcji ekologicznej 

Zdecydowana większość badanych (77,4%) przyznaje, że wysokość płatności ekologicznych 

skłoniła ich do przestawienie gospodarstwa na produkcję ekologiczną. O tym, że wysokość 

tych płatności nie miała wpływu na decyzję o wyborze produkcji ekologicznej mówi ponad 

jedna piąta rolników (22,6%). 

Ci, którzy przyznają, że to nie wysokość płatności wpłynęła na przestawienie gospodarstwa na 

produkcję ekologiczną, wyjaśniają, że ich decyzja motywowana była innymi czynnikami. 

Przede wszystkim względami zdrowotnymi i chęcią produkcji zdrowej żywności (36,8%) oraz 

względami ekologicznymi i przekonaniu o sensie gospodarowania zgodnie z naturą (31,6%). 

Ponad jedna piąta rolników (21,1%) przyznaje, że ich decyzja o przestawieniu gospodarstwa 
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na produkcję ekologiczną motywowana była względami ekonomicznymi – ale nie związanymi 

z wysokością dopłat, lecz z przekonaniem o możliwości uzyskania wyższych cen za produkty 

ekologiczne; kalkulacji, że produkcja metodami ekologicznymi spowoduje lepszy zbyt i wyższe 

ceny. Mniej niż jedna piąta badanych (15,8%) twierdzi z kolei, że nie przestawiała się na 

produkcję ekologiczną, a jedynie kontynuuje wcześniejsza produkcję [tab. 5.34]. 

 

Tablica 5.34. Przyczyny skłaniające rolników do przestawienia gospodarstwa na ekologiczne 
Przyczyny Liczba 

gospodarstw = 19 
Udział [w %] 

względy ekologiczne: ochrona środowiska, przekonanie o sensie 
gospodarowania zgodnie z naturą, chęć ograniczenia stosowania 
chemii, mój sposób na życie łączy się z ekologią 

6 31,6 

względy zdrowotne: skłoniła mnie dbałość o zdrowie swoje i innych 
ludzi, chęć produkcji zdrowej żywności 

7 36,8 

względy ekonomiczne: możliwość uzyskania wyższych cen za 
produkty eko, przekonanie, że produkcja metodami ekologicznymi 
spowoduje lepszy zbyt i wyższe ceny, zmniejszenie kosztów 
produkcji - rezygnacja z nawozów i środków ochrony roślin 

4 21,1 

jest to kontynuacja wcześniejszej produkcji, kontynuacja rolnictwa 
ekologicznego przejętego od teścia, gospodarstwo od zawsze 
prowadzi produkcję ekologiczną 

3 15,8 

inne odpowiedzi (uwarunkowania gospodarstwa wymuszają 
prowadzenie gospodarki ekstensywnej - zbliżonej do wymogów 
gospodarstwa ekologicznego, wysokość płatności jest 
niezadowalająca, żeby kontynuować uczestnictwo w programie, 
przestawienie się z upraw zbożowych na trawy 

3 15,8 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Płatności ekologiczne a ukierunkowanie produkcji 

Badani najczęściej przyznają, że wysokość płatności ekologicznych nie miała wpływu na 

zmianę ukierunkowania produkcji w ich gospodarstwie – twierdzi tak blisko trzy czwarte 

rolników (72,6%). O tym, że wysokość płatności wpłynęła na zmianę ukierunkowania produkcji 

mówi ponad jedna czwarta rolników (27,4%). Brak wpływu płatności na ukierunkowanie 

produkcji rolnicy zdecydowanie najczęściej uzasadniają tym, że gospodarstwo jest już 

ukierunkowane, kierunek produkcji się nie zmienił i jest prowadzony od dawna – jeszcze zanim 

gospodarstwo weszło w system rolnictwa ekologicznego (60,7%).  

Ponad jedna dziesiąta badanych (13,1%) odpowiada, że brak zmiany ukierunkowania wynika 

z czynnika obiektywnego, jakim są uwarunkowania gospodarstwa rolniczego, które 

ograniczają lub wyznaczają jego ukierunkowanie (np. jakość gleb). Z kolei co dziesiąty rolnik 

(9,8%) przyznaje wprost, że wysokość płatności nie odegrała żadnej roli, ponieważ nie są one 
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na tyle duże, aby mogły wpłynąć na zmianę kierunku produkcji. W przypadku 6,6% badanych 

o zmianie ukierunkowania nie zdecydowały płatności lecz sytuacja rynkowa i koniunktura na 

rynku – rolnicy po prostu produkują to, na co jest zapotrzebowanie na rynku. 

Z kolei ci, którzy potwierdzają zmianę ukierunkowania produkcji pod wpływem wysokości 

płatności ekologicznych, najczęściej uzasadniają to tym, że płatności stanowią dodatkowy 

dochód, którego by nie było, gdyby nie zmiana ukierunkowania (30,4%).  

Generalnie badani mieli problemy z uzasadnieniem swojego stanowiska mówiącego o 

istnieniu wpływu wysokości płatności na zmianę ukierunkowania produkcji. Widoczne jest to 

choćby w tym, że najczęściej udzielane odpowiedzi (jest ich 52,2%) to te, w których rolnik nie 

mówi dlaczego płatności wpłynęły na zmianę ukierunkowania ale wymienia jaka nastąpiła 

zmiana (z jakiego kierunku na jaki) lub jaki rodzaj produkcji prowadzi – na przykład: rezygnacja 

z produkcji trzody chlewnej i przejście na nowy kierunek produkcji jakim jest bydło mleczne. 

Płatności ekologiczne a rozwój gminy 

Rolnicy najczęściej wyrażają opinię, że płatności ekologiczne nie mają wpływu na rozwój 

gminy, w której mieszkają (57,1%). O tym, że wpływ ten jest pozytywny mówi w sumie ponad 

jedna czwarta badanych (27,4%), przy czym 21,4% określa ten wpływ jako umiarkowanie 

pozytywny a 6% – jako zdecydowanie pozytywny. Na raczej negatywny wpływ płatności na 

rozwój gminy wskazuje 2,4% rolników. Ponad jedna dziesiąta badanych (11,9%) nie ma zdania 

na ten temat [tab. 5.35]. 

 

Tablica 5.35. Ocena rolników wpływu płatności ekologicznych na rozwój gminy 
Ocena rolników  Liczba rolników Udział [w %] 

zdecydowanie pozytywny 5 6,0 

raczej pozytywny 18 21,4 

nie mają wpływu 48 57,1 

raczej negatywny 2 2,4 

zdecydowanie negatywny 0 0,0 

trudno powiedzieć 10 11,9 

brak danych 1 1,2 

Razem 84 100,0 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Płatności ekologiczne – największe trudności w ubieganiu się o pomoc 

Na pytanie o to, co stanowi dla rolników największą trudność przy ubieganiu się o pomoc w 

ramach płatności ekologicznych, ponad jedna piąta z nich (22,6%) odpowiada, że nic; że nie 

mają żadnych problemów.  
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Pozostali deklarują, że mają trudności a niewątpliwie najwięcej problemów sprawia im 

skomplikowana, niespójna dokumentacja – na element ten wskazuje ponad jedna trzecia 

badanych (36,9%). Blisko jedna czwarta za największą trudność uznaje zmienność przepisów, 

brak stabilności zasad otrzymywania płatności (23,8%), ponad jedna dziesiąta (11,9%) 

wskazuje na problem biurokracji a blisko jedna dziesiąta (9,5%) – na kwestie związane z 

Jednostką Certyfikującą, zwracając uwagę na skomplikowany system kontroli prowadzony 

przez Jednostkę Certyfikującą [tab. 5.36]. 

 

Tablica 5.36. Opinie rolników na temat trudności w ubieganiu się o dopłaty ekologiczne 
Opinie rolników  Liczba 

rolników 
Udział [w %] 

zmienność przepisów, częste zmiany przepisów, brak stabilności, zmieniające 
się zasady otrzymywania płatności 

20 23,8 

skomplikowana, niespójna dokumentacja, wniosek, zbyt duża ilość 
wymaganych dokumentów (papierologia) 

31 36,9 

biurokracja 10 11,9 

kwestie związane z Jednostką Certyfikującą: duża biurokracja związana z 
przygotowaniem dokumentacji do kontroli przez jednostki, skomplikowany 
system kontroli prowadzony przez Jednostkę Certyfikującą 

8 9,5 

zbyt rygorystyczne wymogi dotyczące rolnictwa ekologicznego, częste 
kontrole 

3 3,6 

zbyt skomplikowany system dopłat, zasad otrzymywania płatności 3 3,6 

nie mam trudności, brak trudności, nic 19 22,6 

inne trudności (dostępność nasion ekologicznych, podjęcie decyzji o 
zmianowaniu - opracowanie odpowiedniego płodozmianu, dostępność 
środków produkcji, mapki, rozliczanie płatności przy kontrolach, zmiany 
sposobu oznaczania działek, pomiary działek) 

7 8,3 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Rola doradztwa rolniczego  

Na pytanie jaką rolę w systemie wsparcia oraz transferu wiedzy i innowacji do rolnictwa 

ekologicznego odgrywa doradztwo rolnicze w Polsce, badani najczęściej wskazują, że rola ta 

polega na przekazywaniu wiedzy, informacji na temat rolnictwa ekologicznego (41,7%). Blisko 

jedna trzecia rolników podkreśla, że jest to rola doradcza w zakresie prowadzenia 

gospodarstwa ekologicznego (31%) oraz szkoleniowa (31%). 

Blisko jedna piąta rolników (16,7%) podkreśla, że doradztwo rolnicze (ODR) odgrywa istotną 

rolę w informowaniu o otoczeniu legislacyjnym rolnictwa ekologicznego – o nowościach i 

zmianach w przepisach prawnych. Podobna grupa badanych wskazuje na dużą rolę ODR w 

rozwoju rolnictwa ekologicznego i jego promocji (17,9%) a także na pomoc w wypełnianiu 
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wniosków i prowadzeniu dokumentacji (17,9%). Co dziesiąty rolnik (10,7%) odpowiada w 

sposób ogólnikowy, twierdząc, że doradztwo rolnicze odgrywa rolę pozytywną, istotną lub 

dużą [tab. 5.37]. 

 

Tablica 5.37. Opinie rolników odnośnie roli ODR w transferze wiedzy i innowacji do rolnictwa 
ekologicznego 

Opinie rolników Liczba 
rolników 

Udział [w %] 

przekazywanie wiedzy, informacji, wiedza oraz informacje na temat 
rolnictwa ekologicznego, fachowa wiedza, informacyjną w zakresie 
wsparcia, dotacji dla gospodarstw ekologicznych 

35 41,7 

informuje o nowościach i zmianach w przepisach, informuje o zmianach 
prawnych, są na bieżąco w przepisach, informowanie o zmianach w prawie 
dotyczącym rolnictwa ekologicznego 

14 16,7 

organizują szkolenia, rolę szkoleniową 26 31,0 

rolę doradczą, służą doradztwem, doradztwo techniczne, doradztwo w 
zakresie doboru upraw, doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa 
ekologicznego, dają wsparcie 

26 31,0 

pomoc w wypełnianiu wniosków, przygotowują dokumenty o płatności 
ekologiczne, pomoc w prowadzeniu dokumentacji 

15 17,9 

dużą rolę w rozwoju rolnictwa ekologicznego, dzięki doradcy 
zdecydowałam się na prowadzenie gospodarstwa ekologicznego, wsparcie 
sektora ekologicznego, promocja rolnictwa ekologicznego 

15 17,9 

pozytywną, istotną, dużą - ogólnie, bez dookreślenia 9 10,7 

pomaga w kontaktach z innymi instytucjami, ARiMR, Jednostką 
Certyfikującą 

1 1,2 

nie odgrywa żadnej roli, trudno powiedzieć 2 2,4 

brak danych 1 1,2 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Korzystanie z pomocy doradcy rolniczego – wnioski o płatności ekologiczne 

W stopniu niemal powszechnym (86,9%) badani rolnicy przyznają, że korzystają z pomocy 

doradcy rolniczego z ODR lub innego doradcy przy przygotowaniu wniosku o płatności 

ekologiczne. Nieco ponad jedna dziesiąta respondentów (13,1%) twierdzi, że przygotowując 

wnioski o płatności, nie korzysta z usług doradcy. 

Głównymi powodami korzystania z pomocy doradcy są: gwarancja, pewność, że wniosek 

wypełniony jest prawidłowo (34,2%), częste zmiany w zasadach wypełniania wniosków – a 

doradca ma bieżącą wiedzę na temat zmian przepisów i zasad wypełniania (32,9%) oraz fakt, 

że wniosek jest zbyt skomplikowany i rolnicy mają trudności z samodzielnym jego 

wypełnieniem (26%).  

Mniej niż jedna piąta badanych, uzasadniając korzystanie z usług doradcy, podkreśla jego 

fachową wiedzę i kompetencje, co pozwala na szybkie wypełnienie wniosku (16,4%). Taka 
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sama grupa rolników wskazuje na fakt, że pomoc doradcy w wypełnianiu wniosku jest po 

prostu dużym wsparciem i ułatwieniem sobie pracy (16,4%). O tym, że czynnikiem 

decydującym o skorzystaniu z usług doradcy jest zaufanie do niego mówi 4,1% badanych [tab. 

5.38]. 

 

Tablica 5.38. Przyczyny korzystania przez rolników ekologicznych z pomocy doradców z ODR 
Przyczyny korzystania z pomocy doradców Liczba 

rolników = 73 
Udział 
[w %] 

bo wniosek jest zbyt skomplikowany, trudności z wypełnieniem wniosku, 
trudności w prowadzeniu dokumentacji ekologicznej 

19 26,0 

bo częste zmiany w zasadach wypełniania wniosków, doradca ma bieżącą 
wiedzę na temat zmian przepisów i zasad ich wypełniania 

24 32,9 

gwarancja, pewność, że wniosek wypełniony jest prawidłowo, uniknięcie 
ewentualnych błędów 

25 34,2 

rolnik wymienia cechy doradcy: zna się na tym, ma fachową wiedzę, umie 
to zrobić szybko, kompetencja i wiedza doradcy 

12 16,4 

bo jest to pomoc, wsparcie w wypełnianiu wniosku, ułatwienie sobie 
pracy, oszczędność mojego czasu 

12 16,4 

doradca zapewnia terminowość złożenia wniosku 2 2,7 

bo mam zaufanie do doradcy 3 4,1 

bo dobrze zna moje gospodarstwo 2 2,7 

inne (żeby utrzymać współpracę z ODR, bo na wniosku jest miejsce dla 
doradcy,  

2 2,7 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

System certyfikowania gospodarstw ekologicznych 

Ocena wymogów jakie musi spełnić gospodarstwo aby uzyskać certyfikat gospodarstwa 

ekologicznego, nie jest korzystna: blisko trzy czwarte rolników (70,2%) jest zdania, że stopień 

trudności tych wymogów jest wysoki (60,7%) lub bardzo wysoki (9,5%). Ponad jedna czwarta 

(26,2%) ocenia, że stopień trudności wymogów jest średni a jedynie 3,6% - że jest on niski 

(2,4%) lub bardzo niski (1,2%) [tab. 5.39]. 

 

Tablica 5.39. Ocena stopnia trudności procesu certyfikowania gospodarstw ekologicznych 
Ocena rolników  Liczba rolników Udział [w %] 

bardzo wysoki 8 9,5 

wysoki 51 60,7 

średni 22 26,2 

niski 2 2,4 

bardzo niski 1 1,2 

Źródło: Własne badania ankietowe. 
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Jednocześnie zdecydowana większość badanych (61,9%) widzi możliwości uproszczenia 

wymogów, jakie musi spełnić gospodarstwo aby uzyskać certyfikat gospodarstwa 

ekologicznego. O tym, że nie ma możliwości wprowadzenia ułatwień w tych wymogach 

przekonanych jest 36,9%, a nie ma zdania 1,2% rolników [tab. 5.40]. 

 

Tablica 5.40. Przykłady ułatwień i uproszczeń certyfikacji w opinii rolników. 
Przykłady Liczba 

rolników = 52 
Udział 
[w %] 

uproszczenie i ograniczenie dokumentacji, wniosków, mniejsza liczba 
druków do wypełnienia, za dużo papierkowej roboty 

23 44,2 

ujednolicenie dokumentacji, jest powielanie czynności przy składaniu 
wniosku o płatność, jak i przy zgłaszaniu do certyfikacji 

10 19,2 

uproszczenie przepisów, bardziej klarowne przepisy, stabilne przepisy, 
stabilna polityka rolna 

9 17,3 

ograniczyć formalności, biurokrację 6 11,5 

mniej restrykcyjne zasady obowiązujące w rolnictwie ekologicznym, 
łatwiejsze procedury ubiegania się o nadanie certyfikatu ekologicznego, 
mniej kontroli, ułatwienie w rozliczaniu płatności 

10 19,2 

inne (w rejestry wpisywać nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin 
a wykluczyć wpisywanie koszenia, orania, bronowania, lepszy dostęp do 
ekologicznego materiału siewnego, łatwiejsze wprowadzanie produktów 
ekologicznych do obrotu po wyższych cenach, skupienie wszystkich 
instytucji w jednej komórce ARiMR, lepszy dostęp do szkoleń i informacji o 
wymogach dotyczących prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, większa 
wiedza inspektora kontrolującego gospodarstwo, łatwiejszy dostęp do 
ekologicznych środków ochrony roślin, stałe działki ewidencyjne 

7 13,5 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Generalnie jednak większość rolników (57,1%) pozytywnie wypowiada się na temat 

funkcjonowania systemu certyfikowania gospodarstw ekologicznych, oceniając go wysoko 

(50%) lub bardzo wysoko (7,1%). Ocenę średnią wystawia 42,9% badanych. Nikt spośród 

badanych nie ocenił systemu certyfikowania negatywnie. 

 

5.12 Otoczenie instytucjonalne i samorząd lokalny w rozwoju gospodarstw ekologicznych 

Wnioski płynące z analizy odpowiedzi na pytania dotyczące roli otoczenia instytucjonalnego, 

infrastruktury oraz lokalnej społeczności dla rozwoju rolnictwa ekologicznego nie są 

optymistyczne. 
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Jakość otoczenia instytucjonalnego a rozwój produkcji ekologicznej 

Dwie piąte rolników (39,3%) jest zdania, że jakość otoczenia instytucjonalnego nie odgrywa 

żadnej (lub co najwyżej znikomą) roli w rozwoju produkcji ekologicznej. To najczęściej słyszana 

opinia. Ci, którzy widzą znaczenie otoczenia instytucjonalnego dla rozwoju produkcji 

ekologicznej, najczęściej przypisują mu rolę doradczą, szkoleniową i informacyjną (20,2%). 

Więcej niż jedna dziesiąta badanych w otoczeniu instytucjonalnym widzi rolę promocyjną 

(14,3%) oraz wspierającą rozwój rolnictwa poprzez pomoc w nawiązywaniu kontaktów 

handlowych (13,1%). Mniej niż jedna dziesiąta rolników (7,1%) stwierdza, że otoczenie 

instytucjonalne odgrywa po prostu dużą rolę – bez uszczegółowienia. 

Trzeba też zauważyć, że 4,8% badanych przypisuje otoczeniu instytucjonalnemu negatywną 

rolę w rozwoju produkcji ekologicznej, twierdząc, że powoduje ono obciążenie procedurami 

biurokratycznymi, co utrudnia jego rozwój [tab. 5.41]. 

 

Tablica 5.41. Opinie rolników na temat roli otoczenia instytucjonalnego w rozwoju rolnictwa 
ekologicznego 

Opinie rolników Liczba 
rolników 

Udział 
[w %] 

żadnej (nie ma znaczenia) lub niewielką, małą, znikomą 33 39,3 

dużą, istotną - bez uszczegółowienia 6 7,1 

doradczą, fachowe doradztwo, szkoleniową i informacyjną, organizacja i 
prowadzenie szkoleń, spotkań, przekazywanie wiedzy 

17 20,2 

promocyjną, ma dużą rolę w promowaniu rolnictwa ekologicznego, promocja 
na targach, wystawach dożynkowych 

12 14,3 

wpływa na rozwój, pomaga w rozwoju rolnictwa ekologicznego, pomaga w 
nawiązywaniu kontaktów handlowych 

11 13,1 

negatywną - otoczenie instytucjonalne powoduje obciążenie procedurami 
biurokratycznymi, co utrudnia rozwój produkcji eko 

4 4,8 

odpowiedzi wskazujące na braki w otoczeniu instytucjonalnym, w naszym 
otoczeniu nie ma żadnych instytucji 

3 3,6 

nie wiem, trudno powiedzieć 7 8,3 

inne (powoduje oszczędność czasu, skracają czas poświęcany na załatwienie 
spraw, nie widzę zainteresowania produkcją eko 

2 2,4 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Jakość infrastruktury a rozwój produkcji ekologicznej 

Tu również najczęściej padającą odpowiedzią jest stwierdzenie, że jakość infrastruktury nie 

odgrywa żadnej (lub nieznaczną) roli w rozwoju produkcji ekologicznej (33,3%). Około jednej 

piątej badanych widzi rolę infrastruktury w rozwoju rolnictwa ekologicznego, podkreślając, że 

wpływa ona na zwiększenie produkcji (19%) oraz ułatwia dostęp do rynków zbytu (21,4%). 
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Ponad jedna dziesiąta rolników (13,1%) w swoich odpowiedziach podkreśla, że w ich regionie 

jakość infrastruktury jest niska lub w ogóle jej brakuje [tab. 5.42]. 

 

Tablica 5.42. Opinie rolników na temat jakości infrastruktury 
Opinie rolników Liczba 

rolników 
Udział 
[w %] 

żadnej (nie ma znaczenia) lub niewielką, małą, znikomą 28 33,3 

dużą, istotną - bez uszczegółowienia, pozytywną 7 8,3 

odpowiedzi wskazujące istotną rolę infrastruktury dla rozwoju rolnictwa 
ekologicznego, poziom i wielkość produkcji ekologicznej jest uzależniony od 
jakości infrastruktury, promocja produkcji eko 

16 19,0 

odpowiedzi wskazujące istotną rolę infrastruktury dla rozwoju rolnictwa 
ekologicznego poprzez dostęp do rynków zbytu, jakość infrastruktury 
odgrywa dużą rolę w dostępności rynków zbytu 

18 21,4 

odpowiedzi wskazujące na brak infrastruktury lub słabą jej jakość, w regionie 
brak infrastruktury dla rolnictwa ekologicznego, jakość infrastruktury na 
poziomie gminy jest niska 

11 13,1 

odpowiedzi wskazujące istotną rolę infrastruktury i jednocześnie na jej brak 
lub słabą jej jakość, co ogranicza rozwój rolnictwa ekologicznego 

5 6,0 

nie wiem, trudno powiedzieć 5 6,0 

inne (rozdrobnienie działek) 1 1,2 

brak danych 1 1,2 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Relacje z lokalną społecznością a rozwój rolnictwa ekologicznego 

Ponad jedna trzecia rolników (35,7%) uważa, że relacje z lokalną społecznością nie odgrywają 

żadnej roli w rozwoju rolnictwa ekologicznego. Jedna piąta badanych (20,2%) widzi rolę tych 

relacji w propagowaniu rolnictwa ekologicznego i pomoc w promocji produktów 

ekologicznych. Ponad jedna dziesiąta badanych (13,1%)uważa, że dobre relacje ze 

społecznością wpływają na zwiększenie sprzedaży bezpośredniej produktów ekologicznych, 

natomiast jedna dziesiąta (9,5%) – jest zdania, że powodują one wzrost świadomości 

ekologicznej w społeczności lokalnej. Brak zainteresowania rolnictwem ekologicznym ze 

strony lokalnej społeczności lub wręcz nie istnienie relacji z lokalną społecznością stwierdza 

7,1% rolników. 

Samorząd gminny a potrzeby rolnictwa ekologicznego 

Kwestia znajomości potrzeb rolnictwa ekologicznego przez władze gminne wygląda, na 

podstawie uzyskanych wyników, bardzo źle. Blisko połowa rolników (46,4%) wyraża opinię, że 

samorząd nie interesuje się potrzebami rolnictwa ekologicznego. Niemal jedna piąta (19%) 
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twierdzi, że znajomość potrzeb nie jest wystarczająca a ponad jedna dziesiąta (11,9%) – że 

wiedza o potrzebach jest bardzo niska wśród samorządowców.  

Jedynie 6% badanych przyznaje, że samorząd gminy zna potrzeby rolnictwa ekologicznego w 

stopniu wystarczającym a 2,4% – że potrzeby te zna bardzo dobrze. Co dziesiąty badany (9,5%) 

nie ma zdania na ten temat [tab. 5.43]. 

 

Tablica 5.43. Opinie rolników na temat roli samorządu w rozwoju rolnictwa ekologicznego 
Opinie rolników  Liczba 

rolników 
Udział  
[w %] 

znają bardzo dobrze potrzeby  2 2,4 

znają te potrzeby w stopniu wystarczającym 5 6,0 

znajomość potrzeb nie jest wystarczająca  16 19,0 

wiedza o potrzebach jest bardzo niska wśród samorządowców 10 11,9 

samorząd nie interesuje się potrzebami 39 46,4 

nie mam zdania 8 9,5 

brak danych 4 4,8 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Jednocześnie powszechne jest wśród badanych przekonanie, że gmina powinna pomagać 

rolnikom podejmującym produkcję ekologiczną – oczekiwanie takie wyraża 88,1% rolników. 

Przeciwnego zdania jest 6% i taki sam odsetek respondentów nie ma zdania na ten temat. 

W jaki sposób gmina powinna pomagać rolnikom podejmującym produkcję ekologiczną? 

Przede wszystkim rolnicy oczekują od gminy: budowy infrastruktury lokalnych targowisk i 

bazarów ekologicznych (86,5%), ścisłej współpracy z organizacjami reprezentującymi 

rolników, w celu poznania problemów, z którymi oni się borykają (78,4%), stosowania ulg w 

podatku rolnym (71,6%) oraz gromadzenia i upowszechniania informacji o możliwościach 

pozyskania funduszy na rozwój rolnictwa ekologicznego (63,5%). 

Wyraźnie rzadziej badani wskazują na stosowanie ulg w podatku od nieruchomości (41,9%) 

oraz udostępnianie mienia komunalnego na preferencyjnych warunkach (24,3%). Ponad jedna 

dziesiąta rolników (13,5%) oczekiwałaby innych, niż wyżej wymienione, form pomocy ze 

strony gminy (przede wszystkim wskazują tu kwestię promowania gospodarstw ekologicznych 

[tab. 5.44]. 
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Tablica 5.44. Opinie rolników na temat sposobów w jaki gmina powinna wspierać rolników 
podejmujących produkcję ekologiczną 

Opinie rolników Liczba gospodarstw = 74 Udział odpowiedzi [w %] 

stosować ulgi w podatku rolnym 53 71,6 

stosować ulgi w podatku od nieruchomości 31 41,9 

udostępniać mienie komunalne na preferencyjnych 
warunkach 

18 24,3 

ściśle współpracować z organizacjami 
reprezentującymi rolników, aby znać ich problemy 

58 78,4 

budować infrastrukturę lokalnych 
targowisk/bazarów eko 

64 86,5 

gromadzić i upowszechniać informacje o 
możliwościach pozyskania funduszy na rozwój 
rolnictwa ekologicznego 

47 63,5 

pomagać w inny sposób 10 13,5 

odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: Własne badania ankietowe. 

 

Podsumowanie 

W wyniku przeprowadzonej analizy można sformułować następujące a zarazem 

najważniejsze wnioski: 

1. Najczęściej wskazywanym powodem rozpoczęcia działalności ekologicznej była 

możliwość uzyskania dotacji. 

2. W stopniu powszechnym badani rolnicy deklarują brak przynależności do organizacji 

promujących rolnictwo ekologiczne. 

3. Najczęstszą formą sprzedaży jest sprzedaż produktów bezpośrednio w gospodarstwie, 

deklaruje ją ponad 71% rolników. 

4. Sprzedaż na podstawie kontraktów z przetwórniami deklaruje 20% respondentów, 6% 

sprzedaje w ramach kontraktu z siecią handlową, niecałe 5% – do hurtowni, 14% – na 

lokalnych bazarach i targowiskach a tylko ponad 2% – do lokalnego sklepu.  

5. Mniej niż jedna piąta gospodarstw ma zagwarantowaną sprzedaż produkcji na podstawie 

kontraktu zawartego na okres dłuższy niż rok. 

6. Blisko trzy czwarte rolników wyraża zadowolenie z faktu prowadzenia gospodarstwa oraz 

z osiąganych wyników ekonomicznych i tyle samo badanych chce prowadzić 

gospodarstwo w przyszłości. 

7. Rolnicy są sceptyczni w ocenach systemu wsparcia rolnictwa ekologicznego. Ponad 

połowa z nich ocenia to wsparcie średnio a blisko jedna trzecia negatywnie. 

8. Dziewięciu na dziesięciu badanych krytycznie ocenia dopasowanie struktury płatności do 

swoich potrzeb. 
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9. Podstawową barierą rozwojową rolnictwa ekologicznego jest brak rynków zbytu. 

10. Trzy czwarte rolników przyznaje, że korzystanie z systemu płatności ekologicznych 

poprawiło sytuację ekonomiczną ich gospodarstwa. 

11. Gdyby zabrakło płatności ekologicznych, ponad połowa badanych nie byłaby w stanie 

ponosić nakładów na produkcję na dotychczasowym poziomie. 

12. Ponad trzy czwarte rolników przyznaje, że wysokość płatności ekologicznych skłoniła ich 

do przestawienia gospodarstwa na produkcję ekologiczną. 

13. Największą trudność przy ubieganiu się o pomoc w ramach płatności ekologicznych 

sprawia rolnikom skomplikowana dokumentacja oraz zmienność przepisów. 

14. W stopniu niemal powszechnym rolnicy korzystają z pomocy doradcy rolniczego przy 

przygotowaniu wniosku o płatności ekologiczne. Głównym powodem jest gwarancja 

prawidłowego wypełnienia wniosku. 

15. Rolnicy najczęściej są przekonani, że zarówno jakość otoczenia instytucjonalnego, jakość 

infrastruktury, jak i relacje z lokalną społecznością nie odgrywają żadnej roli w rozwoju 

rolnictwa ekologicznego.  

16. Jedna piąta rolników twierdzi, że samorząd nie zna potrzeb rolnictwa ekologicznego a 

blisko połowa ocenia, że w ogóle nie interesuje się tymi potrzebami. 
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6. Wyniki analizy zmiennych ekonomicznych FADN w 

gospodarstwach ekologicznych objętych badaniem ankietowych  

Dane uzyskane podczas wywiadu ankietowego zostały powiązane z danymi Polskiego FADN, 

co pozwoliło znacząco poszerzyć zakres i szczegółowość analiz wyników uzyskanych podczas 

badania ankietowego. Należy podkreślić, że system FADN zakłada tajność pozyskiwanych 

danych a ich dysponentem pozostaje rolnik. W przypadku 1 z 84 ankietowanych gospodarstw 

nie udało się pozyskać zgody rolnika na wykorzystanie na potrzeby niniejszego projektu jego 

danych rachunkowych. Dlatego w kolejnych analizach oparto się o sparowane wyniki ankiet i 

danych rachunkowych z 83 gospodarstw.  

Pozyskane z Polskiego FADN dane dla grupy celowo dobranych 83 gospodarstw posłużyły 

realizacji pogłębionej analizy i oceny uwarunkowań ekonomicznych prowadzenia 

certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. W tym celu pogrupowano w pary 2 bazy danych: 

bazę z danymi uzyskanymi z badania ankietowego i bazę zawierającą Wyniki Standardowe 

gospodarstw objętych sprawozdawczością FADN. Połączenie baz było możliwe dzięki 

identyfikacji gospodarstw w obu bazach za pomocą unikalnego oznaczenia każdego 

gospodarstwa rolnego. W rezultacie uzyskano jednolitą bazę danych składającą się z 380 

zmiennych, z tego: 242 zmienne z Polskiego FADN i 138 zmiennych badania ankietowego. 

 

Rycina 6.1. Rozkład ankietowanych gospodarstw według typu i wielkości ekonomicznej 
gospodarstw ekologicznych 

  

Źródło: Obliczenia własne. 
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Należy zaznaczyć, że w pozyskanej bazie (analogicznie do próby certyfikowanych gospodarstw 

ekologicznych uczestniczących w FADN ryc. 4.3) przeważały gospodarstwa małe i średnio-małe 

wg klas wielkości ekonomicznej, natomiast nie były to gospodarstwa małe obszarowo – 

wszyscy respondenci użytkowali powyżej 5 ha UR. Przeciętna powierzchnia ankietowanego 

gospodarstwa wynosiła ok. 27 ha.  

 

Rycina 6.2. Rozkład ankietowanych gospodarstw wg typu rolniczego i wielkości obszarowej 

 

Źródło: Obliczenia własne  

 

W badanej próbie nie zaobserwowano prawidłowości wiążących wybór kierunku produkcji z 

wiekiem czy poziomem wykształcenia respondenta ani z długością okresu prowadzenia 

produkcji ekologicznej. Analizując ranking wskazywanych przez respondentów przesłanek 

decydujących o rozpoczęciu działalności ekologicznej stwierdzono, że chęć uzyskania dopłat 

była motywem głównie dla gospodarstw polowych i chowających zwierzęta trawożerne. W 

przypadku gospodarstw typu mieszanego i mlecznego większą rolę niż dopłaty odgrywały przy 

podejmowaniu decyzji o podjęciu produkcji ekologicznej: chęć zwiększenia dochodów i 

zachęta doradcy rolniczego. 

Analizując kanały dystrybucji produktów ekologicznych w powiązaniu z kierunkami produkcji 

gospodarstw ekologicznych można zauważyć, że ze względu na specyfikę produkcji w 

gospodarstwach mlecznych zdecydowanie dominują kontrakty z przetwórniami. Sprzedaż 

bezpośrednia w tych gospodarstwach stanowiła niewielką część produkcji a sprzedaż na 

lokalnym rynku wręcz marginalną. W przypadku gospodarstw zaliczanych do innych typów 
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produkcji ekologicznej dominującym kanałem lokowania produktów na rynku była sprzedaż 

bezpośrednia (59-70%). Gospodarstwa typu mieszane wykazywały, że przeciętnie około 20% 

ich produkcji zbywane jest w ramach kontraktów z przetwórniami, przy czym tylko około 7% 

ich sprzedaży było objęte kontraktami wieloletnimi. W przypadku gospodarstw typu uprawy 

polowe kontrakty z przetwórniami odgrywały znacznie mniejszą rolę (około 7%), a około 28% 

produktów zbywane było poprzez hurtownie lub sieci handlowe. Umowami wieloletnimi 

objęte było około 14% sprzedaży z tych gospodarstw.  

Najniższym poziomem objęcia sprzedaży produkcji ekologicznej w ramach wieloletnich umów 

charakteryzowały się gospodarstwa chowające zwierzęta trawożerne. Przeciętnie tylko 1,6% 

ich produkcji było objęte takimi umowami. Bezpośrednia sprzedaż w gospodarstwie (ponad 

83% produkcji) była typowa dla gospodarstw z 1 klasy wielkości ekonomicznej (bardzo małe). 

Gospodarstwa zaliczane do pozostałych klas wielkości ekonomicznej (małe, średnio-małe i 

średnio-duże), poza sprzedażą bezpośrednią, cechowały się sprzedażą w ramach kontraktów 

z przetwórniami. Przy czym przeciętny udział tej formy sprzedaży wzrastał w kolejnych klasach 

wielkości ekonomicznej gospodarstw (od 11 do 52%). Wśród ankietowanych gospodarstw 

najniższym poziomem sprzedaży bezpośredniej (31%) charakteryzowały się gospodarstwa 

należące do klasy wielkości ekonomicznej średnio-małe. Jednocześnie gospodarstwa te 

wskazywały na realizację sprzedaży na lokalnych targowiskach i w lokalnych sklepach. 

Porównując wg typu produkcyjnego wybrane wyniki ekonomiczne 83 ankietowanych 

gospodarstw należy wskazać, że najwyższą wielkością ekonomiczną charakteryzowały się 

gospodarstwa mleczne, uzyskujące przeciętnie najwyższą wielkość produkcji a zarazem 

ponoszące najwyższe koszty ogółem. Wśród ankietowanej zbiorowości najmniejsze pod 

względem wielkości ekonomicznej były gospodarstwa typu polowe. Gospodarstwa te 

lokowały się na drugim miejscu po gospodarstwach mlecznych pod względem przeciętnych 

rozmiarów produkcji. Równocześnie uzyskiwały najwyższą wartość dodaną netto i najwyższy 

poziom dochodu z gospodarstwa. Gospodarstwa typu trawożerne charakteryzowały się 

najniższym poziomem wytwarzanej wielkości produkcji oraz najwyższą przeciętną wielkością 

dopłat do działalności operacyjnej. Wśród ankietowanych gospodarstw najwięcej nakładów 

pracy (tak ogółem jak i własnej) wymagały gospodarstwa ukierunkowane na produkcję mleka 

- należy podkreślić, że kierunek ten wymaga wyspecjalizowanej kadry dyspozycyjnej w 

określonych porach doju. Wśród 83 ankietowanych najmniejszą przeciętną powierzchnią 

odznaczały się gospodarstwa mleczne – bazujące głównie na własnych użytkach rolnych. 
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Największą użytkowaną powierzchnię wykazywały gospodarstwa polowe, lecz należy 

zaznaczyć, że przeciętnie połowa użytkowanych przez nie gruntów pochodziła z dzierżawy 

generującej dziewięciokrotnie wyższy (niż w pozostałych typach produkcyjnych) koszt 

czynszów. Zarówno gospodarstwa polowe jak i mleczne charakteryzowały się około 16% 

udziałem maszyn i urządzeń w wartości aktywów, podczas gdy dla pozostałych ankietowanych 

typów udział ten wynosił około 11%. Wartość posiadanych przez gospodarstwa mleczne w 

2015 r. maszyn i urządzeń była o 23% wyższa od przeciętnej w 83 ankietowanych 

gospodarstwach i skutkowała najwyższym wśród ankietowanych poziomem kosztów 

amortyzacji. Dane te (w zestawieniu z informacją o ujemnej wartości inwestycji netto w 

2015 r.) być może pośrednio wskazują na posiadanie relatywnie nowego wyposażenia. 

Gospodarstwa polowe również wykazywały ujemny poziom inwestycji netto ale w ich 

przypadku wartość posiadanych maszyn i urządzeń oraz odpisów amortyzacyjnych była niższa 

od przeciętnej ankietowanych - w tym kontekście może być to zjawisko niepokojące 

wskazujące na posiadanie starszego wyposażenia i dekapitalizację majątku.  

Odnosząc poziom inwestycji netto do klasy wielkości ekonomicznej można stwierdzić, iż 

jedynie gospodarstwa średnio-duże odnotowały dodatni poziom inwestycji, czyli tylko ta klasa 

wielkości ekonomicznej nie była narażona na dekapitalizację majątku.  

Analizując uzyskiwane wyniki produkcyjne należy stwierdzić, iż wzrastały one wraz z wielkością 

ekonomiczną gospodarstw Ankietowane gospodarstwa z klasy bardzo-małe użytkowały 

przeciętnie 10 ha (co odpowiada przeciętnej powierzchni gospodarstwa w kraju wg GUS), 

opierając się jedynie o własne zasoby ziemi i pracy. Przeciętny dochód z rodzinnego 

gospodarstwa rolnego w gospodarstwach bardzo-małych i małych był niższy od średniej płacy 

netto (wynoszącej w 2015 r. 31960 zł/os), co przy uwzględnieniu wykazanych przez te 

gospodarstwa nakładów pracy (odpowiednio 1,15 i 1,52 AWU) świadczy o dystansie dzielącym 

te klasy wielkości ekonomicznej od osiągnięcia dochodu parytetowego. Ankietowane 

gospodarstwa obu tych klas wielkości ekonomicznej wykazywały w 2015 r koszty ogółem 

przewyższające wartość uzyskanej produkcji, co oznacza że uzyskane dopłaty do działalności 

operacyjnej były w nich przeznaczane na podtrzymanie bieżącej działalności gospodarstwa.  
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Tablica 6.1. Wybrane zmienne i wskaźniki FADN 2015, według typów rolniczych gospodarstw 
objętych badaniem ankietowym 

 Nazwa zmiennej J.m. Typy wg TF8 RAZEM 

polowe mleczne trawożerne mieszane 

 Liczba gospodarstw szt. 13 23 30 17 83 

SE005 Wielkość ekonomiczna euro 16423 25463 20704 18795 20961 

SE010 Nakłady pracy ogółem AWU 1,44 1,68 1,59 1,51 1,58 

SE015 Nakłady pracy własnej FWU 1,37 1,65 1,58 1,48 1,55 

SE025 Powierzchnia użytków 
rolnych 

ha 31,24 21,44 32,47 21,86 27,05 

SE030 Powierzchnia 
dodzierżawionych 
użytków rolnych 

ha 16,82 3,58 4,50 4,15 6,10 

SE131 Produkcja ogółem zł 65692 77 804 42 417 54 094 58 260 

SE270 Koszty ogółem zł 50086 75724 54001 60469 60 732 

SE281 Koszty bezpośrednie zł 6844 26347 12861 19046 16 923 

SE275 Zużycie pośrednie zł 23955 49199 33093 41239 37 793 

SE336 Koszty 
ogólnogospodarcze 

zł 17111 22852 20231 22193 20871 

SE360 Amortyzacja zł 14724 22992 18611 15154 18508 

SE365 Koszty czynników 
zewnętrznych 

zł 11407 3533 2297 4075 4431 

SE370 Wynagrodzenia zł 1300 673 283 746 645 

SE375 Czynsze zł 9182 1 210 1 114 1 663 2 517 

SE380 Odsetki zł 925 1 650 901 1 666 1 269 

SE605PL Dopłaty do działalności 
operacyjnej 

zł 45071 36152 59285 32466 45155 

SE415PL Wartość dodana netto zł 70899 40374 47080 27710 44985 

SE420PL Dochód z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego 

zł 59579 37751 42475 23505 39960 

SE436 Aktywa ogółem zł 542062 767760 921434 666565 767228 

SE441 Aktywa trwałe zł 503305 712318 850529 614537 709509 

SE455 Maszyny, urządzenia i śr. 
transportu 

zł 85574 127 965 107 040 75 741 103 066 

SE485 Zobowiązania ogółem zł 17050 39 820 43 763 30 955 35 863 

SE521 Inwestycje netto zł -3601,04 -20 302 8 752 3 940 -2 220 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN pozyskanych w badaniu  
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Tablica 6.2. Wybrane zmienne i wskaźniki FADN 2015, według klas wielkości ekonomicznej 
gospodarstw objętych badaniem ankietowym. 

Nazwa zmiennej   
J.m. 

Klasy wielkości ekonomicznej wg ES6* RAZEM 

bardzo -
małe  

małe średnio-
małe 

średnio-
duże 

<8  8≤€<25 (25<=€<50) (50<=€<100) 

Liczba gospodarstw szt. 6 53 20 4 83 

Wielkość ekonomiczna euro 6374 15160 31886 65084 20961 

Nakłady pracy ogółem AWU 1,15 1,52 1,79 1,88 1,58 

Nakłady pracy własnej FWU 1,15 1,50 1,73 1,88 1,55 

Powierzchnia użytków rolnych ha 10,00 21,24 30,67 111,44 27,05 

Powierzchnia dodzierżawionych 
użytków rolnych 

ha 0,00 2,45 7,54 56,39 6,10 

Produkcja ogółem zł 22504 37369 96895 195523 58260 

Koszty ogółem zł 28549 47498 83940 168316 60732 

Koszty bezpośrednie zł 5557 13123 27037 33749 16923 

Zużycie pośrednie zł 19805 30924 52703 81245 37793 

Koszty ogólnogospodarcze zł 14247 17801 25666 47496 20871 

Amortyzacja zł 8744 14718 25542 48207 18508 

Koszty czynników zewnętrznych zł 0 1856 5695 38864 4431 

Wynagrodzenia zł 0 507 1335 0 645 

Czynsze zł 0 666 2444 31170 2517 

Odsetki zł 0 683 1916 7694 1269 

Dopłaty do działalności operacyjnej zł 13947 37031 55614 147323 45155 

Wartość dodana netto zł 6770 26363 72584 211058 44985 

Dochód z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego 

zł 6770 23266 67064 175414 39960 

Aktywa ogółem zł 392516 657983 884174 2192053 767228 

Aktywa trwałe zł 373147 608615 807732 2059794 709509 

Maszyny, urządzenia i śr. 
transportu 

zł 33452 78575 123521 429718 103066 

Zobowiązania ogółem zł 0 21571 48430 216190 35863 

Inwestycje netto zł -4980 -3119 -12716 66325 -2220 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN pozyskanych w badaniu  
*w tysiącach euro SO „2010” 

 

Według kryterium obszarowego w ankietowanej próbie 83 gospodarstw dominowały 

jednostki użytkujące 20-30 ha i 10-20 ha. Poza gospodarstwami obszarowo największymi (>50 

ha) rozmiar nakładów pracy był w miarę jednolity (przeciętnie 1,58 AWU) a produkcja 

bazowała na gruntach własnych. W gospodarstwach największych powierzchniowo (>50ha) 

nakłady pracy wynosiły przeciętnie 1,84 AWU, zaś powierzchnia użytkowanych gruntów 

pochodziła w 44% z dzierżawy. Techniczne uzbrojenie pracy (wyrażone w przeliczeniu wartości 

maszyn na osobę) wzrastało wraz z użytkowaną powierzchnią. Podkreślić należy, że 

najbardziej liczna grupa (20-30 ha) wykazała w 2015 r. najniższą przeciętną wartość produkcji 

ogółem na gospodarstwo oraz relatywnie wysokie koszty ogółem (przewyższające o 52% 

wartość produkcji). Skutkiem czego poziom dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego tej 

grupy obszarowej kształtował się na poziomie dochodu gospodarstw o obszarze 5-10 ha. W 
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gospodarstwach 30-50 ha przeciętna wartość produkcji ogółem była wprawdzie większa od 

wartości produkcji uzyskiwanej w niższych klasach obszarowych ale poziom kosztów ogółem 

przekraczał jej wartość o 22%. Wraz ze wzrostem powierzchni wzrastała wartość pozyskanych 

dopłat do działalności operacyjnej, co częściowo zrekompensowało niekorzystną relację 

kosztów do produkcji w gospodarstwach z przedziału 30-50 ha. Niestety aż trzy grupy 

obszarowe ankietowanych gospodarstw wykazywały ujemną wartość inwestycji netto 

świadczącą o dekapitalizacji majątku a tym samym o zmniejszeniu ich potencjału 

wytwórczego.  

 

Tablica 6.3. Wybrane zmienne i wskaźniki FADN 2015 według klas wielkości obszarowej UAA6 
gospodarstw objętych badaniem ankietowym. 

Nazwa zmiennej J.m. 

 Klasy wg UAA6 

Razem małe 
średnio-

małe 
średnio-

duże 
duże 

bardzo 
duże 

5-10 ha 10-20 ha 20-30 ha 30-50 ha >50 ha 

Liczba gospodarstw szt. 14 23 26 12 8 83 

Wielkość ekonomiczna euro 11502,18 18136,51 17025,28 26281,09 50448,15 20961,27 

Nakłady pracy ogółem AWU 1,54 1,59 1,50 1,59 1,84 1,58 

Nakłady pracy własnej FWU 1,50 1,56 1,49 1,51 1,84 1,55 

Powierzchnia użytków 
rolnych 

ha 8,38 15,22 24,62 37,53 85,89 27,05 

Powierzchnia dodzierżawio-
nych użytków rolnych 

ha 0,72 2,06 1,76 8,30 37,95 6,10 

Produkcja ogółem zł 41136 62471 33059 67367 144362 58260 

Koszty ogółem zł 37219 54435 50218 82105 122097 60732 

Koszty bezpośrednie zł 9072 18583 14577 20239 28535 16923 

Zużycie pośrednie zł 22005 35425 33850 50142 66522 37793 

Koszty ogólnogospodarcze zł 12933 16843 19273 29903 37987 20871 

Amortyzacja zł 13713 16912 14990 23899 34837 18508 

Koszty czynników 
zewnętrznych 

zł 1501 2097 1378 8064 20737 4431 

Wynagrodzenia zł 997 464 257 1853 0 645 

Czynsze zł 272 355 299 4682 16618 2517 

Odsetki zł 231 1279 822 1529 4119 1269 

Dopłaty do działalności 
operacyjnej 

zł 14913 26884 41838 72103 120966 45155 

Wartość dodana netto zł 19608 35790 23330 61067 162088 44985 

Dochód z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego 

zł 18938 34232 19087 52129 142797 39960 

Aktywa ogółem zł 386179 555281 760422 1048632 1643422 767228 

Aktywa trwałe zł 363881 509411 708914 945428 1537700 709509 

Maszyny, urządzenia i śr. 
transportu 

zł 63075 81678 88826 109906 270557 103066 

Zobowiązania ogółem zł 3533 25613 38140 33874 117495 35863 

Inwestycje netto zł -10628 -7447 4368 -13522 23066 -2220 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN pozyskanych w badaniu  
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Wśród 83 ankietowanych gospodarstw aż 12 w 2015 r. odnotowało ujemny dochód z 

rodzinnego gospodarstwa rolnego. W tym 6 gospodarstw typu trawożerne, 3 mleczne, 2 

mieszane i 1 polowe. Najliczniejszą grupą wykazująca ujemny dochód z rodzinnego 

gospodarstwa rolnego były jednostki należące do klasy wielkości ekonomicznej „małe” (8-25 

tys. euro) - 9, poza tym bardzo małe -3 i średnio-małe-1. Według kryterium obszarowego 

wśród respondentów o ujemnym dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego znalazło się 

6 z przedziału 20-30 ha, 3 o powierzchni 10-20 ha, 2 do 10 ha oraz 1 >30 ha.  

Sparowanie bazy FADN z odpowiedziami na pytania ankiety dotyczące zamiaru kontynuacji 

produkcji metodami ekologicznymi i zadowolenia z osiąganych wyników prowadzi jednakże 

do zaskakujących wyników. Przeważający odsetek gospodarstw zamierza kontynuować 

produkcję metodami ekologicznymi i deklaruje zadowolenie z osiąganych wyników. W grupie 

12 gospodarstw o ujemnej wartości dochodu z gospodarstwa rolnego tylko 5 respondentów 

zadeklarowało, że nie jest zadowolonych z prowadzenia gospodarstwa ekologicznego i 

uzyskiwanych wyników. Przy czym tylko 3 z nich deklaruje chęć odstąpienia od kontynuacji 

produkcji ekologicznej. Także 1 respondent pomimo ujemnego dochodu deklarujący 

zadowolenie z wyników planuje odstąpienie od produkcji ekologicznej. Wśród 83 

respondentów w sumie 21 nie zamierza kontynuować produkcji ekologicznej pomimo, że 7 z 

nich deklaruje zadowolenie z uzyskiwanych wyników.  

Największą liczebnie grupę niezadowolonych wykazywali rolnicy prowadzący ekologiczne 

gospodarstwa mleczne i mieszane. Rolnicy prowadzący gospodarstwa mieszane deklarowali 

również (w ponad 40%) możliwość rezygnacji z prowadzenia produkcji ekologicznej. Należy 

podkreślić, że wraz ze wzrostem użytkowanej powierzchni zmniejsza się deklarowana chęć 

odstąpienia od produkcji ekologicznej [tab.6.4 i tab. 6.5]. 

 

Tablica 6.4. Deklarowany zamiar kontynuacji produkcji ekologicznej i zadowolenia z osiąganych 
wyników wg typów produkcyjnych 

Wyszczególnienie 

Zamiar kontynuacji produkcji ekologicznej 

tak nie 
nie wiem 

zadowolenie z wyników tak nie tak nie 

polowe 8  3 2  

mleczne 12 3 2 5 1 

trawożerne 25 3 1 1  

mieszane 7 3 1 6  

Źródło: opracowanie własne. 
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Tablica 6.5. Deklarowany zamiar kontynuacji produkcji ekologicznej i zadowolenia z osiąganych 
wyników wg klas obszarowych 

Wyszczególnienie 
Zamiar kontynuacji produkcji ekologicznej 

tak nie 
nie wiem 

zadowolenie z wyników tak nie tak nie 

5-10 ha 6  2 5 1 

10-20 ha 11 5 3 4  

20-30 ha 18 2 2 4  

30-50 ha 10 2    

>50 ha 7   1  

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród grupy rolników deklarujących kontynuację produkcji metodami ekologicznymi 

zauważalnym jest, że te wskazujące na niezadowolenie z osiąganych wyników nie odstawały 

osiąganymi rezultatami ekonomicznymi od gospodarstw deklarujących zadowolenie. Rolnicy 

rozważający odstąpienie od stosowania ekologicznych metod produkcji rolniczej uzyskiwali na 

ogół niższe rezultaty ekonomiczne od tych planujących kontynuację stosowanych metod 

produkcji (w tym opisane powyżej przypadki dochodów ujemnych.  

 

Tablica 6.6. Poziom dochodu a deklarowany zamiar kontynuacji produkcji ekologicznej i zadowolenia 
z osiąganych wyników wg klas obszarowych 

 Zamiar kontynuacji produkcji ekologicznej 

tak nie nie wiem 

zadowolenie z wyników tak nie tak nie 

5-10 ha 28342  10376 13785 5402 

10-20 ha 44006 43517 36390 -5873  

20-30 ha 22446 15525 -3170 16881  

30-50 ha 46997 77790    

>50 ha 152359   75860  

Źródło: opracowanie własne. 

Jedną z przesłanek (opisaną na początku rozdziału) skłaniającą do rozpoczęcia produkcji 

metodami ekologicznymi stanowiły dopłaty. Sparowanie odpowiedzi ankietowych z bazą 

danych rachunkowych pozwoliło na pogłębione rozpoznanie powiązań pomiędzy poziomem 

dopłat a opiniami na temat systemu wsparcia. W tablicach 6.7 i 6.8 zawarto zestawienia relacji 

dopłat do działalności operacyjnej i do wybranych wyników ekonomicznych gospodarstw z 

odpowiedziami respondentów na pytanie dotyczące dopasowania systemu wsparcia do ich 

potrzeb. Paradoksalnym zjawiskiem jest w tym przypadku postępujący spadek zadowolenia z 

systemu wsparcia wśród rolników prowadzących gospodarstwa wraz ze wzrostem udziału 
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dopłat w relacji do wielkości ponoszonych przez nich kosztów. Podobną zależność wykazują 

kategorie produkcji ogółem, wartości dodanej i dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego. 

Przy czym respondenci oceniający nisko dopasowanie struktury płatności do potrzeb 

charakteryzowali się niższymi wartościami relacji dopłat do: dochodu, wartości dodanej i 

produkcji niż respondenci oceniający stopień dopasowania płatności jako średni lub bardzo 

niski26.  

 

Tablica 6.7. Relacja dopłat do wybranych wyników ekonomicznych a ocena stopnia dopasowania 
systemu wsparcia 

W jakim stopniu 
struktura 
płatności 
ekologicznych w 
Polsce jest 
dopasowana do 
Pana/Pani 
potrzeb? 

Relacja dopłat do działalności operacyjnej [%] 

do dochodu z 
rodzinnego 

gospodarstw
a rolnego 

do 
produkcji 
ogółem 

do 
kosztów 
ogółem 

do zużycia 
pośrednieg

o 

do 
amortyzacji 

do 
aktywów 
trwałych 

do 
wartości 
dodanej 

netto 

SE605PL/ 
SE420 PL 

SE605PL/ 
SE131 

SE605PL/ 
SE 270 

SE605PL/ 
SE275 

Se605PL/ 
SE360 

SE605PL/ 
SE441 

SE605PL/ 
SE415 PL 

wysokim 60,49 50,42 73,81 174,43 233,80 10,60 50,77 

średnim 134,40 85,02 73,75 110,71 247,65 6,23 124,00 

niskim 109,81 76,25 74,26 122,97 235,03 5,89 95,95 

bardzo niskim 184,39 157,88 107,17 137,66 566,26 8,16 160,44 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W przeważającej liczbie respondenci odrzucili możliwość prowadzenia gospodarstwa 

ekologicznego bez systemu płatności. Tylko 16 na 83 respondentów deklarowało utrzymanie 

ekologicznej produkcji bez systemu wsparcia. Wśród respondentów udzielających 16 

pozytywnych odpowiedzi znalazło się 10 przedstawicieli klasy wielkości ekonomicznej 

gospodarstwa „małe” (8-25 tys. euro), 5 średnio-małe i 1 średnio-duże. Najliczniejsza w tej 

grupie była reprezentacja gospodarstw typu trawożerne (8), po 3 przedstawicieli polowych i 

mieszanych oraz 2 mlecznych. Pozytywne odpowiedzi udzielone zostały w 5 gospodarstwach 

o obszarze 20-30ha, 4 o powierzchni z przedziału 10-20 ha, 3 z grupy - 30-50 ha oraz po 2 z 

pozostałych klas obszarowych. Respondenci deklarujący możliwość prowadzenia produkcji 

ekologicznej w przypadku braku płatności charakteryzowali się wyższą relacją dopłat do 

                                                           
26 W przytoczonych przypadkach można było oczekiwać, że zaobserwowana prawidłowość charakteryzuje się 
odwrotnym kierunkiem zmian. 
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działalności operacyjnej do wybranych kategorii ekonomicznych. I w przeważającej liczbie (50) 

deklarowali że w wyniku dotychczasowego systemu wsparcia poprawiła się ich sytuacja 

ekonomiczna. Można sądzić, że w przypadku powyżej wymienionych gospodarstw 

świadomość ekonomiczna rolników była niewielka i nie identyfikowali oni trudności w 

kontynuowaniu prowadzeniu dochodowej produkcji ekologicznej bez kontynuacji 

pozyskiwania dopłat. 

 

Tablica 6.8. Relacja dopłat do wybranych wyników ekonomicznych a ocena możliwości prowadzenia 
produkcji ekologicznej bez systemu wsparcia 

Czy 
prowadziłby 
Pan/Pani 
gospodarstwo 
ekologiczne 
rolne w 
przypadku 
braku systemu 
płatności 
ekologicznych? 

Relacja dopłat do działalności operacyjnej [%] 

do dochodu 
z 

rodzinnego 
gospodarst
wa rolnego 

do 
produkcj
i ogółem 

do 
kosztów 
ogółem 

do zużycia 
pośredniego 

do 
amortyzacji 

do 
aktywów 
trwałych 

do 
wartości 
dodanej 

netto 

SE605PL/ 
SE420 PL 

SE605PL/ 
SE131 

SE605PL/ 
SE 270 

SE605PL/ 
SE275 

Se605PL/ 
SE360 

SE605PL/ 
SE441 

SE605PL/ 
SE415 PL 

tak 120,97 92,18 81,05 133,37 277,38 7,27 107,59 

nie 111,12 74,45 72,80 116,36 236,64 6,17 98,67 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tablica 6.9. Deklarowany zamiar kontynuacji produkcji ekologicznej bez systemu wsparcia a ocena 
poprawy sytuacji ekonomicznej 

Czy prowadziłby Pan/Pani 
gospodarstwo 
ekologiczne rolne w 
przypadku braku systemu 
płatności ekologicznych? 

Czy w wyniku korzystania z systemu płatności 
ekologicznych nastąpiła poprawa sytuacji 

ekonomicznej Pana(i) gospodarstwa? 

tak nie 

tak 12 4 

nie 50 17 

Źródło: opracowanie własne. 

Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie: czy płatności ekologiczne pozwalają na 

zakup środków produkcji z wynikami rachunkowymi uzasadnia rozkład odpowiedzi 

twierdzących. Respondenci (w liczbie 68) uważający, że „tak” uzyskiwali wyższe wartości 

wskaźnika relacji dopłat do wartości kosztów ogółem niż ich adwersarze. Należy przy tym 

zauważyć, że gospodarstwa udzielające odpowiedzi negatywnej (w liczbie 15) uzyskały poziom 

dochodu parytetowego.  
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Tablica 6.11 Ocena relacji dopłat do możliwości zakupu środków produkcji 

 Czy płatności ekologiczne pozwalają na zakup środków produkcji 

  tak nie 

relacja dopłat do działalności 
operacyjnej 

do kosztów ogółem 0,81 0,52 

do produkcji ogółem 0,86 0,51 

do dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego 1,17 0,96 

relacja dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę do płacy netto 0,76 1,01 
Źródło: opracowanie własne 

 

Rycina 6.3.Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu wysokości płatności ekologicznych 
na decyzje o zmianie kierunku produkcji według typów gospodarstw ekologicznych [w%]. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wysokość płatności ekologicznych miała największy wpływ na wybór kierunku produkcji w 

przypadku upraw polowych i chowu trawożernych. Wśród 22 gospodarstw potwierdzających, 

że wysokość dopłat wpłynęła na zmianę kierunku produkcji 11 respondentów wskazało 

konkretną zmianę specjalizacji bez wskazania uzasadnienia podjętej decyzji, 6 wskazało jako 

powód uniezależnienie stabilności dochodów od ryzyka atmosferycznego i rynkowego, 

pozostali mieli trudności w doprecyzowaniu wyjaśnienia dlaczego dopłaty wpłynęły na zmianę 

ich ukierunkowania. 
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Tablica 6.12. Opinie rolników na temat stopnia trudności procesu certyfikacji według typów 
produkcyjnych gospodarstw  

 Poziom trudności 

 
bardzo 
wysoki wysoki średni niski 

bardzo 
niski 

polowe 1 10 2   

mleczne 3 14 6   

trawożerne 1 17 10 2  

mieszane 3 9 4  1 
Źródło: opracowanie własne 

 

Ankietowane gospodarstwa w większości wskazały na wysoki poziom trudności certyfikacji. 

Wielkość ekonomiczna ani obszarowa gospodarstw nie wykazywała korelacji z oceną stopnia 

trudności wymogów certyfikacji. W przypadku typu produkcyjnego gospodarstwa 

wyspecjalizowane w chowie zwierząt trawożernych wskazywały na wysoki i średni poziom 

trudności uzyskania certyfikatu. Sparowanie wyników ankiet z danymi rachunkowymi nie 

wykazało zależności pomiędzy wysokością uzyskiwanych dochodów a oceną stopnia trudności 

wymogów certyfikacyjnych. Jako trudności w ubieganiu się o pomoc w ramach płatności 

ekologicznych gospodarstwa typu trawożerne i polowe wskazały głównie na skomplikowaność 

i niespójność wniosków oraz zmienność przepisów. Według gospodarstw mlecznych 

podstawową trudnością w ubieganiu się o pomoc były skomplikowane wnioski oraz 

towarzysząca temu biurokracja. Gospodarstwa mieszane wskazywały bardziej na trudności 

wynikające ze skomplikowania systemu kontroli. Sparowanie danych ankietowych z danymi 

rachunkowymi nie wykazało zależności pomiędzy oceną trudności w ubieganiu się o pomoc w 

ramach płatności ekologicznych a wysokością uzyskiwanych dochodów lub otrzymanych 

dopłat. Ankietowane gospodarstwa widzą możliwość wprowadzenia uproszczeń zwłaszcza w 

wymogach stawianych gospodarstwom utrzymującym zwierzęta.  
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Rycina 6.4. Opinie rolników dotyczące wprowadzenia ułatwień i uproszczeń według typów 
produkcyjnych gospodarstw 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wnioski 

1. Podstawową stymulantą wyboru ekologicznej metody produkcji rolniczej jest możliwość 

korzystania z systemu wsparcia. Relacja wartości dopłat do działalności operacyjnej do 

wybranych kategorii wynikowych ankietowanych gospodarstw wskazuje na wysoki 

poziom uzależnienia osiąganych wyników od systemu wsparcia. Większość respondentów 

nie upatruje w płatnościach dostatecznego czynnika determinującego zmianę specjalizacji 

produkcyjnej gospodarstwa wskazując na uwarunkowania specjalizacji wynikające z 

posiadanych zasobów i wiedzy.  

2. Dane o wielkości dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego grupowane wg klas 

wielkości ekonomicznej oraz klas obszarowych wskazują, że prowadzenie produkcji 

metodami ekologicznymi w przypadku gospodarstw małych i części średnich (do 25 tys. 

euro i do 30 ha UR) nie gwarantuje osiągnięcia dochodu parytetowego.  

3. Pomimo niskich wyników dochodowych większość respondentów deklaruje zamiar 

kontynuacji produkcji metodami ekologicznymi. Deklaracja o chęci podtrzymania 

ekologicznej produkcji wzrasta wraz z użytkowaną przez respondenta powierzchnią 

gospodarstwa  

4. Deklaracje o możliwości kontynuacji produkcji metodami ekologicznymi w warunkach 

braku wsparcia nie zawsze pokrywają się z sytuacją dochodową respondentów. Można 
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przypuszczać, że rolnicy nie identyfikują w wystarczającym stopniu ewentualnych 

trudności w prowadzeniu działalności ekologicznej bez systemu dopłat.  

5. Gospodarstwa klasy wielkości ekonomicznej małe i bardzo-małe uzyskują wartość 

produkcji ogółem poniżej ponoszonych kosztów. Poziom dochodów tych gospodarstw w 

pełni uzależniony jest od wsparcia uzyskiwanego w postaci dopłat do działalności 

operacyjnej. Ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw małych i bardzo małych, w tym 

ujemny poziom inwestycji netto wskazuje na postępująca dekapitalizację ich majątku oraz 

na znikomość szans rozwojowych tych gospodarstw w przyszłości.  

6. Niskie dochody gospodarstw ekologicznych pośrednio wynikają z ich niskiej siły 

przetargowej i rozproszenia sprzedaży. Wśród kanałów dystrybucji dominuje sprzedaż 

bezpośrednia a umowy wieloletnie stanowią znikomy odsetek sprzedaży produkcji 

ekologicznej z gospodarstw. Dotyczy to zwłaszcza gospodarstw małych i bardzo-małych 

całkowicie bazujących na sprzedaży bezpośredniej. Należy podkreślić, że gospodarstwa 

najmniejszych klas wielkości ekonomicznej w znikomym stopniu korzystają z lokalnych 

targowisk i lokalnych sklepów – tym samym wsparcie lokalnej infrastruktury 

dystrybucyjnej produktów ekologicznych nie przełożyłoby się bezpośrednio na korzyści 

dla najmniejszych gospodarstw.  

7. Skomplikowaność dokumentacji oraz zmienność przepisów wskazywana jest jako główna 

trudność tak w procesie certyfikacji jak i ubiegania się o pomoc z systemu płatności. 

Trudności wskazywane są bez względu na poziom uzyskiwanych dochodów czy też relacji 

otrzymanych dopłat do działalności operacyjnej. Zwłaszcza gospodarstwa utrzymujące 

inwentarz żywy (mleczne i trawożerne) akcentują konieczność wprowadzenia uproszczeń.  
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4. Wyniki badań jakościowych  

W trakcie realizacji projektu badawczego przeprowadzono 4 zogniskowane wywiady grupowe 

(FGI) w czterech województwach: mazowieckim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-

pomorskim w okresie lipiec – sierpień 2017. Badania było organizowane we współpracy z 

Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w 3 województwach oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w 

Radomiu. Zgodnie z założeniami w badaniu wzięło udział 36 uczestników, reprezentujących 

różne grupy interesariuszy (tab. 7.1).  

 

Tablica 7.1. Uczestnicy zogniskowanych wywiadów grupowych według województw  

 Mazowieckie Lubelskie27 Warmińsko-Mazurskie Kujawsko-Pomorskie 

Rolnicy ekologiczni 3 2 4 4 

Rolnicy konwencjonalni 0 3 2 0 

Przetwórcy 1 1 [1]28 2 

Handel detaliczny i hurtowy 0 [1] 0 0 

Doradcy rolni 3 2 4 3 

Samorząd terytorialny 1 [1] 0 1 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Pierwotny materiał badawczy został także wzbogacony o 24 pogłębione wywiady 

indywidualne (IDI) przeprowadzone w okresie lipiec – sierpień 2017. Zgodnie z założeniami w 

badaniu wzięli udział przedstawiciele wielu grup interesariuszy, związanych z rolnictwem 

ekologicznym w sposób bezpośredni i pośredni. Szczegółowy wykaz badanych 

reprezentujących poszczególne grupy interesariuszy przedstawia tablica 7.2.  

 

 

 

 

 
 
                                                           
27 Przetwórca należał też to grupy producenckiej, a jeden z rolników konwencjonalnych był samorządowcem, 

ale raczej nie zabierał głosu w tym charakterze – oba przypadki zaznaczone nawiasem kwadratowym, 
sygnalizującym podwójną rolę.  
28 Jeden z rolników był też przetwórcą, podwójna rola zaznaczona nawiasem kwadratowym.  
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Tablica 7.2. Respondenci pogłębionych wywiadów indywidualnych według grup interesariuszy  

Grupy interesariuszy Liczba Uwagi 

Rolnicy ekologiczni 

3 [5]29 

Opinie dwóch osób badanych, przyporządkowanych do innych 
kategorii interesariuszy, były też brane pod uwagę jako głosy 
rolników ekologicznych ponieważ ci badani występowali w 
podwójnej roli 

Rolnicy konwencjonalni 

2 

Jeden z rolników podjął nieudaną próbę przejścia na ekologiczny 
system uprawy, drugi uprawia metodami ekologicznymi, ale ze 
względu na różnorodność gatunków, zdecydował się tylko na 
certyfikację tylko jednego z nich (certyfikacja w toku) 

Przetwórcy 1 [2]  Jeden z przetwórców należał też do grupy producenckiej. 

Izba rolnicza 1 Badany to również rolnik ekologiczny 

Grupa Producencka 2 Jeden z badanych to też przetwórca 

Handel detaliczny i hurtowy 2   

Doradcy rolni 2   

Jednostki certyfikujące 2   

Instytucje Publiczne 4   

Środowisko naukowe 2 Jedna z badanych osób to też rolniczka ekologiczna 

NGO 1   

Kooperatywa spożywcza 2   

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analiza wyników i podsumowanie wypowiedzi zostały przedstawione poniżej według pytań 

badawczych, sformułowanych zgodnie z przyjętą koncepcją badania. Poniższa analiza nie 

wyczerpuje wszystkich pytań, gdyż odpowiedzi na nie przynoszą wyniki badań zrealizowanych 

przy pomocy innych metod badawczych, opisanych w rozdziale 4 i 5.  

Poniżej analiza zbiorczych wyników badań przeprowadzonych we wszystkich województwach, 

stanowiących odpowiedzi na postawione w projekcie pytania badawcze.  

Pytanie badawcze nr 1.  

Co było główną przyczyną wyboru przez producentów rolnych ekologicznej metody 

produkcji ? 

Opinie osób biorących udział w FGI  

Ważnym czynnikiem decydującym o prowadzeniu produkcji rolnej metodami ekologicznym, w 

tym o przestawieniu gospodarstwa na produkcję ekologiczną, są względy ekonomiczne. 

Gospodarstwa, które wcześniej były nastawione na produkcję metodami konwencjonalnymi, 

podejmowały decyzję o przestawieniu na produkcję metodami ekologicznymi, gdy 

dotychczasowy sposób uprawy przestawał być opłacalny, głównie ze względu na niskie ceny 

                                                           
29 Nawiasy kwadratowe wskazują na badanych występujących w podwójnej roli.  
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skupu czy trudności w znalezieniu rynku zbytu. Przestawienie gospodarstwa na produkcję 

ekologiczną stanowiło w ocenie badanych szansę na nowe możliwości rozwoju gospodarstwa. 

Dla konwencjonalnych gospodarstw doświadczających problemów finansowych, istotnym 

kryterium wyboru ekologicznego sposobu produkcji była możliwość pozyskania unijnego 

wsparcia finansowego, oferującego stałe źródło dochodu i łagodzącego trudności finansowe. 

Fakt ten obrazuje opinia uczestniczącej w badaniu rolniczki „...W jednym roku mieliśmy bardzo 

dużo zboża... Sprzedaliśmy i okazało się, że nie wystarczy nam pieniędzy na spłacenie 

zobowiązań. To był moment, kiedy zdecydowaliśmy się przejść na ekologię, licząc, że się 

odbijemy jak dostaniemy jakieś dopłaty i tak było...”. Dla niektórych rolników, szczególnie 

młodych (20-40 lat), ekologiczna produkcja była natomiast pójściem śladem rodziców i wiązała 

się z kontynuacją wdrożonego już w gospodarstwie sposobu uprawy, co wyraża opinia „...z 

rolnictwem ekologicznym mam styczność od dziecka bo mój ojciec od początku się zajmował 

rolnictwem ekologicznym i tak już zostało, że i ja i brat kontynuujemy”.  

Podobną argumentację podnoszono w trakcie wywiadów indywidualnych, czego dowodzą 

następujące wypowiedzi:  

„...Do ekologii zmusiła nas sytuacja finansowa - doszliśmy do wniosku, że parę złotych z tego 

tytułu będziemy mieć i to poprawi naszą sytuację”. Rolnicy dostrzegli możliwość zwiększenia 

opłacalności produkcji poprzez zagospodarowanie niszy rynkowej oferującej wyższe ceny w 

porównaniu z produktem konwencjonalnym. Przewidywali też, że popyt na żywność 

ekologiczną będzie rósł. Istotnym czynnikiem była też możliwość otrzymania dopłat do 

produkcji ekologicznej. Dla niektórych zmiana dotychczasowego sposobu produkcji wynikała 

również z dostosowania do wymogów i oczekiwań podmiotów skupujących.  

Tym, co zachęca rolników do produkcji ekologicznej jest też obserwowany wzrost świadomości 

konsumentów na przestrzeni kilku ostatnich lat oraz związany z tym zwiększający się popyt na 

żywność ekologiczną („...Dwadzieścia lat temu, jak zaczynaliśmy, to się ludzie pukali w głowę. 

Na początku jeśli chodzi o klientów, to przychodzili ludzie chorzy, albo mający chore dzieci. 

Teraz przychodzą młodzi, studenci. Już jest inna mentalność”). Część badanych rozważała 

rezygnację z uprawy konwencjonalnej na rzecz ekologicznej znacznie wcześniej, niż faktycznie 

udało im się tego dokonać. Przed taką decyzją powstrzymywała ich obawa, że będą zmuszeni 

sprzedawać swój produkt po niskich cenach z powodu zbyt małego wówczas zainteresowania 

żywnością ekologiczną.  
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Ważnym argumentem dla niektórych rolników była również satysfakcja z oferowania towaru, 

w ich mniemaniu o wyższej jakości, zdrowszego i bez pozostałości środków chemicznych, co 

obrazuje opinia rolniczki ekologicznej, zajmującej się również edukacją ekologiczną - 

„...naszym celem jest też to żeby dzieci i studenci się „zachłysnęli” wsią i gospodarstwem bo 

uważamy, że to naprawdę ważne, żeby jak najwięcej osób rozumiało jak ważne jest takie 

drobne, ekologiczne, rodzinne rolnictwo i wiedziało skąd pochodzi ta żywność. Żeby nie było 

takiej luki, żeby dzieciom się nie wydawało, że to z supermarketu”. W jednym przypadku 

objętym badaniem, głównym motywem była również troska o swoje zdrowie i niechęć do 

obcowania z dużymi ilościami środków chemicznych, jakie ów badany stosował w uprawie 

konwencjonalnej. Dla części producentów podjęcie produkcji ekologicznej było też po prostu 

naturalnym wyborem, wynikającym z przejęcia gospodarstwa ekologicznego po rodzicach lub 

z wyznawanych wartości i obranego stylu życia, a uzyskanie certyfikatu ekologicznego 

stanowiło zwieńczenie i potwierdzenie nakładów czasu i pracy włożonych w produkcję, a przy 

okazji uwiarygodniało wyższą cenę, jaką można było uzyskać za dany produkt („...My de facto 

uprawiamy w sposób ekologiczny, więc jak się coś robi, co jest bardzo trudne i kosztowne to 

dobrze byłoby mieć jakiś dokument, który to potwierdza. A druga rzecz to certyfikat 

uwiarygodnia wyższą cenę jednostkową produktu”).  

Jeśli chodzi o motywacje zainteresowania ekologią osób związanych osobiście lub zawodowo 

z rolnictwem ekologicznym, ale nie będących producentami (sprzedawców w sklepach 

z ekologiczną żywnością, naukowców, pracowników jednostek certyfikujących, doradców i 

członków kooperatyw spożywczych), to zazwyczaj były to powody ideowe, zainteresowania i 

przekonanie o słuszności tej metody produkcji. W przypadku członków kooperatyw ważnym 

powodem zainteresowania ekologią było też prowadzenie zdrowego trybu życia oraz 

możliwość kupienia żywności ekologicznej po niższej cenie. Podnoszono także argument 

realizacji „sprawiedliwej gospodarki”, w której producenci rolni są właściwie wynagradzani za 

swoją pracę. Sprzedaż bezpośrednia umożliwia skrócenie łańcucha żywnościowego i uzyskanie 

wyższej ceny przez rolników. Ważnym czynnikiem dla badanych członków kooperatywy była 

też chęć posiadania większej kontroli nad sposobem produkowania żywności i źródłem jej 

pochodzenia.  
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Pytanie badawcze nr 2.  

Jaką rolę w podjęciu decyzji odegrały instrumenty wsparcia oferowane w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej?  

Opinie osób biorących udział w FGI  

Instrumenty unijnego wsparcia miały decydujący wpływ na zmianę metody produkcji na 

ekologiczną w przypadku tych gospodarstw, w których dotychczasowa uprawa lub hodowla 

konwencjonalna przestała być opłacalna i nie przynosiła już zysku. Możliwość pozyskania 

wsparcia w formie unijnych płatności ekologicznych z jednej strony wprowadzała element 

stabilizacji dochodu, a z drugiej, dawała możliwości dalszego rozwoju w nowym kierunku 

produkcji. Według badanych, szansa skorzystania z pomocy unijnej, szczególnie płatności 

otrzymywane w czasie konwersji i w pierwszym okresie działalności, stanowiły dla nich duże 

wsparcie i stanowiły rekompensatę kosztów oraz nakładu pracy („...Bez dopłat to nie będzie 

przybywać gospodarstw ekologicznych. Szczególnie, ... jak ktoś ...dopiero chciałby w to wejść”; 

„...Uważam, że nie może się rozwijać bez dopłat i powodem głównym tego będą chwasty i brak 

ludzi do pracy”; „...Na pewno na tym etapie, na którym jesteśmy rolnictwo ekologiczne nie 

może się rozwijać bez dopłat”). 

Opinie rolników dotyczące możliwości dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego bez wsparcia 

oferowanego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej różnią się w zależności od rodzaju i wielkości 

produkcji. Szczególnie dla biorących udział w badaniu towarowych producentów owoców i 

warzyw cena, jaką uzyskują za produkt ekologiczny równoważy wszelkie trudności związane z 

ekologicznym sposobem uprawy, a to oznacza, że producenci ci uzyskują znacznie wyższy 

udział w wartości dodanej w łańcuchu żywnościowym w odróżnieniu od innych branż 

rolniczych, co obrazuje wypowiedź „…Ja mógłbym zdecydowanie zrezygnować z dopłat. W tej 

chwili na ekologię jest zapotrzebowanie, nie ma problemu ze zbytem. Mam wygodę, 

załatwiam wszystko na telefon, umawiam się na konkretną godzinę, nie muszę stać w kolejce, 

nie wożę, nie marnuję czasu. W moim przypadku [o decyzji o kontynuacji produkcji 

ekologicznej] przeważyły nie dopłaty, tylko cena i wygoda, jaką w tej chwili mam”.  

Opinie osób biorących udział w wywiadach indywidualnych  

Również w tym obszarze opinie badanych były zbieżne. Wsparcie unijne było szczególnie 

istotne w przypadku gospodarstw, które przed podjęciem decyzji o zmianie systemu produkcji 

miały problemy finansowe, a wcześniejszy sposób uprawy przestał być opłacalny (np. 

problemy ze zbytem). Dopłaty oferowane w ramach WPR były sposobem wyjścia z trudnej 
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sytuacji. Część badanych podjęła decyzję o rozpoczęciu ekologicznej produkcji po wstąpieniu 

Polski do Unii, a czynnikiem przesądzającym były płatności ekologiczne. Jeśli chodzi o rolę 

dopłat w funkcjonowaniu gospodarstwa ekologicznego na dalszym etapie rozwoju, to część 

producentów podkreślała, że taka forma wsparcia daje im poczucie bezpieczeństwa i 

umożliwia rozwój, ale ten sam efekt mógłby być osiągnięty w opinii niektórych badanych 

poprzez zagwarantowanie rolnikom cen minimalnych30. W ten sposób producent czułby się 

ekonomicznie bezpiecznie, ale rolnicy zdają się pomijać fakt, że system certyfikacji żywności 

nakłada na państwo obowiązek kontroli jakości żywności. Zatem system cen minimalnych nie 

zwalniałby z obowiązku prowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę prowadzenia 

administracyjnej kontroli. Zdaniem tej grupy stworzenie producentom możliwości 

skorzystania z preferencyjnych kredytów nie byłoby tak skutecznym sposobem wsparcia jak 

dopłaty. Te same osoby postulowały kontrowersyjną31 potrzebę kontroli rynkowej 

sprawowanej przez instytucje publiczne, które monitorowałyby na przykład ilość nasadzeń 

konkretnych gatunków, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której po chwilowym wzroście cen na 

dany produkt, wszyscy rolnicy zaczną go sadzić i okaże się, że jest go na rynku za dużo.  

Wśród badanych producentów pojawili się również tacy, którzy relacjonowali, że utrzymują 

się z tego co wyprodukują, ale korzystają z wsparcia inwestycyjnego na budowę hali, czy 

rozbudowę parku maszynowego. Inni wskazywali, że dopłaty są potrzebne rolnikom 

ekologicznym w okresie konwersji, a później dobrze funkcjonujące gospodarstwo poradzi 

sobie bez nich.  

Zdaniem osób zajmujących się zawodowo wsparciem dla rolnictwa ekologicznego dopłaty z 

jednej strony stanowią zachętę do rozwoju dla małych gospodarstw, a z drugiej - prognozują, 

że liczba gospodarstw ekologicznych będzie malała wraz z zakończeniem programów 

wsparcia, ponieważ odejdą wszyscy ci, którzy zdecydowali się na uprawę ekologiczną tylko z 

powodu dofinansowania do tej metody produkcji. Natomiast ci, którzy są zaangażowani w 

produkcję ekologiczną i podejmują ją ponieważ to pozostaje w zgodzie z ich przekonaniami i 

powołaniem, pozostaną. Nawet wtedy, gdy nie będzie możliwości skorzystania ze środków 

unijnych.  

                                                           
30 System cen gwarantowanych nie jest dopuszczalny w ramach obowiązującej WPR.  
31 Są to praktyki dyskryminacyjne, a zatem niezgodne z prawem unijnym i krajowym. 
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Pytanie badawcze nr 2.1.  

Jak producenci ekologiczni oceniają system wsparcia rolnictwa ekologicznego w ramach 

WPR oraz poszczególne instrumenty finansowe ?  

Opinie osób biorących udział w FGI  

Dla większości producentów ekologicznych wsparcie oferowane w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej nie stanowi przywileju, ale jest instrumentem wyrównującym straty, w porównaniu do 

produkcji konwencjonalnej. Przy czym zdaniem niektórych, ta rekompensata nie jest 

wystarczająca i powinna być podniesiona („...pieniądze, które mi państwo płaci to nie jest 

premia dla mnie bo mnie ktoś bardzo lubi, tylko to jest wyrównywanie strat, które my ponosimy 

w ekologii”). Badani rolnicy wskazują też na dysproporcje korzyści z tytułu pozyskiwanych 

płatności ponieważ po pierwsze, różne działy produkcji ekologicznej wiążą się z innymi 

nakładami pracy, a w związku z tym wymagają innego dofinansowania, a po drugie system 

dopuszcza, aby beneficjentami wsparcia były osoby, które nie lokują produkcji na rynku.  

Kontrowersje wzbudziły płatności do trwałych użytków zielonych (TUZ). Zdaniem niektórych 

doradców rolnych uczestniczących w badaniu, płatność ta została zaprojektowana z myślą o 

krajach zdominowanych przez intensywne wielkoobszarowe mono uprawy bez miedz 

śródpolnych. W kraju, o takim stopniu zazielenienia jak Polska, taki instrument wsparcia nie 

jest więc ich zdaniem pierwszą potrzebą, a w pewnym sensie „psuje” rynek ekologiczny, 

zachęcając do przystępowania do systemu osoby nastawione jedynie na pobieranie dopłat. 

Dodatkowo, zdaniem rolników, dopłaty do hektara przyczyniają się do powstawania bariery w 

dostępie do ziemi, ponieważ stały dopływ gotówki w postaci płatności unijnych powstrzymuje 

właścicieli przed sprzedażą gruntów, przez co gospodarstwa produkujące mają ograniczoną 

możliwość rozwoju. 

Zdaniem producentów i doradców, zaostrzenie przepisów dotyczących rolnictwa 

ekologicznego i działania stanowiące próbę rozwiązania problemu „nadużyć”, uderzają w 

osoby nastawione na rzeczywistą produkcję żywności ekologicznej. Uczciwszym i bardziej 

sprawiedliwym rozwiązaniem, w ocenie tej grupy badanych, byłoby przyznawanie płatności 

do produkcji, a nie powierzchni. Przepisy dotyczące obowiązku lokowania 30% 

zadeklarowanej produkcji ekologicznej na rynku nie są ich zdaniem rozwiązaniem rugującym 

nadużycia z systemu wsparcia rolnictwa ekologicznego, ponieważ nie wymaga się od 

producenta udokumentowania sprzedaży. W opinii innych badanych, w obliczu problemu ze 

zbytem żywności ekologicznej na niektórych obszarach Polski, niezasadnym byłoby jednak 
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wymaganie od producentów sprzedawania określonego procentu produkcji jako ekologicznej. 

Pojawiła się też koncepcja dofinansowania uzależnionego od zwiększenia sprzedaży 

produktów ekologicznych do przetworzenia i sprzedaży ekologicznych przetworów. Jednakże 

taka forma wsparcia wymagałaby od rolnika dokumentowania każdej transakcji, zakupu kasy 

fiskalnej, co wiązałoby się z dodatkowymi utrudnieniami. Finalnie w trakcie dyskusji nie udało 

się doprowadzić do wspólnego stanowiska w kwestii mechanizmu, który pozwoliłby na 

skuteczne i sprawiedliwe wynagradzanie w zależności od ulokowania produkcji na rynku. 

Dużym problemem dla producentów ekologicznych jest też ilość dokumentacji, którą muszą 

prowadzić, liczba kontroli, jakim są poddawani oraz przede wszystkim duża częstotliwość 

zmian przepisów. Powoduje to trudności w ich interpretacji, a co za tym idzie zwiększone 

ryzyko obciążenia sankcjami w przypadku popełnienia błędu. W obliczu zawiłości przepisów 

podczas dyskusji padł postulat darmowej pomocy prawnej dla rolników i przetwórców, 

dostępnej za pośrednictwem Ośrodków Doradztwa Rolniczego. W opinii rolników miałoby to 

im pomóc i ułatwić poruszanie w zmieniającej się sytuacji prawnej i unikać problemów. Rolnicy 

skarżyli się również na zły przepływ informacji o wprowadzanych zmianach. Pomocne byłoby 

zatem wdrożenie jednolitego sposobu zawiadamiania o dotyczących ich modyfikacjach prawa, 

tak żeby byli na bieżąco informowani o aktualnie obowiązujących przepisach. Brak stabilności 

regulacji stanowi utrudnienie dla rolników, ale również dla doradców, którzy muszą poświęcić 

czas na wdrożenie się w nowe przepisy, przez co mają go mniej na obsługę beneficjentów i 

pracę w terenie. 

Opinie osób biorących udział w wywiadach indywidualnych  

Badani rolnicy doceniają wsparcie finansowe w ramach WPR przede wszystkim dlatego, że 

wspomaga ono producentów w trudnym dla niektórych okresie konwersji i pozwala uzyskać 

dodatkowe środki na funkcjonowanie gospodarstwa („System dotacji jest dobry ... jak trzeba 

trochę zainwestować w nasiona czy inne rzeczy, wtedy dotacje są naprawdę potrzebne. Z 

drugiej strony uważam, że jest zdrowe jak opieramy się na swojej pracy, a nie na dotacjach, 

więc ja nie mam takiego podejścia, że chciałabym jeszcze więcej”. 

Zarówno producenci, jak i doradcy, wskazują na szereg aspektów, głównie prawnych, które 

wymagają zmiany. Rolnicy biorący udział w badaniu zgodnie podkreślali, że rozbudowana 

dokumentacja, jaką muszą prowadzić pochłania dużo czasu, który woleliby poświęcić na pracę 

na roli („...Cały czas będziemy podnosić – jest strasznie rozbudowana biurokracja. Przepisy też 

ciągle się zmieniają. My sobie dajemy z tym radę, tylko pochłania to naprawdę ogrom czasu”). 



112 
 

Często podnoszono też kwestię dużej liczby kontroli, jakim poddawane są gospodarstwa 

ekologiczne. Rolnicy odnoszą wrażenie, że są kontrolowani zbyt często, co jest szczególnie 

uciążliwe w okresie nasilonych prac polowych, a ponadto zakres kontroli dokonywanych przez 

różne instytucje nakłada się na siebie. Nie ma wymiany informacji. Częstotliwość kontroli oraz 

związany z nimi stres powodują, że niektórzy producenci rezygnują z ubiegania się o certyfikat 

ekologiczny lub wsparcie unijne, ponieważ z ich perspektywy większa swoboda produkcji i 

oszczędność czasu, jaki muszą poświęcić na przygotowanie się do kontroli i na samo przyjęcie 

inspektorów są warte więcej niż środki, jakie mogą uzyskać z płatności. Dla rolników dużą 

trudnością są też częste zmiany przepisów, które komplikują zorientowanie się w aktualnie 

obowiązującej sytuacji prawnej.  

Ten brak stabilności jest też dużą bolączką ekologicznych doradców, ponieważ nie mogą mieć 

pewności, że porada, jakiej udzielają rolnikowi w danym momencie będzie miała jeszcze 

zastosowanie w najbliższym czasie. Również z perspektywy pracowników ARiMR częste 

zmiany w prawie, zwłaszcza w trakcie danego roku, gdy rolnicy już składają wnioski, stanowią 

duże utrudnienie. Często zmiana przepisów musi być wprowadzona do systemu 

informatycznego, co jest czasochłonne i kosztowne.  

Jeśli chodzi o ocenę samego procesu ubiegania się o wsparcie, część producentów stwierdziła, 

że doświadczenie własne i pomoc pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego powodują, 

że aplikowanie o wsparcie nie sprawia większego problemu. Wśród rolników ekologicznych 

pojawiły się też jednak głosy wskazujące na to, że ten proces jest zbyt skomplikowany, a zdarza 

się, że nawet doradcy, którzy zajmują się tym zawodowo popełniają błędy przy wypełnianiu 

wniosków. Niektórzy podkreślili, że rozumieją, że skoro decydują się na korzystanie z pomocy 

unijnej, to muszą się z liczyć z dużą ilością formalności. W badanej grupie byli też jednak tacy, 

którzy w obliczu liczby poprawek jakie dostali do wniosku od ARiMR, zdecydowali, że jednak 

zrezygnują z ubiegania się o środki, które pierwotnie chcieli uzyskać (wsparcie na różnicowanie 

dochodów rolniczych). 

Kolejną trudnością, z jaką borykają się producenci ekologiczni jest wymóg ułożenia Planu 

Działalności Ekologicznej na 5 lat. W ich opinii w rolnictwie bardzo ciężko jest przewidzieć coś 

z takim wyprzedzeniem, a niewywiązanie się z planu grozi konsekwencjami. Ponadto 

zobowiązanie się do uprawy przez ten okres tylko konkretnych, zadeklarowanych wcześniej 

gatunków utrudnia rozwój gospodarstwa i podążanie na bieżąco za potrzebami rynku. 

Trudność dla rolników stanowią też niektóre przepisy, dla istnienia których producenci nie 
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widzą uzasadnienia, a które znacznie komplikują ich pracę (np. procedura zakupu kur nie 

ekologicznych w wieku do 18 tygodni).  

Doradcy i przedstawiciele instytucji publicznych, w tym środowisk naukowych, wskazywali też 

na komplikacje wynikające z dużej liczby programów, z których można skorzystać w ramach 

systemu wsparcia („...Należałoby uprościć system wsparcia. Zmniejszyć te różne grupy roślin. 

Ewidentnie on sprzyja powstawaniu gospodarstw, które nie produkują na rynek.(…) Nie 

mobilizuje do produkcji towarowej. Generalnie to rolnictwo ma służyć wprowadzaniu żywności 

ekologicznej na rynek. Jeśli tego nie ma to trzeba zweryfikować instrument”). Zarówno 

rolnikom, jak i doradcom ciężko jest zorientować się w mnogości dostępnych opcji. Ponadto 

taki kształt systemu, w opinii osób związanych zawodowo z rolnictwem ekologicznym, 

przyczynia się do korzystania ze wsparcia finansowego przez gospodarstwa, które nie są 

nastawione na faktyczną produkcję. Często padającym stwierdzeniem było to, że system 

powinien wspierać gospodarstwa produkujące na rynek. Zdaniem niektórych producentów 

wsparcie rozdzielane jest niesprawiedliwie, ponieważ niektórzy muszą ciężko pracować żeby 

wyprodukować i sprzedać towar, a inni „posadzą parę orzechów” albo „skoszą łąkę”. Niektórzy 

wskazali nawet, na potrzebę przeniesienia wsparcia z producentów rolnych na inne podmioty 

w łańcuchu żywnościowym pod warunkiem obowiązku skupu produktu ekologicznego. Wśród 

badanych rolników pojawili się też tacy, którzy uważają, że system wsparcia w aktualnie 

obowiązującym kształcie wypacza rynek i jego naturalne mechanizmy32.  

Z perspektywy przetwórców wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorców jest potrzebne gdyż 

potania koszty niezbędnych inwestycji. Jednak sam proces aplikowania o wsparcie jest zbyt 

skomplikowany, a aplikowanie samodzielnie jest właściwie niemożliwe, bo wniosek trzeba 

uargumentować według określonego klucza. Tymczasem korzystanie z usług prywatnej firmy 

wiąże się z wysokimi kosztami. Dobrym wsparciem dla tej grupy byłaby możliwość zgłoszenia 

się o pomoc przy aplikowaniu do instytucji publicznej, która podjęłaby się tego za określoną 

sensowną kwotę, a nie za dany procent od wartości projektu, jak często robią prywatne firmy 

doradcze.  

                                                           
32 Przedstawicielka jednostki certyfikującej przytoczyła przykład produkcji porzeczki i zmian wprowadzonych do 
systemu dotacji w latach 2012 i 2013: „...wtedy zlikwidowano dotacje do plantacji nieowocujących pod szczytnym 
hasłem „nie dotujemy czegoś co nie daje plonu”. W związku z czym, jak ktoś posadził porzeczki, a porzeczki co 10-
15 lat się wymienia bo się starzeją, bo są choroby różne, to przez 5 lat był pozbawiony dotacji w nagrodę za to, że 
się rozwija, że sadzi nową plantację porzeczek”. 
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Pytanie badawcze nr 2.2.  

Czy istniejący w Polsce system wsparcia rolnictwa ekologicznego odpowiada na bieżące i 

przyszłe potrzeby oraz wyzwania stojące przed producentami ekologicznymi? 

Opinie osób biorących udział w FGI  

Zdaniem producentów, system wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego jest potrzebny 

ponieważ ma rekompensować wyższe nakłady pracy i koszty w porównaniu do 

konwencjonalnego systemu produkcji. Wsparcie powinno być jednak wyższe od obecnie 

obowiązującego. Powinno być także bardziej zróżnicowane w okresie konwersji i po jego 

zakończeniu, ze wskazaniem na zwiększenie wysokości dopłaty wypłacanej w czasie kiedy 

rolnik ponosi koszty produkcji ekologicznej, ale nie może jeszcze sprzedać swoich produktów 

po wyższej cenie. Rolnicy zwrócili uwagę na słabe punkty obowiązującego systemu, 

proponując konkretne zmiany33. 

Poruszane problemy różniły się regionalnie. W woj. kujawsko-pomorskim i woj. warmińsko-

mazurskim ważnym przedmiotem dyskusji było wsparcie produkcji zwierzęcej, które zdaniem 

hodowców jest za niskie. Wymogi utrzymania zwierząt w systemie ekologicznym są z 

perspektywy producenta trudniejsze do spełnienia, niż w przypadku produkcji roślinnej. 

Pomimo tego, zdaniem hodowców, wyższa jakość dostarczanego przez nich surowca, w 

porównaniu do konwencji, nie jest wynagradzana wyższą ceną. Problemem jest niewielka 

liczba ekologicznych przetwórni mięsnych, co powoduje, że producenci są zmuszeni do 

sprzedaży towaru po „zaniżonej” cenie obowiązującej dla surowca pozyskanego od 

producenta konwencjonalnego. Niewielu hodowców może pozwolić sobie na niezależność od 

przetwórni i sprzedaż bezpośrednią, ze względu na rygorystyczne przepisy sanitarne, 

umożliwiające ubój i wstępne przetworzenie w gospodarstwie.  

Część badanych wyraża opinię, że system dotacji nie wspiera gospodarstw ekologicznie 

„zrównoważonych”, czyli tych łączących produkcję zwierzęcą z produkcją roślinną. Dla 

producentów jest to niezrozumiałe, gdyż gospodarstwa ekologiczne zajmujące się zarówno 

produkcją roślinną, jak i zwierzęcą powinny być ich zdaniem najbardziej pożądaną formą, ze 

względu na mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego (zamknięta gospodarka azotem). 

Hodowcy trzody zwrócili też uwagę na problem występujący przy zakupie prosiąt, którego 

usunięcie w ich opinii mogłoby pomóc w rozwoju hodowli trzody ekologicznej w Polsce. 

                                                           
33 Zostały one zebrane i podsumowane w dalszej części rozdziału w podziale na działania o charakterze 
finansowym i pozafinansowym  
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Obecnie hodowcy ekologiczni nie mają możliwości ekologicznego tuczu prosiąt 

konwencjonalnych, więc każdy rolnik, który chciałby podjąć ekologiczną produkcję trzody jest 

zmuszony kupić ekologiczne stado podstawowe i odchować prosięta, co wydłuża proces 

hodowli i zwiększa koszty produkcji w stosunku do tuczu konwencjonalnego.  

W przypadku produkcji roślinnej dostępność przetwórni jest uzależniona od miejsca 

prowadzenia działalności i rodzaju uprawy. Producenci ulokowani na obszarach skupiających 

mniejszą liczbę przetwórni zwracali uwagę na konieczność zapewnienia wsparcia właśnie dla 

przetwórców i podmiotów skupujących, żeby stymulować powstawanie takich zakładów na 

terenach, gdzie rolnicy ekologiczni mają problem ze zbytem swoich produktów.  

Przetwórcy wskazali na problem, jaki stanowi dla nich uzyskanie wsparcia finansowego ze 

środków publicznych, głównie ze względu na mitręgę administracyjną. Wielu decyduje się na 

pozyskanie finansowania na rynku komercyjnym, co w ich opinii jest szybsze i łatwiejsze. 

Bolączką tej grupy są też wysokie koszty związane z badaniami laboratoryjnymi próbek 

surowca ekologicznego na obecność pozostałości środków chemicznych. Dodatkowe badanie 

towaru na własną rękę pozwala przetwórcy uchronić się przed ryzykiem wprowadzenia na 

rynek produktu zawierającego niedozwolone w ekologii substancje, które mogły znaleźć się w 

żywności bez wiedzy producenta, np. na skutek zwiania oprysku sąsiada pracującego w 

systemie konwencjonalnym. Dla małych przetwórców skupujących niewielkie partie surowca, 

wysłanie do analizy próbek z każdego transportu jest jednak nieopłacalne, ze względu na 

wysoki koszt takiego przedsięwzięcia. Dofinansowanie tego typu badań stanowiłoby więc 

wsparcie dla przetwórców i pośrednio dla niedużych producentów ekologicznych, ponieważ 

mogłoby ułatwić im zbyt mniejszych partii towaru. Również w opinii doradców ekologicznych 

dla uzyskania pożądanego efektu w postaci rozwoju rynku żywności ekologicznej należy 

zapewnić kompleksowe wsparcie całego systemu („...Mówimy o systemie rolnictwa 

ekologicznego, to nie produkujmy przepisów, które wspierają rolników, tylko weźmy to w 

system od pola do stołu – kompleksowo”) a nie wspierać jedynie rolników lecz wszystkie 

ogniwa ekologicznego łańcucha żywnościowego.  

Kolejną poruszoną przez producentów kwestią była niska elastyczność systemu. Rolnik 

wstępując w zobowiązanie w ramach PROW musi do jego zakończenia uprawiać to, co 

zadeklarował. Nie może więc reagować na zmieniającą się sytuację na rynku i dostosować 

produkcję do jego potrzeb. Wiele gatunków jest też automatycznie wyłączonych z możliwości 

uprawy. Oznacza to, że producent dostrzegając opłacalność danej produkcji nie może jej 
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rozpocząć, ponieważ grozi to wykreśleniem danej działki z powierzchni objętej dopłatą. W 

opinii producentów jest to więc mechanizm blokujący rozwój gospodarstwa. Brak 

elastyczności systemu został też wymieniony w kontekście zakupu sprzętu w ramach 

modernizacji gospodarstwa. Instrument ten nie do końca spełnia swoją rolę, ponieważ rolnicy 

często nie kupują tych sprzętów, które rzeczywiście są im potrzebne, ale te, które akurat mogą, 

gdyż właśnie ich zakup jest dotowany. W opinii rolników istniejący system w ten sposób 

zachęca do dokonywania nieuzasadnionych realną potrzebą zakupów34.  

Sztywność systemu została też wymieniona w odniesieniu do włączania nowych gruntów do 

zobowiązania. W przykładzie, który został wymieniony podczas dyskusji, producenci nie mogli 

włączyć ziemi, którą kupili w tym samym roku, w którym zaczynało się zobowiązanie, w 

związku z czym, przez 5 lat nie mogli dostawać ekologicznej dopłaty do tej ziemi, pomimo tego, 

że przez cały ten czas ponosili koszty i uprawiali ją ekologicznie. Brak elastyczności systemu 

podniesiono również w kontekście obliczania powierzchni upraw. Rolnicy postulowali żeby 

podczas kontroli uwzględniana była ogólna powierzchnia upraw, bez rozbijania na 

poszczególne ich typy. Zmniejszenie wariantów rolno-środowiskowych i wprowadzenie 

jednolitej płatności ekologicznej do wszystkich rodzajów upraw, jak w systemie 

konwencjonalnym, stanowiłoby zdaniem części producentów i doradców duże ułatwienie.  

W opinii badanych, znacznym ułatwieniem, szczególnie dla małych gospodarstw, byłoby też 

złagodzenie przepisów sanitarnych dotyczących przydomowego przetwórstwa. Wstępny 

przerób na poziomie gospodarstwa pozwoliłby rolnikom na większą niezależność od 

przetwórni oraz dałby możliwość sprzedaży bezpośredniej w najbliższej okolicy. Również z 

perspektywy zakładów przetwórczych stworzenie możliwości wstępnego przerobienia 

surowca lub nawet schłodzenia go przez producenta stanowiłoby ułatwienie na przykład przy 

transporcie, ponieważ zmniejszałby ryzyko zepsucia się surowca jeszcze przed jego 

dostarczeniem do przetwórni.  

Pojawił się też pomysł wsparcia możliwości eksportu do krajów trzecich tej żywności, która nie 

ma zbytu na rynku krajowym. Użyteczną zdaniem przetwórców formą wsparcia finansowego 

byłaby też pomoc, czy to dla producenta, czy przetwórcy, w promowaniu na wystawach i 

targach międzynarodowych. Wprawdzie obecnie taka pomoc jest świadczona, ale w odczuciu 

osób związanych z produkcją żywności ekologicznej, jest ona wybiórcza. 

                                                           
34 Zarzut ten winien stanowić raczej powód refleksji dla środowiska rolniczego, nikt bowiem nie zmusza rolnika 
do zakupu kolejnego ciągnika, czy kombajnu jeśli są one zbędne w gospodarstwie.  
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Rolnicy ekologiczni zwrócili również uwagę na potrzebę większego dotowania ochrony 

bioróżnorodności i podtrzymania uprawy starych odmian, a także na niewystarczające 

wsparcie w przypadku klęsk żywiołowych. O ile wsparcie finansowe jest doceniane, to 

niemniejsze znaczenie dla rolników mają formy wsparcia pozafinansowego. Producenci 

podkreślali, że potrzebują szkoleń praktycznych, dotyczących agrotechniki uprawy 

ekologicznej. Skuteczne pozbycie się chwastów i poradzenie sobie ze szkodnikami niszczącymi 

uprawy stanowi dla rolników dużą trudność, szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynają i 

uczą się tego systemu produkcji. Doradztwo technologiczne ma dla polskich producentów 

duże znaczenie również ze względu na to, że w Polsce zarejestrowanych jest zdecydowanie 

mniej środków ochrony roślin dopuszczonych do używania w ekologii, niż w innych krajach 

Unii.  

Bardzo ważne z punktu widzenia rolników i przetwórców, było też wsparcie przy wykonaniu 

bardziej zaawansowanych analiz rynku ekologicznego. Rolnicy potrzebowaliby informacji o 

tym, jak kształtują się ceny, jak rozwija się rynek, co warto w danym regionie produkować, na 

co będzie zbyt, a jakich produktów jest na rynku pod dostatkiem („...brakuje takiej organizacji 

czy takiego działu, który by analizował taki bardziej globalny trend w ekologii. Czyli co się 

rozwija, jak się rozwija, jak się kształtują ceny...”). Pojawił się też postulat uzyskania pomocy 

w analizie trendów w produkcji ekologicznej, również globalnych w skali Europy i świata. 

Jednak w tym przypadku, zdaniem doradców, takie usługi mógłby świadczyć specjalista 

znający sytuację danego rynku i nie należy oczekiwać, że otrzyma się je za darmo w ramach 

działań jednej z instytucji państwowych.  

Opinie osób biorących udział w wywiadach indywidualnych  

Producenci i doradcy ekologiczni, działacze pro-środowiskowi oraz przedstawiciel instytutu 

badawczego doceniają wsparcie unijne dlatego, że umożliwia lepsze wyposażenie techniczne 

gospodarstwa, co usprawnia codzienną pracę rolników i zmniejsza koszty niezbędnych 

inwestycji („...bardzo dobrze, że jest wsparcie unijne bo rolnicy się odbili, doposażyli swoje 

gospodarstwa. My jak tu przyszliśmy nie mieliśmy nic. Dzięki pomocy unijnej mamy dwa nowe 

ciągniki, nowe pługi, dwie nowe przyczepy. Gdyby nie ta pomoc, nie mielibyśmy połowy tego”. 

Jednocześnie wskazano wiele niedomagań systemu, których usunięcie służyłoby dalszemu 

rozwojowi rolnictwa ekologicznego w Polsce. Poniżej prezentujemy postulowane przez 

badanych zmiany w podziale na działania o charakterze finansowym i pozafinansowym.  
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Wsparcie finansowe 

 Zrewidowanie stawek dotacji – według badanych od momentu wstąpienia Polski do Unii 

wysokość dotacji pozostała na podobnym poziomie, natomiast ceny, na przykład środków 

produkcji, wzrosły. Z tego powodu, zdaniem rolników, wsparcie, szczególnie przy małym 

areale upraw, jest niewystarczające i nie pokrywa podstawowych wydatków takich jak 

zakup obornika, czy analiza próbek gleby; 

 Niewystarczające wsparcie w sytuacjach kryzysowych35 i zbyt długi czas oczekiwania na 

środki pomocowe - chcąc naprawić szkody od razu i jak najszybciej wrócić do produkcji, 

rolnik jest zdany sam na siebie; brak informacji lub jej szczątkowość odnośnie możliwości 

uzyskania wsparcia jakie można uzyskać w przypadku klęsk żywiołowych;  

 Przewlekłość procedur aplikacyjnych - zbyt długi czas oczekiwania na wsparcie finansowe 

do inwestycji („...Należałoby przyspieszyć tempo załatwiania spraw, bo co z tego, że ja 

złożę wniosek dzisiaj, jeśli coś będzie można zrobić dopiero za rok na przykład. A jest nakaz 

chwili i ja mam potrzebę kupienia na przykład suszarni do ziół, do nasion, do owoców. Ja 

powinienem złożyć wniosek i za dwa miesiące realizować, a nie dopiero za rok. Wtedy ja 

już mogę mieć zupełnie inną potrzebę.”); 

 Niewystarczające wsparcie produkcji zwierzęcej i bardzo niski poziom wsparcia do upraw 

paszowych przeznaczonych dla zwierząt, niedostatek ekologicznych przetwórni mięsnych 

zniechęca rolników do równoważenia produkcji roślinnej i zwierzęcej; 

 Rygorystyczne wymogi dla ekologicznej produkcji zwierzęcej, co dla wielu małych 

gospodarstw jest trudne do spełnienia, jako przykład niech posłuży wypowiedź 

przedstawicielki jednostki certyfikującej „...Cały system jako taki oceniam za niezły, ale 

potrzebne są moim zdaniem różne zmiany kosmetyczne”.  

 Dysproporcje w wysokości wsparcia – w opinii badanych rolników wsparcie powinno być 

bardziej zrównoważone, co wyraża opinia „...Powinno być bardziej sprawiedliwie 

rozdzielone – na przykład dopłata do upraw zbożowych to około 500 zł, natomiast do 

upraw zielarskich jest około 1800 zł. Dopłata do zboża powinna być znacznie wyższa 

ponieważ na dobrych ziemiach, jak rolnik zachowuje wszystkie zasady rolnictwa 

ekologicznego, to 3-4 tony to jest maksymalny zbiór, jaki może uzyskać. Natomiast przy 

konwencjonalnej uprawie na tej samej ziemi tego zboża będzie więcej – około 9-10 ton”. 

                                                           
35 Np. wymarznięcia uprawy, zawalenia się tuneli ogrodniczych 
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 Rozszerzenie zakresu wsparcia - w badaniu pojawiły się głosy wskazujące na potrzebę 

wsparcia metody certyfikacji opartej na laboratoryjnym badaniu próbek pobranych w 

gospodarstwie. Rolnicy, którzy podzielili się tym poglądem byli zdania, że częste pobieranie 

i badanie takich próbek w dużej ilości wpłynęłoby na większą wiarygodność certyfikatu i 

dawałoby konsumentom większą pewność, że żywność, którą jedzą nie ma pozostałości 

środków chemicznych. Producenci przyznali jednak, że jeśli certyfikacja miałaby wyglądać 

w opisany powyżej sposób, byłaby znacznie droższa i tutaj właśnie byłaby potrzeba 

pomocy i dofinansowania rolników po to, aby było ich na taki certyfikat stać. Zwłaszcza, że 

część osób uprawiających ziemię w sposób ekologiczny nie decyduje się na certyfikację 

swojego gospodarstwa właśnie z powodu kosztów takiego procesu (zwłaszcza w 

przypadku upraw zróżnicowanych pod względem gatunków i rozdrobnionych) lub z 

powodu niechęci związanej z kontrolami i ilością czasu, jaki należy na nie poświęcić.  

 Bardziej elastyczne wsparcie udziału w imprezach targowych i wystawienniczych - 

postulat zapewnienia większej elastyczności systemu wsparcia dla przetwórców w zakresie 

dofinansowanie udziału w tych imprezach branżowych i targach, w których dany 

przedsiębiorca chciałby wziąć udział i jest w stanie to uargumentować, a nie tylko tych, 

które mieszczą się w zamkniętym katalogu imprez dofinansowywanych ze środków 

publicznych.  

Wsparcie niefinansowe 

 Potrzeba edukacji – wszyscy badani byli zgodni że dotychczasowe działania podejmowane 

w tym kierunku są niewystarczające, a potencjał osób mogących świadczyć usługi 

edukacyjne nie jest wykorzystywany.  

 Wprowadzenie edukacji w zakresie zdrowego żywienia w większym stopniu do 

programów szkolnych (edukacja odwrócona) - ważnym ogniwem powinny być działania 

nastawione na dzieci, na przykład zapoznanie z produktem i sposobem jego uprawy, 

przyszkolne warzywniaki, wycieczki do gospodarstw ekologicznych, różnego rodzaju 

warsztaty. Zdaniem osób zawodowo zajmujących się edukacją ekologiczną, nauczanie od 

postaw spełnia bardzo ważną rolę i pokazuje najmłodszym skąd bierze się żywność, a więc 

jak ważną rolę spełniają producenci żywności, a także jak istotna jest troska o środowisko 

„...My [rolniczka ekologiczna i edukatorka] na przykład prowadzimy działalność 

edukacyjną komercyjnie bo nie widzę żeby ktoś chciał nam dać na to pieniądze, a uważam, 

że to bardzo cenne bo widzę jak dzieci to przeżywają, jak nauczyciele chcą z nimi 
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przyjeżdżać. (…) Urzędnicy lokalni o nas wiedzą, ale nie wykazują inicjatywy żeby korzystać 

z naszego doświadczenia i z nami współpracować”.  

 Potrzeba kampanii promujących rolnictwo ekologiczne i prozdrowotne zachowania 

konsumentów - badani wyrażali powszechnie opinie, że brakuje promocji i informacji o 

rolnictwie ekologicznym przekazywanych społeczeństwu na szeroką skalę, na przykład w 

mediach. Takie kampanie pozwoliłoby na edukowanie konsumentów, żeby znali skład 

produktów, które kupują, czytali etykiety, mogli podejmować bardziej świadome decyzje 

dotyczące swojego żywienia oraz rozumieli czym jest produkt ekologiczny i skąd bierze się 

różnica w cenie między produktem konwencjonalnym i ekologicznym.  

 Niewystarczająca wiedza wśród samych rolników - wsparcie informacyjno-edukacyjno-

szkoleniowe dla rolników rozważających podjęcie produkcji ekologicznej pomogłoby w 

podjęciu świadomej decyzji, a na dalszym etapie korzystanie z doświadczenia innych 

rolników ekologicznych, pozwoliłoby uniknąć wielu błędów, co, jak wskazują rolnicy 

ekologiczni, jest etapem, przez którym musieli przejść ci, którzy zaczynali ekologiczną 

produkcję kilka lub kilkanaście lat temu.  

 Wsparcie analityczne i badawcze rolnictwa ekologicznego - potrzeba większego wsparcia 

zarówno producentów, jak i przetwórców w analizie rynku i stworzeniu strategii 

biznesowej, zarówno w przypadku rynku krajowego, jak i zagranicznego, gdzie dodatkowo 

istotna jest wiedza o kulturze w danym kraju, panujących zwyczajach, konstrukcji rynku. 

Postulat dotyczył samego stworzenia instytucji lub wydelegowania takiego zadania do 

jednej z istniejących placówek około rolniczych, gdzie można byłoby się z takim pytaniem 

zgłosić. Kwestia kosztów takiej usługi nie była szerzej dyskutowana. 

 Fachowe szkolenia – badani rolnicy podkreślali niezaspokojone potrzeby w zakresie 

szkoleń technologicznych; wielu producentów bazuje na własnych doświadczeniach lub 

wiedzy z Internetu, ale brakuje im pól doświadczalnych, sprawdzonych informacji i 

gotowych rozwiązań technologicznych, które mogliby zastosować w danej sytuacji.  

 System wsparcia upraw ekologicznych - przeznaczenie większej ilości środków na 

naukowe badania aplikacyjne, których wyniki można przełożyć na praktykę stanowiłoby 

duże wsparcie producentów, szczególnie tych początkujących, którzy jeszcze nie zdobyli 

doświadczenia. Chodziłoby więc o stworzenie systemu uprawy ekologicznej z konkretnymi 

wskazaniami do danych gatunków, tak jak ma to miejsce w systemie konwencjonalnym. O 
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zapotrzebowaniu rolników ekologicznych na tego typu wiedzę świadczy również fakt, że 

producenci poszukują praktycznych porad w swoich jednostkach certyfikujących i dziwią 

się jak słyszą w odpowiedzi, że te instytucje nie mogą doradzać.  

Osoby związane z rolnictwem ekologicznym i zajmujące się jego wspieraniem na co dzień 

zwróciły również uwagę na niepokojący ich brak spójnej koncepcji i planu rozwoju rolnictwa 

ekologicznego w Polsce, co wyraża opinia „...jeśli przyjmiemy, że zadawala nas ten procent 

gospodarstw ekologicznych, które mamy, no to moglibyśmy powiedzieć, że system wsparcia 

jest zadowalający. Ale wiele małych gospodarstw nie decyduje się na przejście na produkcję 

ekologiczną. To znaczy, że gdzieś jeszcze jest problem. Albo w promocji, albo w świadomości, 

albo w wiedzy, albo w dostępności finansów”. 

Pytanie badawcze nr 2.3.  

Jaką rolę w systemie wsparcia oraz transferu wiedzy i innowacji do rolnictwa ekologicznego 

odgrywa doradztwo rolnicze w Polsce? 

Opinie osób biorących udział w FGI  

Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR) pełnią ważną rolę w pomocy w rozwiązywaniu kwestii 

formalnych jak ubieganie się o wsparcie unijne lub zapewnienie przepływu informacji o 

zmieniających się przepisach. Doradcy z ODR są też istotnym ogniwem pomagającym rolnikom 

uzyskać wsparcie z programów rolno-środowiskowych. Ze względu na częste zmiany 

przepisów, niektórzy producenci wręcz nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez doradcy, 

który pomaga zorientować się w aktualnie obowiązującej sytuacji prawnej. Producenci 

postrzegają też ODR jako instytucje, które poinformują ich o możliwościach skorzystania ze 

wsparcia unijnego oraz będą na bieżąco zawiadamiały rolnika jeśli w dotyczących go 

regulacjach prawnych zostaną wprowadzone jakieś zmiany. Oczekiwaliby jednak większej 

inicjatywy ze strony doradców, żeby to oni wychodzili do rolnika z propozycjami, a nie żeby 

rolnik musiał stawić się osobiście w ODR i oderwać się od pracy, zwłaszcza w sezonie 

wegetacyjnym.  

Niezaspokojoną potrzebą są szkolenia praktyczne i radzenie sobie z problemami, jakie 

napotykają producenci w swojej codziennej pracy (np. zachwaszczenie, szkodniki, 

wyjałowione gleby). Rolnicy ekologiczni od lat korzystają głównie ze swojego własnego 

doświadczenia zdobytego metodą prób i błędów, a ci rozpoczynający uprawę ekologiczną 

testują często różne rozwiązania na własną rękę, co niekiedy skutkuje zniszczeniem uprawy. 
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Zdaniem rolników, rolą ODR powinno być też doradztwo w zakresie dostępnych na rynku 

środków dopuszczonych do stosowania w uprawie ekologicznej. Rolnicy ekologiczni 

dostrzegają w tym zakresie przewagę instytucji publicznej nad prywatnymi firmami 

(producentami poszczególnych środków) ze względu na bezstronność ODR. („...Bardzo 

przydałyby się takie [praktyczne] szkolenia bo wbrew pozorom w ekologii pryska się bardzo 

dużo, tylko te środki są mniej skuteczne, w konwencji robimy załóżmy jeden czy dwa zabiegi, a 

w ekologii go trzeba zrobić kilkanaście razy”.  

Rolnicy zaznaczają również, że brakuje im doradców terenowych, którzy wychodziliby z 

inicjatywą do rolnika, doradzali, pomagali, stymulowali rozwój gospodarstwa i wskazywali 

kierunek tego rozwoju („...trzeba stworzyć stanowiska doradców terenowych, którzy będą 

pierwszym ogniwem, które wskazuje możliwości wyprodukowania i zbytu w połączeniu z 

przedsiębiorcami. Teraz tego ogniwa nie ma, ono zostało wyrugowane. To, że mamy dostęp 

do informacji elektronicznej to jest nieprawda”). ODR powinny też integrować samych 

rolników, na przykład poprzez organizowanie wyjazdów edukacyjnych. Z obserwacji rolników 

wynika jednak, że obecnie doradcy są tak zaabsorbowani pracą w biurze i obsługą formalną 

wniosków o dopłaty, że instytucja doradcy terenowego praktycznie nie funkcjonuje. 

Problem dostrzegają też sami doradcy, wskazując przy tym na nieadekwatność przepisów 

dotyczących dostępnego i możliwego wsparcia publicznego („...rolnik powinien być 

zaproszony, wyjechać, powinni ze sobą rolnicy rozmawiać, odwiedzać się nawzajem, jechać 

jeden do drugiego. U nas w tych rożnych programach bardzo często są środki na szkolenia, na 

ulotki, na wydawnictwa. Ale jak chcemy zawieść gdzieś rolników, nie wiem, do Francji – to nie, 

bo to już wycieczka”.  

Słuszność tej diagnozy stawianej przez producentów („...Doradcy zamiast zająć się rolnikiem, 

zorganizować grupę, pojechać, pokazać coś, to faktycznie siedzą w papierach, nie wychodzą”), 

potwierdzają też sami doradcy. Rozbudowana administracja i ograniczone finanse powodują, 

że pracownicy ODR mają bardzo ograniczoną możliwość wyjazdów w teren do rolnika, przez 

co nie mają możliwości spełnienia postulatów swoich podopiecznych, na przykład ciężko jest 

im być dobrym pośrednikiem między rolnikiem a konsumentem. Doradcy chcieliby też być 

ogniwem łączącym i integrującym samych rolników, ale, jak wynika z ich relacji, brakuje 

środków na wyjazdy edukacyjne, szczególnie zagraniczne.  

Jeśli chodzi o ofertę szkoleniową dostępną dla rolników, to zdaniem niektórych doradców jest 

ona szeroka, ale niekoniecznie cieszy się dużym zainteresowaniem u beneficjentów. W opinii 
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tej grupy doradców, rolnicy zgłaszają się do ODR i szukają szkoleń jeśli w ich gospodarstwie 

pojawiają się problemy. Wspomniani pracownicy ODR nie obserwują jednak u producentów 

chęci korzystania z propozycji dokształcania, w momentach kiedy wszystko układa się 

pomyślnie. Niemniej doradcy dostrzegają też pewne luki w ofercie szkoleniowej i widzą 

potrzebę poszerzenia jej o doradztwo praktyczne. Napotykają jednak bariery, takie jak mała 

liczba zarejestrowanych środków ekologicznych lub, w przypadku niektórych upraw, wręcz 

brak środków dopuszczonych do stosowania. Drugim problemem jest mała liczba badań 

naukowych, których wyniki można byłoby przenieść do praktyki i na grunt doradztwa. Doradcy 

formułowali więc w tym miejscu postulat o zacieśnieniu współpracy między ODR, a instytutami 

naukowymi. Chodziłoby o opracowanie konkretnych technologii, mających zastosowanie dla 

poszczególnych gatunków oraz testowanie ich na poletkach doświadczalnych w 

gospodarstwach współpracujących z ODR. W ten sposób rolnicy mogliby wzajemnie uczyć się 

na swoich doświadczeniach. Trzecią kwestią utrudniającą pracę doradców są braki kadrowe. 

W jednym z województw objętych badaniem na wszystkich rolników ekologicznych 

przypadała jedna pracownica ODR, a mimo to było to tylko jedno z kilku jej zadań. Taki stan 

rzeczy powoduje, że doradcy nie mają możliwości wyspecjalizowania się w danej dziedzinie, 

ponieważ muszą de facto znać się na wszystkim.  

Pracownicy ODR zwracali też uwagę na nierówną konkurencję ze strony komercyjnych 

doradców („...Obciążenie pracą i sposób funkcjonowania doradztwa nie sprzyja więc temu 

żeby doradca był blisko rolnika. Dodatkowo wykazanie porad, lustracji i różnych rzeczy, które 

musimy dokumentować daje przewagę nad nami doradztwu prywatnemu”). Tymczasem, w 

opinii badanych, prywatni doradcy często nie świadczą tak kompleksowych usług jak ODR. 

Zdaniem doradców publicznych, działania firm prywatnych przeważnie nastawione są na 

uzyskanie przez rolnika dopłaty, a nie na rzeczywiste przejście na ekologiczny sposób 

produkcji. Nie instruują też producenta na czym polega produkcja ekologiczna, jakie są jej 

zalety i trudności, z jakimi się wiąże, jak radzić sobie dalej i jak przygotować się do kontroli. Z 

tego powodu doradcy publiczni mają poczucie, że biorą na siebie dużo większą 

odpowiedzialność i dokonują bardziej złożonej analizy sytuacji danego gospodarstwa. Mają też 

obowiązek udokumentowania wykonanych przez siebie usług, czego nie wymaga się od 

podmiotów prywatnych, więc w przypadku tych drugich nie można mieć 100% pewności, że 

dana usługa rzeczywiście została wykonana. W przekonaniu pracowników ODR, ta sfera w 

większym stopniu powinna podlegać regulacji państwowej.  
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Opinie osób biorących udział w wywiadach indywidualnych  

Z relacji rolników ekologicznych wynika, że najczęściej korzystają z pomocy Ośrodków 

Doradztwa Rolniczego przy wypełnianiu i rozliczaniu wniosków o płatności oraz tworzeniu 

biznesplanu. W przypadku przetwórców pomoc ze strony ODR dotyczyła kwestii certyfikacji 

zakładu, procedur SANEPID i w niektórych przypadkach również przekazania kontaktów do 

potencjalnych dostawców w okolicy. W opinii przedsiębiorców ułatwieniem byłoby gdyby 

każdy ośrodek dysponował bazą kontaktów do rolników ekologicznych działających na danym 

terenie. Niektóre ODR organizują również spotkania i wyjazdy dla rolników, a także, we 

współpracy z samorządem wojewódzkim, lokalne wydarzenia, takie jak festyny ekologiczne.  

Obszarem, który zdaniem producentów jest jeszcze niewystarczająco zagospodarowany przez 

instytucje publiczne jest doradztwo technologiczne, które według rolników jest nastawione 

głównie na producentów konwencjonalnych. Z powodu niedoborów kadrowych i czasowych 

po stronie ODR, co do zasady brakuje takich usług kierowanych do rolników ekologicznych. 

Oczywiście sytuacja różni się w zależności od regionu, liczby gospodarstw ekologicznych na 

danym terenie oraz możliwości i zaangażowania samych doradców. Ale nawet ci ostatni 

przyznawali, że mogą poświęcić na rolników ekologicznych i specjalizację w tej metodzie 

produkcji mniej czasu niż by chcieli ponieważ mają też inne obowiązki. Ponadto w niektórych 

rejonach kraju rolnicy ekologiczni są rozproszeni, więc ciężko jest zorganizować szkolenia 

także ze względów logistycznych. Rolnikom zależałoby również na tym, żeby pracownicy ODR 

wychodzili do nich z większą inicjatywą, żeby doradca był z rolnikiem w stałym kontakcie i żeby 

znał jego potrzeby. Ważny byłby również przepływ informacji przed podjęciem produkcji 

ekologicznej, tak aby zrobić to z pełną świadomością zalet tego systemu i problemów, z jakimi 

się wiąże. Obecnie zdarza się, że rolnicy decydują się na przestawienie produkcji na 

ekologiczną, ale nie radzą sobie z technicznymi trudnościami, a w obliczu braku pomocy 

rezygnują.  

Rolnicy ekologiczni z kilku lub kilkunastoletnim doświadczeniem również podkreślali istotność 

szkoleń z technologii uprawy na samym początku działalności, gdy osoba podejmująca się 

ekologicznego sposobu produkcji nie ma jeszcze w tym obszarze doświadczenia. Ich zdania 

dotyczące wsparcia technologicznego na dalszym etapie funkcjonowania gospodarstwa były 

podzielone. Niektórzy dochodzili do wniosku, że po tylu latach sami już wiedzą jak postępować 

w określonych sytuacjach. Jednocześnie większość stwierdzała, że chcieliby być informowani 

o pojawiających się innowacyjnych rozwiązaniach w uprawie ekologicznej oraz mieć gdzie się 
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zwrócić z konkretnym problemem. Często bowiem, nawet po latach doświadczeń, pojawiają 

się sytuacje, które wcześniej się nie zdarzały i dobrze byłoby mieć doradcę, do którego można 

w takiej sytuacji zwrócić się o pomoc. Ponieważ badani rolnicy w większości mieli poczucie, że 

w ODR nie dostaną takiej pomocy, korzystają z usług prywatnych firm doradczych lub 

pracowników firm skupujących, które szkolą swoich dostawców i oferują im porady w 

dziedzinie agrotechniki. Ofertę szkoleniową mają też firmy produkujące środki ochrony roślin 

dopuszczone do używania w ekologii. Jednak szkolenia organizowane przez takich 

przedsiębiorców mają swoje ograniczenia i producent nie zdobędzie na nich wiedzy o środkach 

oferowanych przez inne firmy. Między innymi z tego powodu, rolnicy dostrzegają główną rolę 

ODR w działalności szkoleniowej.  

Oprócz wiedzy z zakresu agrotechniki, rolnicy potrzebowaliby również szkoleń 

marketingowych oraz prawnych, a także wskazówek praktycznych co najlepiej produkować, w 

jakim rejonie i jakie są możliwości zbytu.  

Rolę ODR docenia środowisko naukowe, co wyraża opinia „...Trzeba powiedzieć, że jest duża 

aktywność ODR. Organizują wyjazdy i realizują różnego rodzaju projekty. Natomiast nie ma 

stałej działalności szkoleniowej. Może lepszego wykorzystania gospodarstw 

demonstracyjnych, pokazania na poziomie praktycznym, jak zorganizować gospodarstwo, jak 

zorganizować różnego rodzaju kooperację. Czyli stałe działania, nie akcyjne”. 

Pytanie badawcze nr 3.  

Jakie najważniejsze czynniki ekonomiczne zadecydowały o wyborze ekologicznej metody 

produkcji rolniczej lub rezygnacji z niej? 

Opinie z wywiadów zogniskowanych (FGI) i indywidualnych (ID)  

Istotnym czynnikiem wpływającym na podjęcie przez producentów decyzji o ekologicznej 

specjalizacji produkcji było łatwiejsze znalezienie zbytu (w przypadku gospodarstw 

ulokowanych na terenie, gdzie znajdują się zakłady przetwórcze lub firmy skupujące) oraz 

możliwość uzyskania wyższej ceny w porównaniu do produktu konwencjonalnego. Duże 

znaczenie dla przejścia do systemu ekologicznego, a następnie kontynuowania tego typu 

produkcji, miało więc znalezienie stałego odbiorcy, zwłaszcza takiego, który jest w stanie 

zagwarantować określoną cenę („...Coraz więcej jest zakładów przetwórczych. Małymi 

krokami otwiera się rynek, czyli jest jakaś alternatywa dla rolnika, że w końcu będzie mógł 

sprzedać swój surowiec jako ekologiczny, a nie jak do tej pory bywało, że certyfikat był tylko 
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dla świadomości rolnika, że wyprodukował zgodnie z zasadami ekologicznymi, ale nie było 

satysfakcji wynikającej ze sprzedania produktu jako ekologiczny”). Rolnicy ekologiczni często 

decydowali się też na pozostanie przy ekologicznym sposobie uprawy, pomimo dużych 

nakładów pracy, ponieważ wiedzieli z jakimi problemami przy zbycie borykają się rolnicy 

konwencjonalni. Produkcja ekologiczna stanowi niszę rynkową, w której producenci i 

przetwórcy dostrzegli potencjał i możliwość rozwoju gospodarstwa (...”niedawno uzyskaliśmy 

certyfikat na przetwórstwo ekologiczne. Widzimy akurat w tym obszarze możliwości. To 

niszowy rynek”). Dodatkową zachętą w niektórych przypadkach była wygoda polegająca na 

tym, że podmioty skupujące same kontaktowały się z producentem ponieważ poszukiwały 

produktu ekologicznego, przyjeżdżały po towar, a wcześniej dostarczały opakowania 

odpowiednie do transportowanego surowca. Jeśli chodzi o wybór konkretnych gatunków, 

część rolników kierowała się też ilością nakładu pracy, koniecznego przy danej uprawie 

(„...Rolnicy chętnie produkują dynię ze względu na to, że nie wymaga zbyt wielu zabiegów – 

pielenia, oprysków”). Dla gospodarstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, ważnym 

powodem podjęcia ekologicznej uprawy była również możliwość otrzymania dopłaty. 

Pytanie badawcze nr 3.3. 

Jaką rolę odgrywa jakość otoczenia instytucjonalnego i infrastrukturalnego w rozwoju 

produkcji ekologicznej?  

Opinie osób biorących udział w FGI  

Otoczenie instytucjonalne 

Wszyscy badani byli zgodni co do tego, że największą barierą rozwoju rolnictwa ekologicznego 

jest rozbudowana biurokracja oraz skomplikowane i niestabilne przepisy prawa. W opinii 

badanych rolników w trakcie zmian przepisów prawa nie są oni traktowani jak równorzędny 

podmiot, a raczej przedmiot „władztwa administracyjnego”, do którego podchodzi się jak do 

potencjalnego oszusta („...Barierą jest też administracja. To co robią w tej chwili urzędnicy, to 

jest władztwo administracyjne. Nie szanuje się człowieka jako podmiotu. Rozbudowana 

biurokracja i brak informacji od doradców terenowych, bo ich po prostu nie ma, powodują, że 

ludzie wychodzą z systemu ekologicznego”; „...tworząc przepisy i argumentując je postrzega 

się rolnictwo ekologiczne jako potencjalnych oszustów, przez pryzmat tych niesławnych 

orzechów włoskich”). Zdaniem producentów ten stosunek musi ulec zmianie, gdyż rolnik jako 

beneficjent systemu wsparcia powinien być traktowany jako partner danej instytucji. 
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Dodatkowo osoby podejmujące dane zobowiązanie na określonych warunkach powinny po 

pierwsze być informowane na bieżąco o zachodzących zmianach, a po drugie powinny mieć 

możliwość wystąpienia ze zobowiązania, jeśli nowe warunki im nie odpowiadają.  

W opinii doradców, trudności z interpretacją prawa wynikają między innymi z jego 

nadmiernego rozbudowania i rozproszenia przepisów („...Krajowe rozporządzenie dotyczące 

nieprawidłowości w rolnictwie ekologicznym wygląda w ten sposób, że ma kilkanaście tabel, 

gdzie tylko sloganowo jest napisane powiedzmy art. 12 upomnienie, zawieszenie, odwieszenie. 

Dodatkowo aby ustalić za co rolnik może zostać ukarany trzeba chwycić dwa rozporządzenia 

unijne”).  

Co więcej, zarówno wśród producentów, jak i doradców ekologicznych istnieje przekonanie, 

że na poziomie krajowym ma miejsce nadinterpretacja przepisów dotyczących rolnictwa 

ekologicznego i nadmierne ich skomplikowanie („...No bariery przede wszystkim są związane 

z prawem. W przeciągu roku wchodzą po 3-4 nowe rozporządzenia. Nam ciężko jest, jako 

doradcom rolno-środowiskowym, się w tym wszystkim połapać, a co dopiero ma powiedzieć 

rolnik, który powinien się faktycznie zająć tyko gospodarką i produkcją”; „...Mój mąż jest 

doktorem ekonomii, ja też jestem wykształcona, a czasami nie wiem kogo my powinniśmy 

zatrudnić żeby ogarnąć te papiery”). Uczestnicy dyskusji wskazywali, że przepisy unijne są 

łagodniejsze niż polskie i dopuszczają większą dozę swobody w interpretacji, co może być 

wykorzystywane na korzyść producentów. Ta możliwość, zdaniem rolników, nie jest 

wykorzystywana w polskim prawodawstwie.36  

W ocenie systemu wsparcia pojawiły się również komentarze wskazujące na to, że jest on zbyt 

opresyjny („...Okazuje się, że często to są absurdy, które pozbawiają rolnika certyfikatu. 

Pozbawia się rolnika możliwości sprzedaży, ale jaki to ma sens? Jest kilka takich zapisów, które 

dyskwalifikują rolników”) i dotkliwie sankcjonuje rolnika nawet za błędy popełnione na 

przykład przez doradcę przy wypełnianiu wniosku lub takie, które rolnik powielił przy wejściu 

w kolejne zobowiązanie ponieważ decyzja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(ARiMR), która zawiadamiała o ich popełnieniu, przyszła z opóźnieniem i rolnik nie miał już 

możliwości wprowadzenia wymaganych zmian. Rolnicy i doradcy relacjonowali również, że 

ARiMR zdarza się wysyłać kilka sprzecznych decyzji dotyczących tej samej sprawy lub dany 

                                                           
36 Jak wskazywali eksperci w dyskusji panelowej jest to efekt z jednej strony niskiego kapitału społecznego, 
szczególnie niskiego zaufania państwa do obywatela, a z drugiej – obawami urzędników przed podejmowaniem 
decyzji, konsekwencjami popełnienia błędu i ewentualnymi konsekwencjami. 
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przypadek jest inaczej rozpatrywany przez różne biura powiatowe ARiMR w ramach tego 

samego województwa. Taki stan rzeczy wprowadza niepewność i podważa zaufanie do 

instytucji państwa. 

Innym utrudnieniem zgłaszanym przez rolników i doradców są opóźnienia w płatnościach, 

coroczne zmiany tzw. PEG (powierzchnia ewidencyjno-gospodarcza, w praktyce oznaczająca 

powierzchnię działki ewidencyjnej kwalifikującej się do płatności), czy zmiany zasad 

przyznawania płatności („...Jesteśmy przerażeni biurokracją. Rolnik powinien pracować w polu 

a nie siedzieć przy biurku nad papierami. Papierów miało być mniej, a z każdym rokiem 

obserwujemy, że jest tego coraz więcej”). Dodatkowo doradcy ekologiczni zgłaszali też 

konieczność dopracowania systemu elektronicznego, który obecnie nie funkcjonuje, a 

ograniczyłby prawdopodobieństwo popełnienia błędu wynikającego z wielokrotnego 

wprowadzania tych samych danych i pozwoliłby zaoszczędzić doradcom czas, który mogliby 

poświęcić na pozostałe obowiązki. Zwrócili również uwagę na to, że termin złożenia wniosków 

o dopłaty (15 marca-15 maja) jest taki sam dla wszystkich państw w Unii pomimo tego, że 

okres wegetacji jest różny.  

Jednocześnie wśród rolników dało się również zauważyć grupę opowiadającą się za 

umożliwieniem producentom większej swobody i ograniczeniem obowiązków formalnych 

względem różnego rodzaju urzędów, co miałoby skutkować rozwojem tej gałęzi gospodarki. 

Większość zarówno producentów, jak i doradców, była jednak zdania, że to właśnie dopłaty 

do produkcji ekologicznej stanowią rekompensatę za poniesione koszty i nakład pracy, więc 

jako takie są niezbędnym elementem systemu wsparcia. 

Otoczenie infrastrukturalne 

Z perspektywy producentów ekologicznych bardzo duże znaczenie ma infrastruktura rynkowa, 

w tym nasycenie rynku punktami skupu i przetwórniami produktów ekologicznych, które są w 

stanie zagwarantować skup surowca ekologicznego. Ważnym elementem tych relacji jest 

proces kontraktacji gwarantujący uzgodnioną cenę skupu. Liczba przetwórni ekologicznych na 

terenie kraju jest zróżnicowana zarówno pod względem położenia geograficznego, jak i 

specjalizacji, ale zdecydowanie jest ich zbyt mało.  

Zdaniem producentów i doradców ten problem dotyczy szczególnie ekologicznych przetwórni 

mięsnych (co powoduje, że producenci muszą sprzedawać mięso po cenach oferowanych 

producentom konwencjonalnym). Brak odbiorcy, który oferowałby cenę rekompensującą 
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nakład pracy włożony w produkcję, sprawia, że część producentów rezygnuje z ekologicznej 

hodowli.  

Drugim ważnym dla rolników elementem infrastruktury są drogi. Ich stan jest szczególnie 

istotny dla przetwórców oraz producentów towarów, które mogą łatwo ulec zniszczeniu lub 

zepsuciu podczas transportu (chodzi więc głównie o warzywa i owoce, szczególnie owoce 

miękkie) – dotyczy to części południowego Mazowsza i woj. lubelskiego. Dobrej jakości drogi 

oraz rozwinięta sieć dróg ekspresowych stwarzają też większe możliwości zbytu (z 

perspektywy rolnika) lub nabycia (z perspektywy przetwórcy i konsumenta) produktu 

ekologicznego wytwarzanego w różnych rejonach kraju. Jest to na tyle ważne dla rolników 

zagadnienie, że, jak relacjonowali niektórzy badani, w sytuacji gdy gmina nie jest w stanie 

pomóc w poprawie stanu dróg, producenci organizują się sami i wspólnie, lub niekiedy nawet 

samodzielnie, starają się dokonać koniecznych napraw.  

Rolnicy, przetwórcy i doradcy poruszyli również kwestię targowisk lokalnych. Zdania dotyczące 

ich roli były podzielone głównie ze względu na wielkość i rodzaj produkcji prowadzonej przez 

danego rolnika. Ci, sprzedający masowe ilości nie byli zainteresowani sprzedażą detaliczną na 

targowisku, ale zarówno rolnicy, jak i doradcy postrzegają takie miejsca jako szansę dla 

mniejszych gospodarstw, nastawionych na sprzedaż detaliczną oraz dla producentów 

ekologicznego mięsa.  

Dostępność targowisk jest w dużej mierze uzależniona od regionu. Większe i bardziej znane 

targowiska, na których można kupić tylko żywność ekologiczną to wciąż głównie domena 

dużych miast („...trzeba na rzęsach stanąć, żeby znaleźć producentów ekologicznych. Jest jeden 

rolnik na targowisku, ale ma to stoisko nieoznaczone. Dla takiego konsumenta jest ciężko 

znaleźć. Brak komunikacji. Takie rzeczy jak biobazar czy jakiś tam ekotarg są tylko w dużych 

miastach”). Wyjątkiem są ośrodki takie jak na przykład Kazimierz czy Nałęczów w 

województwie lubelskim, gdzie występuje ruch turystyczny i przyjeżdżają ludzie z większych 

miast, gotowi zapłacić wyższą cenę za jakość produktów ekologicznych. W mniejszych 

miejscowościach również organizowane są lokalne targi i bazary, gdzie producenci ekologiczni 

mogą oferować swoje produkty. Jednakże muszą konkurować cenowo z producentami 

stosującymi metody konwencjonalne. Konsument niewyedukowany nie zna lub nie dostrzega 

różnicy między tymi metodami produkcji i nie widzi uzasadnienia, aby zapłacić wyższą cenę za 

żywność ekologiczną, co stawia producentów tego rodzaju produktów na mniej 

uprzywilejowanej pozycji. 
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Ze względu na konieczność konkurowania cenowo z producentami konwencjonalnymi, część 

rolników ekologicznych sugerowała, że powinno się tworzyć oddzielne targowiska i sklepy, w 

których dostępna byłaby tylko żywność w jakości ekologicznej. Rozwiązanie takie pozwoliłoby 

uniknąć nierównej rywalizacji cenowej z rolnikami konwencjonalnymi i powodowałoby, że 

klient miałby pewność, że wszyscy sprzedający w danym miejscu producenci stosują się do 

zasad ekologicznych. W opinii producentów, takie rozgraniczenie jest istotne gdyż konsumenci 

często nie odróżniają żywności ekologicznej od na przykład tradycyjnej. A ponieważ ta druga 

zazwyczaj ma niższą cenę niż ekologiczna, klienci częściej po nią sięgają, zakładając, że to 

produkty tej samej kategorii.  

O ile rzeczywiście, stworzenie sklepów i targów z żywnością tylko ekologiczną pozwoliłoby 

uniknąć takich nieporozumień, to część rolników ekologicznych zwróciła również uwagę na to, 

że takie przedsięwzięcie byłoby bardzo ciężkie do przeprowadzenia. Głównie ze względu na 

rozproszenie producentów ekologicznych i wciąż ich niewielką liczbę. Na targowiskach 

ekologicznych w dużych miastach pojawiają się rolnicy z różnych rejonów Polski ponieważ 

wiedzą, że konsumenci z dużych aglomeracji są w stanie wydać więcej na żywność. Grupa 

rolników, która podniosła ten argument nie widzi jednak podobnego potencjału w mniejszych 

miejscowościach. Bariera dochodowa jest nadal jedną z największych przeszkód dla dalszego 

rozwoju rolnictwa ekologicznego. Tymczasem osiągnięcie pewnej masy krytycznej podaży 

produktów ekologicznych jest szansą na zasadnicze zmniejszenie różnicy w cenie produktów 

ekologicznych i tych produkowanych metodami konwencjonalnymi, czego przykładem jest 

rynek niemiecki, fiński czy francuski. 

Silną konkurencję dla produkcji ekologicznej zaczyna także stanowić dynamicznie rozwijający 

się trend zakupów produktów rolnych i artykułów spożywczych dokonywanych prosto od 

rolnika poprzez powstające platformy zakupowe kojarzące z jednej strony producentów 

rolnych a z drugiej konsumentów w miastach37. Oferowane w ten sposób produkty często nie 

mają certyfikatu ekologicznego ponieważ dla klientów gwarancją jakości produktu jest w tym 

przypadku zaufanie do danego rolnika.  

                                                           
37 Licznie powstające platformy/grupy zakupowe notują wzrost obrotów o 100% rocznie. Za: 
http://www.ekorynek.com/index.php/89-agrobiznes/202-wartosc-rynku-zywnosci-ekologicznej-w-przyszlym-
roku-moze-przekroczyc-1-mld-zl (dostęp 1.11.2017) artykuł opublikowany 18/10/2016 
  

http://www.ekorynek.com/index.php/89-agrobiznes/202-wartosc-rynku-zywnosci-ekologicznej-w-przyszlym-roku-moze-przekroczyc-1-mld-zl
http://www.ekorynek.com/index.php/89-agrobiznes/202-wartosc-rynku-zywnosci-ekologicznej-w-przyszlym-roku-moze-przekroczyc-1-mld-zl
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Rola instytucji publicznych  

Podczas dyskusji producenci i doradcy najczęściej skupiali się na roli instytucji doradztwa 

rolniczego, która została szerzej omówiona w pierwszej części tego rozdziału (patrz pytanie 

2.3). Jeśli chodzi o działalność innych instytucji publicznych, z którymi producenci ekologiczni 

mają do czynienia w ramach swojej działalności, wymieniona została ARiMR. Rolnicy i pozostali 

uczestnicy badania odnosili się głównie do kontrolnych funkcji Agencji. Nie budzi zatem 

zdziwienia fakt, że opinie na ogół były krytyczne. Jednak nie same kontrole były problemem 

dla rolników. W opinii badanych większość inspektorów kontrolujących jest „nastawionych” 

na ukaranie producenta, a nie wskazanie błędu i pomoc w jego naprawieniu. Rolnicy narzekali 

również na opóźnienia w płatnościach, długi czas oczekiwania na decyzje o płatnościach lub 

otrzymywanie kilku sprzecznych decyzji pokontrolnych. Doradcy relacjonowali też, że czasem 

oddziały powiatowe Agencji nie są w równym stopniu i w tym samym czasie informowane o 

zmianach zachodzących w przepisach. W wyniku czego, wydawane są różne decyzje i 

interpretacje tego samego przepisu w zależności od powiatu, co utrudnia pracę doradców i 

stawia rolników w niedopuszczalnej sytuacji nierównego traktowania przez administrację 

państwową.  

Opinie respondentów wywiadów indywidualnych  

Badani byli pytani o rolę i znaczenie konkretnych segmentów otoczenia instytucjonalnego i 

infrastrukturalnego.  

Instytucje pożyczkowe 

Zdaniem producentów rolnych dostęp do kredytów, na przykład na rozruch gospodarstwa, 

jest trudny i niełatwo je dostać. Rolnicy chcieliby móc uzyskać je na preferencyjnych 

warunkach, z niższym oprocentowaniem, ale, jak mówili, oferta w tym zakresie jest 

ograniczona. Część rolników w odpowiedzi na pytanie o instytucje pożyczkowo-kredytowe 

odpowiadało, że nigdy nie korzystali z kredytu. Inni wskazywali, że byli tym zainteresowani, 

ale obawiali się że byłoby to za duże obciążenie, a konsekwencje tej decyzji mogłyby ponosić 

ich dzieci. Pojawił się też pogląd o wyższości instrumentu pożyczkowego nad dopłatami, 

ponieważ zaciągając zobowiązanie ludzie podchodzą do pieniędzy rozsądniej niż w przypadku 

dopłat unijnych, związanych z ponoszeniem mniejszego osobistego ryzyka. Znaczna większość 

producentów byłaby jednak przeciwna zastąpieniu dopłat instrumentem zwrotnym.  
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Infrastruktura techniczna i rynkowa 

Większość badanych rolników, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione, to producenci 

nastawieni na produkcję towarową i nie mają potrzeby korzystania z lokalnych targowisk, ale 

zgodnie podkreślali, że jest to istotny element infrastruktury dla małych gospodarstw, 

ukierunkowanych na sprzedaż detaliczną. Przetwórcy odbierający towar z gospodarstw 

zlokalizowanych w małych miejscowościach relacjonowali, że zdarzało im się, że z powodu 

braku zasięgu komórkowego lub Internetu mieli problem ze skontaktowaniem się z 

producentem i odebraniem towaru w odpowiednim czasie po zbiorze. Miało to wpływ na 

cenę, jaką finalnie mogli za niego zaoferować. Problem dla przetwórców stanowią też niekiedy 

duże odległości do miejsc, z jakich muszą kupować surowiec. Z ich perspektywy najlepiej jest 

gdy dostawca znajduje się jak najbliżej przetwórni, żeby możliwie skrócić czas transportu i 

przechowywania produktu przed przetworzeniem. Wydłużenie tego okresu może natomiast 

powodować namnażanie się bakterii i niezdatność towaru do dalszego przetworzenia. Duże 

rozproszenie rolników w niektórych województwach również stanowi dodatkowe 

utrudnienie.  

Barierą jest też za mała liczba przetwórni ekologicznych, szczególnie mięsnych, oraz 

paszowych, co powoduje, że producenci są zmuszeni sprzedawać towar ekologiczny po cenach 

konwencjonalnych, co wpływa negatywnie na opłacalność produkcji. Alternatywę w tym 

przypadku mogłoby stanowić przetwórstwo przydomowe, ale przy aktualnie obowiązujących 

przepisach, niewiele osób decyduje się na podjęcie takiej działalności. Zdaniem pracowników 

naukowych, zajmujących się na co dzień rolnictwem ekologicznym, szczegółowa analiza i 

zidentyfikowanie barier powstrzymujących producentów przed rozszerzeniem swojej 

działalności o drobne przetwórstwo, przyczyniłoby się do zidentyfikowania problemów w tej 

materii, a co za tym idzie, do wdrożenia mechanizmów, które pomogłyby w ich rozwiązaniu.  

Barierę, szczególnie dla małych rolników ekologicznych, stanowi też logistyka – powiązanie 

producentów z firmami przetwórczymi i skupującymi, na co zwrócił uwagę przedstawiciel 

środowiska naukowego „...Jest mało organizacji zajmujących się skupem hurtowym, 

magazynowaniem, czy skróceniem łańcucha od producenta do konsumenta. Małych, 

rozproszonych producentów nie stać na efektywne docieranie do konsumentów i często są 

wykorzystywani przez różne organizacje skupujące – tutaj mam na myśli i płatności 

przedłużone i uzyskiwanie cen niższych niż te, jakie można byłoby za takie produkty uzyskać”. 
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Logistyka i brak ciągłości dostaw to też bolączka handlowców, osób prowadzących sklepy 

ekologiczne lub ze „zdrową żywnością”. Właścicielom sklepów ciężko jest zamówić niedużą 

partię danego towaru bo ani im, ani niedużemu producentowi nie opłaca się wysyłać osobnym 

transportem małych ilości. Rozwiązaniem tego problemu, w opinii handlowców, mogłyby być 

zrzeszania producentów, tak aby w ramach jednego transportu przewozić towary z różnych 

gospodarstw. Do realizacji tego pomysłu brakuje jednak logistycznego ogniwa pośredniego. 

Problem stanowi też niechęć rolników do zrzeszania.  

Rola instytucji publicznych  

Opinie rolników i przedsiębiorców o instytucjach publicznych są zróżnicowane i 

prawdopodobnie w dużej mierze uzależnione od doświadczeń konkretnych osób. W 

odniesieniu do ARiMR niektórzy producenci relacjonowali, że kontrole z ich strony są dla 

rolnika źródłem dużego stresu. Inni mówili o zaangażowaniu i wsparciu, jakie otrzymali od 

urzędników. Wśród badanych byli też producenci o stosunku neutralnym, według których 

rolnik ekologiczny jest przez instytucje publiczne traktowany tak samo jak rolnik 

konwencjonalny i podejście do niego niczym się nie różni, w związku z czym, nie mają w 

stosunku do tych instytucji żadnych szczególnych oczekiwań. Część doradców doceniła 

również pomoc pracowników ARiMR i MRiRW w interpretacji nowych przepisów, co w 

kontekście ich częstych zmian stanowi duże wsparcie38. Z perspektywy samych urzędników 

państwowych, „...za mało jest okazji do wyjazdów w teren, porozmawiania z producentami i 

bliższego doświadczenia materii, z którą stykają się w pracy zawodowej”.  

Certyfikacja produkcji ekologicznej 

Kluczowym elementem tworzenia sektora rolnictwa ekologicznego jest proces certyfikacji. 

Poniżej przedstawiono opinie zebrane zarówno w trakcie wywiadów indywidualnych (IDI), jak 

i dyskusji fokusowych (FGI).  

Co do zasady rolnicy ekologiczni biorący udział w badaniu nie mieli większych trudności ze 

sprostaniem wymogom nakładanym na gospodarstwa przez jednostki certyfikujące bo mają 

już w tej materii doświadczenie. W większości byli też zdania, że obowiązujące normy są na 

wysokim poziomie i tak powinno być ponieważ muszą gwarantować, że certyfikowany produkt 

jest wysokiej jakości („…Standardy mamy unijne i tutaj nie ma możliwości, żeby to zmienić. 

                                                           
38 Warto tu zaznaczyć, że opinie mają charakter subiektywny i w dużej mierze zależą od indywidualnych 
doświadczeń doradców w tym zakresie. 
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Zresztą ja jako rolnik nie chciałbym, żeby były obniżone standardy, jeśli to miałoby 

niekorzystnie wpływać na zdrowie…”, ”…Spełnić warunki, które zaakceptuje jednostka 

certyfikująca to jest bardzo łatwo. Po prostu trzeba sobie zdawać sprawę, że nie należy 

stosować niedozwolonych środków. (…) Są pewne rygory, a poza tym to zależy kto przyjeżdża 

na kontrolę. Jak przyjeżdża człowiek normalny, no to wszystko jest normalnie”). Niektórzy 

zwracali jednak uwagę na to, że w przypadku zanieczyszczenia pola ekologicznego z winy 

sąsiada uprawiającego ziemię konwencjonalnie konsekwencje ponosi głównie rolnik 

ekologiczny, co nie jest w opinii producentów sprawiedliwe i powinno zostać zmienione.  

Wśród badanej grupy znaleźli się też zwolennicy zmian w certyfikacji, postulujący konieczność 

oparcia tego procesu na częstszym pobieraniu próbek i badaniu ich pod kątem pozostałości 

niedozwolonych w ekologii substancji. Zdaniem innych o niedoskonałości obecnego systemu 

świadczy też fakt, że certyfikuje się proces produkcji, nie produkt oraz to, że certyfikację 

przechodzą pomyślnie gospodarstwa, które nie wytwarzają produktu ekologicznego.  

Niektórzy wskazywali też, że w zasadzie mają już wśród swoich klientów wyrobioną taką markę 

i cieszą się takim zaufaniem, że certyfikat nie jest im potrzebny39. Decydują się na jego 

zdobycie tylko dlatego, że daje większe podstawy do wyznaczania wyższej ceny jednostkowej 

za dany produkt. Jeśli chodzi o współpracę z jednostkami certyfikującymi, większość rolników 

była zadowolona, jednak niektórzy podkreślali, że oczekują od osób przyjeżdżających na 

kontrolę większego partnerstwa, pomocy w rozwiązaniu pojawiających się problemów i 

atmosfery wspólnej pracy na rzecz uzyskania możliwie jak najlepszego produktu. Zdaniem 

niektórych producentów i pracowników naukowych, system certyfikacji wciąż bywa zbyt 

policyjny i nastawiony na „przyłapanie” producenta. Doradcy zwrócili również uwagę na to, że 

ich zdaniem w przeszłości jednostki certyfikujące w większej mierze były nastawione na 

współpracę z rolnikami. Przejawiało się to na przykład doradzaniem, pomocą w rozwiązaniu 

problemu lub prowadzeniem szkoleń dla producentów.  

Z perspektywy pracowników jednostek certyfikujących elementem sprawiającym rolnikom 

stosunkowo dużo trudności w procesie certyfikacji jest prowadzenie wymaganej dokumentacji 

                                                           
39 Jak zauważa Przemysław Sendzielski - „Po pierwszym okresie, kiedy dla konsumentów ważne przede wszystkim 
było to, aby produkt miał certyfikat będący gwarantem jakości, wiele osób przekonało się, że żywność kupowana 
wprost od producenta również jest bardzo wysokiej klasy. Gdy klient ma bezpośredni kontakt z wytwórcą, nie 
potrzebuje certyfikatów, aby zyskać zaufanie do jego wyrobów”. Za: http://www.ekorynek.com/index.php/89-
agrobiznes/202-wartosc-rynku-zywnosci-ekologicznej-w-przyszlym-roku-moze-przekroczyc-1-mld-zl (dostęp 
1.11.2017) artykuł opublikowany 18/10/2016 
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(„…Ludzie albo nie mają tej dokumentacji, albo mają niekompletną, albo gdzieś rozproszoną i 

wtedy się schody zaczynają…”.) Obserwują też różnice w radzeniu sobie z kwestiami 

formalnymi między rolnikami, a przetwórcami („…Przetwórnie i firmy mają biura, 

pracowników i są lepiej przygotowani do prowadzenia dokumentacji. Rolnik ma problem z 

biurokracją…”). Przetwórcy ze względu na kontakty z innymi instytucjami, np. inspekcją 

sanitarną oraz konieczność wdrożenia systemów jakości, są przyzwyczajeni do prowadzenia 

dokumentacji. Dla rolnika wciąż jest to raczej nowe doświadczenie, jednak z relacji 

inspektorów wynika, że rolnicy radzą sobie z tym coraz lepiej i rozumieją, że jeśli chcą mieć 

certyfikat lub dostawać dotacje z racji prowadzenia produkcji ekologicznej, muszą 

podporządkować się określonym przepisom. Niemniej niektórzy przedstawiciele jednostek 

certyfikujących zwracali też uwagę na to, że pewne przepisy prawa wymagają uproszczenia 

lub zmiany ponieważ odstają od polskiej rzeczywistości lub są źle przetłumaczone na nasz 

język, co sprawia trudności zarówno rolnikom, jak osobom przyjeżdżającym na kontrolę.  

Pytanie badawcze nr 3.4. 

Co w opinii producentów rolnych stanowi największą barierę ekonomiczną rozwoju 

rolnictwa ekologicznego w Polsce?  

Opinie osób biorących udział w FGI  

Kluczową barierą ekonomiczną dla dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce jest 

bariera dochodowa. Nadal mimo dynamicznego wzrostu wartości rynku żywności 

ekologicznej40, poziom cen produktów oferowanych w sprzedaży jest niedostępny dla 

znaczącej grupy konsumentów. W opinii badanych producentów, przetwórców i doradców 

większość konsumentów kieruje się ceną, a zatem dla części społeczeństwa produkty 

ekologiczne są po prostu za drogie. Cena produktów ekologicznych jest częściowo pochodną 

kosztów produkcji, w tym koniecznością zakupu specjalistycznych maszyn lub przerobienia 

maszyn tak, aby nadawały się do stosowania w produkcji ekologicznej oraz zakupu środków 

chemicznych dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej. W opinii badanych, ze 

                                                           
40 Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wartość krajowego rynku żywności ekologicznej w 2017 roku 

może po raz pierwszy przekroczyć miliard złotych. W ciągu ostatniej dekady liczba producentów wytwarzających 
żywność bez udziału środków chemicznych, na nieskażonych nawozami glebach zwiększyła się o 576%, zaś 
zakładów przetwórstwa ekologicznego o 780%. Na polskim rynku działa około 200 przedsiębiorstw zajmujących 
się dystrybucją produktów w skali regionu lub kraju oraz około 800 niezależnych sklepów specjalistycznych z 
ofertą tego rodzaju certyfikowanych wyrobów. Za: http://www.ekorynek.com/index.php/89-agrobiznes/202-
wartosc-rynku-zywnosci-ekologicznej-w-przyszlym-roku-moze-przekroczyc-1-mld-zl (dostęp 1.11.2017) artykuł 
opublikowany 18/10/2016 

http://www.ekorynek.com/index.php/89-agrobiznes/202-wartosc-rynku-zywnosci-ekologicznej-w-przyszlym-roku-moze-przekroczyc-1-mld-zl
http://www.ekorynek.com/index.php/89-agrobiznes/202-wartosc-rynku-zywnosci-ekologicznej-w-przyszlym-roku-moze-przekroczyc-1-mld-zl
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względu na swój przyjazny środowisku naturalny skład, preparaty te wymagają zastosowania 

większych dawek i częstotliwości aplikacji, co zwiększa ponoszone nakłady finansowe.  

Pojawiła się też opinia, według której duża część zysku z ekologicznej produkcji rolnej trafia w 

ręce firm pośredniczących, które skupują produkt, przechowują go, a następnie windują ceny. 

W opinii badanych, często rolę pośrednika między producentem, a skupującym, czy 

konsumentem pełnią posiadające doświadczenie duże podmioty zagraniczne. Dlatego 

przetwórcy dostrzegają tu pole do działania dla polskich przedsiębiorców, co mogłyby 

skutkować obniżeniem kosztów pośrednich.  

W przypadku ekologicznej produkcji zwierzęcej, ze względu na małą dostępność ekologicznych 

ubojni i przetwórni, opłacalność produkcji jest ograniczona. Brak możliwości zbytu surowca w 

jakości ekologicznej zmusza często do sprzedaży produktów w cenie oferowanej producentom 

surowca produkowanego metodami konwencjonalnymi.  

Niska opłacalność produkcji ekologicznej dotyka też małe gospodarstwa ekologiczne. Ilości 

produkowanego przez nie towaru są zbyt małe, aby producent był równorzędnym partnerem 

dla handlu hurtowego. Podmioty skupujące niekiedy decydują się na wysłanie jednego tira do 

kilku mniejszych gospodarstw w danej lokalizacji, ale to wiąże się z ryzykiem pomieszania 

towaru. W takim przypadku może to powodować problemy jeśli okaże się w trakcie kontroli, 

że w zbożu znajdują się pozostałości środków niedozwolonych. Wtedy ciężko jest ustalić od 

kogo pochodziło zanieczyszczone zboże. 

Opinie osób biorących udział w wywiadach indywidualnych  

Także wywiady indywidualne potwierdzają argumenty podnoszone w czasie dyskusji 

fokusowych. Zbyt wysokie ceny żywności ekologicznej są pochodną niskiego nasycenia rynku 

produktami ekologicznymi i wciąż stosunkowo małej liczby producentów ekologicznych w 

Polsce. Dodatkowo, wysokie marże nakładane przez pośredników skutkują niskim udziałem 

producenta w wartości dodanej generowanej w tym segmencie rynku, co jest bolączką nie 

tylko producentów ekologicznych, ale także rolników konwencjonalnych. Inną przeszkodą dla 

rozwoju rolnictwa ekologicznego jest sposób zorganizowania rynku produktów ekologicznych, 

a więc problem z powiązaniem producentów z rynkiem i strukturą dystrybucji. Obrazuje to 

następująca wypowiedź „...Barierą jest też struktura dystrybucji. W Polsce nie ma dużych sieci 

sklepów ekologicznych – jest bodajże jedna, Organic Farm, która ma bardzo wysokie ceny i też 

jest taką siecią bardzo ekskluzywną. Czyli żeby dotrzeć do klienta, trzeba znajdować swoje 
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własne kanały. Producenci stają przed dylematem jak sprzedać, a takich informacji praktycznie 

nie ma na rynku, nie ma się do kogo zwrócić”. 

Dotyczy to szczególnie małych producentów, oddalonych od większych miast, którzy nie mogą 

sprzedać bezpośrednio swoich produktów do sklepów z ekologiczną lub „zdrową żywnością” 

jeśli nie są płatnikami VAT41, a mają też problem ze sprzedaniem swoich produktów w 

najbliższym otoczeniu, ze względu na barierę dochodową okolicznych mieszkańców.  

Niektórzy badani wskazali jednak, że bariera po stronie konsumenta to nie tylko kwestia 

ekonomiczna, ale również społeczna, wynikająca z wciąż niskiej świadomości żywieniowej. 

Zdaniem tej grupy, więcej osób mogłoby pozwolić sobie na kupowanie, chociaż w jakiejś 

części, żywności ekologicznej, gdyby miało świadomość jakie znaczenie ma żywienie dla 

zdrowia i samopoczucia. Zdaniem pracowników naukowych zaangażowanych w rozwój 

rolnictwa ekologicznego barierę stanowi również brak analiz rynkowych: „...Myślę, że brak jest 

badań i takiego zauważenia potrzeby analizy rynku. Nie wiemy dokładnie, jaka jest skala 

produkcji, wolumen tej produkcji, jakie są potrzeby. To są też takie okazjonalne badania. To, 

co pokazuje IJHARS w swoich badaniach, to jest deklaracja rolnika a nie to, co się pojawia na 

rynku. Rynek produktów ekologicznych nie jest systematycznie monitorowany”. 

Kolejny problem, w opinii rolników, to brak szerokiego wsparcia państwa dla komasacji 

gruntów (badani mają 50 ha uprawy na 76 działkach), ale także niedostateczna troska o 

uregulowanie stanu prawnego działek: „...Są rolnicy, którzy mają nieuregulowany stan prawny 

działek, sprzed dwóch-trzech pokoleń, gdzieś na prababkę, pradziadka jeszcze grunt jest 

zapisany i stoi ugorem zachwaszczony między moimi działkami. Nie chodzi o to żeby ludziom 

zabrać ziemię, ale może chociaż przesunąć ich gdzieś dalej, żeby one nie były tym ugorem w 

moim polu. Takie ułożenie działek bardzo utrudnia pracę w ekologii bo bardzo ciężko sobie 

wtedy poradzić z chwastami”. 

Doradcy ekologiczni, ale także przedstawiciele jednostek certyfikujących, rolnicy i pracownicy 

naukowi wskazali na palący problem w zakresie dopuszczonych do stosowania w rolnictwie 

ekologicznym w Polsce środków ochrony roślin i niezrozumiałą dla nich dyskryminację polskich 

gospodarstw ekologicznych w stosunku do producentów z Niemiec czy Holandii: „...Jedną z 

                                                           
41 Opinie te wydają się wynikać z braku wiedzy lub obaw. Rolnik może sprzedać swój produkt nie będąc 
zarejestrowanym podatnikiem VAT. Będąc tzw. Rolnikiem ryczałtowym nie odlicza VAT naliczonego, nie prowadzi 
ewidencji, a faktury VAT RR wystawia nabywca. Dopiero przechodząc na rozliczenia VAT na zasadach ogólnych 
rolnik musi dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym i prowadzić ewidencje sprzedaży i zakupów (także 
ewidencję wyposażenia i środków trwałych). 
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barier myślę, że jest słaby transfer wiedzy, informacji dotyczących rozwiązywania różnych 

problemów agrotechnicznych. Myślę, że jest nadal mały wybór różnego rodzaju środków 

ochrony roślin. Z nawozami jest może troszkę lepiej, ale lista możliwych do stosowania środków 

jest mała”. W opinii badanych sam proces rejestracji i dopuszczenia do użycia jest zbyt długi 

„...U nas proces rejestracji trwa 3 lata. Dużym ułatwieniem byłoby wprowadzenie w życie 

pomysłu żeby państwa członkowskie Unii podzielić na segmenty sąsiednich krajów, gdzie są 

podobne warunki klimatyczno-glebowe i jeżeli w danym kraju producent zarejestruje preparat, 

to już nie ma potrzeby rejestracji w tych sąsiednich krajach”. Na bariery biurokratyczne i 

przewlekłość procedur wskazano też w przypadku pozyskania pozwolenia na zastosowanie 

konwencjonalnego materiału siewnego jeśli nie ma dostępu do ekologicznego42.  

Pytanie badawcze nr 4.  

Jakie są najważniejsze czynniki społeczne decydujące o trwałości i kontynuacji prowadzenia 
gospodarstwa ekologicznego? 

Opinie osób biorących udział w FGI i IDI  

Zarówno rolnicy, jak i przetwórcy oraz doradcy ekologiczni dostrzegają zmiany na rynku 

żywności ekologicznej, świadczące o rozwoju tego sektora produkcji („...Rozwija się rolnictwo 

ekologiczne, zauważamy, że jest różnica między okresem sprzed 5 lat, 10, 15, Otwiera się rynek 

na produkty ekologiczne. Tego nie było wcześniej. Przystępując do ekologii kilkanaście lat temu 

sprzedawaliśmy nasze produkty jako konwencjonalne bo nikt nie był zainteresowany 

produktem eko. Teraz się to zmieniło”). Najczęściej podkreślanym czynnikiem świadczącym o 

rozwoju był wzrost świadomości konsumentów, a co za tym idzie, zwiększone zainteresowanie 

produktami ekologicznymi. Zwłaszcza producenci warzyw i owoców podkreślali, że nie mają 

problemu ze zbytem: „...W przeciągu ostatnich 3 lat można zaobserwować boom na ekologię. 

Nie ma problemu ze zbytem, ile warzyw wyprodukujemy, tyle sprzedamy. Firmy skupujące 

same dzwonią”. Trend ten potwierdzają gospodarstwa z kilkunastoletnim (lub dłuższym) 

stażem, które mogą dokonać porównania aktualnej sytuacji na rynku z tą z początków ich 

działalności, kiedy zainteresowanie produktem ekologicznym było niewielkie i musieli 

sprzedawać swoje produkty po cenach konwencjonalnych.  

Również przedstawiciele przetwórstwa zauważają potencjał rynku ekologicznego ponieważ 

niektórzy namawiają producentów konwencjonalnych na przestawienie metody produkcji na 

                                                           
42 Jak wskazują eksperci, wprowadzanie „odstępstw” od produkcji ekologicznej może prowadzić do podważenie 
zaufania konsumentów do systemu certyfikacji produkcji ekologicznej  



139 
 

ekologiczną. Zdaniem tej grupy, o rozwoju rynku ekologicznego świadczy też, większa 

dostępność takich produktów dla konsumenta („..Pojawiły się półki z ekologiczną żywnością w 

dużych marketach. Tak więc zwiększyła się dostępność produktów ekologicznych dla 

konsumenta). O trendzie wzrostowym świadczy też coraz większa liczba różnego typu imprez 

i pikników ukierunkowanych na promocję żywności ekologicznej.  

Także doradcy relacjonowali, że otrzymują dużo telefonów od rolników z pytaniami jak 

przestawić gospodarstwo na produkcję ekologiczną. Pojawiają się też zapytania od 

konsumentów gdzie taką żywność można w danej okolicy kupić. Ważną rolę ogrywa też ich 

zdaniem wzrost dostępności produktów ekologicznych na rynku  

Rosnąca świadomość wyraża się także w opiniach rolników, którzy udzielali wywiadów 

indywidualnych „...Wcześniej uprawialiśmy konwencjonalnie, było coraz więcej chemii, 

ścigaliśmy się z wydajnością i coraz niższą ceną i w pewnym momencie miałem dosyć. 

Widziałem, że ludzie przychodzą do nas z małymi dziećmi i chcą czegoś innego. Już wcześniej 

chcieliśmy się przestawić, ale hamował nas brak odbiorców”  

Pytanie badawcze nr 4.1.  

Jaką rolę w budowaniu siły ekonomicznej gospodarstwa odgrywa uczestnictwo producenta 

rolnego w działalności organizacji i stowarzyszeń ekologicznych? 

Opinie osób biorących udział w FGI  

Nieformalna współpraca  

Rolnicy ekologiczni doceniają rolę nieformalnych kontaktów, współpracy, czy wymiany 

doświadczeń i informacji („...mamy rolników takich znajomych rozsianych po całej Polsce, 

utrzymujemy kontakty, spotykamy się, widujemy się.”). Motywem do nawiązania kontaktów 

są bliskość terytorialna gospodarstw ekologicznych, ale nie tylko. Wspólne problemy i chęć 

znalezienia ich rozwiązania lub wspólny interes – na przykład ułatwienie w organizacji 

transportu do miejsca skupu lub przetwórni sprzyja współpracy. 

Dużą rolę nieformalnych kontaktów producentów dla rozwoju rynku ekologicznego 

dostrzegają też doradcy, zdaniem których w obecnym stadium rozwoju rolnictwo ekologiczne 

nie jest polem do rywalizacji i konkurencji dla rolników. Przeciwnie w ich interesie jest 

powiększanie liczby gospodarstw ekologicznych, gdyż pozwala to na tworzenie nowych 

kanałów sprzedaży. Z tych powodów część doradców wyraziła opinię, że ich rolą powinna być 
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też pomoc rolnikom w nawiązywaniu kontaktów. Niestety obecnie, w obliczu mnogości innych 

obowiązków i niekiedy niedostatku środków finansowych, doradcy nie mają takiej możliwości.  

Samoorganizacja  

O ile nieformalna współpraca cieszy się wśród rolników ekologicznych popularnością, zdania 

dotyczące grup producenckich są podzielone. Z jednej strony niektórzy rolnicy dostrzegają 

potrzebę i korzyści ze sformalizowania współpracy ze względu na dopłaty dla grup 

producenckich, niższe koszty zakupów środków do produkcji, czy łatwiejszą organizację 

szkoleń. Z drugiej strony istnieje też obawa przed prowadzeniem dokumentacji i sprostaniem 

przepisom. Często padał też argument braku wzajemnego zaufania wśród rolników i trudności, 

jakie może przysparzać grupowe podejmowanie decyzji. Między innymi z tych powodów 

niektórzy rolnicy dostrzegają korzyści z przynależności do grupy, ale dochodzą też często do 

wniosku, że samemu można małymi krokami osiągnąć to samo co w grupie, a przynajmniej 

decyzje podejmuje się samodzielnie i nie bierze się odpowiedzialności za działania innych 

osób.  

Uczestnicy dyskusji wskazywali też na praktyczne trudności w powstawaniu grup 

producenckich, takie jak różnorodność produkcji i duże rozproszenie rolników ekologicznych.  

Formalne organizacje i stowarzyszenia ekologiczne 

Większość producentów biorących udział w badaniu nie wiedziało jakie na danym terenie 

działają organizacje lub stowarzyszenia promujące żywność ekologiczną lub wspierające 

rolnictwo ekologiczne. Fakt ten uzasadniali brakiem potrzeby orientowania się w tej materii. 

Również niektórzy doradcy wskazywali na problem, jakim na danym obszarze jest brak 

organizacji zrzeszającej rolników i reprezentującej ich interesy.  

Wyjątkiem było województwo kujawsko-pomorskie, w którym duży odsetek osób 

uczestniczących w dyskusji należał do stowarzyszenia Ekołan, zrzeszającego nie tylko rolników 

ekologicznych, ale też inne osoby pośrednio i bezpośrednio związane z rolnictwem 

ekologicznym („...Coraz więcej osób przychodzi na spotkania Ekołanu żeby posłuchać na 

zasadzie „a może się przekonam”. Często przyjeżdżali też do Ekołanu rolnicy z woj. 

pomorskiego i też zawiązało się tam stowarzyszenie bo widzą sens. Ci rolnicy się spotykają 

nieczęsto, ale wymiana doświadczeń ułatwia proces produkcyjny w gospodarstwie. Nie 

popełnia się błędów. Te gospodarstwa są często rozrzucone, ale i tak mają kontakt. Wydaje mi 

się, że nasi rolnicy pozytywnie podchodzą do stowarzyszania”). Członkowie podkreślali dobrą 

atmosferę panującą w stowarzyszeniu i „niewykluczającą formułę”, a także korzyści z wymiany 



141 
 

doświadczeń, ułatwiających proces produkcji i pozostawania w kontakcie pomimo 

rozproszenia terytorialnego gospodarstw („...Do Ekołanu należą nie tylko rolnicy, ale też np. 

naukowcy. Ja sam należę chyba od początku, a nie jestem ekologicznym rolnikiem”). 

Opinie osób biorących udział w wywiadach indywidualnych  

Także wywiady pogłębione przynoszą podobne wnioski.  

Współpraca sformalizowana 

Osoby związane zawodowo z rolnictwem ekologicznym – właścicielka sklepu ze zdrową 

żywnością oraz przedstawiciel instytucji publicznej – wskazywali na korzyści, jakie mogą płynąć 

dla rolników ze stowarzyszenia się w ramach grupy producenckiej. Większa ilość towaru 

ułatwiłaby kwestie transportowe, wpływałaby na powtarzalność produkcji i powodowałaby, 

że taka grupa rolników byłaby dla odbiorcy partnerem biznesowym o potencjalnie większym 

znaczeniu niż pojedynczy producent. 

Takie zrzeszenia ułatwiają też współpracę z dostawcami dla handlowców, na przykład poprzez 

możliwość zamówienia różnych produktów od różnych producentów w jednym miejscu, na 

przykład na specjalnej platformie internetowej. Producenci mogliby również korzystać ze 

wspólnego centrum logistycznego, gdzie ich towary byłyby przechowywane do momentu 

transportu i stamtąd byłyby wysyłane do odbiorców. Zdaniem przedstawicielki sprzedawców 

ekologicznych takich rozwiązań w Polsce brakuje. Również reprezentantka jednej z 

kooperatyw spożywczych zwróciła uwagę na możliwości sprzedaży polskich produktów 

ekologicznych na Zachód, ale żeby to było opłacalne również potrzebne są większe partie 

towaru, które mniejszym producentom łatwiej jest uzyskać działając wspólnie.  

Przedstawiciele instytucji publicznych działających na rzecz rolnictwa ekologicznego 

podkreślili jednak, że aby takie zrzeszenie rolników było skuteczne, musi ono być inicjatywą 

oddolną, ponieważ wieloletnie próby łączenia rolników na siłę i komasacji gospodarstw nie 

przyniosły pożądanego rezultatu, a wręcz zniechęciły rolników do współpracy. Niewątpliwie 

wiąże się to z niskim poziomem zaufania społecznego, z jakim boryka się polskie 

społeczeństwo, na co wskazują również opinie rolników: „…Zrzeszanie to jest konieczność, 

tylko my jako Polscy jesteśmy uwrażliwieni na temat spółdzielczości, kolektywizacji, bo 

pamiętamy, jak to było”, „...Samemu też można produkować żywność na wysokim poziomie i 

też się da to sprzedać”, czy „...Jakoś nigdy nie byliśmy tym zainteresowani. My sobie tutaj sami 

radziliśmy”. 
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Wymienione powyżej korzyści i problemy związane z przynależnością do grupy producenckiej 

potwierdzają też sami ich członkowie, którzy z jednej strony wskazują, że na początku 

działalności grupa dostaje dotacje, które stanowią dla niej źródło wsparcia finansowego, 

pozwalają na inwestycje, większa liczba producentów może wyprodukować więcej towaru, 

przez co zyskują większy szacunek u odbiorców i łatwiej jest im uzyskać satysfakcjonującą cenę 

za swój produkt. Z drugiej strony zaznaczają też, że spółdzielczość funkcjonuje dobrze pod 

warunkiem, że są zyski. Problem i konflikty pojawiają się wtedy kiedy trzeba dołożyć z własnej 

kieszeni dla dobra wspólnego. Ponadto, rolnicy obawiają się korzystania z dopłat dla grup 

producenckich ponieważ boją się ryzyka i możliwości obciążenia sankcjami finansowymi 

wynikającymi z niedopełnienia formalności lub niewywiązania się z zakładanego planu z 

przyczyn od nich niezależnych, na przykład pogody. 

Producenci, przetwórcy i handlowcy biorący udział w badaniu wymieniali potencjalne korzyści 

przynależności do organizacji promującej rolnictwo ekologiczne i doceniali ideę promocji 

żywności ekologicznej i ekologii w ogóle oraz rolę promocji dla poszerzania świadomości 

konsumentów. Zwracali też uwagę na to, że jest to ważne, szczególnie dla małych lub 

początkujących rolników ponieważ pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, w 

znalezieniu rynków zbytu, daje możliwość korzystania z różnych szkoleń i wiedzy bardziej 

doświadczonych producentów.  

Pomimo tego, w większości sami nie byli członkami takich organizacji i nie widzieli jaka jest 

oferta takich stowarzyszeń. Niektórzy należeli do stowarzyszenia skupionego wokół firmy 

prywatnej, inni podejmowali próbę bycia członkiem stowarzyszenia związanego z rolnictwem 

ekologicznym lub nawet stworzenia takiego stowarzyszenia, ale barierą był brak faktycznych 

korzyści z przynależności lub brak tradycji współpracy w Polsce, ograniczający rozwój 

działalności organizacji.  

Z punktu widzenia instytucji publicznych związanych z rolnictwem ekologicznym organizacje i 

stowarzyszenia są ważnym partnerem reprezentującym interesy szerszej grupy. Z drugiej 

strony niektórzy urzędnicy (ARR) wskazywali, że czasem ciężko jest określić rolę i zakres 

działania istniejących organizacji. Według nich, mają one duże pole do działania, ale 

przydałaby się jedna organizacja międzybranżowa, która zrzeszałaby te istniejące i zarządzała 

nimi dla uzyskania lepszych efektów. W opinii przedstawiciela środowiska naukowego do 

zadań stowarzyszeń promujących rolnictwo ekologiczne powinny należeć „...promocja samej 

idei rolnictwa ekologicznego, tworzenie pewnej bazy dla rozwoju tych gospodarstw, wsparcie 
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rolników w kontaktach z sieciami - czyli rozwiązywanie pewnych problemów, na które 

producent nie ma czasu, zdjęcie z niego obowiązku szukania kontrahentów, szukania 

możliwości dofinansowania, organizowanie szkoleń, pokazywanie dobrych praktyk”. 

Nieformalna współpraca  

Producenci ekologiczni przyznają, że bezpośrednio lub za pośrednictwem Internetu, 

wymieniają się z innymi rolnikami doświadczeniami, informacjami i tego typu nieformalna 

współpraca jest cenna. Rolnicy z większym doświadczeniem mówili też, że przyjmują u siebie 

tych, którzy dopiero chcą rozpocząć produkcję ekologiczną lub swoich klientów, którzy na 

przykład kupują u nich sadzonkę i chcieliby posadzić ją u siebie na działce. Również pracownicy 

grup producenckich wspominali, że odsyłają nowych potencjalnych dostawców ekologicznych 

do dobrze prosperujących gospodarstw, żeby sami zobaczyli jak ta produkcja wygląda i mieli 

okazje zweryfikować swoje oczekiwania lub obawy.  

Zdaniem pracowników naukowych zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego cenną 

inicjatywą, wspierająca nawiązywanie kontaktów między rolnikami ekologicznymi, nawet 

nieco oddalonymi od siebie, jest zachęcanie ich do udziału w zewnętrznych projektach 

nastawionych na inicjowanie powiązań kooperacyjnych oraz w imprezach branżowych, takich 

jak targi, kiermasze i festyny.  

Współpraca koleżeńska między producentami ekologicznymi istnieje, ale jest to niewielka 

skala, a jakość tej współpracy i korzyści z niej płynące w dużej mierze zależą od ilości rolników 

ekologicznych na danym terenie i od relacji międzyludzkich, które są trudne do przewidzenia.  

Ze strony doradztwa ekologicznego padło stwierdzenie: „...Rolnictwo ekologiczne, prawdziwe, 

poza techniką produkcji to jeszcze jest filozofia. Rolnicy ekologiczni zawsze uważali, że w ilości 

siła i im więcej będzie tego produktu na rynku, tym większy popyt będzie na to. Rolnicy 

ekologiczni są bardzo przyjaźnie do siebie nastawieni, to nie jest rywalizacja, to jest 

współpraca”. 
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Pytanie badawcze nr 4.2.  

Jaką rolę w rozwoju rolnictwa ekologicznego na danym terenie odgrywają relacje z lokalną 

społecznością?  

Opinie osób biorących udział w FGI  

Rola samorządu 

Rolnicy ekologiczni mieli problem ze wskazaniem roli samorządu gminnego, choć jednocześnie 

postrzegano jego rolę w obszarze poprawy jakości infrastruktury technicznej (np. dróg), choć 

nie zawsze te opinie były pozytywne: („...Trzeba się nachodzić, prosić urzędników, żeby 

cokolwiek zrobili, czy drogi dojazdowe do pól, czy cokolwiek… wójtowie nie interesują się tym 

i nie chcą słyszeć o tym, twierdzą, że nie mają pieniędzy. Ja np. bardzo dużo sam robię. Bo ja 

nie mogę liczyć na nikogo. Zgłaszam do gminy a oni przyjmują to do wiadomości, jak będą mieli 

pieniądze, to może zrobią…”). 

W opinii przedstawicieli przetwórstwa ważną rolą samorządu lokalnego powinno być 

natomiast prowadzenie ewidencji rolników ekologicznych, tak żeby przetwórca szukający 

odbiorców wiedział gdzie należy się udać. Kojarzenie rolnika z przetwórcą mogłoby też 

stanowić pomoc dla niektórych producentów („My rozpoczynając przetwórstwo szukamy tych 

rolników na własną rękę, nie możemy pojechać do jakiejkolwiek gminy i poprosić o wykaz, kto 

robi, jakieś kontakty”).  

Bardziej istotna rola została przypisana urzędom marszałkowskim, które dysponują większą 

liczbą instrumentów wsparcia, takich jak dofinansowanie lokalnych targowisk i organizacja 

wydarzeń promocyjnych (np. festyny, pikniki ekologiczne), co wyraża opinia jednego z 

samorządowców „...działania województwa sprowadzają się głównie do promocyjnych. 

Problemem jest tylko to, że z roku na rok maleją środki na to wsparcie i to jest duże 

ograniczenie. Wśród pracowników mamy wykwalifikowane osoby, np. byłych doradców. 

Koncentrujemy się głównie na promocji żywności wysokiej jakości, tradycyjnej i ekologicznej”). 

Innymi działaniami, jakie mogłyby wchodzić w zakres kompetencji samorządowców, w ich 

opinii, są edukacja nastawiona na najmłodszych (edukacja odwrócona), oddziaływanie na 

świadomość lokalnych mieszkańców, organizowanie spotkań dla rolników, podczas których 

mogliby się poznać i zastanowić się nad rozwiązaniem wspólnych problemów.  

Relacje z sąsiadami 

Niezwykle trudno jest sformułować generalny wniosek dotyczący relacji rolników 

ekologicznych z sąsiadami. Wynika to z mnogości czynników przesądzających o tym jak 
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kształtują się relacje międzyludzkie. Niektórzy producenci relacjonowali, że spotykają się ze 

strony sąsiadów z pewnym niedowierzaniem w ekologiczność ich produkcji. Zdaniem rolników 

ekologicznych wynika to z tego, że ich sąsiedzi nie rozumieją specyfiki tej metody uprawy. 

Dziwi ich ilość wykonywanych oprysków lub fakt, że dokonuje się tego wczesnym rankiem lub 

w nocy. Nie rozumieją oni, że zwiększa to skuteczność oddziaływania stosowanych środków. 

W opiniach pojawiają się także stwierdzenia mogące wskazywać na niski poziom integracji 

wiejskich społeczności, choć nie można oczywiście generalizować, że jest to zjawisko 

powszechne („...Na wsi zostałem tylko ja, jako aktywny rolnik, a sąsiedzi mają takie podejście, 

że po co mają mi dać zarobić? Niech sobie gdzieś jedzie i to sprzeda. Oni wolą iść do marketu. 

Nikt o tym nie mówi głośno, ale ja to wyczuwam…”).  

Opinie osób biorących udział w wywiadach indywidualnych  

Rola samorządu lokalnego 

Aktywność samorządu dla rozwoju rolnictwa ekologicznego jest w dużej mierze uzależniona 

od liczby gospodarstw ekologicznych zlokalizowanych na danym obszarze. Producenci z 

rejonów tradycyjnie rolniczych (woj. lubelskie) relacjonowali, że jak mają jakiś problem, na 

przykład z drogami dojazdowymi, to mogą zgłosić się do gminy, która ich wysłuchuje i w miarę 

możliwości pomaga. W gminach, na terenie których działa niewielu producentów 

ekologicznych, mają oni poczucie, że samorząd lokalny nie zna ich potrzeb i praktycznie nie 

mają z urzędem kontaktu. Niektórzy wspominali również o braku informacji ze strony 

samorządu w przypadku klęski żywiołowej – gdzie się zgłosić, jaką pomoc można otrzymać, a 

w przypadku samorządu wyższego szczebla (wojewódzki) o braku informacji o możliwościach 

wsparcia dostępnych dla rolników.  

Rolnicy, którzy zarazem prowadzą działalność edukacyjną, wskazywali, że władze gminne są 

im życzliwe i wiedzą czym się zajmują, ale ta współpraca nie posuwa się dalej. Mają poczucie, 

że ze strony samorządu jest mało inicjatywy i zrozumienia, że działalność rolników 

ekologicznych i edukowanie społeczeństwa w tym zakresie są ważne. Pojawiły się również 

głosy, że samorząd na poziomie gminnym i powiatowym nie ma środków finansowych na 

wsparcie rolnictwa ekologicznego. Większą rolę przypisywano w tym miejscu samorządowi 

wojewódzkiemu. Jeden z badanych rolników wyraził też pogląd, że rolą samorządu nie jest 

wspieranie rolnictwa ponieważ są od tego inne instytucje, a samorząd ma swoje odrębne 

zadania.  
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Z perspektywy producentów działających w okolicach miast, ważnym wsparciem ze strony 

samorządu byłoby uwzględnianie potrzeb producentów rolnych i ich roli dla lokalnej 

społeczności przy planowaniu inwestycji infrastrukturalnych, tak aby nie utrudniać 

gospodarstwom pracy.  

Ważną rolą samorządu w opinii producentów ekologicznych powinna być też promocja 

rolnictwa ekologicznego, rozwój targowisk lokalnych i prowadzenie bazy przedsiębiorców i 

rolników ekologicznych, tak żeby ułatwić im wzajemną wymianę kontaktów. Dodatkowym 

postulatem adresowanym do samorządu, wyrażonym przez członka kooperatywy spożywczej 

jest np.: dofinansowanie do wyjazdów, organizowanie szkoleń dla rolników ekologicznych oraz 

wspieranie ich integracji. 

W opinii środowisk naukowych: „...Samorząd organizuje życie, jest dystrybutorem wielu 

środków, wie jakie są potrzeby lokalne i z tego wynikają zadania. Jest wiele imprez lokalnych, 

w których należałoby zauważyć i widzieć potrzebę pokazania tego rolnictwa – kiermasze, 

imprezy kulturalne, dożynkowe. Natomiast nie zawsze tak jest, nie zawsze lokalnie 

administracja ma świadomość tych problemów, jakie mają rolnicy ekologiczni. Często sobie 

administracja przypomina o tych rolnikach jak są potrzebni”. 

Opinie przedsiębiorców zajmujących się handlem na terenie dużego miasta są bardziej 

krytyczne: „...Występowaliśmy do urzędu gminy o to żebyśmy mogli, na własny koszt 

oczywiście, zrobić dwa miejsca parkingowe i dostaliśmy odpowiedź, że urząd gminy nie ma 

obowiązku wspierać przedsiębiorcę w takich oczekiwaniach, jakie stawiamy. Załatwienie 

prostej sprawy jak postawienie ławeczki przed sklepem lub zamontowanie rampy dla wózków 

wiąże się z załatwieniem wielu formalności i długim czasem oczekiwania”, „...to czego byśmy 

potrzebowali od urzędu gminy to przede wszystkim żeby nam nie utrudniali, żeby takie sprawy 

jak pozwolenie na podjazd dla wózków można było załatwić w ciągu miesiąca od zauważenia 

takiej potrzeby, a nie w ciągu pół roku załatwiania samych papierów. Gmina mogłaby też 

zgłaszać się do nas przy okazji różnych lokalnych imprez, festynów. To byłaby dla nas 

możliwość promocji”.  

Relacje z sąsiadami 

Co do zasady osoby objęte badaniem określały swoje relacje z sąsiadami jako pozytywne i 

życzliwe: „...staramy się współpracować i dawać zatrudnienie lokalnym mieszkańcom i 

przekazywać im wiedzę dotyczącą ekologii. Cena [żywności] i utrwalone przyzwyczajenia 

powodują, że to uświadamianie idzie bardzo powoli. Niemniej idzie to do przodu. Teraz 
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będziemy robić takie kursy dla miejscowych i chcemy wrócić do żywności ekologicznej i 

pokazać, że można bez tej chemii”.  

Mówili też o sytuacjach, w których sąsiedzi zainspirowani dobrze prosperującym 

gospodarstwem ekologicznym sami przestawiali swoje gospodarstwa na ten system produkcji. 

Niektórym udało się też nawiązać współpracę z sąsiadami przy poprawieniu stanu dojazdu do 

pól.  

Z drugiej strony pojawiały się też skrajnie odmienne relacje o konfliktach, wynikających z 

zanieczyszczenia pól ekologicznych przez niewłaściwe wykonywanie oprysków lub donosy na 

rolników ekologicznych do jednostek certyfikujących wskazujące na niewłaściwe praktyki lub 

potrzebę kontroli w gospodarstwie. W jednym przypadku rolnik ekologiczny stwierdził wprost, 

że jest we wsi nielubiany i sąsiedzi utrudniają mu pracę, na przykład sprzeciwiając się 

wywożeniu obornika.  

Pytanie badawcze nr 4.3. 

Jakie czynniki społeczne w opinii producentów rolnych stanowią największą barierę rozwoju 

rolnictwa ekologicznego w Polsce? 

Opinie osób biorących udział w FGI  

Zarówno producenci, doradcy i przetwórcy zgadzają się, że świadomość konsumentów 

wzrosła na przestrzeni ostatnich kilku lub kilkunastu lat43. Badani podkreślają jednak, że wciąż 

w grupie wszystkich klientów odsetek tych, którzy regularnie kupują żywność ekologiczną jest 

dosyć niski. Zdaniem producentów i przetwórców duża część osób kupujących produkty 

ekologiczne została do tego wyboru przymuszona przez sytuację – na przykład problemy 

zdrowotne, alergie, pojawienie się dziecka w rodzinie, rekonwalescencja po chorobie. Ci 

klienci z różnych powodów sami postanowili poszerzyć swoją wiedzę na temat ekologicznej 

jakości żywności i jej przełożenia na zdrowie. Poza tym, wciąż stosunkowo wąskim gronem 

odbiorców, jest jeszcze rzesza osób, które albo nie przykładają dużej wagi do tego, co jedzą 

albo nie do końca zdają sobie sprawę z tego czym jest produkt w jakości ekologicznej i mylą 

                                                           
43 Według ostatniej analizy GfK Polonia (http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/news/polacy-zmieniaja-swoje-
nawyki-zywieniowe/) badającej rynek żywności w ostatnich latach bardzo wzrosła świadomość konsumentów 
związana za faktem, że żywność nisko przetworzona jest zdrowsza od przemysłowej. Aż 67 proc. konsumentów 
uważa, że naturalne walory żywności są ważniejsze niż prozdrowotne wartości dodane do poszczególnych 
wyrobów. Na dynamiczny rozwój ekobranży w Polsce wpływ ma szeroka dystrybucja, która obejmuje już nie tylko 
sklepy specjalistyczne, lecz także sieci handlowe. Według GFK Polonia Polacy najczęściej kupują żywność 
organiczną w hipermarketach, dyskontach, delikatesach oraz placówkach specjalistycznych 
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go na przykład z produktami tradycyjnymi czy regionalnymi („...pomimo tego, że całe 

społeczeństwo nie jest zbyt zamożne i te produkty są drogie, to jest duża grupa ludzi, którzy 

mogliby kupować te produkty, ale nie mają świadomości. Trzeba tylko to uzmysłowić sobie i 

też mieć możliwość, żeby gdzieś kupić. Bardzo często takim kanałem, który może rozpocząć tą 

edukację jest szkolenie młodych rodziców, bo wtedy jest taki moment zastanowienia, co dać 

małemu dziecku”). 

Wiele osób nie jest też w stanie rozpoznać logo żywności ekologicznej. Są też tacy, którzy nie 

mają zaufania do certyfikatu i powątpiewają w ekologiczność żywności na przykład jeśli 

warzywa są za duże albo „za ładne” ponieważ wciąż pokutuje przekonanie, że warzywa i 

owoce ekologiczne powinny być brudne, małe, wykrzywione i z robaczkiem w środku.  

Osoby związane z produkcją ekologicznej żywności dostrzegają również potencjał w tym, że 

popularne stają się diety bezglutenowe, kupowanie żywności nisko przetworzonej czy bez 

dodatków chemicznych. Nagłaśniane przez media przypadki skażenia żywności skłaniają 

konsumentów do zmiany sposobu zaopatrzenia. Kontakt z producentem (często bezpośredni) 

i chęć poznania źródła pochodzenia żywności (i sposobu produkcji) skraca łańcuch żywności i 

stanowi szansę dalszego rozwoju dla producentów produktów wysokiej jakości, w tym 

ekologicznych, oferujących swój towar za pośrednictwem internetowych platform 

zakupowych.  

Generalnie jednak w opinii badanych, polski konsument jest stosunkowo słabo wyedukowany 

i w niewystarczającym stopniu docenia walory żywności ekologicznej oraz związek ze stanem 

zdrowia w długim okresie czasu. W opinii rolników i przetwórców polski konsument jest też 

zbyt „mało patriotyczny” w swoich wyborach konsumenckich i nie wybiera polskich 

produktów, a co za tym idzie, nie wspiera polskich producentów w stopniu wystarczającym44. 

Problemem polskich producentów jest też brak stałego klienta, który kupowałby produkty 

ekologiczne regularnie, a nie jedynie od przypadku do przypadku.  

Z wymienionych powyżej powodów producenci i przetwórcy widzą potrzebę wprowadzenia 

ogólnospołecznej kampanii edukacyjnej finansowanej ze środków publicznych, która 

pozwoliłaby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców w celu uświadomienia im czym tak 

naprawdę jest żywność ekologiczna oraz co z krążących obiegowych opinii na jej temat jest 

prawdą, a co mitem. To co zdaniem tej grupy mogłoby być pomocne w osiągnięciu tego celu, 

                                                           
44 Wydaje się jednak, że nie jest to do końca opinia sprawiedliwa, gdyż w tym zakresie zmiany są zasadnicze, a 
polski konsument zaczyna coraz częściej preferować polski towar.  
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to zapraszanie do programów, w których porusza się tematykę żywności ekologicznej, lekarzy 

i dietetyków, a więc ekspertów i specjalistów w dziedzinie żywienia, którzy stanowiliby 

wiarygodne źródło informacji dla społeczeństwa. Problem jaki zauważyli w mediach 

producenci i przetwórcy to tendencja do skupiania się na sensacjach, a więc między innymi 

nieuczciwych zachowaniach producentów czy handlowców, co wypacza obraz rolnictwa 

ekologicznego. 

Kolejnym coraz pilniejszym problemem, jaki producenci obserwują w ostatnich latach staje się 

brak siły roboczej na wsi („...Nie ma ludzi do pracy, ja mówię, my żeśmy majątek wydali na 

maszyny rolnicze, które mają zastąpić nam pracę ludzką, no ale niestety, no w porzeczce 

między krzakiem no musi to zrobić człowiek.”) Okoliczni mieszkańcy przestają być 

zainteresowani pomaganiem rolnikom ekologicznym w pracach polowych. Dla dużych 

producentów, szczególnie w branżach pracochłonnych (warzywa i owoce), którzy w czasie 

zbiorów potrzebują nawet kilkudziesięciu par rąk do pracy, których nie w każdym przypadku 

da się zastąpić maszyną, jest to szczególna trudność. 

Inną barierą społeczną poruszoną podczas dyskusji była pewna niechęć polskich rolników do 

zmiany. W opinii przetwórców ekologicznych część rolników uprawiających konwencjonalnie 

mogłaby być zainteresowana przejściem na ekologiczny sposób produkcji, ale mają głęboko 

zakorzenioną w sobie niechęć do nowości. To, co mogłoby im pomóc w opinii przetwórstwa, 

to zapewnienie rzetelnych i konkretnych informacji o tym systemie produkcji, korzyściach i 

problemach, jakie się z nim wiążą. Najlepiej pochodzących od innych rolników, którzy już to 

doświadczenie mają i mogliby się nim podzielić. Być może danie rolnikom szansy zdobycia 

wiedzy z pierwszej ręki i wyposażenia ich na stracie w pakiet informacji i wiedzę, którą inni 

musieli zdobywać sami latami, przyczyniłoby się do przełamania bariery mentalnej i 

przekonałoby ich do rozważenia zmiany systemu produkcji.  

Opinie osób biorących udział w wywiadach indywidualnych  

Opinie wyrażone w dyskusjach fokusowych potwierdzali przedstawiciele poszczególnych grup 

interesariuszy: 

Środowisko naukowe: „...Wśród barier społecznych można wymienić: świadomość 

konsumenta, szum informacyjny wokół tematu rolnictwa ekologicznego, brak identyfikacji i 

określenia, co to jest produkt ekologiczny, jak funkcjonuje rolnictwo ekologiczne, czy ono jest 

wiarygodne. Obserwuję też mylenie pojęć. Konsumentowi też trudno jest zrozumieć, dlaczego 

ta żywność jest droga, czemu dostęp do niej jest utrudniony. W małych miejscowościach 
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brakuje punktów handlu żywnością ekologiczną. Również konsument żywności ekologicznej 

jest specyficzny – z jednej strony to młodzi, aktywni ludzie, którzy dbają o rodzinę w sensie 

żywieniowym. Z drugiej strony jest część osób ze starszej grupy wiekowej, która ma sentyment 

do dawnych smaków i ich poszukuje”. 

Konieczna jest zmiana stanu świadomości Polaków w tym zakresie i walka ze stereotypami. 

Głos taki wyraziła przedstawicielka środowiska posłów zaangażowanych w kwestie rozwoju 

rolnictwa: „...Jeżeli dalej będziemy utożsamiać ekologię ze starym, małym gospodarstwem, 

gdzie rolnik nie używa nawozów, wszystko robi ręcznie i tylko dlatego jest ekologiczny, to nie 

wpłynie to na rozwój rynku. Połączenie wiedzy instytutów i uczelni z organizacjami 

ekologicznymi może natomiast stworzyć potencjał i otworzyć drogę do rozwoju”.  

Badani zwrócili też uwagę na potrzebę działań edukacyjnych na szeroką skalę (w mediach, 

także lokalnych), nastawionych na okolicznych mieszkańców i uczniów szkół. W ich opinii 

ludzie powinni wiedzieć na czym polega uprawa ekologiczna, czym różni się od 

konwencjonalnej, jaki oba typy produkcji mają wpływ na środowisko, jak przebiega proces 

certyfikacji. Mając te wszystkie informacje konsumenci mogliby zweryfikować swoją 

dotychczasową wiedzę i wyrobić sobie własną opinię o żywności ekologicznej na podstawie 

faktów, a nie domysłów: „...Edukacji ekologicznej brakuje też w szkołach. Zdarzają się 

przyczynkowe akcje dotyczące ekologii, natomiast nie ma tego punktu w programach. Jeśli 

chodzi o kampanie w mediach, z naszego doświadczenia wynika, że różnego rodzaju kampanie 

informacyjne, które były robione na poziomie centralnym nie były dostosowane do stanu 

rynku, a więc wzbudzały pewną obietnicę, która nie miała pokrycia w realiach. Co więcej 

producenci nie oczekują kampanii krajowych45, tylko działań na poziomie lokalnym, 

pobudzenia lokalnego działania i zaangażowania administracji lokalnej. Bardzo wiele złego 

dzieje się natomiast przez negatywne, często nieprawdziwe informacje na temat rolnictwa 

ekologicznego. Nagłaśnianie afer ze skażeniem produktów ekologicznych, z naciąganiem na 

dopłaty, to nie służy budowania klimatu, ponieważ z drugiej strony podaje się bardzo mało 

informacji o dobrych rzeczach, które się dzieją w rolnictwie ekologicznym”. 

Ponadto, uczestnicy badania wskazywali na potrzebę ukierunkowania działań edukacyjnych 

nie tylko na konsumentów, ale też na rolników ponieważ produkcja ekologiczna wymaga 

wiedzy, do której nie każdy ma dostęp. Niektórzy rolnicy, opierając się wyłącznie na 

                                                           
45 Badani rolnicy wyrażali jednak opinię o potrzebie kampanii o szerokim ogólnokrajowym zasięgu. 
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przeczuciu, mają silne przekonanie o nieopłacalności produkcji ekologicznej, w porównaniu z 

konwencjonalną i nie wierzą, że bez zastosowania środków chemicznych też można uzyskać 

plon i się z tego utrzymać.  

Jak podkreślała przedstawicielka środowiska naukowego „...Barierą jest też np. silne lobby 

przemysłowe i moim zdaniem wiele osób nie jest odpornych na te działania i nawet nie wie, że 

to lobby i wielu polityków daje się na to złapać. Te wielkie firmy są silne, mają świetnych 

fachowców, duże pieniądze i podejmują różne działania, coraz bardziej finezyjne, które służą 

do przekonania, że te firmy są jednak w porządku. Żeby nie dostrzegać tego dramatu, który się 

dokonuje. Bo ja jestem przekonana, że świat zmierza w złym kierunku. Ja oczywiście robię 

swoje i mam z natury taki optymizm, ale to silne lobby korporacji jest bezwzględne i uważam, 

że bardzo trudno temu przeciwdziałać”.  

Potrzebna jest także zmiana pewnej filozofii życia, wzrost świadomości społecznej nt. korzyści 

jakie niesie ze sobą rolnictwo i styl konsumpcji zrównoważony środowiskowo „...Polska ciągle 

jest nowobogackim krajem, a przez wzgląd na dawne czasy Polacy nie lubią się ograniczać. 

Ekologia to znaczy żyć trochę skromniej, to raczej być niż mieć. Chodzi o taką skromność i 

poczucie, że zasoby ziemi są ograniczone i że ma się na to wpływ”. 

Podsumowanie 

1. Objęcie Polski instrumentami wsparcia WPR po 2004 roku należy uznać za ważną cezurę 

czasową dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.  

2. Zdaniem producentów, system wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego jest 

potrzebny ponieważ ma rekompensować wyższe nakłady pracy i koszty w porównaniu do 

konwencjonalnego systemu produkcji. Wsparcie powinno być jednak wyższe i 

dystrybuowane w inny sposób niż obecnie. Głównym postulatem było silniejsze 

powiązanie wsparcia z produkcją żywności ekologicznej preferujące producentów 

powiązanych z rynkiem.  

3. Instrumenty unijnego wsparcia miały decydujący wpływ na zmianę metody produkcji na 

ekologiczną w przypadku tych gospodarstw, w których dotychczasowa uprawa lub 

hodowla konwencjonalna przestała być opłacalna i nie przynosiła już zysku. Możliwość 

pozyskania wsparcia w formie unijnych płatności ekologicznych wprowadzała element 

stabilizacji dochodu z jednej strony, a z drugiej - dawała możliwości dalszego rozwoju w 

nowym kierunku produkcji.  
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4. W opinii badanych dopłaty do hektara przyczyniają się do powstawania bariery w dostępie 

do ziemi, ponieważ stały dopływ gotówki w postaci płatności unijnych powstrzymuje 

właścicieli przed sprzedażą gruntów, przez co gospodarstwa produkujące mają 

ograniczoną możliwość rozwoju. 

5. Opinie rolników dotyczące możliwości dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego bez 

wsparcia oferowanego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej różnią się w zależności od 

rodzaju i wielkości produkcji. Dla niektórych towarowych producentów owoców i warzyw 

cena, jaką uzyskują za produkt ekologiczny, równoważy wszelkie trudności związane z 

ekologicznym sposobem uprawy.  

6. W opinii rolników ekologicznych wsparcie niefinansowe w postaci szkoleń praktycznych z 

techniki uprawy jest niewystarczające. Rolnikom brakuje też instytucji doradcy 

terenowego oraz pomocy przy dokonaniu analizy rynku, zarówno krajowego, jak i 

zagranicznego.  

7. Wymogi utrzymania zwierząt w systemie ekologicznym są z perspektywy producenta 

trudniejsze do spełnienia, niż w przypadku produkcji roślinnej, a mimo to zdaniem 

hodowców wyższa jakość dostarczanego przez nich surowca, w porównaniu do konwencji, 

nie jest wynagradzana wyższą ceną. Problemem jest niewielka liczba ekologicznych 

przetwórni mięsnych, co powoduje, że producenci są zmuszeni do sprzedaży towaru po 

„zaniżonej” cenie obowiązującej dla surowca konwencjonalnego. 

8. Kluczową barierą ekonomiczną dla dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce jest 

bariera dochodowa potencjalnych konsumentów. Nadal mimo dynamicznego wzrostu 

wartości rynku żywności ekologicznej, poziom cen produktów ekologicznych nie jest 

dostępny dla znaczącej grupy konsumentów. Zbyt wysokie ceny żywności ekologicznej są 

pochodną niskiego nasycenia rynku żywności produktami ekologicznymi i wciąż 

stosunkowo małej liczby producentów ekologicznych w Polsce. Dodatkowo, wysokie 

marże nakładane przez pośredników skutkują niskim udziałem producenta w wartości 

dodanej generowanej w tym segmencie rynku, co jest bolączką nie tylko producentów 

ekologicznych. 

9. Największą barierą instytucjonalną dla rozwoju rolnictwa ekologicznego jest biurokracja, 

oraz skomplikowane i niestabilne przepisy prawa. Dużym problemem jest obszerność 

dokumentacji, którą ekologiczni rolnicy muszą prowadzić, liczba kontroli, jakim są 

poddawani oraz przede wszystkim, zmienność przepisów, powodująca trudności w ich 
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interpretacji, a co za tym idzie zwiększone ryzyko obciążenia sankcjami w przypadku 

popełnienia błędu. Pomocne dla rolników byłoby wprowadzenie jednolitego sposobu 

zawiadamiania o dotyczących ich modyfikacjach prawa, tak żeby byli na bieżąco 

informowani o aktualnie obowiązujących przepisach.  

10. Zarówno wśród producentów, jak i doradców ekologicznych istnieje przekonanie, że na 

poziomie krajowym ma miejsce nadinterpretacja przepisów dotyczących rolnictwa 

ekologicznego, a także nieuzasadniona nadmierna opresyjność regulacji krajowych w 

stosunku do przepisów unijnych. 

11. Z perspektywy producentów ekologicznych bardzo duże znaczenie ma infrastruktura 

rynkowa, w tym nasycenie rynku punktami skupu i przetwórniami produktów 

ekologicznych, które są w stanie zagwarantować skup i odbiór surowca ekologicznego. 

Ważnym elementem tych relacji jest proces kontraktacji zapewniający gwarantowane 

ceny skupu. Liczba przetwórni ekologicznych na terenie kraju jest zróżnicowana zarówno 

pod względem położenia geograficznego, jak i specjalizacji, ale zdecydowanie jest ich zbyt 

mało.  

12. W opinii doradców ekologicznych dla uzyskania efektu w postaci rozwoju rynku żywności 

ekologicznej nie należy wspierać jedynie rolników, ale wszystkie ogniwa łańcucha 

żywnościowego, żeby zapewnić kompleksowe wsparcie całego systemu. 

13. Rolnicy ekologiczni doceniają rolę nieformalnych kontaktów, współpracy, czy wymiany 

doświadczeń i informacji, jednak nie ma to przełożenia na popularność tworzenia grup 

producenckich ze względu na niechęć producentów do współodpowiedzialności i 

grupowego podejmowanie decyzji. 

14. Duża część producentów ekologicznych nie widziała potrzeby orientowania się w ofercie 

organizacji/stowarzyszeń ekologicznych. Niektórzy doradcy wskazywali również na 

problem, jakim na niektórych obszarach jest brak organizacji zrzeszającej rolników i 

reprezentującej ich interesy. 

15. Zarówno producenci, doradcy i przetwórcy zgadzają się, że świadomość konsumentów 

wzrosła na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Badani podkreślają jednak, że wciąż w 

grupie klientów odsetek tych, którzy regularnie kupują żywność ekologiczną jest niski. 

16. Producenci i przetwórcy widzą potrzebę wprowadzenia ogólnospołecznej kampanii 

edukacyjnej finansowanej ze środków publicznych, która pozwoliłaby dotrzeć do 
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szerokiego grona odbiorców w celu uświadomienia im czym tak naprawdę jest żywność 

ekologiczna. 

17. Coraz pilniejszym problemem, jaki producenci obserwują w ostatnich latach, staje brak siły 

roboczej na wsi. Jest to potencjalnie największa z barier dla rozwoju pracochłonnych 

działów produkcji, w tym głównie warzyw i owoców. 

18. Poważną barierą o społecznym/mentalnym charakterze jest też niechęć polskich rolników 

do zmiany. W opinii przetwórców ekologicznych część rolników konwencjonalnych 

mogłaby być zainteresowane przejściem na ekologiczny sposób produkcji, ale mają 

głęboko zakorzenioną w sobie niechęć do nowości i oparte jedynie na przeczuciu 

przekonanie o nieopłacalności tej metody w porównaniu do konwencjonalnej.   
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5.  Panel ekspertów 

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu zostały poddane dyskusji podczas panelu 

ekspertów, w którym wzięło udział 5 wybitnych ekonomistów reprezentujących różne 

środowiska naukowe. Dyskusja toczyła się wokół pytań wcześniej przesłanych do ekspertów, 

a także wokół przygotowanej w ramach badań analizy słabych i mocnych stron, a także szans 

i zagrożeń dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (analiza SWOT).  

Na pytanie czy w Polsce możliwy jest rozwój rolnictwa ekologicznego bez stosowania dopłat 

w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, większość uczestników dyskusji udzieliła pozytywnej 

odpowiedzi, wskazując na równie istotną rolę mechanizmów rynkowych i wsparcia rolnictwa 

dostępnego na poziomie krajowym. Uzasadnieniem takiej opinii są dobrze prosperujące 

gospodarstwa ekologiczne powstałe przed 2004 rokiem, co dowodzi, że bardzo ważną rolę w 

trwałości w tym systemie produkcji odgrywa świadomość co do istoty tej metody produkcji 

rolniczej i możliwości osiągania korzyści z tego wynikających.  

W dyskusji nad wspieraniem rolnictwa ekologicznego systemem dotacji ważne jest, aby jasno 

zdefiniować cel jaki stawiamy wspierając rozwój rolnictwa ekologicznego. Podkreślono zatem 

fakt, że rolnictwo ekologiczne to nie tylko produkcja wysokiej jakości żywności, ale także 

tworzenie dóbr publicznych. Charakter tych dóbr i generowanie pozytywnych efektów 

zewnętrznych w postaci środowiskowego równoważenie produkcji rolnej, ochrony cennych 

przyrodniczo terenów rolnych, obniżonej presji na środowisko rolne, ograniczanie śladu 

węglowego, czy troska o kultywowanie i zachowanie dziedzictwa wsi w pełni uzasadniają 

przeznaczanie środków publicznych na dotowanie te sfery produkcji rolnej. Eksperci 

rekomendowali w tym kontekście wzmocnienie instrumentów (poprzez wyższe stawki dotacji) 

zrównoważonej produkcji rolnej, czyli preferowanie przez system wsparcia ekologicznych 

gospodarstw rolnych łączących produkcję zwierzęcą z roślinną, gwarantujących lepszą 

gospodarkę w zakresie składników odżywczych roślin i materii organicznej. Gospodarstwa 

nastawione tylko na jeden typ produkcji (roślinnej lub zwierzęcej) ponoszą bowiem wyższe 

koszty produkcji związane z koniecznością zakupów oferowanych na rynku nawozów, czy pasz. 

Inny postulat, dotyczący zmiany obowiązującego systemu wsparcia, podnosił potrzebę 

rozważenia większego skoncentrowania wsparcia na rozwoju przetwórstwa ekologicznego. 

Spowodowałoby to zmniejszenie skali eksportu krajowych surowców ekologicznych oraz 

zmniejszyło rozmiary importu produktów przetworzonych z wsadem. Dodatkowym efektem 
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byłby dalszy rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i tworzenie nowych miejsc pracy w 

sektorze ekologicznego przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zwiększenie skali eksportu 

produktów o wysokiej wartości dodanej. Służyć ma temu zachęcanie rolników do 

przestawienia na ekologiczny sposób uprawy całego gospodarstwa, a nie tylko jego części46.  

Inna rekomendacja płynąca od ekspertów dotyczyła stopniowego odchodzenia od płatności 

powiązanych z powierzchnią działek rolnych w kierunku silniejszego powiązania z produkcją. 

W tej kwestii eksperci byli zgodni z postulatami badanych rolników, którzy także dostrzegali 

negatywne skutki dotacji tylko do obszaru (np. pojawienie się beneficjentów dotacji nie 

wytwarzających ani nie lokujących na rynku ekologicznych produktów). Zdaniem ekspertów, 

w przypadku rolnictwa ekologicznego zmiana wsparcia mogłaby polegać na dotowaniu 

produkcji np. wolumenu produkcji podlegającego procesowi certyfikacji.  

Kwestia często podnoszona w dyskusji nad potrzebą, ale i uzasadnieniem, kontynuacji 

wsparcia jest bezpieczeństwo żywnościowe (food safety). Wspomagając się w tym zakresie 

ekonomią instytucjonalną, należy jednoznacznie wskazać, że bezpieczeństwo żywnościowe, 

ale także bezpieczeństwo zdrowotne żywności, to dobra publiczne, które bezwzględnie 

powinny być wspierane przez państwo.  

Jak podkreślali eksperci, rolą państwa jest także wspieranie mechanizmów rynkowych poprzez 

budowę kapitału społecznego, przede wszystkim w obszarze zaufania obywatela do państwa 

i odwrotnie. Niski poziom zaufania społecznego w Polsce skutkuje kształtowaniem się w 

procesie stanowienia prawa kultury „surowego suwerena”. Opinie ekspertów były zbieżne z 

obserwacjami badanych, szczególnie rolników, wskazujących na obowiązującą w Polsce 

kulturę szczegółowości i restrykcyjności oraz opresyjności prawnej. Zjawisko „inflacji” prawa 

oraz jego niestabilność podwyższa ryzyko błędów i sankcji. Niski kapitał społeczny, niechęć do 

współdziałania i formalizowania współpracy skutkuje wysokimi kosztami transakcyjnymi 

prowadzonej działalności. Wspierania więzi transakcyjnych i lojalności w relacjach rolnik-

podmiot skupujący-przetwórca-konsument sprzyja obniżaniu poziomu kosztów 

transakcyjnych w gospodarce.  

Jeśli chodzi o rolę państwa w budowaniu kapitału społecznego wśród rolników i stymulowanie 

współpracy między nimi, uczestnicy dyskusji zwrócili także uwagę na równoważenie 

mechanizmów współpracy i konkurencyjności wśród producentów. Podkreślono też rolę 

                                                           
46 Aktualnie dopuszczalne jest prowadzenie produkcji ekologicznej w systemie mieszanym. Przepisy pozwalają na 
prowadzenie produkcji konwencjonalnej na części gospodarstwa i produkcji ekologicznej na innej.  
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działań oddolnych i niedocenianego wewnętrznego ładu instytucjonalnego, który jest równie 

ważny jak zewnętrzny ład instytucjonalny, zapewniony przez przepisy prawa i ich kontrolę. 

Samoorganizacja i kontrola wewnętrzna przestrzegania ustalonych zasad, eliminowanie i 

napiętnowanie nieuczciwych zachowań, jest często skuteczniejsze niż działania podejmowane 

przez instytucje publiczne. Jako przykład podano działanie grupy producenckiej i wzajemną 

kontrolę jej członków, pozwalająca eliminować nieetyczne zachowania zrzeszonych 

producentów.  

Eksperci podjęli także temat roli samorządów lokalnych we wspieraniu rolnictwa 

ekologicznego. Oprócz zadań związanych z promocją i organizacją imprez wystawienniczych, 

wymieniono także wsparcie dla lokalnej infrastruktury rynku (targowisk), gdzie rolnicy mogą 

sprzedawać swoje produkty oraz konieczność większego włączenia zagadnienia rolnictwa 

ekologicznego do strategii rozwoju gmin.  

Jak wskazywali eksperci, rolnictwo ekologiczne w Polsce ma szanse dalszego rozwoju pod 

warunkiem wzrostu wielkości towarowej produkcji, czemu będzie towarzyszyć zwiększenie 

nasycenia rynku poprzez rozbudowę sieci przetwórni ekologicznych, tworzenie platform 

zakupowych ułatwiających współpracę rolnika z podmiotami skupującymi, ale także 

bezpośrednio z konsumentem. Budowa krótkich łańcuchów dostaw w przypadku rolnictwa 

ekologicznego jest szczególnie atrakcyjna, z powodu zarówno wysokiej jakości oferowanej 

żywności, a z drugiej - rosnącej wśród konsumentów potrzeby i chęci poznania źródła 

pochodzenia kupowanej żywności. Dziś bezpośredni kontakt producenta z końcowym 

odbiorcą staje się dużo bardziej dostępny dzięki Internetowi i technikom ICT.  

Znaczącą część dyskusji eksperci poświęcili kwestiom promocji i edukacji nastawionych 

zarówno na konsumenta, jak i producenta. W opinii ekspertów ważnym aspektem produkcji 

żywności ekologicznej jest jej wymiar etyczny (jako produkcji wobec, której oczekuje się 

podwyższonej odpowiedzialności społecznej związanej z zaufaniem konsumenta do systemu 

certyfikacji). Rolą państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez skuteczny, ale 

nie opresyjny, system kontroli produkcji ekologicznej.  
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7. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje 

Logika szczegółowo zaplanowanego scenariusza działań w projekcie badawczym prowadziła od 

ogółu w postaci sformułowanych celów, hipotez oraz pytań badawczych, poprzez 

kompleksowe i szczegółowe pogłębione badania, w tym analizę danych zastanych, studiowanie 

literatury przedmiotu, realizację badania ilościowego (ankiety), indywidualnych i grupowych 

wywiadów pogłębionych, analizowanie danych rachunkowości gospodarstw rolniczych Polski 

FADN oraz generalizacji zsyntetyzowanej analizy SWOT. Wnioski płynące z tej analizy zostały 

poddane pod dyskusję w trakcie panelu z wybitnymi ekspertami z dziedziny problematyki 

ekonomiczno-społecznej, skutkujące wprowadzeniem zmian i uzupełnień, aż w finalnym 

efekcie do weryfikacji hipotez oraz sformułowania syntetycznych końcowych wniosków i 

rekomendacji. Zastosowanie tak szerokiej palety instrumentów i metod badawczych 

umożliwiła zderzenie subiektywnych opinii badanych z twardymi danymi ekonomicznymi.  

Przeprowadzone badania i dogłębne analizy pozyskanego materiału empirycznego pozwoliły 

na pozytywne zweryfikowanie wszystkich hipotez sformułowanych w ramach realizowanego 

projektu.  

Pierwsza hipoteza, składającą się w gruncie rzeczy z dwóch części o nieco odmiennej istocie, 

sformułowaną w brzmieniu: Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest główną stymulantą wzrostu 

liczby gospodarstw rolnych stosujących ekologiczne metody produkcji rolniczej w Polsce, a 

wsparcie finansowe tego sposobu produkcji rolnej stanowi podstawowy warunek jej 

kontynuowania.  

W odniesieniu do pierwszej części hipotezy wykazano, że zdecydowana większość 

ankietowanych rolników (ponad 3/4) wskazała WPR i otrzymywane w jej ramach dopłaty jako 

główny i decydujący w przeszłości motyw w procesie podejmowania decyzji o zmianie sposobu 

produkcji rolniczej na zgodną z zasadami i wymogami certyfikacji.  

Jednocześnie w odniesieniu do drugiej części hipotezy zdecydowana większość /5 badanych 

rolników stwierdziła, że jeśli w przyszłości zabrakłoby dopłat ekologicznych to oni nie 

zamierzają kontynuować dalszego prowadzenia produkcji rolniczej zgodnej z rygorami ekologii. 

Oznacza to, że na aktualnym etapie rozwoju rolnictwa ekologicznego motyw pozyskania 

wsparcia finansowego w ramach WPR ma nadal decydujące znaczenie. Można zatem 

stwierdzić, że notowane w ostatnich kilku latach pozytywne zjawiska przejawiające się w 

formie coraz lepiej funkcjonującego rynku ekologicznych produktów rolno-żywnościowych, co 
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podkreślają badani rolnicy, oraz wyraźnego wzrostu popytu krajowego i zagranicznego jest 

dobrym prognostykiem na przyszłość. Wyrazem tego jest także dostrzeganie przez część 

rolników prowadzących silne gospodarstwa ekologiczne szans na uzyskiwanie coraz większych 

dochodów bezpośrednio kanałami rynkowymi.  

Druga hipoteza skupia się na kwestii uzależnienia osiąganej efektywności od typu 

produkcyjnego i siły ekonomicznej gospodarstwa. Jej literalne brzmienie to: Efektywność 

ekonomiczna ekologicznej produkcji rolnej jest uzależniona od typu produkcyjnego i siły 

ekonomicznej gospodarstwa. 

Pozytywną weryfikację tej hipotezy przeprowadzono bazując na pozyskanych kategoriach 

ekonomicznych zawartych w Wynikach Standardowych Polskiego FADN 275 certyfikowanych 

gospodarstw ekologicznych dla roku 2015 oraz z wykorzystaniem danych empirycznych 

pozyskanych w badaniach ankietowych na próbie 84 gospodarstw ekologicznych.  

Porównanie poziomu wyposażenia w czynniki produkcji objętych badaniem gospodarstw 

ekologicznych w relacji do ich konwencjonalnych odpowiedników uczestniczących w Polskim 

FADN oraz do średniej notowanej przez GUS na poziomie całego kraju i w czterech regionach 

FADN jednoznacznie wykazuje, że użytkują one przeciętnie mniej użytków rolnych niż 

gospodarstwa konwencjonalne uczestniczące w FADN, ale zdecydowanie więcej niż 

gospodarstwa ujmowane w statystyce GUS średnio w skali całego kraju, jak i w ujęciu 

regionalnym. Dotyczyło to także badanych typów gospodarstw ekologicznych z wyjątkiem 

trawożernych. 

Na znacznie niższym poziomie kształtowały się dla gospodarstw ekologicznych także wskaźniki 

ilustrujące wielkość użytkowanego dzierżawionego areału użytków rolnych, technicznego 

uzbrojenia pracy oraz zasobów kapitału własnego. Jedynie zasoby pracy własnej kształtowały 

się na zbliżonym poziomie. Gospodarstwa ekologiczne były jednocześnie w znacznie 

mniejszym stopniu zadłużone, bowiem średni poziom ich zadłużenia był około 3 razy mniejszy 

niż gospodarstw konwencjonalnych uczestniczących w Polskim FADN. Analiza poziomu 

produktywności ziemi osiąganego przez gospodarstwa ekologiczne i konwencjonalne 

wykazała podobną charakterystykę zachodzących dysproporcji w przekroju badanych typów 

gospodarstw rolniczych oraz klas wielkości ekonomicznej. Przy czym w tym ostatnim 

przypadku wraz ze wzrostem siły ekonomicznej w kolejnej klasie zwiększała się skala 

dysproporcji w poziomie uzyskiwanej produktywności ziemi gospodarstw ekologicznych w 

stosunku do i na korzyść gospodarstw konwencjonalnych uczestniczących w Polskim FADN. 
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We wszystkich badanych typach produkcyjnych gospodarstw ekologicznych wartość kosztów 

ogółem kształtowała się na zbliżonym poziomie (59-77 tys. zł na gospodarstwo). 

Ważnym wskaźnikiem informującym o opłacie czynnika pracy własnej jest wielkość dochodu z 

rodzinnego gospodarstwa rolnego przypadająca na osobę pełnozatrudnioną. Należy 

zaznaczyć, że przeciętne gospodarstwo mieszane oraz ukierunkowane na chów trawożernych, 

zarówno ekologiczne, jak i z grupy pozostałych, uzyskiwało w 2015 r. wielkość dochodu z 

gospodarstwa na pełnozatrudnionego poniżej rocznego średniego wynagrodzenia netto w 

Polsce. Podobna relacja dotyczyła ekologicznych gospodarstw mlecznych. Oznacza to, że w 

przypadku gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi tylko ukierunkowanie na 

uprawy polowe zapewniało osiągnięcie wielkości powyżej poziomu dochodu parytetowego. 

Najgorsze wyniki pod tym względem odnotowywały ekologiczne gospodarstwa mieszane, 

których dochód na osobę pełnozatrudnioną kształtował się na poziomie około 77% średniej 

płacy netto w Polsce. 

Najbardziej użytecznym syntetycznym wskaźnikiem do oceny efektywności ekonomicznej 

gospodarstw ekologicznych jest wartość dodana47 wytworzona w ciągu roku w gospodarstwie. 

W niniejszym opracowaniu kryterium to zostało wykorzystane do oceny efektywności 

nakładów czynników produkcji w zależności od typu przynależności gospodarstw do typu 

produkcji, klasy wielkości ekonomicznej oraz grupy obszarowej. 

W przypadku typów rolniczych najwyższą przeciętną wartość dodaną uzyskiwały 

gospodarstwa polowe, około półtora razy wyższą od trawożernych, blisko jeden i ¾ razy od 

mlecznych oraz ponad dwa i pół razy od mieszanych. Dane te wskazują na wyraźną dominację 

pod względem efektywności produkcji gospodarstw polowych.  

Znajdowało to odzwierciedlenie w wielkości dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego 

przypadającego na osobę pełnozatrudnioną w relacji do średniej rocznej płacy netto w 

gospodarce narodowej. Jak już to zaprezentowano w rozdziale 4, na rycinie 4.18 tylko 

gospodarstwa polowe osiągały przeciętnie wyższy dochód niż przeciętna płaca netto. Dane te 

uzasadniały z ekonomicznego punktu widzenia dokonywane przez rolników wybory i 

preferowanie produkcji polowej przed zwierzęcą.  

                                                           
47 Określana też jako produkcja czysta, służy do dokonywania pomiaru społecznej i ekonomicznej sprawności na 
poziomie mikro- gospodarstwa i na poziomie makro – rolnictwa. Jest też wykorzystywana do: pomiaru wkładu 
rolnictwa w tworzenie dochodu narodowego, określania sytuacji dochodowej gospodarstw, czy też – jako 
kryterium - do oceny efektywności nakładów czynników produkcji. 
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W przekroju klas siły ekonomicznej przeciętna wartość dodana systematycznie wzrastała w 

kolejnych klasach wielkości ekonomicznej. Przy czym relacja przeciętnych dla gospodarstw 

zaliczanych w badaniu do skrajnych klas, średnio duże (50-100 tys. euro SO) i bardzo małe (do 

8 tys. euro SO) kształtowała się jak 37:1. Wyraźnie więc wskazywała na potrzebę wspierania 

zwiększania siły ekonomicznej małych gospodarstw. 

Podobnej zależności nie zaobserwowano w przypadku kształtowania się wartości dodanej w 

grupach obszarowych o coraz większej powierzchni. Powierzchnia nie była w tym przypadku 

wiodącym czynnikiem, a na poziom wartości dodanej wpływ wywierały głównie typ 

produkcyjny i siła ekonomiczna gospodarstwa.  

Tak więc można uogólnić, że typ i siła ekonomiczna gospodarstwa są głównymi czynnikami 

sprawczymi, sprzyjającymi osiąganiu wyższej efektywności ekonomicznej gospodarstw 

ekologicznych48. 

Trzecia hipoteza skupiła się na problematyce związanej z wyrażanymi przez rolników 

ekologicznych chęcią do współdziałania i angażowania się w zbiorowe działania i 

przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektów ekonomicznych z prowadzonej ekologicznej 

działalności rolniczej. Hipoteza ta została wyrażona w następującej formie: Wzrost siły 

przetargowej gospodarstw ekologicznych w Polsce jest uzależniony od stopnia zorganizowania 

oraz aktywności stowarzyszeń i organizacji skupiających producentów ekologicznych, a także 

organizacji chroniących i promujących interesy konsumentów.  

Przeprowadzona analiza wykazała, że zaangażowanie rolników ekologicznych w różne formy 

działań zespołowych jest marginalne. W objętej badaniami ankietowymi próbie zaledwie 4 

rolników na 84 zadeklarowało przynależność do organizacji promujących rolnictwo 

ekologiczne. Co gorsze, rolnicy będący członkami takich organizacji deklarowali brak sensu 

uczestnictwa w tego typu organizacjach. Wyrażali opinię, że takie organizacje nie odgrywają 

znaczącej roli w budowaniu siły ekonomicznej gospodarstwa, a mają na to co najwyżej 

niewielki wpływ. Potwierdza to fakt, że i w grupie rolników prowadzących gospodarstwa 

ekologiczne, charakteryzujących się ogólnie lepszym przygotowaniem do wykonywania 

zawodu, pokutuje tradycyjna w Polsce niechęć do zrzeszania się. Jest też żywym zjawiskiem 

wywierającym niekorzystny wpływ na osiągane wyniki ekonomiczne oraz generującym 

negatywne skutki dla sytuacji ekonomicznej gospodarstw. Jednocześnie nie można nie 

                                                           
48 Taka sama prawidłowość dotyczy także gospodarstw konwencjonalnych. 
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zauważyć, że rolnicy ekologiczni doceniają nieformalne formy współpracy. Dotyczy to 

szczególnie obszaru wymiany doświadczeń i wiedzy rynkowej. Jest to jednak forma 

ograniczona do niewielkiego grona najbliższych znajomych. Potwierdza to niestety tezę o 

nadal niskim zaufaniu społecznym stanowiącym barierę rozwoju nie tylko rolnictwa, ale także 

innych form aktywności ekonomicznej na wsi. 

Syntetyczne wyniki przeprowadzonych analiz odnoszące się bezpośrednio do założeń projektu 

badawczego przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie zawierające wyniki analizy 

mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń dla dalszego rozwoju rolnictwa 

ekologicznego (analiza SWOT), co prezentuje zestawienie poniżej.  

 

Wyniki analizy SWOT 

 
Mocne strony Słabe strony 

Ekonomiczne: Ekonomiczne: 

- bogate i niezdegradowane zasoby rolnicze dla 
rozwoju produkcji ekologicznej 

- niska towarowość produkcji ekologicznej w Polsce 

- możliwość prowadzenia produkcji ekologicznej w 
oparciu o zasoby własne gospodarstwa (UR, budynki, 
sprzęt, zasoby pracy 

- niedostateczne wyposażenie w uprawowy sprzęt 
specjalistyczny i jego wysokie ceny co skutkuje niskim 
uzbrojeniem technicznym pracy; 

- rosnący potencjał dla ekologicznej produkcji warzyw 
i owoców 

- okresowe niedobory siły roboczej (szczególnie przy 
uprawach warzywniczych oraz przy zbiorze owoców 
miękkich) 

- dostępność bezpośrednich kanałów zbytu 
(szczególnie dla towarowej produkcji warzyw i 
owoców) oraz zainteresowanie podmiotów 
skupujących do odbioru towaru bezpośrednio z 
gospodarstwa co obniża koszty transportu dla rolnika 

- trudności ze znalezieniem rynku zbytu i niska 
skłonność do rozszerzania aktywności poprzez rozwój 
wstępnego przetworzenia w gospodarstwie 

- łączenie produkcji żywności z ochroną wiejskiego 
krajobrazu, sprzyjające rozwojowi agroturystyki i 
innym przedsięwzięciom (np. organizacja wycieczek, 
działania szkoleniowe, zielone szkoły, warsztaty, 
działania integrujące rolników etc.) 

- niska wiarygodność finansowa małych gospodarstw 
dla banków, uniemożliwiająca podjęcie szerszej 
aktywności (np. przetwórstwo swoich surowców) 
 

- elastyczność i zdolność do dostosowywania 
struktury produkcji do popytu 

- relatywnie niski poziom aktywów trwałych; niższe 
od przeciętnych dochody gospodarstw ekologicznych 
w danych typach produkcyjnych 

- niski poziom zadłużenia w stosunku do gospodarstw 
konwencjonalnych o podobnym typie produkcji 

- duża ekspozycja na ryzyko rynkowe w przypadku 
wyspecjalizowanych upraw ekologicznych (sady, 
plantacje wieloletnie) 

- wyższy potencjał produkcyjny (pod względem 
obszaru) niż przeciętne gospodarstwo w regionie 

- trudności w samodzielnym dokonaniu analizy rynku 
krajowego i zagranicznego 

- możliwość i zdolność do korzystania ze wsparcia 
unijnego dla rolnictwa ekologicznego 

- brak specjalnych instrumentów wsparcia w kierunku 
środowiskowego równoważenia produkcji 
ekologicznej poprzez łączenie produkcji roślinnej i 
zwierzęcej 
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 - trudności w powiększaniu powierzchni gospodarstw 
- bariera w dostępie do ziemi rolnej 

 - rozdrobnienie agrarne i niekorzystny rozłóg 
gospodarstw rolnych (zbyt duża liczba działek 
rolnych; często zbyt duże oddalenie działek 

 - niska bonitacja gleb w gospodarstwach 
ekologicznych 

 - rosnący udział dopłat w dochodzie wielu 
gospodarstw ekologicznych, spowodowany spadkiem 
produktywności (na podstawie danych FADN) przy 
jednoczesnym spadku kosztów bezpośrednich 
produkcji 

 - w wielu przypadkach nieuzasadnione przekonanie 
producenta o wyższości jego produktu nad 
produktami innych producentów, co w powiązaniu 
często z niską jakością surowców i produktów 
ekologicznych (np. warzyw, owoców pod względem 
wyglądu) utrudnia zbyt 

 - rosnąca liczba gospodarstw bez inwentarza (dane 
GIJHAR-S – w 2016 r. już 83,2%), co wypacza ideę 
rolnictwa ekologicznego i sens dotowania takiej 
produkcji. 

 -rosnąca liczba gospodarstw, w których współistnieje 
produkcja ekologiczna i konwencjonalna w jednym 
gospodarstwie (w 2016 r. 49,2% takich gospodarstw, 
w 2015 r. – 41,0%), co obniża wiarygodność produkcji 
ekologicznej. 

Społeczne: Społeczne: 

- wysoka skłonność do nieformalnej współpracy 
rolników ekologicznych - wymiana doświadczeń i 
wiedzy technologicznej 

- niski stopień zaangażowania rolników we 
współpracę formalną (grupy producenckie) i 
nieformalną, zarówno na poziomie produkcji, jaki i 
organizacji rynku zbytu i zaopatrzenia 

- świadomość w zakresie korzystnych efektów 

zewnętrznych dla środowiska naturalnego jakie płyną 
z rolnictwa ekologicznego 

- niski poziom zaufania społecznego wśród rolników, 
co stanowi barierę do formalizowania współpracy 

- zdolność adaptacji i otwartość na nowe formy i 
kanały dystrybucji produktów ekologicznych 

- postawy części rolników nastawione tylko na 
„wykorzystywanie dopłat” 

- relatywnie wysoka wiedza fachowa i znajomość 

technologii produkcji metodami ekologicznymi oraz 
kompetencje potwierdzone brakiem trudności w 
spełnieniu wymogów jednostek certyfikujących 

- niechęć rolników konwencjonalnych do zmiany 
metody produkcji, wynikająca m. in. z dużego 
zbiurokratyzowania procesu przechodzenia na 
produkcję ekologiczną 

- wzrost świadomości producentów w zakresie 
korzyści z organizowania się w działalności 
produkcyjnej i handlowej 

- niska wiedza prawnicza skutkująca problemami z 

interpretacją obowiązujących i często 
nowelizowanych przepisów prawa 

 - brak lub niski poziom wiedzy o ofercie stowarzyszeń 
i organizacji ekologicznych  

 - nadmierna biurokracja skutkująca czasochłonnością 
i problemami w prowadzeniu dokumentacji na 
poziomie gospodarstwa  

 - obawa przed kontrolami i sankcjami ze strony 
instytucji nadzorujących  

 - niedostateczna wiedza w niektórych technologiach 
(np. zwalczanie szkodników, chwastów) 

 - duże rozproszenie gospodarstw ekologicznych w 
skali kraju utrudniające współpracę i sieciowanie 
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 - niska skłonność rolników ekologicznych do ryzyka, 
podejmowania działań inwestycyjnych (dlatego niższy 
stopień zadłużenia takich gospodarstw) 

Szanse Zagrożenia 

Ekonomiczne: Ekonomiczne: 

- wysokie tempo wzrostu popytu na żywność 
ekologiczną w skali światowej, wyprzedzające wzrost 
oferowanej podaży, wynikające zarówno z bogacenia 
się społeczeństw, jak i rosnącej świadomości 
(konsumentów), 

- niedostateczna oferta profesjonalnego i 

innowacyjnego doradztwa technologicznego 
dostępnego na rynku 

- rosnąca oferta produktów ekologicznych w sieciach 
handlowych w Polsce  

- silna konkurencja na rynkach globalnych dla 
ekologicznej żywności z Polski 

- unijny system dopłat do produkcji ekologicznej - import przetworzonej żywności ekologicznej, w 
dużym stopniu wykorzystujący pochodzący z Polski 
surowiec, przechwytujący w ten sposób z Polski 
miejsca pracy oraz wartość dodaną 

- rosnący zagraniczny popyt na surowce ekologiczne z 
Polski  

- niedofinansowanie systemu doradztwa rolniczego i 
systemu transferu wiedzy do rolnictwa  

- sieć podmiotów skupujących produkty ekologiczne 
w ramach umów gwarantujących zbyt 

- zbyt niskie nakłady finansowe na rozwiązania 
innowacyjne i postęp technologiczny w rolnictwie, w 
tym ekologicznym 

- wzrost liczby certyfikowanych zakładów 
przetwórczych produkujących wysokiej jakości 
produkty ekologiczne, mogących zagospodarować 
produkowany w kraju surowiec ekologiczny 

- niedostateczna liczba przetwórni ekologicznych 
przypadająca na liczbę gospodarstw ekologicznych w 
stosunku do krajów Europy Zachodniej nie 
pozwalająca w pełni zagospodarowywać produkcji 
surowców ekologicznych wytwarzanej w kraju 

- rozwój infrastruktury handlu, w tym liczby hurtowni 
i detalistów oferujących produkty ekologiczne 

- relatywnie niski status finansowy (poziom 
dochodów) Polaków skutkujący relatywnie niskim 
popytem na droższą żywność ekologiczną  

- promocja rolnictwa ekologicznego w strategiach 
samorządów, działaniach doradztwa rolniczego i 
stowarzyszeń ekologicznych  

- zbyt słabe ukierunkowanie wsparcia ekologicznej 
produkcji zwierzęcej, co skutkuje postępującym 
środowiskowym niezrównoważeniem polskiego 
rolnictwa 

- wsparcie finansowe ze strony samorządu 
województw różnych wydarzeń o charakterze 
informacyjno-promocyjnym upowszechniających 
wiedzę o pozytywnych pro-środowiskowych 
aspektach rolnictwo ekologiczne 

- niedostateczne wsparcie w przypadku klęsk 
żywiołowych, problem z przepływem informacji o 
możliwościach pomocy 

- organizowanie własnych sieci sprzedaży przez 
przetwórnie, w tym organizowanie miejsc na 
targowiskach 

- za niskie wsparcie dla przetwórstwa, w tym przede 
wszystkim w gospodarstwie rolnym, ale także brak 
wsparcia dla konsumentów produktów ekologicznych 

- rosnąca liczba krajowych producentów środków 
produkcji przeznaczonych dla rolnictwa ekologicznego  

- ograniczona oferta ekologicznych środków produkcji 
(szczególnie materiału nasiennego) i ich wysokie ceny 

- możliwość uzyskania wyższej ceny jednostkowej za 
produkt ekologiczny w porównaniu do konwencji 

- napływ tanich surowców i produktów ekologicznych 
ze wschodu  

budowa więzi kontraktowych (zaufanie, lojalność) w 
ramach relacji producent rolny -przetwórstwo 

- zbyt mała liczba targowisk oferujących produkty 
ekologiczne, nieduży popyt na żywność ekologiczną 
poza dużymi miastami 

 - wysokie koszty certyfikacji (zwłaszcza w przypadku 
zróżnicowanej, rozdrobnionej uprawy) 

Społeczne i instytucjonalno - prawne: Społeczne i instytucjonalno - prawne: 

- rosnąca świadomość konsumentów i pro-zdrowotna 
zmiana nawyków żywieniowych,  

- stanowienie prawa w duchu „surowego suwerena”, 
co skutkuje nadmierną restrykcyjnością i 
niestabilnością stanowionego w Polsce prawa 
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- wzrost popularności zakupów produktów 
bezpośrednio od producentów (grupy zakupowe, 
miejskie kooperatywny spożywcze, etc.) 

- nieufność konsumentów do jakości oferowanych 

produktów ekologicznych  

- rosnąca popularność (moda) na tzw. slow life 
sprzyjające zakupom ekologicznej żywności  

- restrykcyjne podejście służb kontrolujących, 
powiązane z restrykcyjnością przepisów, nawet w 
sytuacjach niewielkich uchybień 

- prawo krajowe i dorobek prawny UE wspierający i 
chroniący rolnictwo ekologiczne 

- tworzenie zbędnych przepisów i kryteriów, które 
hamują proces rozwoju rolnictwa ekologicznego 

- postępująca profesjonalizacja jednostek 
certyfikujących 

- niska skłonność rolników ekologicznych do ryzyka, 
podejmowania działań inwestycyjnych  

- działalność Rady Rolnictwa Ekologicznego przy 
MRiRW- zmiana przepisów krajowych na rzecz 
wspierania rozwoju rolnictwa ekologicznego w 
kierunku upraszczania i zmniejszania biurokracji  

- nadmierne uszczegółowienie prawa unijnego na 
poziomie krajowym i jego duża niestabilność 

- ujednolicony system nadzoru nad produkcją i 
przetwórstwem ekologicznym 

- niespójności w interpretacji przepisów na poziomie 
instytucji  

- doradztwo rolnicze przygotowane do świadczenia 
usług doradczych z zakresu ekologii i zaangażowanie 
pracowników ODR oraz dobre relacje z rolnikami 
prowadzącymi gospodarstwa ekologiczne na terenie 
ich działania 

- dublowanie się zadań administracji publicznej, a 
także nieprzychylne nastawienie niektórych 
przedstawicieli instytucji publicznych - władztwo 
administracyjne, traktowanie rolnika jak 
potencjalnego oszusta 

 - koncentracja pracy doradców na interpretacji prawa 
związanego ze wsparciem działań rolno-
środowiskowo-klimatycznych i przygotowywaniem 
wniosków o płatności ekologiczne kosztem 
ograniczonych możliwości upowszechniania nowych, 
innowacyjnych technologii powodujących wzrost 
wydajności, produktywności i efektywności produkcji 
ekologicznej. 

 - „niedookreślona” rola samorządu lokalnego na 
szczeblu powiatowym i gminnym  

 -niewystarczająca liczba terenowych doradców 
rolnych, za mało doradztwa technologicznego i badań 
naukowych, które można przełożyć na grunt 
praktyczny 

  - niski stopień powiązań między rolnikami a 
przetwórcami 

  - brak ogólnokrajowej kampanii edukacyjnej w 
zakresie promocji walorów rolnictwa ekologicznego, 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

 

GŁÓWNE WNIOSKI 

1. Głównym kryterium wyboru przez rolników ekologicznej metody produkcji rolniczej była 

od 2004 roku i jest nadal możliwość uzyskiwania dopłat z WPR. Uzyskiwane wsparcie 

finansowe pozwalało w dużym stopniu uzupełniać dochody uzyskiwane z produkcji 

rolniczej, niższe w stosunku do gospodarstw konwencjonalnych.  

2. Wielkość dopłat do działalności operacyjnej w relacji do wybranych kategorii 

wynikowych, np. do wartości dodanej, czy dochodu na gospodarstwo wskazuje na 
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wysoki poziom uzależnienia uzyskiwanych wyników ekonomicznych od wsparcia z WPR, 

co jest zjawiskiem niekorzystnym. 

3. Pomimo wysokiego wsparcia finansowego gospodarstw ekologicznych roczny dochód 

parytetowy49 osiągają gospodarstwa o przeciętnej wielkości ekonomicznej powyżej 25 

tys. euro, o powierzchni większej niż 30 ha użytków rolnych oraz zaliczane do typu 

polowe. 

4. Pomimo uzyskiwania relatywnie niskich dochodów większość rolników zamierza 

kontynuować produkcję metodami ekologicznymi.  

5. Gospodarstwa o wielkości ekonomicznej małe i bardzo-małe charakteryzują się niższą 

wartością wytwarzanej produkcji niż wielkość ponoszonych kosztów. Gospodarstwa te 

uzależnione w pełni są od dopłat, które jednak nie zapewniają parytetowej opłaty pracy 

oraz choćby odtwarzania majątku produkcyjnego (ujemny poziom inwestycji netto). 

Oznacza to niewielkie szanse na ich rozwój w przyszłości.  

6. Niższe niż możliwe do uzyskania dochody gospodarstw ekologicznych wynikają z ich 

niskiej siły przetargowej w ekologicznym łańcuchu żywnościowym. 

7. Rolnicy ekologiczni w niewielkim stopniu wykorzystują kontraktowe powiązania z innymi 

ogniwami ekologicznego łańcucha żywnościowego (20% z przetwórniami, 6% z sieciami 

handlowymi, 5% z hurtowniami). Jeśli już to w zdecydowanie największym stopniu 

dotyczy to gospodarstw o relatywnie większej sile ekonomicznej, przy czym jedynie 

około 25% kontraktów jest zawieranych na dłużej niż na 1 rok.  

8. Z perspektywy producentów ekologicznych bardzo duże znaczenie ma infrastruktura 

rynkowa, w tym nasycenie rynku punktami skupu i przetwórniami produktów 

ekologicznych, które są w stanie zagwarantować skup i odbiór surowca ekologicznego. 

Ważnym elementem tych relacji jest proces kontraktacji zapewniający gwarantowane 

ceny skupu. Liczba przetwórni ekologicznych na terenie kraju jest zróżnicowana zarówno 

pod względem położenia geograficznego, jak i specjalizacji, ale zdecydowanie jest ich 

zbyt mało.  

9. Kluczową barierą ekonomiczną dla dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce 

jest bariera dochodowa po stronie konsumentów. Nadal mimo dynamicznego wzrostu 

wartości rynku żywności ekologicznej, poziom cen produktów ekologicznych nie jest 

                                                           
49 W relacji do średniej rocznej płacy netto w gospodarce narodowej w 2015 r. 
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dostępny dla znaczącej grupy konsumentów. Zbyt wysokie ceny żywności ekologicznej 

są pochodną zarówno niskiego poziomu produkcji i niskiego nasycenia rynku żywności 

produktami ekologicznymi, a także wciąż stosunkowo małej liczby producentów 

ekologicznych w Polsce. Dodatkowo, wysokie marże nakładane przez pośredników 

skutkują niskim udziałem producenta w wartości dodanej generowanej w tym 

segmencie rynku, co jest bolączką nie tylko producentów ekologicznych. 

10. Jedną z podstawowych barier rozwoju rolnictwa ekologicznego jest niedostosowanie 

rynków zbytu do rosnącej podaży. Dotyczy to zarówno sfery przetwórstwa jak i handlu. 

11. Poważna barierą jest „zbiurokratyzowanie” przepisów dotyczących procesu certyfikacji 

gospodarstw (dla wyrażających chęć przestawienia metod produkcji rolniczej na 

ekologiczną), procesu kontroli, jak również duże skomplikowanie dokumentacji 

wymaganej w ubieganiu się o dotacje oraz brak stabilizacji przepisów w dłuższym okresie 

wskutek zbyt częstych zmian. 

12. Zdecydowana większość rolników (3/4 badanych) wyraża zadowolenie z osiąganych 

wyników ekonomicznych oraz zamierza nadal kontynuować prowadzenie gospodarstwa 

ekologicznego. Dzieje się tak pomimo, że dziewięciu na dziesięciu badanych rolników 

krytycznie ocenia dopasowanie struktury płatności do swoich potrzeb. 

13. Jednocześnie rolnicy uważają, że system wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego 

jest potrzebny ponieważ ma rekompensować wyższe nakłady pracy i ponoszone koszty 

w porównaniu do konwencjonalnego systemu produkcji. Uważają także, że poziom 

wsparcia powinien być wyższy, a płatności przyznawane w inny sposób niż obecnie. 

Generalnie wsparcie powinno trafiać do rolników produkujących na rynek. Uważają też, 

że płatności do hektara powodują powstawanie bariery w dostępie do ziemi i ograniczają 

możliwości gospodarstw ekologicznych.  

14. Badani rolnicy powszechnie deklarują brak zainteresowania przynależnością do 

organizacji promujących rolnictwo ekologiczne. Wyrażają też pogląd, że zarówno jakość 

otoczenia instytucjonalnego, jakość infrastruktury, jak i relacje z lokalną społecznością 

nie odgrywają żadnej roli w rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

15. Badani rolnicy niemal powszechnie korzystają z pomocy doradcy rolniczego przy 

przygotowaniu wniosku o płatności ekologiczne. Jak twierdzą, głównym powodem jest 

zaufanie, że wniosek zostanie wypełniony poprawnie. Jednocześnie wskazują na 

niedostatek szkoleń praktycznych z zakresu innowacyjnych technologii. Za wielce 
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pożądane artykułują potrzebę dostępu do doradcy terenowego oraz pomocy przy 

dokonaniu analizy rynku, zarówno krajowego, jak i zagranicznego.  

 

REKOMENDACJE 

1. Dalszy rozwój rynku żywności ekologicznej wymaga wspierania wszystkich ogniw 

ekologicznego łańcucha żywnościowego. Sprzyjać to może zwiększeniu możliwości 

zagospodarowania surowców ekologicznych produkowanych w kraju, a tym sposobem 

umożliwi zwiększenie wartości dodanej uzyskiwanej w każdym z ogniw łańcucha 

żywności ekologicznej. W efekcie umożliwi stworzenie warunków do harmonijnego 

rozwoju całego systemu w dłuższym okresie i wytwarzanie nadwyżek z przeznaczeniem 

na eksport.  

2. Płatności ekologiczne należy w znacznie większym stopniu powiązać z wielkością 

produkcji lokowanej na rynku, co eliminowałoby w większym stopniu niż dotychczas 

zorientowanych na płatności tzw. rolników ekologicznych. Sugerowanym rozwiązaniem 

może być w tym przypadku wprowadzenie mieszanego, dwuskładnikowego systemu 

płatności, jednego z tytułu obszaru uprawianego metodą ekologiczną, drugiego z tytułu 

uprawianej rośliny ze zdefiniowaną minimalną wielkością produkcji wyznaczoną na 

podstawie średniej z 3-5 lat poprzedzających rok składania wniosku o płatność.  

3. W ślad za podejmowanymi próbami uproszczenia prawodawstwa dotyczącego rolnictwa 

ekologicznego w postaci tzw. rozporządzeń bazowych na poziomie UE, koniecznym jest 

pogłębienie tego procesu także na poziomie krajowym. Jednakże koniecznym jest w tym 

przypadku ścisłe przestrzeganie założeń ideowych ekologicznej metody produkcji 

rolniczej.  

4. W związku z częstym występowaniem rolników o zgodę na wprowadzenie odstępstw w 

ekologicznej metodzie produkcji od wymogów i zasad leżących u podstaw rolnictwa 

ekologicznego zasadnym jest zaostrzenie kryteriów wydawaniem takich zgód i 

stosowanie takich rozwiązań w szczególnie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach. 

5. Uproszczenie prawa bezpośrednio wiąże się ze zmniejszeniem utrudnień 

biurokratycznych w procedurach, w tym procesie certyfikacji gospodarstw oraz w 

zasadach ubiegania się o płatności ekologiczne. 

6. Niedostateczny rozwój przetwórstwa surowców ekologicznych jednoznacznie wskazuje 

na pilną potrzebę wsparcia tego ogniwa ekologicznego łańcucha żywnościowego. W 
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przypadku braku takich możliwości ze środków UE koniecznym będzie notyfikowanie 

tego typu wsparcia finansowanego ze środków krajowych. Alternatywą w tym względzie 

może być wsparcia w ramach instrumentów finansowych, tak mocno w ostatnich latach 

promowane przez Komisję Europejską. 

7. W ramach zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych niezbędnym jest wprowadzenie 

rozwiązań kontraktowych między dostawcami i odbiorcami wzorowanymi na tzw. 

umowach współdzielenia przyszłych (oczekiwanych) dochodów (zysków) zgodnie z góry 

uzgodnionymi proporcjami między uczestnikami takiej umowy. 

8. W systemie wsparcia unijnego dla rolnictwa ekologicznego większy nacisk powinno się 

położyć na wspieranie gospodarstw promujących zrównoważone rolnictwo, wyrażające 

się łączeniem produkcji roślinnej ze zwierzęcą w gospodarstwie, co wpisuje się w proces 

mitygowania niekorzystnej presji ze strony rolnictwa na środowisko naturalne. 

9. W obrocie ziemią, szczególnie znajdującej się w zasobie KOWR rozważyć, należy 

wprowadzenie preferencji dla gospodarstw ekologicznych, jako z zasady wpisujących się 

w działania na rzecz środowiska i łagodzenia zmian klimatycznych, lub też deklarujących 

przystąpienie do takiego systemu produkcji rolniczej. 

10. Doradztwo państwowe w większym stopniu niż dotychczas ukierunkować na 

bezpośrednie wsparcie informacyjno-doradcze rolników ekologicznych, w tym głównie 

w zakresie informacyjnym, marketingowym, a szczególnie upowszechniania 

innowacyjnych technologii. Produkcja żywności wysokiej jakości jest jednym z głównych 

priorytetów rządowych (SOR) i choćby z tego powodu państwowe doradztwo rolnicze 

(ODR), zgodnie ze swoją misją, powinno zintensyfikować swoje działania w tym 

kierunku. Tym bardziej, że stwarza to szanse na zwiększenie dochodów dla małych i 

średnich gospodarstw. Działania te można wspierać w ramach sieci innowacyjności w 

rolnictwie (SIR) koordynowanej przez CDR w Brwinowie, jak z PROW 2014-2020.  

11. Jednym z zadań realizowanych przez ODR intensywniej niż dotychczas powinno stać się 

również zachęcanie rolników ekologicznych do podejmowania grupowych 

przedsięwzięć.  

12. Niezbędnym jest też uruchomienie stałej kampanii promującej „zdrowe” odżywianie, 

wykorzystujące walory żywności ekologicznej. Wielkie korzyści w tym względzie może 

przynieść tzw. edukacja odwrócona skierowana do dzieci i młodzieży. Ważną rolę w tym 

względzie winny odgrywać media publiczne.  
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13. Nadal ważnym zadaniem, szczególnie dla instytucji państwa, jest budowa zaufania 

społecznego, jako niematerialnego spoiwa i fundamentu dla współdziałania i 

współpracy.  
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