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PRODUKCJA ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ  
CZYNNIKIEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH 
 
 

Streszczenie 

Produkcja żywności metodami ekologicznymi to najbardziej przyjazna środowisku forma 
produkcji rolniczej, pozytywnie wpływająca na żyzność i jakość gleby, różnorodność krajobrazu  
i bioróżnorodność gatunkową organizmów, a przede wszystkim na zdrowie oraz jakość życia 
człowieka i zwierząt gospodarskich. 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty rolnictwa ekologicznego oraz jakości produktów 
żywnościowych pochodzących z tego rodzaju produkcji, w porównaniu z żywnością z rolnictwa 
konwencjonalnego. Ponadto określenie stanu i perspektyw rozwoju produkcji metodami eko-
logicznymi w Polsce, z uwzględnieniem w szczególności województwa podkarpackiego. Część 
empiryczna obejmuje analizę wyników badań preferencji konsumenckich w zakresie motywów 
zakupu oraz konsumpcji żywności ekologicznej wśród mieszkańców powiatu łańcuckiego. 

Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, jakość żywności, preferencje konsumenckie 
 
 

THE ORGANIC FOOD PRODUCTION  
AS A FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF RURAL AREAS 
 
 

Summary 

Production of organically grown food is the most environmentally friendly form of agricul- 
tural production that positively affects soil fertility and quality, diversity of landscape as well  
as biodiversity of species, and primarily the health and quality of human life and livestock. 

The aim of the article is to present the essence of organic farming and the quality of food 
products derived from this type of production, compared with products from conventional  
farming. In addition, is to determine the status and prospects of organic production develop- 
ment in Poland, including in particular the Podkarpackie voivodeship. The empirical part in- 
cludes an analysis of the research results in the field of consumer preferences, covering buying 
motives and consumption of organic food among the residents of the Lancut county. 
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1. Wprowadzenie 

Od wielu dziesięcioleci poszukuje się nowych, lepszych sposobów gospodarowania  
w rolnictwie. Starania te zaowocowały wprowadzeniem i rozwojem rolnictwa ekolo-
gicznego (organicznego), które charakteryzuje się funkcjonowaniem zbliżonym do  
ideału gospodarki cyklicznej, czyli takiej, w której nie występują praktycznie odpady, 
ponieważ każdy z nich jest istotnym surowcem w dalszym procesie technologicznym  
[1]. Produkcja prowadzona przy pomocy metod ekologicznych, to sposób na uzyskanie 
produktu, w którym zostały zastosowane naturalne metody produkcji, nie narusza- 
jące równowagi w przyrodzie. Dotyczy to każdego rodzaju i etapu produkcji, czy to 
roślinnej, chowu i hodowli zwierząt, akwakultury czy przetwórstwa [5]. 

Zauważalny wzrost zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego oraz brak rów-
nowagi ekologicznej we współczesnym świecie staje się coraz bardziej odczuwalnym 
problemem w wielu krajach. W związku z tym poszukuje się różnych sposobów, które 
mogą zapobiec globalnemu i regionalnemu zanieczyszczeniu środowiska, w tym także 
produkowanej żywności. Niebezpiecznymi i toksycznymi gałęziami współczesnej 
gospodarki jest nie tylko przemysł, ale także wysokotowarowe rolnictwo, w którym 
stosowane są nawozy sztuczne oraz toksyczne środki ochrony roślin (pestycydy).  
Niestety, są one głównym i nieodłącznym elementem rolnictwa intensywnego, a ce- 
lem ich stosowania jest zapewnienie wysokiej wydajności produkcji oraz możliwie 
maksymalnego zysku dla podmiotów gospodarczych. 

Wynikiem takiej działalności jest ubożenie walorów krajobrazowych środowiska 
naturalnego, niszczenie wód powierzchniowych i gruntowych, degradacja oraz erozja 
gleb. W konsekwencji działania takie prowadzą do utraty bioróżnorodności krajobra-
zowej, genetycznej i gatunkowej (fot. 1 i 2). Sytuacja ta jest nie do zaakceptowania, 
szczególnie w świetle zasad zrównoważonego rozwoju, które zostały przyjęte przez 
większość państw, w tym również Polskę. 
 

     

Fot. 1 i 2. Przykład gospodarki intensywnej i monokulturowych upraw 
Źródło: http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna oraz https://blogrolniczy.files.wordpress.com 

 (dostęp: 10.11.2015) 

 
W Polsce tereny rolnicze zajmują ponad 50% powierzchni kraju, a rolnictwo jest 

odpowiedzialne za prawie połowę zanieczyszczeń spływających do Bałtyku. Pomimo  
że w naszym kraju użycie mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin jest  
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kilkakrotnie mniejsze niż w krajach zachodnich, to jednak wciąż rejestrowany jest ich 
wzrost wśród spływających do morza zanieczyszczeń. Chęć otrzymania jak najwięk- 
szych zbiorów i uzyskania najwyższych zysków staje się przyczyną wielu zagrożeń dla 
środowiska oraz zdrowia konsumentów. Zbyt wysoka chemizacja rolnictwa powoduje 
skażenie gleby i wód, a monokulturowe uprawy są przyczyną tzw. zmęczenia gleby,  
a w konsekwencji zmniejszenia jej żyzności oraz obniżenia jakości plonów. 

Alternatywą dla rolnictwa intensywnego (przemysłowego) jest ciągle rozwijające  
się rolnictwo ekologiczne, które pozwala na otrzymywanie plonów o najwyższej jakości, 
przy zapewnieniu maksymalnej ochrony środowiska i zdrowia konsumenta. Zauwa- 
ża się pozytywne zjawisko, że społeczeństwo zaczyna sobie uświadamiać, jak wiele 
zagrożeń niesie za sobą konsumowanie produktów, które uzyskiwane są metodami 
konwencjonalnymi. Z kolei spożywanie produktów ekologicznych niesie korzyści dla 
zdrowia poprzez swoją wartość i jakość przewyższającą żywność konwencjonalną. 
Zawierają one więcej składników niezbędnych do właściwego funkcjonowania organi-
zmu ludzkiego, a także są wolne od większości substancji niepożądanych, negatywnie 
działających na zdrowie człowieka. 

Ekologiczna gospodarka (fot. 3 i 4) to najbardziej przyjazna środowisku forma 
produkcji rolniczej, pozytywnie wpływająca na jakość i żyzność gleby, bioróżno- 
rodność i różnorodność krajobrazu, a przede wszystkim na zdrowie i jakość życia 
człowieka. Rolnictwo ekologiczne jest równorzędnym do naturalnych ekosystemów 
obciążeniem dla środowiska, może być niezależne od wsparcia zewnętrznego, a jego 
koncepcja wpływa na rozwój wsi oraz rolnictwa w aspekcie kategorii społecznych,  
a także kulturowych. 
 

     
Fot. 3 i 4. Przykład gospodarstwa ekologicznego i zróżnicowanych upraw 

Źródło: http://www.niam.pl/-rolnictwo_ekologiczne oraz http://www.moj-ogrodnik.pl/  
(dostęp: 10.11.2015) 

 
Bardzo często podkreśla się dwoistą naturę systemu rolnictwa ekologicznego.  

Przede wszystkim jest to system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co  
też przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych.  
Z drugiej jednak strony rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się 
strukturę popytu na rynku [3]. Konsumenci skłaniają się ku produktom ekologicznym, 
chcą je kupować i zazwyczaj świadomie płacą za nie wyższą cenę niż za produkty,  
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które nie zostały wytworzone takimi metodami. Zgodnie z tym podejściem system 
rolnictwa ekologicznego jest systemem rynkowym [9]. 

Brak chemizacji oraz niewielki obszar uprawowy sprawiają, że rolnictwo organiczne 
jest mniej wydajne i bardziej pracochłonne niż rolnictwo przemysłowe. Plony mogą  
być o 1/3 niższe, w porównaniu z wydajnością plonów z rolnictwa konwencjonalnego,  
a jednostkowy koszt produkcji może być nawet 3-krotnie większy. Konsekwencją jest 
wyższa cena rynkowa produktów ekologicznych, nawet o 50–200%, w porównaniu  
z produktami pochodzącymi z upraw konwencjonalnych. 

We współczesnych uwarunkowaniach i konkurencji na rynku lokalnym, regional- 
nym i ponadregionalnym, nawet wysoki poziom oferty przedstawianej przez przed-
siębiorstwo, w tym ekologiczne, okazuje się jednak niewystarczający dla zapewnienia 
trwałego sukcesu rynkowego. Ważnym czynnikiem konkurencyjności jest posiadanie 
produktu o wysokich parametrach szeroko rozumianej jakości, oferowanego po przy-
stępnych cenach, a nawet w specyficznej atmosferze sprzedaży. Ważna jest również  
duża skala oferty, systematyczne dostawy na rynek oraz prowadzenie intensywnej 
promocji o działalności firmy i jej produktach. 

Aby produkt rolniczy mógł zostać uznany za ekologiczny, musi spełniać okre- 
ślone normy, w tym zawierać minimum 95% składników ekologicznych, czyli m.in. 
wyprodukowanych naturalnymi metodami, niemodyfikowanych genetycznie oraz  
z zastosowaniem ograniczonej liczby substancji dodatkowych. Ich produkcja jest  
bardzo restrykcyjna, tzn. gospodarstwo rolne, zakład przetwarzający muszą poddać  
się kontroli, aby uzyskać specjalny certyfikat. Potwierdza on, że dany produkt spełnia 
unijne normy dotyczące produkcji ekologicznej. Najprościej produkt pochodzący  
z rolnictwa ekologicznego możemy rozpoznać po logo, które obowiązuje w całej UE  
(ryc. 1a i 1b). 

Inspekcja Handlowa sprawdza, czy dostępne na polskim rynku produkty ekologiczne 
spełniają te wymogi. W czwartym kwartale 2013 r. Inspekcja Handlowa skontrolowała 
jakość i oznakowanie wyrobów pochodzących z rolnictwa ekologicznego [8], w ilości  
980 partii, kwestionując aż 219 (22%). Niestety, co piąty produkt ekologiczny w Polsce  
nie spełnia norm Unii Europejskiej, tzn. albo jest źle oznakowany, albo zawiera za mało 
składników wyprodukowanych naturalnymi metodami. Producenci oraz handlowcy 
muszą się liczyć z karami oraz z utratą zaufania wśród klientów. 
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Ryc. 1a – znak rolnictwa ekologicznego do 2010 roku i 1b – nowy znak rolnictwa ekologicznego UE 

               

                           1a                                                                          1b 

Źródło: https://blogrolniczy.wordpress.com  oraz  http://www.konsumentalista.pl (dostęp: 10.11.2015). 

 
Celem artykułu jest przedstawienie, w części wstępnej, istoty rolnictwa ekolo- 

gicznego oraz jakości produktów żywnościowych pochodzących z tego rodzaju upraw,  
w porównaniu z żywnością z rolnictwa konwencjonalnego, a także stanu i perspektyw 
rozwoju produkcji metodami ekologicznymi. Część empiryczna obejmuje analizę 
wyników badań preferencji konsumenckich w zakresie motywów zakupu oraz kon-
sumpcji żywności ekologicznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego,  
na przykładzie powiatu łańcuckiego. 

2. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce 

Na podstawie danych statystycznych za lata 2003–2012 można stwierdzić, że  
w Polsce systematycznie rozwijało się rolnictwo ekologiczne, czego dowodem była 
zwiększająca się liczba gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych serwujących 
ekologiczne produkty żywnościowe. W 2003 r. liczba gospodarstw ekologicznych  
w Polsce wynosiła 2286, natomiast w 2004 r. kontrolą objętych było już 3760 gospo- 
darstw o powierzchni 82 730 ha. 

Spośród wszystkich 23 847 producentów ekologicznych w 2011 r., najwięcej 
prowadziło działalność na terenie województw: zachodniopomorskiego (3090), 
warmińsko-mazurskiego (3040) oraz podlaskiego (2449). Łącznie producenci ekolo- 
giczni z wymienionych województw stanowili 36,0% liczby wszystkich producentów 
ekologicznych w Polsce [6]. Podobnie w 2012 r. najwięcej ekologicznych gospodarstw 
rolnych odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (3803), zachodnio-
pomorskim (3600) i podlaskim (2932). 

Na rycinie 2 przedstawiono liczbę gospodarstw ekologicznych w Polsce w 2012 r.,  
z podziałem na województwa [6]. 
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Ryc. 2. Dane statystyczne dotyczące rolnictwa ekologicznego według województw 

 

Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011–2012, GIJHARS,  
Warszawa 2013 (dostęp: 10.11.2015) 

 
Zgodnie z danymi dostępnymi w ramach EUROSTAT w 2012 r. Polska znajdo- 

wała się na trzecim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby gospodarstw 
ekologicznych. Na pierwszym miejscu znajdowały się Włochy – 43 852 gospodarstwa  
w systemie rolnictwa ekologicznego, a na drugim Hiszpania 30 462 gospodarstwa.  
Tuż za Polską były takie kraje, jak: Francja – 24 425 gospodarstw, Grecja 23 433,  
Niemcy – 23 032 i Austria – 21 843. 

Na koniec 2013 r. liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła 26 598, o po- 
wierzchni blisko 669 970 ha i był to około 1% wzrost powierzchni i około 3% wzrost  
liczby gospodarstw w stosunku do 2012 r. Na przestrzeni lat 2003–2013 liczba ta  
wzrosła ponad 11-krotnie [7]. W Polsce udział rolnictwa ekologicznego w całkowitej 
powierzchni upraw rolnych w 2002 r. wynosił zaledwie około 0,3%, podczas gdy  
średnia w państwach „Starej Unii” wynosiła 3,3%. Obecnie powierzchnia objęta  
uprawami ekologicznymi wynosi ok. 4% całej powierzchni użytkowanej rolniczo  
w Polsce. Największa powierzchnia użytkowana ekologicznie w 2013 r. znajdowała  
się w województwach: zachodniopomorskim (143 648,2 ha), warmińsko-mazurskim  
(140 845,3 ha) oraz podlaskim (63 599,4 ha). 

Z informacji zawartych w Raporcie IJHARS o stanie rolnictwa ekologicznego  
w Polsce w latach 2013–2014, który został opracowany na podstawie danych otrzy- 
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manych przez IJHARS od jednostek certyfikujących, danych EUROSTAT oraz danych 
własnych IJHARS [10], wynika, że pod koniec 2014 r. po raz pierwszy od czasu, gdy  
w 2004 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, odnotowano spadek liczby producentów 
żywności ekologicznej oraz zmniejszenie powierzchni użytków rolnych, na których 
stosowane były ekologiczne metody produkcji. Według stanu na dzień 31 grudnia  
2014 r., w Polsce działalność prowadziło 25 427 producentów ekologicznych, tj. o 1666 
mniej (6,1%), niż w 2013 r. – 27 093 producentów ekologicznych (wykres 1). Naj- 
większy spadek liczby gospodarstw ekologicznych odnotowano w województwach 
małopolskim (o 456 mniej), podkarpackim (o 269) oraz świętokrzyskim (o 212).  
Jedynie w województwie podlaskim wzrosła liczba producentów ekologicznych o 30 
gospodarstw (w porównaniu z 2013 r.) [10]. 
 

Wykres 1. Liczba producentów ekologicznych w Polsce w latach 2004–2014 

 

Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/ (dostęp: 18.11.2015) 

 
Zdecydowana większość producentów ekologicznych w Polsce to ekologiczni 

producenci rolni (wykres 2). 
 

Wykres 2. Liczba ekologicznych producentów rolnych w Polsce w latach 2004–2014 

 

Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/ (dostęp: 18.11.2015) 

 
W latach 2013–2014 stanowili oni około 98% wszystkich producentów. Produ- 

cenci ekologiczni prowadzący działalność w zakresie, m.in.: przetwórstwa produktów 
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ekologicznych, produkcji wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i nasion, 
wprowadzania na rynek produktów ekologicznych importowanych z państw trze- 
cich, pszczelarstwa i innych, stanowili łącznie tylko 2% wszystkich producentów 
ekologicznych, zarówno w 2013 r., jak też w 2014 r. [10]. W 2013 r. powierzchnia  
użytków rolnych, na których prowadzona była produkcja ekologiczna, stanowiła ok.  
4,6% wszystkich użytków rolnych w Polsce (wykres 3), natomiast w 2014 r. udział  
ten wynosił ok. 4,5% [10]. 
 

Wykres 3. Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce w latach 2004–2014 (w tys. ha) 

 
Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/ (dostęp: 18.11.2015) 

 
W 2013 r. łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce wynosiła 

669 969,4 ha, natomiast w 2014 r. łączna powierzchnia użytków rolnych, na których 
prowadzona była produkcja ekologiczna, wynosiła 657 902,1 ha, czyli zmniejszyła  
się o ok. 1,8%, w stosunku do 2013 r. 

W okresie 2003–2013 średnia wielkość gospodarstwa ekologicznego nie zmieniała  
się istotnie – wahała się od 20,71 ha do 25,19 ha. W latach 2010–2013 średnia wielkość 
gospodarstwa ekologicznego utrzymywała się na poziomie około 25 ha, przy średniej 
krajowej ok. 10 ha dla gospodarstw konwencjonalnych. W 2012 r. średnia wielkość 
ekologicznego gospodarstwa w Polsce była zróżnicowana regionalnie i wahała się od  
10,01 ha w województwie małopolskim do 42,59 ha w województwie wielkopolskim. 
Relatywnie mniejsze gospodarstwa występują w Polsce południowo-wschodniej (np.  
woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), największe natomiast w północnej  
i północno-zachodniej części Polski (np. woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, 
lubuskie, pomorskie) [9]. 

W 2013 r. największy odsetek, tj. 35,8% powierzchni ekologicznych użytkowanych  
w Polsce stanowiły uprawy roślin na paszę, następnie łąki i pastwiska (30,2%) użytków 
rolnych [10]. Grunty pod zbożami zajmowały 18,4% ekologicznych użytków rolnych. 
Pozostałe grupy upraw zajmowały łącznie 15,6% ekologicznych użytków rolnych. 

Pochodną wzrostu tego sektora rolnictwa jest wzrost liczby jednostek certyfiku- 
jących odpowiedzialnych za kontrolę i certyfikację. W 2013 i 2014 r. takie kontrole 
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przeprowadzało 10 upoważnionych jednostek certyfikujących [9]. Szybki rozwój  
sektora rolnictwa ekologicznego znajduje odzwierciedlenie również we wzroście  
podaży wysokojakościowych produktów rolnictwa ekologicznego. 

Pomimo spadku ogólnej liczby producentów ekologicznych i ogólnej powierzchni 
upraw ekologicznych, w 2014 r. odnotowano wzrost liczby przetwórni ekologicznych  
o 77, tj. z 407 w 2013 r. do 484 w 2014 r. [10]. Liczba przetwórni w 2004 r. wynosiła  
55 (wykres 4). 
 

Wykres 4. Liczba przetwórni ekologicznych w Polsce w latach 2004–2014 

 
Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/ (dostęp: 18.11.2015) 

 
W okresie 2003–2013 liczba przetwórni ekologicznych wzrosła ponad 18-krot- 

nie, od 22 w 2003 r. do 407 w 2013 r. W 2013 r. najwięcej przetwórni ekologicznych  
było w województwach: mazowieckim (78), wielkopolskim (53) oraz lubelskim (45). 
Łączna liczba przetwórni z wymienionych województw stanowiła 43,2% ogólnej  
liczby przetwórni ekologicznych w Polsce [9]. 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że liczba przetwórni ekologicznych w Polsce 
jest bardzo niska, w porównaniu do liczby przetwórni ekologicznych w krajach Europy 
Zachodniej. Dla przykładu w 2012 r. w Niemczech liczba przetwórni wynosiła 9183,  
we Francji – 8957, we Włoszech – 5873, w Hiszpanii – 90, w Wielkiej Brytanii – 2052  
oraz w Holandii – 1035 [6]. Najwięcej przetwórni ekologicznych prowadzących dzia-
łalność w Polsce w 2012 r. zajmowało się przetwórstwem owoców i warzyw – 31,60%  
oraz produkcją związaną z przemiałem zbóż – 23,6%. Zdecydowanie mniejszy był  
udział przetwórstwa kawy i herbaty – 5%, mięsa – 7% oraz mleka – 4,7%. Produkcją 
innych artykułów rolno-spożywczych (np. kakao, czekolada czy wyroby cukiernicze) 
zajmowało się 24,8% przetwórni [9]. 

W województwie podkarpackim w 2011 r. było 2079 producentów ekologicznych 
ogółem i 20 przetwórni, natomiast w 2012 r. odnotowano spadek liczby gospodarstw  
i przetwórni do poziomu, odpowiednio: 1971 i 18 [6]. Podobną tendencję odnotowa- 
no w przypadku liczby producentów rolnych ogółem, z gruntami po zakończonym 
okresie konwersji i w okresie konwersji, co sytuowało województwo podkarpackie  
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na 8 miejscu w kraju. Nastąpił również spadek powierzchni ekologicznych użytków 
rolnych z 32 358 ha (2011 r.) do 30 381 ha (2012 r.). 

Udział producentów ekologicznych w województwie podkarpackim, w stosun- 
ku do producentów ekologicznych w Polsce, w latach 2007–2012 zmniejszył się  
z poziomu 13,21% do 7,47%. Podobnie udział powierzchni ekologicznych użytków 
rolnych w województwie, w stosunku do powierzchni ekologicznych użytków rolnych  
w Polsce, w latach 2007–2012, obniżył się z poziomu 9,41% do 4,59% [6]. W 2013 r.  
liczba producentów ekologicznych w województwie podkarpackim wynosiła 1780 
(wykres 5), natomiast w 2014 r. nastąpił spadek liczby producentów do poziomu  
1511, czyli nastąpił spadek o ok. 15% [10]. 

 

Wykres 5. Producenci ekologiczni w województwie podkarpackim w latach 2013–2014 

 
Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/ (dostęp: 18.11.2015) 

 
Podobną sytuację odnotowano w zakresie wielkości powierzchni ekologicznych 

użytków rolnych (wykres 6). W 2014 r. powierzchnia użytków rolnych objętych gospo-
darowaniem metodami ekologicznymi wynosiła 23 509,74 ha, natomiast w 2013 r. 
powierzchnia ta wynosiła 29 505,62 ha (spadek wyniósł ok. 21%) [10]. 
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Wykres 6. Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w województwie podkarpackim  
w latach 2013–2014 

 

Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/ (dostęp: 18.11.2015) 

 
Należy zatem stwierdzić, że tempo rozwoju tego rodzaju rolnictwa nieznacznie 

osłabło, w porównaniu z ubiegłymi latami. Nieco prężniej rozwija się rynek konsumenc- 
ki oraz sieć punktów sprzedaży wyrobów ekologicznych, zwłaszcza jest to widoczne  
w nowo powstających galeriach handlowych. Widoczne na rynku podkarpackim są 
głównie kozie sery, soki owocowe oraz wyroby piekarnicze. Należy jednak zaznaczyć,  
że w sytuacji braku zainteresowania wyrobami ekologicznymi ze strony konsumen- 
tów, znacznie gorzej wyglądałaby sytuacja w sektorze produkcji i przetwórstwie tego 
rodzaju surowców i produktów. 

Województwo podkarpackie stanowi dobre miejsce dla rozwoju rolnictwa ekologicz-
nego ze względu na specyfikę przyrodniczą i społeczną, opartą na wykorzystaniu praw 
rządzących przyrodą, bez używania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków 
ochrony roślin [4]. Szczególne znaczenie ma to na terenach chronionych, cennych 
przyrodniczo, jakie stanowią duży udział w powierzchni województwa i podkreślają  
jego wyjątkową atrakcyjność. Sprawia to fakt, że niemalże połowa województwa  
objęta jest ochroną przyrody w różnych jej formach. 

Zapotrzebowanie na ekologiczną żywność w Polsce będzie się powiększać,  
w związku z czym, szczególnie dla małych i większych firm, ważną rolę odgrywać  
będzie przetwórstwo ekologiczne. Trend na ekologiczną żywność rozprzestrzenił  
się na cały świat, a w szczególności w krajach wysoko rozwiniętych, o zamożnych 
społeczeństwach. Częściej uwagę konsumentów zwraca również bezpieczeństwo 
żywności, a to może zapewnić certyfikowana żywność ekologiczna. 
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3. Badania świadomości konsumentów w zakresie  
zakupu żywności ekologicznej 

3.1. Metodyka i materiał do badań 

Podjęto próbę oceny świadomości mieszkańców powiatu łańcuckiego na temat 
znajomości i preferencji w zakupie produktów ekologicznych. Metodą pozyskania 
informacji, na temat zachowań respondentów na rynku żywności ekologicznej, był 
anonimowy kwestionariusz ankiety. Kwestionariusze zostały rozprowadzone wśród 
klientów, którzy zaopatrują się w żywność wysokiej jakości w sieciach handlowych  
lub bezpośrednio u producentów. Łącznie rozprowadzono 150 sztuk kwestionariuszy 
ankiet, zawierających 15 pytań, w większości o charakterze zamkniętym oraz 8 pytań  
z metryczki. Założeniem badań była ocena preferencji konsumentów w wieku od 30 
do 50 lat, natomiast dobór próby badawczej był nielosowy. 

Badania przeprowadzone zostały w okresie wrzesień–październik 2014 r. na  
terenie miasta Łańcuta i okolicznych miejscowości. Spośród rozpowszechnionych 
kwestionariuszy ankiet zebrano 96 prawidłowo wypełnionych. Pierwsze trzy pytania 
miały charakter sprawdzający wiedzę oraz zainteresowanie zakupami żywności ekolo-
gicznej w dłuższym okresie. Pozwoliły one na wyeliminowanie, aż 34 „przypadkowych” 
respondentów, dokonujących zakupów sporadycznie, natomiast do szczegółowej  
analizy przyjęto 62 kwestionariusze poprawnie i w pełni uzupełnione. Respondenci,  
w przypadku niektórych pytań, mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi, dlatego  
też nie zawsze wyrażone w procentach wartości (przedstawione w tabelach) sumują  
się do 100, podobnie jak wartości bezwzględne nie sumują się do 62. 

Dokonując ogólnej charakterystyki respondentów, z wykorzystaniem kryteriów 
zamieszczonych w metryczce, stwierdzono, że większość ankietowanych osób sta- 
nowiły kobiety (79%), natomiast mężczyźni stanowili 21% ogółu badanych. Wiek  
został ściśle określony (30–50 lat), przy czym najliczniejszą grupę stanowiły osoby  
w wieku 41–45 lat (35,4%) oraz w wieku 46–50 (30,6%). Pozostałe 44% respondentów 
stanowiły osoby w wieku 40 lat i poniżej. Przeważająca część badanych deklarowała 
wykształcenie średnie (66,1%), wyższe posiadało 22,6%, zawodowe – 11,3%, nie było  
osób z podstawowym wykształceniem. 

W większości respondentami byli mieszkańcy wsi (53,3%) oraz mieszkańcy mia- 
sta do 50 tys. mieszkańców (33,8%), zamieszkujący gospodarstwa domowe w ilości  
4 osób i więcej (46,7%), 3 osób (29,2%), 2 osób (20,9%), a także jednoosobowo (3,2%).  
W 70,9% przypadków były to osoby pracujące, które oceniały swoją sytuację materialną 
jako dobrą (56,5%), średnią (33,8%), bardzo dobrą (8,1%) oraz złą (1,6%). Średnie 
miesięczne dochody brutto w gospodarstwie domowym badani szacowali w większo- 
ści na poziomie 3000–5000 zł (33,9%) oraz 2000–3000 zł (30,7%). Mniejszą grupę  
stanowiły osoby z dochodami w przedziale 1000–2000 zł (20,9%), natomiast dochody 
gospodarstwa domowego wynoszące poniżej 1000 zł deklarowało tylko 1,6% osób. 
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3.2. Wyniki badań i ich analiza 

Podstawowym celem badania była ocena wiedzy i świadomości w zakresie rol- 
nictwa ekologicznego, a przede wszystkim preferencji w zakupie i konsumpcji żyw- 
ności produkowanej metodami ekologicznymi. Respondenci w pierwszych trzech 
pytaniach zostali poproszeni o podzielenie się wiedzą na temat rolnictwa i żywności 
ekologicznej oraz częstotliwości dokonywanych zakupów. Spośród 96 pozyskanych 
kwestionariuszy 64,5% pochodziło od osób, które potwierdziły dobrą znajomość  
tego zagadnienia, natomiast aż  35,5% osób zaliczono do grupy tzw. przypadkowych  
i sporadycznych klientów oraz konsumentów żywności ekologicznej. Dalsza analiza 
wyników badań opracowana została na podstawie 62 kwestionariuszy ankiet, które 
zostały poprawnie i w pełni uzupełnione. 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące głównych barier w częstych zakupach żyw- 
ności ekologicznej respondenci wymieniali takie czynniki, jak: wysoka cena (81,2%),  
zbyt mała różnorodność asortymentu (37,5%), mała trwałość produktu (31,3%),  
trudny dostęp (18,7%) oraz mało smaczna (12,5%). Ponadto konsumenci wykazywali  
w odpowiedziach ograniczone zaufanie do producenta (12,5%) oraz zbyt ograniczony 
dostęp do informacji o miejscach jej sprzedaży (6,3%). Żadna z ankietowanych osób  
nie zaznaczyła odpowiedzi, że jest mało estetyczna. 

Respondentów pytano o motywy wyboru żywności ekologicznej, w odróżnieniu  
od zakupu konwencjonalnych produktów, dla tych samych grup artykułów spożyw-
czych. Większość badanych (35,5%) podała motyw zdrowotny, a były to głównie  
osoby w wieku 41 do 45 lat. 27,4% badanych wskazało, że żywność ekologiczna jest 
bezpieczniejsza od konwencjonalnej ze względu na brak zawartości dodatków che-
micznych. 19,4% decyduje się na żywność ekologiczną ze względu na lepszy smak,  
9,7% zwróciło uwagę na świeżość produktów ekologicznych, natomiast 8,1% osób 
wybrało inne motywy zakupu, m.in. związane z ochroną przyrody, a także pozytywną 
rekomendacją ze strony znajomych. 

Kolejne pytanie dotyczyło informacji żywieniowej umieszczanej na produkcie,  
w tym jej składu chemicznego. Największa grupa osób (40,3%) przyznała, że czasami 
zwraca uwagę na taką informację, a w większości były to osoby z wykształceniem 
średnim. Duża część, bo 33,9% respondentów w ogóle nie zwraca uwagi na etykietę  
ze składem, natomiast 25,8% ankietowanych „zawsze” przywiązuje dużą wagę do  
tego typu informacji. 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące częstotliwości robienia zakupów żywności 
ekologicznej 37,1% respondentów odpowiedziało, że kupuje ją raczej sporadycznie. 
Zazwyczaj były to osoby, które wykazały miesięczne dochody gospodarstwa do- 
mowego w granicach 1000–2000 zł. Niewiele mniej, bo 33,9% osób zadeklarowało 
regularne zakupy żywności ekologicznej (głównie ankietowani o średnim dochodzie  
3000–5000 zł), natomiast zakupów kilka razy w tygodniu dokonuje 16,1% osób,  
a najmniej bo 12,9% respondentów pojawia się w sklepach z żywnością ekologiczną  
raz w tygodniu. 
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W pytaniu dotyczącym określenia, które produkty ekologiczne kupują najczęściej, 
duża grupa badanych (38,7%) deklarowała produkty z grupy nabiału. Jajka oraz owo- 
ce nabywane były przez respondentów na poziomie stanowiącym po równo 30,6%  
ogółu badanych osób. Warzywa nabywa 29,0% konsumentów, pieczywo 25,8%, inne 
produkty zbożowe 20,9% (np. makarony, kasze), a mięso i wędliny – 14,5%. Soki  
owocowe i warzywne kupowało 9,7% ogółu respondentów (tab. 1). 
 

Tab. 1. Produkty ekologiczne kupowane najczęściej 

Produkt N % 

Nabiał 24 38,7 

Jaja 19 30,6 

Owoce 19 30,6 

Warzywa 18 29,0 

Pieczywo 16 25,8 

Inne produkty zbożowe 13 20,9 

Mięso i wędliny 9 14,5 

Soki 6 9,7 

Źródło: Opracowanie własne  

 
W odpowiedzi na pytanie, gdzie najczęściej respondenci dokonują zakupu żywności 

ekologicznej, największa grupa osób (51,6%) podała, że kupuje produkty rolnictwa 
ekologicznego na targu i bazarze u znanych producentów. Były to przede wszystkim 
osoby w wieku 41–45 lat i stanowiły oni 27,4% osób, które wybrały taką odpowiedź.  
Duża grupa (29,0%) podała, że kupuje bezpośrednio u producenta, w gospodarstwie 
posiadającym certyfikat rolnictwa ekologicznego. W supermarketach zaopatruje się  
w żywność ekologiczną 11,3% badanych osób, 6,5% preferuje zakupy przez Internet  
z dostawą do domu, natomiast najmniejszy odsetek, bo 1,6% wybiera sklep z żyw- 
nością ekologiczną położony na osiedlu w miejscu zamieszkania. 

W pytaniu dotyczącym wysokości ceny produktów rolnictwa ekologicznego,  
połowa z respondentów (50%), zdecydowanie wybrała odpowiedź „tak”, to znaczy,  
że jest za droga. Były to osoby, których średni miesięczny dochód w gospodarstwie 
domowym wynosi 2000–3000 zł brutto (38,4% ogółu badanych). Liczna grupa osób  
(40,3%) nie miała zdania na ten temat, natomiast 9,7% ogółu klientów uznała, że  
żywność ekologiczna nie jest za droga w stosunku do jej jakości i wartości pokarmowej. 

Konsumentów zapytano, jakie w ich opinii wymagania powinna spełniać żywność 
ekologiczna. Zdania były bardzo podzielone. Ponad jedna czwarta badanych (25,8%) 
stwierdziła, że najważniejsze jest to, aby żywność ekologiczna wyprodukowana  
była w sposób naturalny. Ważnym czynnikiem dla wielu ludzi jest fakt, że podczas  
jej produkcji nie stosuje się nawozów sztucznych, które obniżają jakość zdrowotną 
żywności (22,6%). 17,7% wybrało odpowiedź „nieszkodliwa dla zdrowia”, jako naj-
bardziej istotną. Równo po 14,5% osób wskazało, że produkty ekologiczne powinny  
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być bogate w składniki odżywcze oraz powinny być mało przetworzone, z krótkim 
terminem przydatności do spożycia. 4,8% ankietowanych wybrało odpowiedź „inne”, 
używając określeń, że „powinna smakować” oraz „powinna być lepiej oznakowana”. 

W pytaniu dotyczącym głównych kryteriów, jakimi kierują się respondenci przy 
wyborze żywności ekologicznej, można było zaznaczyć tylko dwie odpowiedzi. Naj- 
więcej kupujących, bo aż 66,1% zaznaczyło element, jakim jest „cena” produktów 
ekologicznych. Innymi często wybieranymi odpowiedziami była „data ważności” 
 – (29%), „bezpieczeństwo” (27,1%) oraz „oznakowanie” (22,6%). Stosunkowo małe 
znaczenie miały dla badanych takie cechy, jak: nazwa producenta, od którego pochodzi 
żywność (12,9%), wygląd produktu (11,3%), a także inne elementy, takie jak rodzaj 
opakowania czy region, z którego pochodzi żywność (9,7%). Równo po 8,1% konsu-
mentów zaznaczyło odpowiedzi „zapach” i „wartość odżywcza”, natomiast najmniej  
osób wybrało odpowiedź skład produktu (4,8%), jako element mający wpływ na wybór 
żywności ekologicznej (tab. 2). 
 

Tab. 2. Kryteria, jakimi kierują się konsumenci przy wyborze żywności ekologicznej 

Wyszczególnienie N % 

Cena 41 66,1 

Data ważności 18 29,0 

Bezpieczeństwo 17 27,4 

Oznakowanie 14 22,6 

Producent 8 12,9 

Wygląd 7 11,3 

Wartość odżywcza 5 8,1 

Zapach 5 8,1 

Skład produktu 3 4,8 

Inne 6 9,7 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Kolejne pytanie dotyczyło oceny wpływu jakości żywienia na stan zdrowia.  

Większość osób odpowiedziała, że sposób odżywiania się oraz jakość żywności mają 
„duży” wpływ na stan zdrowia i było to 38,7% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  
Były to w większości osoby z wykształceniem wyższym (36% spośród ogółu bada- 
nych). 30,6% badanych nie miało zdania na ten temat, 17,7% odpowiedziało, że ma 
„bardzo duży” wpływ na zdrowie człowieka, 9,7% uznało, że jakość żywności ma  
„małe” znaczenie, natomiast najmniej osób zaznaczyło odpowiedź „bardzo mały”  
wpływ, bo tylko 3,2% ogółu. 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące opinii na temat, czy w przyszłości żywność 
ekologiczna może całkowicie lub w dużym stopniu zastąpić żywność konwencjonalną, 
najwięcej osób uznało, że najbliższe kilka, a nawet kilkadziesiąt lat „zdecydowanie nie 
przyniesie” większych zmian i żywność ekologiczna nie zastąpi żywności konwencjo- 
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nalnej (38,7%). Na zbliżonym poziomie (35,5%) pojawiła się odpowiedź „raczej nie”, 
natomiast 22,6% badanych nie miało zdania na ten temat. Wśród grupy badanych  
znalazły się pojedyncze osoby (3,2%), które były przekonane, że żywność ekologicz- 
na w niedalekiej przyszłości całkowicie zastąpi na rynku żywność produkowaną na  
skalę przemysłową. 

W pytaniu dotyczącym źródeł, z jakich respondenci czerpią informacje na temat 
żywności ekologicznej najczęściej pojawiały się odpowiedzi związane z przekazem 
informacji promocyjnej przez mass media, czyli radio i telewizję (35,5%). Odpowiedzi 
takiej udzieliły głównie osoby w wieku 46–50 lat. W dalszej kolejności wymieniono 
Internet (22,6%), prasę (17,7%), a także informacje uzyskiwane od rodziny czy zna- 
jomych (16,1%). Kilka ankietowanych osób korzysta z innego źródła informacji niż 
uprzednio wymienione, np. od osób sprzedających produkty ekologiczne bezpośrednio  
ze swoich gospodarstw (8,1%). 

W ostatnim pytaniu poproszono ankietowanych o wyrażenie opinii ta temat tego,  
czy w Polsce zachodzi potrzeba promowania żywności ekologicznej. Bardzo duża grupa 
badanych zdecydowanie uważa, że jest to bardzo potrzebne działanie (67,7%). Ponad 
jedna czwarta respondentów nie wyraziła zdania na ten temat (25,8%), natomiast  
najmniej osób (6,5%) uznało, że w Polsce nie ma potrzeby wprowadzania większej  
ilości akcji promujących produkty ekologiczne. 

3.3. Podsumowanie wyników badań i wnioski 

Przeprowadzone badania, których wyniki zostały przedstawione powyżej, miały  
na celu określenie poziomu świadomości konsumentów na temat żywności ekolo- 
gicznej oraz uzyskanie informacji na temat preferencji w jej zakupie i konsumpcji. 

Ponad trzy czwarte respondentów stanowiły kobiety, głównie w wieku 41–45  
lat o wykształceniu średnim. Ponad połowa badanych to osoby mieszkające na wsi,  
w większości pracujące (70,9%), które swoją sytuację materialną oceniają jako dobrą 
(56,5%). Statystyczny badany mieszkał w gospodarstwie domowym składającym się  
z 4 i więcej osób (46,7%), o średnich miesięcznych dochodach brutto z gospodarstwa 
domowego 3000–5000 zł (33,9%). 

Wybór żywności ekologicznej zamiast konwencjonalnej spowodowany był głównie 
czynnikami zdrowotnymi, lepszym smakiem, brakiem dodatków chemicznych oraz  
ich świeżością. Niewiele osób kupujących żywność ekologiczną zwraca uwagę na skład 
produktu, który jest wyszczególniony na etykiecie. 

Częstotliwość zakupu żywności ekologicznej zależy od upodobań konsumentów  
oraz często od możliwości finansowych. Ponad 37% kupuje produkty ekologiczne 
sporadycznie, zwykle osoby o średnim miesięcznym dochodzie 2000–3000 zł, nato- 
miast prawie 34% dokonuje zakupu regularnie (osoby o dochodzie 3000–5000 zł). 
Nieliczna grupa badanych dokonuje zakupu żywności ekologicznej raz w tygodniu. 
Większość respondentów wyraziła opinię, że żywność ekologiczna jest zbyt droga  
w stosunku do możliwości finansowych polskiego społeczeństwa. W porównaniu  
z żywnością konwencjonalną różnice cenowe są bardzo duże, dlatego też często wielu 
konsumentów nie stać na tego rodzaju produkty. 
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Do produktów ekologicznych najczęściej kupowanych przez respondentów należą 
produkty nabiałowe (mleko, sery), a także jajka, owoce, warzywa, pieczywo oraz pro-
dukty zbożowe, jak kasze, makarony itp. Naturalny smak, oraz pewność co do składu 
produktu zachęcają konsumentów również do zakupu ekologicznych wędlin, a także 
aromatycznych naturalnych soków. 

Ponad 51% opiniodawców kupuje żywność ekologiczną na targu, pozostali naby- 
wają tego typu produkty bezpośrednio u producenta, w supermarketach oraz przez 
Internet. Nieliczne osoby kupują żywność ekologiczną w sklepach specjalistycznych  
oraz na osiedlach mieszkaniowych. Powodem małej liczby osób kupujących produkty  
w sklepach specjalistycznych z żywnością ekologiczną jest problem związany z małą 
liczbą takich placówek w powiecie łańcuckim. 

Najważniejszymi wskazywanymi cechami żywności ekologicznej był naturalny  
i tradycyjny sposób jej wytwarzania (25,8%), brak w surowcach do produkcji nawozów 
sztucznych, bogata w składniki odżywcze, mało przetworzona, o krótkim terminie 
przydatności do spożycia, a przede wszystkim nieszkodliwa dla zdrowia. Innymi ce-
chami branymi pod uwagę przy zakupie żywności jest bezpieczeństwo, oznakowanie, 
nazwa producenta, a także wygląd. 

W opinii ankietowanych wysoka jakość produktów ekologicznych jest czynnikiem 
mającym duży wpływ na zdrowie człowieka (38,7%), natomiast zaskakujące jest to,  
że duża część respondentów nie ma przekonania, co do wyższej jakości i zdrowotności 
tego rodzaju produktów. Wiąże się to m.in. z brakiem zaufania do producentów, na  
co wskazywali respondenci w odpowiedziach. 

Zdecydowana większość badanych czerpie informacje o wyrobach ekologicznych  
z mediów, tj. głównie z telewizji i radia (po ok. 35,5%). Ponadto z Internetu i prasy,  
a także jest to informacja pochodząca od najbliższych członków rodziny i znajomych. 
Zdecydowana większość respondentów (67,7%) jest zdania, że istnieje potrzeba pro-
wadzenia intensywnych akcji promujących żywność ekologiczną, co może przyczynić  
się do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat jej walorów zdrowotnych  
oraz zachowania jakości środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności. 

Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować kilka wniosków: 

1. Żywność ekologiczna staje się coraz bardziej doceniana przez polskich konsumen- 
tów, zwłaszcza wśród osób z wyższymi dochodami, o wykształceniu wyższym  
i średnim. 

2. Wzrasta ilość konsumentów kupujących żywność ekologiczną regularnie, wybierają 
oni najczęściej produkty z nabiału, pieczywo i soki. Dużą popularnością cieszą  
się także owoce, warzywa i jajka. 

3. Produkty ekologiczne oceniane są przez respondentów bardzo pozytywnie, gdyż  
w ich opinii mają duży wpływ na zdrowie, a rolnictwo ekologiczne przyczynia się  
do ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności. 

4. Główną barierą zakupu produktów ekologicznych jest ich wysoka cena, mniejsza 
trwałość i krótki termin przydatności do spożycia. 
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5. Wzrost sprzedaży i spożycia żywności ekologicznej możliwy jest poprzez prowa-
dzenie intensywnej promocji, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik  
oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa. 

4. Zakończenie 

Polska nie należy do krajów dominujących w ekologicznej produkcji rolniczej,  
ale potencjał zastosowania tej metody produkcji żywności w naszym rolnictwie jest 
olbrzymi i w małym stopniu wykorzystany. Potencjał ten wynika głównie z kultywo-
wanych tradycji rolniczych, z dużych zasobów siły roboczej na obszarach wiejskich, 
tkwiących w gospodarstwach rodzinnych, czystości środowiska przyrodniczego,  
w tym glebowego, różnorodności krajobrazu [4], wzrastającej świadomości ekolo- 
gicznej konsumentów oraz z ciągle niewykorzystanych możliwości eksportu polskich 
przetworów rolno-spożywczych. 

W latach 2003–2013 powierzchnia użytków ekologicznych wzrosła 11-krotnie  
i stanowi obecnie ok. 3,5% całej powierzchni użytkowanej rolniczo w Polsce, co  
świadczy, że tego typu rolnictwo systematycznie się rozwijało. Niestety, w 2014 r. 
stwierdzono zmniejszoną liczbę gospodarstw ekologicznych oraz powierzchnię upraw  
z zastosowaniem metod ekologicznych, w porównaniu z 2013 r., co można wiązać, 
prawdopodobnie, ze wzrostem unijnych wymagań jakościowych oraz malejących 
środków pomocowych dla tego typu działalności rolniczej. 

Małe i średnie gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej, w tym ekologiczne gospo-
darstwa rodzinne, powinny mieć zapewnioną przyszłość, bo są prowadzone zgodnie  
z koncepcją zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Powinny być wspierane 
przez politykę państwa, bo służą produkcji wysokiej jakości żywności, bezpiecznej  
dla zdrowia konsumenta i dają gwarancję zachowania bioróżnorodności gatunkowej  
w środowisku przyrodniczym. 

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej nasz kraj ma przed sobą nowe wyzwania  
i możliwości rozwoju, jednak by móc to wykorzystać, należy poznać, m.in. determi- 
nanty związane z zachowaniem konsumenta na rynku żywności [2]. Społeczeństwo  
jest świadome zalet spożywania żywności ekologicznej, jednak nie przekłada się to na 
wielkość popytu. Przyczyną tego jest problem, jakim jest cena wyrobów ekologicznych  
w stosunku do wysokości zarobków polskiego społeczeństwa. 

Rynek wyrobów ekologicznych ma jednak przed sobą przyszłość i szanse na 
zwiększenie swojego udziału na polskim i europejskim rynku żywności. Zachodzi  
jednak potrzeba ciągłego promowania rolnictwa ekologicznego, przy użyciu now- 
szych i ciekawszych metod przekazu, aby docierać do coraz większej liczby odbiorców  
i zwiększać ich świadomość w tym zakresie. 

Duża grupa rolników przekształca swoje gospodarstwa konwencjonalne na eko-
logiczne, a wiele programów europejskich wspiera ich rozwój. Dzięki takim zmianom 
powstają nowe miejsca pracy, ze względu na potrzebę zwiększonej ilości rąk do pracy  
w gospodarstwach ekologicznych oraz ograniczona zostaje emigracja młodych ludzi  
z obszarów wiejskich. 
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