
 

 

 

PRZESTAW SIĘ NA EKO 
 

Rynek żywności ekologicznej w Polsce w 2016 r. stanowił jedynie 0,5% polskiego rynku spożywczego. To 

dużo poniżej średniej europejskiej, która wynosi 4%. Jest to jednak segment, który rozwija się niezwykle 

dynamicznie i rośnie 10 – 20% w skali roku. Dzieje się tak dlatego, że produkcja żywności ekologicznej 

jest z wielu powodów coraz bardziej opłacalna. 

 

 
 
 

Konsumenci stawiają na eko 
 

Wraz z rosnącą modą na zdrowy styl życia coraz więcej konsumentów poszukuje produktów z 

oznaczeniem BIO. Wybierają je, bo chcą mieć pewność, że zostały wyprodukowane bez udziału 

„chemii”. Jak obliczono w latach 90. XX wieku z pożywieniem zjadaliśmy 2 kg „chemii” rocznie, w tej 

chwili z jedzeniem dostępnym na rynku, dostarczamy jej rocznie do organizmu ok. 10 kg! Reakcja 

organizmu na 10 kg substancji chemicznych to złe samopoczucie, brak sił, rozdrażnienie, problemy ze 

snem i chronicznym zmęczeniem, spadek odporności. Nawarstwienie się tych problemów powoduje 

alergie, nietolerancje pokarmowe i innego rodzaju kłopoty ze zdrowiem. W ich obliczu coraz więcej 

osób uważnie czyta etykiety produktów, które wkłada w sklepie do koszyka i wybiera te, które są 



 

 

korzystniejsze dla zdrowia. Siła nabywcza polskiego społeczeństwa rośnie. To powoduje, że coraz 

więcej konsumentów stać na droższą, za to wyższej jakości i zdrowszą żywność ekologiczną. 

 

Rolnicy chcą produkować eko 
 

Ci, którzy żyją z uprawy ziemi nie zawsze chcą czynić to w konwencjonalny sposób, który dzisiaj zakłada 

duży udział chemicznych środków do nawożenia i zwalczania chorób czy szkodników. Przykładem 

takiej osoby jest Łukasz Gębka z Farmy Świętokrzyskiej. Jak powiedział w jednym z wywiadów: 

„Typowy sposób gospodarowania na gruntach rolnych był dla mnie szokiem! Dlatego zacząłem 

interesować się uprawą ziemi w sposób ekologiczny.” Produkcja żywności ekologicznej nie zaburza 

ekosystemu, lecz sprzyja środowisku naturalnemu.  

Z badań przeprowadzonych w 2016 r. w ramach projektu „Postawy etnocentryczne konsumentów (w 

ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej” (…) wynika, że główną 

przesłanką do podjęcia działalności w obszarze rolnictwa ekologicznego była przede wszystkim troska 

o zdrowie (swoje i innych). Kolejną - obserwowany wzrost popytu na żywność ekologiczną wywołany 

np. nową modą czy chęcią powrotu do smaków z dzieciństwa. Równie ważne znaczenie miały 

przesłanki takie, jak: kontynuacja tradycji rodzinnych, przywiązanie do natury, marzenia, pasje, chęć 

zmiany prowadzonej działalności na lepszą czy efekt naśladowania pomysłów z zagranicy. 

 

 
 



 

 

Eko się opłaca 
 

Nie tylko troska o zdrowie i środowisko naturalne jest przyczyną do przestawienia się na produkcję 

ekologiczną. Bycie eko po prostu się opłaca. Uprawy ekologiczne to jedna z najszybciej rozwijających 

się gałęzi rolnictwa. Ich areał w samej tylko Unii Europejskiej rośnie każdego roku o ponad 500 tys. ha. 

Żywności z certyfikatem EKO poszukują w sklepach konsumenci, skłonni zapłacić za nią nawet dwa razy 

więcej niż za porównywalny produkt wytworzony tradycyjnie. W Polsce rośnie w siłę ogromny rynek, 

któremu warto bacznie się przyglądać, zwłaszcza będąc rolnikiem lub przetwórcą. Liczby mówią same 

za siebie. 

 

 

 

• jesteśmy na 5. miejscu w Europie, jeśli chodzi o areał upraw ekologicznych; 

• jesteśmy na 6. pozycji pod względem liczby gospodarstw i przetwórni z certyfikatami eko; 

• mamy już 23 375 gospodarstw ekologicznych i 484 przetwórnie; 

• przez 10 lat od wejścia do UE liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła w Polsce 7-krotnie, a 

przetwórni aż 9-krotnie; 

• uprawy eko zajmują łączną powierzchnię 536 579 ha; 

• ponad połowę z nich stanowią zboża, na drugim miejscu są warzywa; 

• 96 proc. producentów ekologicznych to rolnicy: 22 435 osób; 

• pozostałe 4 proc. to osoby, które wprowadzają produkty ekologiczne na rynek; importują je; 

dostarczają materiał siewny i wegetatywny materiał rozmnożeniowy, zajmują się 

pszczelarstwem i akwakulturą; 

• najwięcej upraw ekologicznych jest na Warmii i Mazurach, Podlasiu i Pomorzu Zachodnim; 

• większość gospodarstw ekologicznych liczy od 10 do 20 ha, ale aż 1/5 ogółu stanowią te 

najmniejsze (do 5 ha), co oznacza, że nawet nieduże uprawy mogą być opłacalne! 

 

 

 

Nie taki wilk straszny, jak go malują 
 

Produkcja ekologiczna nie jest trudna, choć wymaga cierpliwości i  konsekwencji. Wielu tradycyjnych 

rolników stosuje już na co dzień elementy rolnictwa ekologicznego, np. poprzez ograniczenie chemii w 

ochronie roślin, naturalne pasze, unikanie monokultur. W uprawach ekologicznych ważne jest, by 

wszystkie te czynności wykonywać konsekwentnie i zgodnie z wymogami prawnymi. Podobnie w 

przetwórstwie ekologicznym, które wyklucza np. stosowanie syntetycznych dodatków, niszczących 

wartość biologiczną produktu. Początkującym rolnikom i przetwórcom polecamy udział w specjalnych 

kursach, organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego lub Zespoły Doradztwa Rolniczego. 

Kursy to dobra okazja to poznania zasad ekologicznej produkcji żywności. 



 

 

 

Uprawy ekologiczne przynoszą rolnikom wymierne korzyści: 

1. Większy zysk → produkt eko to najwyższa jakość, którą sprzedaje się drożej. 

2. Wsparcie finansowe →  rolnicy ekologiczni dostają więcej dopłat. 

3. Nowi odbiorcy → okazja do poszerzenia i dywersyfikacji swojej działalności. 

4. Lepsza promocja → symbol certyfikowanego rolnictwa ekologicznego – ekoliść na zielonym tle 

wyróżni każdy produkt na sklepowej półce. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Chcąc założyć gospodarstwo ekologiczne, powinniśmy wykonać następujące kroki: 
 
KROK 1 – SZKOLENIE 

Jak zostać rolnikiem ekologicznym?  



 

 

Na początku najlepiej skorzystać ze szkolenia, oferowanego przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego lub 

Zespoły Doradztwa Rolniczego. Na takim szkoleniu dowiemy się: 

• jak przestawić gospodarstwo na metody ekologiczne; 

• jakie przepisy regulują uprawy ekologiczne; 

• jakie są wymogi i zasady produkcji żywności EKO. 

 

Lista instytucji doradczych → https://www.gov.pl/rolnictwo/doradztwo-rolnicze 

 
KROK 2 – SPEŁNIENIE WARUNKÓW 
Mając niezbędną wiedzę, można przestawiać swoje gospodarstwo na ekologiczne metody upraw i 

hodowli. To jednak nie koniec procesu -  nie zapominajmy o dwóch kolejnych etapach: rejestracji 

działalności i jej certyfikacji. 

 

KROK 3 – ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM 

Działalność ekologiczną powinniśmy zgłosić do tzw. jednostki certyfikującej. W tym celu: 

• wybieramy dowolną jednostkę certyfikującą (nie musi być związana z miejscem zamieszkania); 

• pobieramy druk zgłoszeniowy ze strony www.ijhars.gov.pl  i wypełniamy go zgodnie z instrukcją; 

• druk wysyłamy listem poleconym do jednostki certyfikującej, pozostawiając jedną kopię dla siebie. 

 

Pamiętaj: po pomoc wypełnieniu zgłoszenia, a także w sporządzeniu planu działalności ekologicznej 
możesz zwrócić się do doradcy rolnośrodowiskowego z lokalnego ośrodka lub doradcy prywatnego. 
 
Lista jednostek certyfikujących → https://www.gov.pl/rolnictwo/jednostki-certyfikujace 
 
KROK 4 – UZYSKANIE CERTYFIKATU 
Jednostka certyfikująca, do której wysłaliśmy zgłoszenie, odeśle nam w odpowiedzi formularze 

niezbędne do prowadzenia działalności oraz plan kontroli. Kontrola to ważny element produkcji 

ekologicznej: zgłaszając działalność zezwalamy inspektorom z jednostki certyfikującej na jej wykonanie 

w naszym gospodarstwie przynajmniej raz w roku. Bez niej nie można uzyskać certyfikatu. 

Podczas kontroli inspektorzy sprawdzają zgodność produkcji z wymogami zawartymi w przepisach:  

• rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji 

ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, 

• rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym 

szczegółowe zasady wdrażania rozp. 834/2007, 

• ustawie o rolnictwie ekologicznym z 25 czerwca 2009 r. 

Pamiętaj: Twoje gospodarstwo zostanie poddane kontroli w czasie przestawiania go na metody 

ekologiczne (tzw. konwersji), a także później, gdy już uzyskasz certyfikat. Kontrole są odpłatne: to 

rolnik ponosi koszty transakcyjne certyfikacji. Ich wysokość zależy od wielkości gospodarstwa oraz 

https://www.gov.pl/rolnictwo/doradztwo-rolnicze
http://www.ijhars.gov.pl/
https://www.gov.pl/rolnictwo/jednostki-certyfikujace


 

 

jednostki certyfikującej, a cenniki dostępne są na stronach internetowych poszczególnych jednostek 

certyfikujących.  

 

 

Dobry produkt to połowa sukcesu 

Wyprodukowanie wysokiej jakości produktów ekologicznych to połowa sukcesu, druga – znalezienie 

odpowiednich rynków zbytu dla nich. Polskie gospodarstwa ekologiczne to głównie nieduże inicjatywy 

rodzinne. Podobnie jak innym małym przedsiębiorcom, trudniej jest im dotrzeć do klienta docelowego, 

negocjować z dużymi sieciami handlowymi czy innymi potencjalnymi partnerami. Dlatego w rolnictwie 

ekologicznym szczególnie istotne są kontakty z innymi producentami, przetwórcami i lokalnymi 

dystrybutorami żywności. 

 

Postaw na kooperację 

Dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza dla początkujących producentów, jest członkostwo w organizacji 

zrzeszającej wytwórców ekologicznej żywności albo grupie producenckiej. Tego typu jednostki 

ułatwiają małym gospodarstwom i przetwórniom realizację ich celów biznesowych, co przekłada się na 

korzyści, takie jak: 

• łatwiejsza promocja i sprzedaż produktów; 

• łatwiejsze pozyskiwanie kontrahentów; 

• lepsza organizacja rynków zbytu; 

• nieoceniona wymiana wiedzy i doświadczeń; 

• większa siła przebicia i konkurencyjność; 

• krótszy łańcuch dostaw. 

 

Na polskim rynku działa wiele stowarzyszeń i grup zrzeszających mniejsze gospodarstwa ekologiczne. 

Ich lista jest dostępna tutaj → http://www.arimr.gov.pl/grupy-i-organizacje-producentow.html  

 

Krótki łańcuch dostaw, czyli zrównoważona dystrybucja 

Utrzymanie krótkiego łańcucha dostaw to jedna z najważniejszych zasad w ekologicznej produkcji 

żywności. W praktyce oznacza taką organizację sprzedaży produktów, aby ich droga z pola na stół 

angażowała jak najmniej pośredników i była przyjazna dla środowiska naturalnego. Im więcej 

pośredników w handlu, tym więcej kilometrów pokonują zanieczyszczające środowisko samochody, 

dlatego w rolnictwie ekologicznym stawia się na: 

• sprzedaż bezpośrednio w gospodarstwie lub przez internet; 

Jak zarabiać na rolnictwie ekologicznym?  

http://www.arimr.gov.pl/grupy-i-organizacje-producentow.html


 

 

• sprzedaż produktów na targach, lokalnych imprezach, festynach; 

• ekologiczną dystrybucję: dostarczanie żywności bezpośrednio do sklepów, najlepiej lokalnie. 

 

 

 

 

 

 

Prowadząc certyfikowane gospodarstwo ekologiczne można uzyskać dodatkowe dopłaty do upraw. 

Oprócz tradycyjnych dopłat obszarowych otrzymuje się wtedy tzw. płatność ekologiczną, finansowaną 

z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020). Można też 

uzyskać inne rodzaje dofinansowania. 

 

Kto może ubiegać się o dopłaty? 
 

Dopłaty przyznaje się rolnikom (lub grupom producenckim), którzy: 

• prowadzą gospodarstwo rolne na terenie Polski; 

• mają przynajmniej 1ha upraw ekologicznych; 

• otrzymali certyfikat działalności ekologicznej lub są w trakcie jego pozyskiwania; 

• mają numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Jak można zdobyć dopłaty? 
 

Aby uzyskać dopłaty, należy zobowiązać się, że działalność ekologiczną będziemy prowadzić przez 

przynajmniej 5 lat (tzw. 5-letnie zobowiązanie ekologiczne). W tym celu przygotowujemy 5-letni plan 

naszej działalności ekologicznej. Można wykonać go samodzielnie lub korzystając z odpłatnej pomocy 

doradcy rolnośrodowiskowego z Ośrodka Doradztwa Rolniczego.  

Wniosek o przyznanie dopłat, w tym 5-letni plan działalności ekologicznej, składamy w oddziale Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, odpowiednim do naszego miejsca zamieszkania. 

 

Lista Oddziałów Regionalnych i Biur Powiatowych ARiMR → http://www.arimr.gov.pl/o-

arimr/oddzialy-regionalne.html  

 

 

 

 

 

 

 

Finansowanie gospodarstwa ekologicznego  

http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html
http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje dopłat dla rolników ekologicznych 

 

 

 

 

 

 

DOPŁATY DO UPRAW 
 

Dla kogo: dla rolników, których uprawy prowadzone są metodami ekologicznymi lub znajdują 

się w trakcie dostosowywania (konwersji). 
 

Wysokość dopłat: zależy od rodzaju uprawianych roślin oraz charakteru upraw (ekologiczne 

czy w trakcie konwersji).  

Obecnie największe dopłaty pozyskać można dla upraw w okresie konwersji: sadowniczych 

(1.882 zł/ha) oraz warzywnych (1.557 zł/ha). Wysokie stawki obowiązują również dla upraw 

po konwersji – podstawowych sadowniczych i jagodowych (1.501 zł/ha). 
 

Terminy składania wniosków: od 15 marca do 15 maja każdego roku, przez 5 lat, czyli przez 

cały okres trwania naszego zobowiązania ekologicznego. 
 

Pamiętaj: w dopłatach do upraw ekologicznych obowiązuje zasada degresywności: im większe 

gospodarstwo, tym mniejsza możliwa kwota dofinansowania.  

ZWROT KOSZTÓW KONTROLI CERTYFIKUJĄCEJ  
 

Dla kogo: dla każdego rolnika, który poniósł koszty kontroli certyfikującej. 
 

Wysokość dopłat: uzależniona jest od powierzchni gospodarstwa i wynosi od 900 -1.500 zł na 

gospodarstwo rocznie. Dopłata nie może być wyższa niż 20 proc. otrzymanej w danym roku 

płatności ekologicznej (dopłaty do upraw). 
 

Terminy składania wniosków: 180 dni od uzyskania certyfikatu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy dopłaty są limitowane? 
 

Łączna kwota pomocy finansowej, udzielonej jednemu producentowi rolnemu, nie może przekroczyć 

15 000 euro w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych). Jeżeli rolnik jest częścią grupy producenckiej czy 

kapitałowej, limit 15 000 euro odnosi się do jednego przedsiębiorstwa, a nie całej grupy.  

 
 

Wsparcie rolnictwa ekologicznego funduszami unijnymi 
 

Programy unijne, w ramach których produceni i przetwórcy żywności ekologicznej mogą uzyskać różne 

formy dofinansowania prowadzonej działalności ekologicznej zostały przedstawione na infografice 

przygotowanej przez Komisję Europejską.    

 
 

DOPŁATY Z TYTUŁU ZUŻYTEGO MATERIAŁU SIEWNEGO  
 

Dla kogo: dla rolników, którzy obsiali lub obsadzili grunty orne materiałem siewnym kategorii 

elitarny lub kwalifikowany. Kategorię tę określa rozporządzenie Rady Ministrów. Obecnie 

należą do niej zboża: jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto, żyto; rośliny strączkowe: bobik, 

groch siewny, łubin, soja, wyka siewna; ziemniaki.  

Aby otrzymać dopłatę, należy wykorzystać do obsiania lub obsadzenia 1ha minimalną ilość 

materiału siewnego, którą ustawodawca określa indywidualnie dla każdej uprawy. Dla upraw 

ziemniaków minimalna ilość to np. 2 tony, dla pszenicy zwyczajnej – 150 kg, dla soi 120 kg 

materiału itd. 
 

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. 
 

Wysokość dopłat: ustalana jest rokrocznie do 30 września przez Radę Ministrów. Wylicza się ją 

jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw oraz stawki dopłaty.  
 

Terminy składania wniosków: od 15 stycznia do 25 czerwca. 
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