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Członkowie zespołu badawczego2:
Jakub Jasiński - absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Studiował także Nauki Polityczne w Bolonii. Były dziennikarz ekonomiczny dziennika
Rzeczpospolita. Wieloletni pracownik ministerstwa rolnictwa. Autor licznych artykułów i publikacji
poświęconych jakości żywności oraz prawu własności intelektualnej dla sektora rolno-spożywczego.
Przez trzy lata, jako pracownik MSZ i radca ds. rolnych Ambasady RP w Rzymie, reprezentował
interesy polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego we Włoszech. Obecnie jest dyrektorem biura w
Kancelarii Prezydenta RP odpowiadającego m.in. za sprawy rolnictwa i rozwoju regionalnego, a także
współpracownikiem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
Sylwia Michalska - absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie
Warszawskim. Doktorat „Orientacje życiowe mieszkańców wsi a procesy przekształceń systemowych.
W poszukiwaniu linii społecznych napięć”, przygotowany pod kierunkiem prof. K. Szafraniec
obroniła na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest
pracownikiem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, a także Adiunktem na Wydziale
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Brała udział w międzynarodowych i
krajowych projektach badawczych, prezentowała referaty na konferencjach w kraju i zagranica - we
Francji, na Węgrzech, w Chinach, Czechach. Stypendystka Rządu Francuskiego w 2011.
Zainteresowania badawcze to style życia mieszkańców wsi, ubóstwo, marginalizacja, aspiracje
życiowe mieszkańców wsi, organizacje działające na terenach wiejskich, sytuacja kobiet wiejskich,
ekologia i rolnictwo ekologiczne.
Ruta Śpiewak - absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. W 2012 roku obroniła
doktorat zatytułowany: „Nowy model rozwoju wiejskiego w świadomości mieszkańców wsi na
przykładzie wybranego regionu”, na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2006 roku jest pracownikiem
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi m.in.:
Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa - FAPA, Fundacją Civis
Polonus. Zainteresowania badawcze to: przemiany społeczne na obszarach wiejskich, Wspólna
Polityka Rolna jako potencjalne narzędzie zmiany, zróżnicowanie rozwoju lokalnego i krótkie
łańcuchy żywnościowe.
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Wnioski i rekomendacje wyrażone w rozdziale V niniejszego raportu są osobistymi poglądami i propozycjami
autorów, a nie instytucji, z którymi są związani.
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Wprowadzenie
Zgodnie z definicją zawartą w przepisach unijnych, rolnictwo ekologiczne i produkcja
ekologiczna są „ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności,
łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności
biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących
dobrostanu

zwierząt

i

metodę

produkcji

odpowiadającą

wymaganiom

niektórych

konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych
i naturalnych procesów. Ekologiczna metoda produkcji pełni zatem podwójną funkcję
społeczną: z jednej strony dostarcza towarów na specyficzny rynek kształtowany przez popyt
na produkty ekologiczne, a z drugiej strony jest działaniem w interesie publicznym, ponieważ
przyczynia się do ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich.”3
Autorzy prezentowanego raportu zdecydowali skupić się na badaniu funkcji
prorozwojowej rolnictwa ekologicznego względem obszarów wiejskich. W tym kontekście
analizowany był wpływ tego sektora na sferę społeczno-ekonomiczną oraz instytucjonalną w
wymiarze lokalnym.
Inspiracją dla prezentowanych badań stała się zyskująca popularność na Zachodzie
Europy koncepcja Rynków Zakorzenionych (ang. Nested Market). Wydaje się, że termin
„rynek zakorzeniony”, który został niedawno zaproponowany przez europejskich socjologów
wsi (np. van der Ploeg, 2012), może być kategorią przydatną do analizowania możliwości
rozwojowych terenów wiejskich w Polsce. „Zakorzenienie” odnosi się do związku z regionem
i do silnego oparcia na zasobach endogenicznych danego obszaru.
O pojawieniu się rynku zakorzenionego możemy mówić, gdy na ściśle zdefiniowanym
terenie istnieje, a jednocześnie jest lub zaczyna być dostrzegany i doceniany pewien
szczególny rodzaj produktu, który może stać się podstawą rozwoju oraz przyczynkiem
i powodem do nawiązywana współpracy wśród lokalnych producentów i wytwórców.
Poprzez ten proces – waloryzacji danego produktu i współpracy na rzecz jego jak najlepszego
wykorzystania - mieszkańcy danego obszaru zyskują możliwość zwiększania i uzupełniania
swoich dochodów, poprawiają jakość życia, w szczególności za sprawą nawiązywania

3

Preambuła do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91
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i budowania relacji z sąsiadami, współpracy, budowania poczucia bezpieczeństwa (także
finansowego) i zacieśniania lokalnych więzi.
Aby mógł powstać i rozwijać się rynek zakorzeniony, kluczowe jest wykreowanie,
odnalezienie lub „odświeżenie” produktu silnie powiązanego z danym obszarem i w jakiś
sposób stanowiącego silny wyróżnik terenu. Rynek zakorzeniony tworzy się właśnie wokół
jednego lub grupy charakterystycznych dla określonego obszaru produktów, dla których
podstawową cechą jest wysoka jakość – taki produkt lub produkty w prezentowanym badaniu
nazywane są, za autorami przywoływanej koncepcji, wspólnym zasobem dóbr (ang. Common
Pool Resources).
Wspólnym zasobem może być przykładowo zarówno wysokiej jakości produkt
żywnościowy (najczęściej zarządzany przez zrzeszonych producentów lub ich organizacje),
jak też wyjątkowy krajobraz o specyficznych cechach, dzięki którym obszar ten jest
rozpoznawany, doceniany przez turystów i traktowany jako ciekawe miejsce do zwiedzenia.
Dla funkcjonowania rynków zakorzenionych niezbędne są relacje między zespołem
producentów, wspomnianym produktem oraz konkretną, świadomą grupą konsumentów.
Można powiedzieć, że to właśnie te relacje, oparte o zarządzanie i wykorzystanie wspólnego
zasobu dóbr, stanowią o sile i sukcesie rynku zakorzenionego. Aby jednak mówić o istnieniu
tego ostatniego konieczne jest ponadto, aby wszystkie osoby i instytucje zaangażowane w
interakcje podzielały przekonanie, że produkt wyróżniający dany obszar jest wyjątkowy. To
ta wspólnota przekonań nadaje wytwarzanemu produktowi szczególną wartość.
W prezentowanym w raporcie badaniu postanowiono sprawdzić, na ile rolnictwo
ekologiczne może być uznawane i traktowane jak wspólny zasób dóbr, dzięki któremu ma
szanse powstać rynek zakorzeniony - a za jego (rolnictwa ekologicznego) sprawą może
rozwijać się lokalna gospodarka, mogą powstawać nowe miejsca pracy, wzrastać dochody
ludności a także tworzyć się mogą silne i trwałe więzi między producentami, mieszkańcami
i konsumentami.
Badacze starali się także zweryfikować, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby ze
wspólnego zasobu korzystali nie tylko ci, którzy bezpośrednio go wykorzystują, ale także,
aby całe lokalne otoczenie mogło oprzeć swój rozwój na występowaniu tego szczególnego
zasobu.
W badaniu wybrano takie lokalizacje (konkretne miejsca w Polsce), gdzie zasób,
jakim jest rolnictwo ekologiczne występuje w odpowiedniej skali i jest postrzegany przez
mieszkańców, rolników lub producentów, jako wspólne dobro. Badacze szukali miejsc, w
których istnieje zorganizowana grupa producentów (niekoniecznie w formie grupy
10

producenckiej), próbująca tym zasobem zarządzać i wykorzystywać go w sposób planowy
i ustrukturyzowany. Z jednym wyjątkiem właśnie takie lokalizacje zostały wybrane.
Wyjątek stanowi gmina, na terenie której jeszcze kilka lat temu istniała zorganizowana
grupa producentów żywności, jednak w wyniku niesprzyjających okoliczności rozpadła się.
Uwzględniono tę lokalizację, ponieważ badacze chcieli sprawdzić, jakie czynniki sprzyjają
efektywnemu wykorzystaniu tego zasobu, a jakie utrudniają korzystanie z niego i rozwój
rynku zakorzenionego.
W kolejnych rozdziałach raportu zaprezentowane zostaną: procedura poszukiwania
i doboru próby badawczej, diagnoza stanu rolnictwa ekologicznego w Polsce w opinii
ekspertów, studia przypadku, opisujące pięć poszczególnych lokalizacji, w których
zrealizowane zostały badania terenowe. Przeanalizowane będą poszczególne elementy
składające się na kształtowanie rynku zakorzenionego pod kątem wyszukania czynników
zarówno sprzyjających jak i utrudniających jego funkcjonowanie. Wreszcie, w ostatniej
części, w oparciu o zebrane dane, opinie i wskazówki, zaproponowane zostaną wnioski
i rekomendacje dla osób oraz instytucji decydujących o tym, w jakim kierunku będą
następować zmiany w kształcie rolnictwa ekologicznego w Polsce w przyszłości.
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I.

Metodologia i organizacja badania - dobór próby badawczej,
organizacja badań. Założenia i realia
Założenia metodologiczne przewidywały realizację badań w pięciu lokalizacjach na

terenie całej Polski, w których rozwija się produkcja żywności ekologicznej, oparta o
organizację, instytucję wspierającą (w koncepcji rynków zakorzenionych nazywanej
organizacją zrzeszającą), pozwalającą na ustalenie trwałej przynależności rolników do grupy
osób produkujących żywność ekologiczną.
Pierwszym elementem procedury wyboru lokalizacji badań stało się spotkanie
badaczy i ekspertów, które odbyło się w maju 2013 roku w Warszawie. Organizatorom
badania zależało, aby zaproszeni eksperci wskazali najbardziej aktywne regiony i organizacje,
skupiające rolników produkujących żywność ekologiczną tak, aby z tej szerokiej listy móc
następnie, w toku uzupełniania informacji i doboru jak najbardziej zróżnicowanej próby,
wybrać możliwie reprezentatywne lokalizacje i producentów.
W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie IRWiR PAN udział wzięli: Paweł Krajmas
– przedsiębiorca związany z produkcją ekologiczną, reprezentujący Stowarzyszenie Polska
Ekologia, Marian Szałda, doradca ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
inspektor rolnictwa ekologicznego oraz profesor Artur Bołtromiuk z IRWiR PAN, zajmujący
się w swoich badaniach naukowych między innymi problematyką produkcji ekologicznej
żywności w Polsce.
Spotkanie badaczy z ekspertami stało się okazją do kilkugodzinnej dyskusji na temat
stanu, szans i ograniczeń rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Bogate doświadczenie –
zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - zaproszonych gości pozwoliło w trakcie dyskusji
wskazać kilkanaście lokalizacji, które, ich zdaniem, mogłyby stać się miejscem analizy,
dotyczącej tego, jak obecność tego rodzaju produkcji wpływa na rozwój lokalnej społeczności
i gospodarki.
Zaproponowane przez ekspertów organizacje i instytucje znajdowały się w
następujących

województwach:

kujawsko-pomorskim,

lubelskim,

podkarpackim,

świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.
W trakcie panelu wskazano następujące typy instytucji:
- Lokalna Grupa Działania (1);
- grupy producenckie (3);
- klastry (2);
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- spółdzielnie (2);
- stowarzyszenia (6).
Kolejnym krokiem w celu dokonania wyboru ostatecznej lokalizacji badań było
dokładne sprawdzenie wskazanych przez ekspertów lokalizacji, tak by zweryfikować ich
przydatność i adekwatność do celów planowanego badania.
Zostały sprawdzone dostępne informacje zawarte w literaturze, prasie fachowej, na
stronach

internetowych

wskazanych

organizacji.

Badacze

odbyli

rozmowy

z

przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich, aby dowiedzieć się jak, z punktu widzenia
władz województwa, wskazane instytucje działają i w jakim zakresie współpracują z lokalną
społecznością.

Kontakty

z

klastrami,

stowarzyszeniami

ekologicznymi,

grupami

producenckimi miały podobny cel – odnalezienie organizacji rzeczywiście aktywnych,
działających, nawiązujących relacje z szeroko rozumianym otoczeniem – właścicielami
kwater agroturystycznych czy sklepów, a także gotowych na współpracę z zespołem badaczy.
Na tym etapie prac okazało się, jak wielkim wyzwaniem będzie znalezienie takich
miejsc, gdzie nie tylko rozwinięte jest rolnictwo ekologiczne, ale również istnieje
sformalizowana współpraca i instytucja zrzeszająca

lokalną społeczność – rolniczą i

okołorolniczą.
Powodem rozczarowań badaczy było to, że bardzo często formalnie deklarowana
współpraca (np. założenie stowarzyszenia, grupy producenckiej, spółdzielni) niemal od
samego początku miała charakter incydentalny lub służyła wyłącznie realizacji celów wąsko
zdefiniowanych oraz krótkoterminowych – zdobyciu dotacji, wspólnemu wyjazdowi na targi,
reprezentacji na oficjalnych uroczystościach. Pomiędzy tego rodzaju aktywnościami
współpraca w grupie zamierała, każdy z rolników działał na własną rękę, niekiedy – z
powodu organizacji rynku zbytu towarów – postrzegając innych rolników, jako konkurentów,
a nie partnerów. Naturalnie nie można założyć, że tylko w przypadku produkcji ekologicznej
współpraca jest jedynie „wyspowa”, okazjonalna - w tym badaniu szukano jednak organizacji
ekologicznych działających systematycznie.
Jak pokazują badania dotyczące aktywności mieszkańców wsi, a także konkretnie
rolników, poziom zaufania, angażowanie się w działalność społeczną, przynależność do
organizacji i współpraca, są w tej grupie społecznej niższe niż w innych grupach
społecznych 4 . Niestety, brakuje porównywalnych danych, na podstawie których można

4

Por. Polska wieś 2010, Polska wieś 2012. Raporty o stanie wsi. FDPA
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oceniać czy skłonność do współpracy i jakość więzi międzyludzkich w społecznościach, w
których rozwija się rolnictwo ekologiczne jest lepsza czy gorsza od tych, jakie obserwujemy
wśród rolników konwencjonalnych. Niewątpliwie warto takie badanie zrealizować w
przyszłości.
W tym konkretnym badaniu, ze względu na przyjętą koncepcję teoretyczną, szukano
lokalizacji, w których rolnictwo ekologiczne ma szansę przyczyniać się do rozwoju,
pobudzać do współpracy i wpływać na zmianę otoczenia. Badacze poszukiwali również
odpowiedzi na pytanie, dzięki jakim mechanizmom i po spełnieniu jakich warunków, zmiana
ta – jeśli w ogóle - następuje.
Zmiany na rynku produkcji ekologicznej zachodzą na tyle szybko, że część ze
wskazanych, a zatem polecanych przez ekspertów miejsc, nie spełniała kryteriów przyjętych
przez badaczy. Numery telefonów do części instytucji okazywały się nieaktualne, również ich
strony internetowe zawierały nieaktualne informacje i dane kontaktowe. Ze względu na
bardzo ograniczony czas realizacji badań, a także fakt, że prowadzone one były w okresie
największego natężenia prac polowych, nie można było czekać na odzew, konieczne było
szukanie zamiennych lokalizacji.
Spośród grup, zaproponowanych do badania, wiele zawiesiło już swoją działalność
lub w praktyce aktywna w nich była tak niewielka liczba rolników, że nie miały one szans,
aby spełniać założoną przez badaczy funkcję stymulującą współpracę i ułatwiającą rozwój.
Niektóre instytucje zajmowały się ekologią w szerszym rozumieniu, nie tylko związanym z
produkcją żywności lub wspierały producentów rolnych, którzy nie posiadali certyfikatów, a
prowadzili produkcję produktów regionalnych oraz wysokiej jakości. Wreszcie, w niektórych
miejscach nie można było zrealizować badania w związku z tym, że potencjalni respondenci
byli zbyt zajęci pracami polowymi.
Okazało się także, że pomysł, aby przebadać zarejestrowane w Polsce grupy
producenckie żywności ekologicznej nie jest możliwy do zrealizowania, ponieważ część z
nich zawiesiła bądź zlikwidowała działalność. Tak było na przykład z jedną z grup, która po
serii kontroli i czasochłonnego udowadniania, że postępują zgodnie z przepisami, mimo
bardzo obiecującego początku działania, zrezygnowała z dalszej wspólnej działalności.
Ponieważ

przypadków

związanych

z

koniecznością

zaniechania

dobrze

zapowiadającej się działalności było więcej, badacze zdecydowali wybrać do realizacji badań
jedną z takich właśnie, nie działających już, organizacji. Uznali oni, że równie interesujące
jak to, co skłania ludzi do współpracy będzie sprawdzenie, co współpracę taką przerywa lub
utrudnia. W związku z tym wśród badanych znaleźli się działający obecnie na własną rękę
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rolnicy należący uprzednio do nieistniejącej już grupy producenckiej z Kijów:
Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego „EKONIDA".
Dzięki pomocy ekspertów oraz w wyniku weryfikacji zebranych w trakcie spotkania z
nimi danych i wskazówek, udało się wybrać pięć miejsc, które spełniały przyjęte przez
badaczy kryteria. Kryteria te, zgodnie z koncepcją Rynku Zakorzenionego, to wytwarzanie
produktów rolnictwa ekologicznego 5 oraz działanie w ramach organizacji związanej z
dobrem, jakim jest ekologiczna produkcja rolna.
W oparciu o koncepcję teoretyczną, dysponując wybranymi wskaźnikami, mającymi
służyć weryfikacji hipotezy, że rolnictwo ekologiczne może stać się czynnikiem rozwoju
obszaru, na którym występuje (w sposób zorganizowany), opracowano dwa narzędzia
badawcze – kwestionariusz do wywiadu indywidualnego [IDI] oraz kwestionariusz do
wywiadów grupowych [FGI].

Aby sprawdzić założenia badawcze, a więc czy za sprawą rolnictwa ekologicznego
(uznawanego za wspólny zasób dóbr) może rozwijać się lokalna gospodarka, mogą
powstawać nowe miejsca pracy, wzrastać dochody ludności a także tworzyć się silne i trwałe
więzi oraz interakcje między producentami, mieszkańcami i konsumentami, zespół badaczy
zdecydował się zaprosić do udziału w badaniu, takie osoby i przedstawicieli tych instytucji,
którzy w jakiś sposób – pośredni lub bezpośredni – są związani z produkcją ekologicznej
żywności. Rozpoczęto zatem gromadzenie bazy adresowo-telefonicznej i kontaktowanie się z
potencjalnymi badanymi.
W badaniach ostatecznie wzięli udział m.in.:
- rolnicy ekologiczni i konwencjonalni produkujący na rynek;
- przedstawiciele lokalnych samorządów;
- przedstawiciele instytucji zrzeszających rolników ekologicznych;
- przedstawiciele instytucji doradczych i innych związanych z produkcją ekologiczną (m.in.
ODR-y, Bank współpracujący z grupą ekologicznych rolników, Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, IJHAR-S);
- przedstawiciele organizacji współpracujących z rolnikami np. Koła Gospodyń Wiejskich;.
- prywatni przedsiębiorcy, np. związani z turystyką lub przetwórstwem.

5

W skali pozwalającej przypuszczać, że ta gałąź produkcji może mieć wpływ na lokalna społeczność i
gospodarkę.
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Od czerwca do końca października 2013 badaczom udało się zrealizować badania
terenowe, zlokalizowane w następujących miejscach:
- Powiaty zamojski, biłgorajski (woj. lubelskie), lubaczowski i przeworski (woj.
podkarpackie), w których prowadzą działalność rolniczą rolnicy będący członkami grupy
Producenckiej Bio-Food Roztocze Sp. z o.o. Odbyły się tu dwa wywiady grupowe [FGI] z
rolnikami, którzy są członkami grupy oraz z osobami związanymi pośrednio z grupą np. z
pracownikiem Agencji Restrukturyzacji, nauczycielem z Centrum Kształcenia Rolniczego
i cztery wywiady indywidualne [IDI] z członkami zarządu grupy i burmistrzem
Tarnogrodu.
- Gmina Serniki, województwo lubelskie. Z inicjatywy rolników ekologicznych mających
gospodarstwa w Brzostówce działa tu Grupa Producentów Rolnych Brzost-Eko Sp. z o.o.
Zrealizowano tu siedem wywiadów indywidualnych [IDI] oraz jeden wywiad
grupowy [FGI] ze wszystkimi członkami grupy producenckiej.
Metodologia badań przewidywała realizację dwóch wywiadów grupowych z osobami
zaangażowanymi w produkcję żywności ekologicznej i usługi z nią związane, jednak w tej
lokalizacji badana grupa była tak mała, że zebrano wszystkich jej członków na jednym
wywiadzie grupowym [FGI]. Zrealizowano natomiast dodatkowo wywiady indywidualne z
osobami nie związanymi i nieangażującymi się w szeroko rozumianą działalność
ekologiczną, ponieważ badaczom zależało na zdobyciu wiedzy, jak postrzegają oni
lokalnych ekologów, dlaczego się do nich nie przyłączają, z jakiego powodu nie
dostrzegają w rozwiniętej na ich terenie produkcji żywności ekologicznej zasobu, który
może stać się czynnikiem stymulującym rozwój.
- Gmina Zbiczno i okoliczne, powiat Brodnicki w województwie kujawsko-pomorskim - na
tym terenie działa Stowarzyszenia Eko-łan skupiające ponad stu rolników i przetwórców
ekologicznych.
Stowarzyszenie przekształciło się z wojewódzkiego oddziału stowarzyszenia Ekoland.
Obecnie 60 proc. członków pochodzi z terenu powiatu brodnickiego (głównie gmina
Zbiczno i okoliczne), w sumie z województwa kujawsko-pomorskiego pochodzi 80 proc.
członów stowarzyszenia, pozostałe 20 proc. to producenci z pozostałych województw,
głównie z województwa warmińsko-mazurskiego. Udział w stowarzyszeniu tych ostatnich
uzasadniony jest faktem zbywania przez nich towarów na terenie działania stowarzyszenia
– najczęściej do zakładów przetwórczych w stowarzyszeniu zrzeszonych. Zrealizowano tu
dwa wywiady grupowe [FGI] oraz cztery wywiady indywidualne [IDI].
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- Gminy Krempna i Jasienica Rosielna, województwo podkarpackie. W pierwszej z tych
gmin znajduje się 50-osobowa grupa rolników, z, których większość jest zrzeszona w
Stowarzyszeniu Eko-Wisłoka dostarczających certyfikowane, ekologiczne mleko do OSM
Jasienica Rosielna. W lokalizacji tej zrealizowano dziesięć wywiadów indywidualnych
[IDI]: z rolnikami ekologicznymi i konwencjonalnymi, a także z pracownikami ODR-u,
prezesem spółdzielni mleczarskiej. Wywiadu grupowego nie udało się zrealizować - na
badanym terenie panowała susza, co spowodowało, że rolnicy mieli wyjątkowo dużo pracy
i nie udało się zaprosić ich w jedno miejsce w tym samym czasie.
- Powiat Pińczowski, w którym działała grupa producentów Nadnidziańskie Stowarzyszenie
Producentów Rolnictwa Ekologicznego „EKONIDA". To właśnie tutaj kilka lat temu
rolnicy zawiesili współpracę, obecnie produkują żywność ekologiczną na własną rękę. W
tej lokalizacji odbyły się dwa wywiady grupowe [FGI] z rolnikami, którzy byli członkami
grupy producenckiej oraz cztery indywidualne, m.in. z wójtem gminy Kije, jednym z
inicjatorów rozwoju rolnictwa ekologicznego na tym obszarze [IDI].
Na poszczególne opracowania składa się wnikliwa analiza danych zastanych (oraz ich
weryfikacja w poszczególnych lokalizacjach) takich jak: dokumenty strategiczne gmin,
powiatów,

województw,

dane

statystyczne

zaczerpnięte

z

BDL-u,

analiza

stron

poszczególnych gmin, organizacji, wybranych artykułów w prasie specjalistycznej oraz
danych wywołanych tj. wywiadów indywidualnych, grupowych a także obserwacji
prowadzonej przez badaczy w poszczególnych lokalizacjach. W każdej lokalizacji badacze
byli przynajmniej dwukrotnie.
W sumie zrealizowano 28 wywiadów indywidualnych [IDI] oraz 7 grupowych [FGI].
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Rys. 1. Badane lokalizacje na mapie Polski.
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II. Kondycja rolnictwa ekologicznego w Polsce w opinii
ekspertów
Materiał opracowany na podstawie informacji uzyskanych na spotkaniu, które odbyło się w
siedzibie IRWiR PAN w maju 2013 roku. W spotkaniu w charakterze ekspertów udział
wzięli:
- Paweł Krajmas – przedsiębiorca, związany z produkcją ekologiczną, reprezentujący
ogólnopolskie Stowarzyszenie „Polska Ekologia”,
- Marian Szałda – doradca ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, inspektor
rolnictwa ekologicznego
- Prof. Artur Bołtromiuk – pracownik IRWiR PAN, zajmujący się w swoich badaniach
naukowych między innymi problematyką produkcji ekologicznej żywności w Polsce.

Panel ekspertów
1. Motywacje i cechy producentów zaangażowanych w produkcję ekologiczną.
Eksperci są zdania, że przed wejściem Polski do UE rolnictwem ekologicznym
aktywnie i z sukcesami działa do dziś. Wszystkie gospodarstwa, które przystąpiły do systemu
rolnictwa ekologicznego przed 2004 rokiem produkowały ekologiczną żywność na rynek. W
sytuacji, gdy nie było dopłat, wyłącznie sprzedaż rynkowa ekologicznej żywności dawała
możliwość

zwrotu

wyższych,

względem

rolnictwa

konwencjonalnego,

nakładów

i gwarantowała dodatkowe zyski.
Cytat z jednej z wypowiedzi ekspertów: „Bo w tym okresie do rolnictwa
ekologicznego (przed akcesją) przystępowały gospodarstwa, gdzie ludzie byli przede
wszystkim przekonani, że to jest to, o co im chodzi. To jest ta właśnie żywność.”
Według ekspertów rolnicy ekologiczni produkujący na rynek to ścisła elita rolnicza
i jednocześnie często lokalni liderzy zmian oraz rozwoju. Wyróżnia ich duża wiedza rolnicza,
łatwość dostosowywania do zmieniających się warunków, otwartość i odpowiedzialność za
własne działania. Bardzo często są to osoby, które są aktywne także na innych polach –
należą do organizacji pozarządowych, udzielają się w Lokalnych Grupach Działania,
angażują się w samorządzie lokalnym. Opinie o tych rolnikach dobrze obrazują poniższe
cytaty:
„Na pierwszym miejscu bym powiedział, że łatwość przystosowania się do warunków,
ja myślę o towarowych (rolników ekologicznych), jak patrzę, co oni kontraktują. W tym roku
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miał dynię, na drugi rok okazuje się, że nie ma dyni, ma groch, na trzeci rok ma fasolkę, na
czwarty koper włoski. Czyli po pierwsze mają dużą wiedzę, potrafią to robić.”
„Rzeczywiście ten (ekolog), który produkuje na rynek to jest zwykły rolnik, który ma to
poczucie większej odpowiedzialności, za jakość produktu, za stan środowiska. On wie, co to
znaczy zastosować środki chemiczne, bo jak on obserwuje u siebie w gospodarstwie, czy na
danym polu, że życie biologiczne w tej glebie, z roku na rok ta gleba jest zupełnie inna i wie
co to znaczy, że jak raz zastosuje to zniszczy trzy czy cztery lata pracy. Taki związek jest
większy z przyrodą i z odpowiedzialnością.”
„Oni (towarowi rolnicy ekologiczni) są tam w tych LGD, są w tych stowarzyszeniach
jakiś, radnymi są. Oni z tym swoim produktem to wychodzi na wystawę, na różnego rodzaju
imprezy. Także z reguły ci producenci, którzy ma produkcję towarową (ekologiczną) to są
ludzie, którzy jak gdyby „szerzej” działają.”
„(Rolników ekologicznych cechuje) w ogóle inny stosunek do ludzi, bo chcę
powiedzieć, że wziąłem kiedyś ekologów 40 i woziłem po innych gospodarstwach, wziąłem
koleżankę od produkcji zwierzęcej i była zachwycona, co za wspaniali ludzie. Bo ona ja
jeździła z innymi rolnikami na spotkania to tak kulturalnych, tak zdyscyplinowanych, takich
zainteresowanych problemem ludzi nie widziała.”
Jak zauważyli uczestnicy panelu, wraz z akcesją do Wspólnoty, w Polsce pojawili się
ci, którzy na rolnictwie ekologicznym, a tak naprawdę na przepisach i mechanizmach
skierowanych dla wsparcia tego sektora, postanowili się szybko dorobić. Zdaniem ekspertów
zdecydowana większość rolników znajdujących się obecnie w systemie rolnictwa
ekologicznego przystąpiła do niego wyłącznie w celu otrzymania wyższych dopłat:
„Z pewnością zmieniła się motywacja dla nich diametralnie - ludzi, którzy wchodzą do
rolnictwa ekologicznego. Wcześniej to była pasja. Podglądanie kogoś, że ciekawie to
wygląda. Nie na zasadzie takiego sukcesu ekonomicznego, ale jakby takiego podtekstu
zgodnie z naturą: chronię środowisko z jednej strony, a z drugiej strony dostarczam coś na
rynek, co da się zjeść i nie truję swoich odbiorców. Chociaż wydaje mi się ten pierwszy
element, czyli ta ochrona środowiska bardziej (był) podkreślany i stąd się wywodzimy, rolnicy
ekologiczni. Natomiast rok 2004 no to już takie myślenie: acha, gdzie są wysokie w miarę
dopłaty. Okazało się, że w rolnictwie ekologicznym te dopłaty były chyba najwyższe.
Przynajmniej w niektórych systemach, dla niektórych produktów i stąd takie skokowe
zainteresowanie. Ta dynamika później zmalała, ale ona dalej jest rosnąca.”
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Znaczenie systemu dopłat w rolnictwie ekologicznym
Opisana powyżej sytuacja w rolnictwie skłania wszystkich ekspertów do wyrażania
krytycznej opinii wobec istniejącego dziś systemu wsparcia w rolnictwie ekologicznym – co
nie oznacza, że uważają oni wsparcie za zbędne, o czym w dalszej części rozdziału. W ich
opinii obecny system, miast stanowić koło zamachowe wspierające produkcję ekologicznej
żywności, integrację producentów, rozkwit gospodarstw i przetwórni oraz dynamiczny,
szeroko rozumiany, lokalny rozwój, w niektórych przypadkach wręcz szkodzi pozytywnym
zmianom na polskiej wsi. Dobrym tego przykładem jest niemalże całkowity zanik handlu
ziemią rolną, której rolnikom, nawet słabym i niewydolnym, nie opłaca się sprzedawać
właśnie ze względu na otrzymywane dopłaty.6 To z kolei nie pozwala na rozwój tych, którzy
chcą inwestować, rozwijać się, zwiększać produkcję:
„Gospodarstwa towarowe te 10 hektarowe, tak jak u nas, chciałyby się powiększyć,
ale nie mogą, bo ktoś ma dopłaty i liczy, że tych dopłat może w przyszłości będzie jeszcze
więcej, a może cena ziemi wzrośnie. Wobec tego na wszelki wypadek sobie trzyma. Najwyżej
wydzierżawi temu gościowi pod tą ekologię, a dopłaty sobie weźmie - a jeszcze często żąda od
tego gościa, żeby mu zapłacił jakąś dzierżawę. Także oni, bardzo wielu z nich (producentów
ekologicznych), nie ma tych dopłat, a prowadzi mimo to produkcję na tych (dzierżawionych)
gruntach od sąsiadów.”
Zdaniem ekspertów zaistniałej sytuacji nie są winne wspólnotowe przepisy, ale
sposób, w jaki te ostatnie zostały zinterpretowane i zaprogramowane na poziomie krajowym.
Ich główną wadą, poza nagminnym wspieraniem tych, którzy nie zajmują się w ogóle
produkcją żywności, jest także wyeliminowanie produkcji zwierzęcej:
„Doprowadzono do tego, że rolnictwo zaczęło rezygnować w ogóle z hodowli i
przechodzić na bierną produkcję, czyli dopłaty. W tej chwili mamy sytuację taką: Ponad 22
tysiące gospodarstw w systemie ekologicznym, bodajże 600 tysięcy hektarów, z czego jak tak

6

Badani – zarówno eksperci, jak i rolnicy oraz przetwórcy ekologiczni – wielokrotnie zwracali uwagę (co ma
odzwierciedlenie w dalszych częściach raportu i wielokrotnym odwoływaniu się do niniejszego przypisu), że
obecnie istniejący w Polsce system dopłat bezpośrednich (do powierzchni gospodarstwa a nie do wielkości
produkcji) spowodował spadek gotowości rolników do pozbywania się (sprzedaży lub oddawania w dzierżawę)
ziemi, na czym cierpią „rolnicy towarowi” (tak konwencjonalni, jak i ekologiczni) chcący rozwijać swoje
gospodarstwa. Ze względu na większe od standardowych wysokości dopłat w ramach pakietów rolnośrodowiskowych, w tym w rolnictwie ekologicznym, gotowość ta jest jeszcze niższa w przypadku rolników
korzystających ze wsparcia rolno-środowiskowego. Badani szczególnie negatywnie odnosili się do pakietów
związanych z ochroną zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk twierdząc, że obszary nimi objęte mają zerową
użyteczność rolniczą: nic nie jest na nich uprawiane, nie są obszarami oddawanymi w dzierżawę, wykaszanie
następuje tak rzadko i późno, że siano z nich pochodzące nie nadaje się nawet na pasze.
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patrzę … to mamy jakieś 50 może 60 aktywnych przetwórców, z czego są tylko trzy
przetwórnie mięsne, które regularnie produkują na rynek. Dla mnie to jest przerażające.
Ubojni troszeczkę więcej powstało…”
„Wystarczy spojrzeć jak wyglądają gospodarstwa w Małopolsce, ile mamy zwierząt,
ile jest pustych przestrzeni, na których kiedyś było bydło, pasło się, a w tej chwili to jest tak
zwany ptaszek derkacz, którego nie ma... To są połacie po prostu tu olbrzymie Beskidu
Niskiego, Bieszczad, które są można powiedzieć stricte na dopłatach. Nic poza tym i nie ma
tam zwierząt.”
Eksperci są zdania, że dopłaty ekologiczne do trwałych użytków zielonych powinny
być wypłacane wyłącznie wtedy, kiedy w gospodarstwie hodowane są zwierzęta:
„Dopłaty ekologiczne powinny być dla „trawnikowców”… jeżeli są zwierzęta. Jeżeli
nie ma zwierząt to nie powinno się w ogóle nawet do tego podchodzić. Podkarpacie zrobiło to
nawet w konwencji, że za zwierzęta, które wypasały się dodatkowo, jakaś tam kwota była
dopłat. Świetnie zaczęło to stymulować rolników, żeby coraz więcej tych zwierząt (trzymać).
Niech to będą nawet nie będą producenci bydła mięsnego, ale cokolwiek, jakiekolwiek
zwierzę pasące się po prostu na tych użytkach będzie na plus. Czyli dopłaty do produkcji, czy
roślinnej, czy zwierzęcej jestem jak najbardziej za - a nie po prostu za bierne użytkowanie”.
Jednocześnie eksperci stwierdzili, że ich doświadczenie pokazuje, iż większość
producentów ekologicznych nastawionych na rzeczywistą produkcję rynkową jest w stanie
poradzić sobie bez dodatkowego wsparcia w postaci płatności obszarowych. Zdaniem
ekspertów dla takich rolników dużo większą wartość stanowi fachowe doradztwo czy
pozyskiwanie nowej wiedzy na temat upraw, hodowli ekologicznych, jak też informacja na
temat nowych kanałów zbytu produktów ekologicznych na rynkach krajowych i
zagranicznych:
„Ja tutaj pytałem rolników, którzy mają wysoką produkcję towarową, jak się ma u
nich stosunek dopłat i, co mnie zaskoczyło, powiedzieli, że te dopłaty psują rynek, bo wchodzą
tacy ludzie, jacy wchodzą i potem się tak czy inaczej mówi o sadownikach, o producentach
orzechów itd. Natomiast dla niego 1800 złotych, czy tam 1500 złotych do hektara, to nie ma
żadnego znaczenia, bo jeżeli on sprzedał 30 ton po złotówce, czyli wziął 30 tysięcy i zarobił
na hektarze w granicach 14-15 tysięcy to 1800 złotych, owszem – cieszy się, że jest, ale żeby z
tego powodu już się tam zabijać, albo coś, to nie. Bo on oczekuje np. większej pomocy w
zakresie promocji na rynku krajowym, na rynku zewnętrznym. Pomocy takiej fachowej typu,
że ma problemy z tą, czy inną rośliną to żeby przyjechał ktoś do niego i pomógł mu.”
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Pomimo ciągłego wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych eksperci uważają, że
liczba tego typu gospodarstw sprzedających swoje produkty i wprowadzających je na rynek
spada. Zdaniem badanych, jeśli w ogóle wycofano by wsparcie dla rolnictwa ekologicznego,
to z ekologii natychmiast „wypadłoby” 60-70 proc. gospodarstw. Na tyle eksperci szacują
bowiem tych, którzy przestawili swoje gospodarstwa na ekologię wyłącznie z myślą o
pobieraniu wyższych dopłat. Warto zauważyć, że zdaniem ekspertów wśród pozostałych 3040 proc. około połowę stanowią ci, który produkują surowce ekologiczne na potrzeby
własnego gospodarstwa. Rzeczywista skala ekologicznej produkcji rynkowej w Polsce może
być zatem jeszcze mniejsza i wynosić około 15-20 proc. rolników objętych wsparciem.7
Eksperci przestrzegają jednocześnie przed całkowitą likwidacją bezpośredniego
wsparcia, co po pierwsze doprowadziłoby ich zdaniem do wzrostu cen produktów
ekologicznych m.in. za sprawą wzrostu cen ekologicznych pasz, po drugie utrudniłoby
przechodzenie na ekologiczne metody upraw i hodowli nowym producentom. W opinii
ekspertów dopłaty są bowiem bardzo potrzebne w okresie przestawiania gospodarstwa. Ich
zdaniem jednak w przyszłości zdecydowanie należy oddzielić programy wsparcia rolnictwa
ekologicznego, które w głównej mierze powinny być ukierunkowane na wsparcie produkcji
żywności, od programów rolno-środowiskowych, których głównym celem jest i powinna
pozostać ochrona środowiska.
Według ekspertów zbyt duży nacisk w Polsce został położony na wsparcie strony
podażowej surowca ekologicznego – nie oceniając w tej chwili efektywności tego wsparcia przy jednoczesnym zbyt małym zainteresowaniu stroną przetwórczą i konsumencką
(popytową):
„Jeżeli chodzi o politykę państwa, została wsparta tylko ta sfera podaży surowców
żywnościowych. Natomiast nie za bardzo sfera przetwórstwa nakierowana na stricte
produkcję ekologiczną, ale przede wszystkim ta sfera popytu, kwestia marketingu. Coś się
próbowało robić, jakieś tam polskie jabłka ekologicznie produkowane, ale to dalej było w tej
sferze takiego mitu bardziej, tej mitologii zdrowej żywności, czystego środowiska. Jasno nie
było powiedziane, że żywność z certyfikatem to jest coś, co warto kupować. Nie ma jakiejś
kampanii…”

7

Autorzy raportu zwracają uwagę, że przytoczone powyżej wartości procentowe są subiektywną oceną
ekspertów z dziedziny rolnictwa ekologicznego wynikającą z ich wieloletniej praktyki i doświadczeń w
działalności w tym sektorze. Nie są to jednak wartości zweryfikowane jakimikolwiek badaniami ilościowymi w
tym zakresie.
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„My już nie mamy czasu po prostu na zabawy. My już chcemy kierunkowo
przeznaczyć (środki). Zbudowaliśmy w pewnej skali tą stronę podażową, która trafiła na
barierę popytu. Jeśli ta bariera popytu nie zostanie przełamana to ten rozwój, albo zostanie
zahamowany, albo wręcz ta tendencja się zmieni.”
„Jeżeli chodzi o Świętokrzyskie, to w ubiegłym roku w samych Kielcach powstało 6
sklepów z żywnością ekologiczną. Patrząc na moje miasto powiatowe, to w sklepach są dwa
punkty z żywnością ekologiczną. Jest tam ogólnie żywność czeska, szwajcarska, jakaś tam
jeszcze, nie ma natomiast polskiej, albo jest niewiele.”
Zdaniem ekspertów trzeba zdecydowanie wesprzeć możliwości bezpośredniego
dotarcia producentów (rolników) do konsumentów. Dotyczy to zarówno ułatwień w prawie w
zakresie przydomowego przetwórstwa i sprzedaży, jak również tworzenia miejsc, gdzie
lokalni producenci ekologicznej żywności mogliby sprzedawać. Eksperci zdają sobie sprawę
z istniejącego programu budowy targowisk, uważają jednak, że należy położyć większy
nacisk na weryfikację i egzekucję tego, co i przez kogo jest w tych miejscach sprzedawane.
Ich zdaniem zdecydowane preferencje – zarówno jeśli chodzi o pierwszeństwo „wejścia”, jak
również o wysokość opłat – powinni mieć lokalni rolnicy, w szczególności właśnie
produkujący w ramach certyfikowanych systemów jakości żywności. Eksperci ostrzegają
jednocześnie, że z realizacją programów takich trzeba się spieszyć, albowiem na tereny
małych miasteczek i wsi bardzo silnie wkraczają sieci marketów, które skutecznie
unicestwiają lokalny handel:
„Wpuściliśmy po prostu do siebie wielkie sieci, które wypychają nas. Wchodzą w tej
chwili na dół, do tych małych miejscowości, powodując, że ten rynek lokalnych nawet
produktów, gdzie rolnicy między sobą handlowali, zanikł. Bo on za parę groszy kupi w
dyskoncie cebulkę, coś tam i mówi: nie opłaci mi się produkować nawet dla siebie, mleko z
kartonu. To spowodowało, że nie mamy już takich lokalnych rynków.”
„Mamy przykłady w całej Europie, że te lokalne rynki kwitną, że ludzie idą tam po to
żeby porozmawiać. Często kontakty personalne mają znaczenie, że się przyzwyczają. Ludzie w
hipermarketach nie rozmawiają ze sobą... Brakuje tej rozmowy, kontaktów międzyludzkich, te
rynki zawsze kwitły i zawsze po prostu w niektórych regionach Polski ludzie tam robili
zakupy. Niech to (lokalne rynki) będzie w kulturalny sposób stworzone - hale przykładowo
zadaszone jakieś. No, ale trzeba to wypromować. Jeżeli stworzymy rolnikom, czy też
przetwórcy możliwość taniego handlu raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, na tak zwanych
bazarach, na których przykładowo lokalny producent ma wejście gratis, albo za przysłowiową
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złotówkę, a gdy będzie chciał ktoś z dalszych terenów przyjechać, będzie musiał coś zapłacić to stworzymy warunki do tego handlu.”
Zdaniem ekspertów dużym utrudnieniem dla zaistnienia rynkowego polskiego
rolnictwa ekologicznego jest także jego rozdrobnienie i brak silnych organizacji
zrzeszających:
„Największym minusem jeszcze według mnie to jest brak patriotyzmu lokalnego i
krajowego, nie tylko wśród rolnictwa ekologicznego… ale również rozdrobnienie wśród
organizacji. Ja próbuję od paru lat zjednoczyć organizacje ekologiczne w Polsce. Na chwilę
obecną mogę mówić o sukcesie w 50 proc. - zaczęliśmy rozmawiać, ale tylko dlatego, że nasze
stowarzyszenie zaczęło występować w pozycji siły. Bo inaczej to po prostu każdy ciągnie w
swoją stronę. Także (inni producenci) zobaczyli, że daleko poszliśmy, że robimy, że próbujemy
z sieciami rozmawiać, podpisywać umowy, to każdy chce się podłączyć.”

Regulacje i rozwiązania o zasięgu ogólnokrajowym.
W opinii badanych ekspertów wiele złego branży ekologicznej w Polsce wyrządzają
nadinterpretowywane, zarówno przez urzędników, jak i służby kontrolne, przepisy. Eksperci
wskazywali, że przykładowo działanie przeznaczone na promocję rolnictwa ekologicznego i
innych systemów jakości żywności jest przykładem źle zaplanowanych przepisów i
sztucznego – względem przepisów unijnych – zaostrzenia wymogów w Polsce. Przepisy te są
tak skonstruowane, że producenci – główni beneficjenci – praktycznie nie są w stanie sięgać
po te fundusze: „(Te środki są) nie do wykorzystania… Po pierwsze, trzeba stworzyć
spółdzielnię, czyli twór, który po prostu nie wiadomo, po co ma powstać. Stowarzyszenia
praktycznie nie mogą skorzystać. My np. jako Stowarzyszenie Polska Ekologia nie mogliśmy
skorzystać, dlatego że mamy członków wspierających, którzy nie mają certyfikatów. Po
trzecie, jak zapytałem po prostu czy mogę z funduszy promocji włożyć wkład własny. Nie. No
to został stworzony program nie do wykorzystania. Próbowaliśmy na różne sposoby,
stworzyliśmy fundację celową do tego celu i okazało się, że fundator też nie ma po prostu
certyfikatu i też nie możemy skorzystać z tego.”
Warto dodać, że przepisy unijne nie wspominają o tym, że w grupie aplikującej o
środki absolutnie wszyscy jej członkowie muszą być certyfikowanymi producentami.
Zdaniem ekspertów liczne problemy biorą się również z niewłaściwej interpretacji
przepisów przez urzędników niższego szczebla czy samych kontrolujących ekologicznych
rolników i przetwórców:
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„W przepisach prawnych rolnictwa ekologicznego jest podobnie jak ze wszystkimi
przepisami w Polsce. Są świetne przepisy, tylko jeżeli przyjedzie do ich stosowania to okazuje
się, że jest nadinterpretacja przepisów moim zdaniem. Ale przede wszystkim moim zdaniem
niewiedza wielu ludzi, którzy weszli do obsługi rolnictwa ekologicznego.”
„Brak współpracy pomiędzy urzędnikami ustalającymi przepisy a pracownikami
instytucji kontrolujących jest barierą.”
„Dzwonimy do Ministerstwa i wszystkiego się dowiadujemy. Czy np. do centrali w
Agencji. A na końcu dowiadujemy się, że wyrocznią na terenie danego powiatu jest ta osoba,
która podpisuje decyzje. Od niej zależy i ona odpowiada, wobec tego ma prawo wymagać od
rolnika, tak jak ona to widzi… A my z decyzją możemy się nie zgodzić i odwołać się od
decyzji, ale to jest bardzo długa droga.”
„Urzędnik powinien nas traktować jako pracodawców, a nie jak to się mówi
przychodzi złodziej do urzędu skarbowego i próbuje udowodnić, że nie jest złodziejem. Bo tak
jesteśmy odbierani. Zmiana kompletnie po prostu mentalności (jest konieczna).”
W opinii ekspertów łatwym do zastosowania rozwiązaniem tej sytuacji mogłyby być
organizowane przez urzędników – najlepiej centralnego szczebla - wspólne szkolenia dla
instytucji kontrolnych oraz przedstawicieli branży, producentów, przetwórców. Dzięki nim
mogłaby zostać ujednolicona interpretacja poszczególnych przepisów, możliwy stałby się
dialog pomiędzy stronami oraz wzajemne zrozumienie potrzeb i racji. Według badanych,
obecnie producent, de facto kluczowa postać w całym łańcuchu, jest uprzedmiotowiony: „My
nie jesteśmy w ogóle dla kontrolujących partnerem. Owszem, Państwowa Inspekcja Pracy
przynajmniej u mnie na terenie ma takie podejście, że próbuje problemy rozwiązać, a nie
ukarać. Ale to się trafiają ewenementy tylko takie. To kwestia głównie podejścia szefa na
danym terenie.”
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III. Pięć studiów przypadku
Bio-Food Roztocze Sp. z o.o. Grupa Producentów
1. Obszar badania i jego charakterystyka społeczno-gospodarcza
1.1. Charakterystyka obszaru badania

Obszar badania to teren czterech powiatów usytuowanych na pograniczu województw
lubelskiego i podkarpackiego. Powiaty zamojski i biłgorajski leżą na Lubelszczyźnie, powiat
przeworski i lubaczowski na Podkarpaciu. Obszar ten uznać można za taki, na którym
następuje rozwój zorganizowanego rolnictwa ekologicznego. Główna działalność koncentruje
się w gminie Tarnogród (Lubelskie), na terenie której siedzibę ma Grupa Producentów „BioFood Roztocze” Sp. z o.o. oraz umiejscowiony jest ekologiczny zakład przetwórczy będący
głównym odbiorcą wyprodukowanego w okolicy ekologicznego surowca. Warto zauważyć,
że jednym z celów operacyjnych wpisanych w Strategię Rozwoju Gminy Tarnogród na lata
2009-2015 jest rozwój i modernizacja rolnictwa, w tym wsparcie rozwoju rolnictwa
ekologicznego. W ramach tego celu podkreśla się m.in. wspieranie różnych form integracji
producentów rolnych i współpracę z instytucjami doradczymi oraz rozwój przetwórstwa. W
opinii autorów tego dokumentu, rozwój rolnictwa ekologicznego wynika z uwarunkowań
środowiskowych.
Do największych potencjałów rozwojowych tego terenu, według badanych zaliczyć
należy:
- wrodzoną pracowitość mieszkańców (w szczególności podkreślano to podczas badań na
terenie powiatów w województwie podkarpackim) - „chcemy się dorabiać i jesteśmy
przedsiębiorczy”; zainteresowanie rolnictwem, dużą „świadomość rolniczą”,
- lokalne tradycje - m.in. korzystania z podobnych metod upraw już od półwiecza;
- uwarunkowania środowiskowe - mikroklimat, dodatni bilans wodny, dłużej zalegająca
pokrywa śnieżna zabezpieczająca przed skutkami wiosennych wiatrów, dosyć dobra
jakość gleb;
- aktywność samorządów lokalnych np. władz powiatu Biłgorajskiego; szczególnie
Burmistrza Tarnogrodu;
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- położenie z dala od dużych aglomeracji (wskazywane zarówno jako atut – w kontekście
czystości środowiska, i jako słabość – w kontekście logistycznym i rozwojowym).

Zdaniem badanych wśród słabych stron rozwojowych dominują natomiast:
- starzenie się mieszkańców wsi;
- niewielkie powierzchnie gospodarstw;
- brak możliwości powiększania gospodarstw z powodu niedoboru ziemi na rynku (skutek
wprowadzenia systemu dopłat do powierzchni);
- brak systemu zachęt dla nowych rolników;
- brak walorów turystycznych.
Badani zwracali również uwagę na zmiany w sferze społeczno-ekonomicznej,
charakterystyczne dla większości obszarów wiejskich w Polsce 8 . Przede wszystkim
podkreślano problem starzenia się wsi, niedostosowania struktury edukacji do wymogów
rynku, braku atrakcyjnego rynku pracy poza rolnictwem. Respondenci dostrzegali pozytywny
wpływ członkostwa Polski w UE - twierdzili m.in. że dzięki unijnym funduszom samorządy
dokonały wielu koniecznych inwestycji infrastrukturalnych.
1.2 Rolnictwo na obszarze badania
Warunki środowiskowe, glebowe i klimatyczne na badanym obszarze sprzyjają
rozwojowi produkcji ekologicznej, co – jak zostało pokazane poniżej – znajduje
odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych określających zasady, narzędzia i cele
rozwojowe

czterech

powiatów

(biłgorajskiego,

zamojskiego,

przeworskiego

i

lubaczowskiego). Także niższe niż przeciętne w kraju średnie wielkości gospodarstw rolnych
na tym terenie sprzyjają rozwojowi pracochłonnych i wysokojakościowych metod rolnictwa,
do

których

bez

wątpienia

zaliczyć

należy

rolnictwo

ekologiczne.

Jednocześnie

najpoważniejsza zmiana, jaka zdaniem badanych, zaszła w gospodarstwach rolnych na tym
terenie w ciągu ostatnich dziesięciu lat to wzrost specjalizacji gospodarstw. Jednocześnie
obserwować można zdecydowane zmniejszenie się ilości bydła oraz innych zwierząt
gospodarskich, co wiąże się z licznymi inwestycjami nakierowanymi na konkretną
specjalizację (inną niż produkcja zwierzęca).

8

por. „Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi”
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Powiat biłgorajski charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami glebowymi,
sprzyjającymi rolnictwu i jego rozwojowi w kierunku najbardziej wymagających upraw.
Korzystne elementy klimatu, jak np. nasłonecznienie, wręcz wyróżniają go na tle Polski.
Niekorzystnie przedstawia się natomiast struktura gospodarstw rolnych. Ponad połowę (60,06
proc.) stanowią gospodarstwa bardzo małe o powierzchni 1 - 5 ha, gospodarstwa średnie 5 15 ha stanowią 37,2 proc., reszta to gospodarstwa powyżej 15 ha.
W Strategii Rozwoju Powiatu Biłgorajskiego na lata 2007-2015 9 wśród szans
rozwojowych wymienia się rolnictwo ekologiczne i integrowaną produkcję. W celach
strategicznych związanych z rozwojem gospodarki możemy przeczytać, że „szansy rozwoju
gospodarki powiatu należy upatrywać w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich
poprzez wykorzystanie potencjału rolnictwa do produkcji zdrowej ekologicznie żywności i
odnawialnych źródeł energii (biomasa) przy jednoczesnym wykorzystaniu walorów i
potencjału turystycznego do dywersyfikacji działalności gospodarczej”. Ciekawe są również
wyniki ankiety przeprowadzonej przez lokalne władze podczas konsultacji społecznych
dotyczących przygotowania ww. strategii. Zdaniem ankietowanych wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich powinien opierać się na produkcji i przetwórstwie owoców miękkich i
warzyw oraz produkcji żywności ekologicznej (tak uważało 62 proc. mieszkańców) oraz na
tworzeniu grup producentów rolnych (41 proc. ankietowanych).
Korzystne warunki do produkcji rolniczej posiada również powiat zamojski. Pod
względem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej uwzględniającej warunki glebowe,
agroklimat i warunki wodne, powiat ten klasyfikowany jest w czołówce województwa
lubelskiego. Największy odsetek, bo aż 75,5 proc. w ogólnej powierzchni użytków rolnych
stanowią grunty klas III i IV. Grunty o najniższych klasach bonitacyjnych (V i VI) stanowią
tylko 8,3 proc. Struktura powierzchniowa gospodarstw przedstawia się nieco lepiej niż w
powiecie biłgorajskim. Średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi około
7,5 ha i jest znacznie zróżnicowana w poszczególnych gminach. 55 proc. to gospodarstwa do
10 ha (do 5 ha 22,5 proc.).
W Strategii Rozwoju Powiatu Zamojskiego na lata 2007-2020

10

stwierdza się, że

konkurencyjność rynkową lokalnego rolnictwa może zapewnić tylko dobrze zorganizowana
grupa producentów, aktywna polityka państwa wspierająca eksport, a także wysokiej jakości

9

„Strategia Rozwoju Powiatu Biłgorajskiego na lata 2007-2015”, www.bilgorajski.pl
Strategia Rozwoju Powiatu Zamojskiego na lata 2007-2020, www.powiatzamojski.pl
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towar przetwarzany w przemyśle rolno-spożywczym – do którego zdecydowanie zaliczyć
należy żywność ekologiczną.
Dla porównania, w Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2007-201311, do
głównych możliwości rozwojowych całego powiatu wprost zaliczono rozwój rolnictwa
ekologicznego i wytwarzanie produktów lokalnych. Ponadto za kluczowe uznano również
zapewnienie zbytu dla towarów rolnych (budowa giełdy rolno-spożywczej, targowisk
miejskich i gminnych) zachęcanie rolników do produkowania ekologicznej żywności oraz
możliwość sprzedaży nadwyżek produktów rolnych (zwłaszcza ekologicznych) na rynku
europejskim.
Jednocześnie warto zauważyć, że we wspomnianej wyżej Strategii rolnictwo uznano
za kluczowy dział gospodarki powiatu przeworskiego. Czyste środowisko na jego terenie
sprzyja produkowaniu zdrowej i wysokojakościowej żywności. Rozwój rolnictwa ogranicza
jednak struktura gospodarstw. W powiecie większość gospodarstw mieści się w przedziale od
1-4 ha, w ramach których trudno prowadzić opłacalną produkcję rolną. Znaczne
rozdrobnienie gospodarstw pozytywnie wpłynęło jednakże na rozwój pracochłonnych
kierunków produkcji rolniczej na tym obszarze, w tym na rozwój produkcji ekologicznej.
Podobne warunki do rozwoju rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego, znajdują się
na terenie powiatu lubaczowskiego. Gleby powiatu mieszczą się w pierwszej klasie czystości
pod względem zawartości metali ciężkich, a dobry stan środowiska naturalnego stwarza
warunki do prowadzenia produkcji zdrowej i ekologicznej żywności. Rolnictwo ekologiczne
zostało uznane za szansę rozwojową w strategii rozwoju powiatu już w 1999 r.12 Ponieważ
jednak od 14 lat nie powstał dla terenu powiatu nowy dokument strategiczny, na potrzeby
niniejszego opracowania wykorzystano Strategię Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 20072015 13 . Można w niej przeczytać, że strukturę agrarną gospodarstw na terenie gminy
Lubaczów charakteryzuje znaczne rozdrobnienie. Gospodarstwa do 5 ha stanowią ponad 75
proc. ogólnej liczby gospodarstw, natomiast gospodarstwa średniej wielkości, o powierzchni
powyżej 10 ha niecałe 2 proc.. W dokumencie tym przyznaje się jednak także, iż
rozdrobnienie

gospodarstw

rolnych

stanowi

pewien

atut

w

rozwoju

produkcji

ponadstandardowej, ekologicznej, opartej na tradycyjnych rozwiązaniach. Dodatkowo ze
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Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego lata 2007-2013, www.powiat.przeworsk.pl
Strategia Rozwoju Powiatu Lubaczowskiego, www.lubaczow.powiat.pl
13
Strategię Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2007-2015, www.lubaczow.com.pl
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względu na warunki glebowo-klimatyczne gminy Lubaczów, gospodarstwa zlokalizowane na
jej terenie powinny koncentrować się przede wszystkim na produkcji żywności ekologicznej.
Charakterystykę jednej z gmin na badanym terenie w województwie podkarpackim i
de facto całego badanego obszaru - w kontekście rozwoju produkcji ekologicznej - dobrze
oddaje wypowiedź uczestnika badania: „Mnie się wydaje, że tu wystarczy, żeby Państwo z
nami wyszli tam na górkę i popatrzyli na te pola. To siłą rzeczy te gospodarstwa ekologiczne
są tutaj wpisane w krajobraz. To jest taki specyficzny teren, my tu mieszkamy, to jest pogórze,
to wszystko jest tak ułożone, że po prostu tu nie ma innej możliwości – tylko ekologia.” [FGI]

2. Rolnictwo ekologiczne (wspólny zasób dóbr) i jego rozwój na badanym obszarze
2.1. Struktura produkcji ekologicznej

„Tutaj ta ekologia wydaje mi się, że trafiła w odpowiednim momencie na właściwych
ludzi i atmosferę. Tak się zmienia mentalność ludzi, też i na wioskach, że za 15 lat
prawdopodobnie nie byłoby tylu chętnych rolników.” [FGI]
Pierwsze gospodarstwa ekologiczne na tym obszarze, zaczęły powstawać w 1997
roku. Intensywny rozwój nastąpił po integracji Polski z UE. Dziś na badanym terenie istnieją
wsie, gdzie nawet 90 proc. produkcji rolniczej to produkcja ekologiczna.
Gospodarstwa ekologiczne, które powstawały pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku,
sprzedawały głównie na potrzeby firmy BioConcept będącej wówczas głównym odbiorcą
ekologicznego surowca. Jego pozyskiwaniem na danym terenie zajmował się tzw. lider
skupowy. W początkowej fazie rozwoju produkcji ekologicznej na badanym obszarze to
właśnie te osoby (liderzy skupowi) były „łącznikami” pomiędzy rolnikami, a przetwórcą i to
na nich opierał się obrót ekologiczną produkcją rolną. Przełom nastąpił po wejściu Polski do
UE. Rolnicy dostrzegali konieczność samoorganizowania się, a jednocześnie pojawiła się
możliwość pozyskania na ten cel wspólnotowych środków: „Ciągle chcieliśmy się jakoś
zorganizować po wejściu do UE, żeby te środki zaabsorbować, które są dla grup.” [FGI]
Jednocześnie cały czas głównym odbiorcą towarów pozostawała firma BioConcept,
która w międzyczasie pozyskała dodatkowego inwestora w postaci firmy Gardenia i w ten
sposób powstała funkcjonująca do dziś firma BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. zajmująca się
przetwórstwem ekologicznych płodów. Założona zaś przez rolników Grupa producencka o
nazwie Bio-Food Roztocze wybudowała zakład logistyczny o wartości kilkudziesięciu
milionów złotych, w którym od dwóch sezonów skupuje, czyści, sortuje i magazynuje
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warzywa oraz owoce: „Jest to pewien taki fenomen, co podkreślają nasi kontrahenci z
zagranicy, że najpierw stworzyliśmy bazę surowcową i potem dopiero powstał zakład i może
dlatego to ma taki trwały charakter.” [FGI] Choć zakład przetwórczy firmy BioConceptGardenia usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji poczynionych przez Grupę
Bio-Food Roztocze, a sama firma jest głównym odbiorcą produktów ekologicznych Grupy, to
jednak nie ma między tymi podmiotami powiązania kapitałowego.
„Zakład BioConceptu-Gardenii jest zaraz za ścianą. Dlatego, że my towar wozimy,
przygotowujemy itd. i oni dostają już towar schłodzony, dobrej jakości. Zakład (BioConceptuGardenii) nie dokonuje już tej wstępnej obróbki i dlatego ta firma nie ponosiła już kosztów
inwestycyjnych związanych z przygotowaniem do przerobu tego surowca. Ona już dostaje
surowiec schłodzony i częściowo też już przesortowany.” [FGI]
Władze Grupy próbowały rozpocząć sprzedaż warzyw także bezpośrednio w sieci
supermarketów, ale ceny im oferowane nie były satysfakcjonujące, lub nie było
wystarczającego zainteresowania konsumentów tymi produktami. Przykładowo, część
rolników przygotowała produkt „Tęcza Smaku” (trzy małe kapustki biała, włoska, czerwona),
ale nie cieszył się on dużym zainteresowaniem klientów. Problemem okazały się z jednej
strony niskie ceny oferowane przez sieci, a z drugiej strony trudność z zapewnieniem
ciągłości dostaw. Niemniej przedstawiciel Grupy twierdzi, że rozważają powrót w przyszłości
np. do pomysłu ze sprzedażą warzyw ekologicznych bezpośrednio do sklepów
wielkopowierzchniowych.
Grupa producencka w roku 2013 planuje skupić 2 tysiące ton owoców ekologicznych,
z czego połowa to malina. Pozostałe to: czarna porzeczka, truskawka, czerwona porzeczka.
Ponadto około tysiąca ton warzyw, głównie są to fasolka, ogórek, por i dynia. Z powodu
braku zbytu skupują tylko niewielkie ilości aronii. Decyzje o zwiększeniu lub ograniczeniu
produkcji danego produktu są uwarunkowane właśnie możliwością zbytu, podpisanymi
kontraktami. Grupa przygotowuje się także do rozpoczęcia produkcji wiśni: „Tutaj przy
zakładzie ma powstać plantacja pokazowa wiśni ekologicznej z przeznaczeniem do
przemysłu.” [FGI]
Władze grupy przyznają, że dziś nie mają większego kłopotu ze zbytem surowca.
Problematyczne jest natomiast nieustające dbanie o jak najwyższą jego jakość: „Następuje
rozwój i mamy tutaj bardziej problem z podażą niż z popytem. To jest jednak praca z
rolnikami na temat metod uprawy, na temat wprowadzania nowych odmian, testowania.
Jeżeli chodzi o truskawkę w tej chwili wykorzystujemy sześć nowych odmian dla przemysłu,
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ponieważ musimy znaleźć coś co zastąpi odmianę senga sengana i dlatego też podejmujemy
różne działania, współpracujemy.” [FGI]
Właśnie z tego powodu Grupie tak bardzo zależy na dobrych relacjach z producentami
(dostawcami), wzajemnym zaufaniu i poczuciu odpowiedzialności oraz na ich właściwym
wykształceniu pod kątem prowadzenia ekologicznego gospodarstwa, o czym dokładniej w
dalszej części opracowania.
Dominująca na tym obszarze produkcja owoców miękkich i wybranych warzyw
wynika z faktu, że działająca na tym terenie Grupa producencka Bio-Food Roztocze – główny
odbiorca towarów na tym terenie - ma zbyt na takie właśnie produkty14. „Dzisiaj myślę, że 90
proc. osób (rolników) ma certyfikaty. To znaczy gdyby się nie opłacało to by tych certyfikatów
nie mieli, a poza tym gdybyście Państwo zobaczyli tą strukturę tych gospodarstw teraz, to
taka, że jest sezon, w którym wszyscy przejeżdżają z pola zmęczeni, ale za chwilę minie czas
(pracy) i wszyscy tutaj będą mieli luz. Z tego względu, że tak dawniej w tych gospodarstwach
było po dwie krowy, każdy miał ziemniaki, buraki, miał trochę zboża, miał rzepę, robota była
cały rok i non stop i było bardzo ciężko, a teraz te gospodarstwa się wyspecjalizowały i taka
sytuacja, że jeden kombajn do porzeczek, drugi kombajn do porzeczek, porządny ciągnik,
sadowniczy opryskiwacz. Cały rok się nie pracuje. Jest sezon i przygotowanie do sezonu,
zbiera się i dziękuję, do widzenia.” [FGI]
Pomimo zdecydowanie większej specjalizacji produkcji rolniczej niż jeszcze kilka lat
temu, część gospodarstw do dziś różnicuje produkcję gdyż, jak tłumaczył jeden z właścicieli
większych gospodarstw: „Nie może gospodarstwo opierać się tylko na jednym bo tu wszystko
jest zawodne.” [IDI]
Poszczególni rolnicy poza dostawą owoców miękkich na potrzeby Grupy lub innego
podmiotu próbują też innych kierunków rozwoju. Jeden z rolników - będący członkiem
Grupy - prowadzi tłocznie olejów na zimno. Podejmowane są próby z uprawą agrestu oraz
różnymi odmianami warzyw. Kilku badanych wyrażało chęć rozpoczęcia produkcji
zwierzęcej. Do podjęcia takiej decyzji zniechęca ich jednak brak skupu ekologicznych
produktów m.in. mleka (najbliższa mleczarnia skupująca mleko ekologiczne jest oddalona o
190 km - por. przykład Jasielnicy Rosielnej) czy przetwórni ekologicznej zlokalizowanej w
odległości pozwalającej na opłacalność dostaw. Barierą są także przepisy ograniczające
14

Niezależnie od Grupy Bio-Food Roztocze na badanym obszarze działają jeszcze inne podmioty – np. firma
Symbio – które skupują ekologiczne surowce od okolicznych rolników. „Głównym graczem” pozostaje jednak
wspomniana wyżej Grupa.
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produkcję przetworzonych wyrobów w gospodarstwach. Większość respondentów twierdziła,
że przy obecnej skali prowadzonej produkcji owocowo-warzywnej i braku możliwości
prowadzenia przetwórstwa hodowla zwierząt jest nieopłacalna.
Właśnie na efekt skali i związany z nim inny sposób postrzegania rolnictwa
ekologicznego zwracały uwagę osoby blisko związane z Grupą i jednocześnie same
zajmujące się ekologicznym rolnictwem: „Mamy tysiące ton owoców i rzeczywistej produkcji.
Żeby nie patrzeć na rolnictwo ekologiczne, że to jest tylko taka właśnie sprzedaż bezpośrednia
w gospodarstwach i tylko tyle, troszkę kiełbaski ze swojej świnki, troszkę ziemniaczków.
Tylko, że to jest naprawdę i to są tony, wczoraj wjechało 20 ton porzeczki, dzisiaj wyjedzie 15,
a pojutrze wyjedzie znowu 20. Jeśli to wszystko policzymy to tak naprawdę ta zdrowa żywność
z Polski itd., która wyjeżdża to, jest reklama Polski i wydaje nam się, że to jest skala
produkcji, żeby patrzeć na rolnictwo w dwóch płaszczyznach. Z jednej strony właśnie takie
małe gospodarstwo i taka bezpośrednia rzecz, a z drugiej strony ogromna ilość owoców
tutaj.” [FGI]

2.2. Znaczenie rolnictwa ekologicznego dla lokalnego rozwoju. Charakterystyka lokalnego
rynku (NM)
Podczas wywiadów wielu z badanych rolników podkreślało, że produkcja ekologiczna
jest jedyną, jaka na badanym obszarze i w ramach istniejącej struktury wielkościowej
gospodarstw może zapewnić rolnikom godziwy byt: „Małe to są gospodarstwa i to na pewno
jest szansą - małe gospodarstwa dla gospodarstw ekologicznych. Jeżeli chcieliby się w tym
momencie utrzymać mając 5-10 hektarów gospodarstwa konwencjonalnego, produkując
zboża, jakieś tam sprawy rolnicze to musieliby już dzisiaj zamknąć gospodarstwo i iść gdzieś
do pracy czy wyjechać za granicę, bo nie utrzymalibyśmy gospodarstwa.” [FGI] lub „Akurat
dla tego regionu to te niewielkie gospodarstwa, czyli właśnie w okolicach 10 hektarów to były
jedne z czynników, które zadziałały na plus dla ekologii. Nie bardzo było co zrobić z 10
hektarami. Tu 10 hektarów zboża to jest nic, a 10 hektarów tytoniu to już za dużo.” [FGI]
Podobnego zdania jest również przedstawiciel powiatowego oddziału Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jego zdaniem czynnikami, które w głównej
mierze przesądziły o tak dynamicznym rozwoju rolnictwa ekologicznego na badanym
obszarze jest przedsiębiorczość i pracowitość mieszkańców tych ziem oraz - przede
wszystkim - najbardziej odpowiednia pod kątem ekologii struktura gospodarstw: „Jest dużo
gospodarstw o takiej strukturze powierzchni od kilku do kilkunastu hektarów i wiadomo, że te
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gospodarstwa ekologiczne właśnie na takim areale w tych rodzinnych gospodarstwach
najlepiej się spełniają.” [FGI]
Rozwijające się na obszarze czterech badanych powiatów gospodarstwa ekologiczne,
pomimo że są w większości gospodarstwami rodzinnymi, a ich powierzchnia oscyluje średnio
wokół 10 ha (zazwyczaj tej wielkości nie przekracza), w sezonie dają zatrudnienie także dużej
liczbie osób spoza rodzin. Gwoli przykładu, badani mówili, że do zebrania 1 ha malin
potrzeba nawet dwunastu osób. Przyznawali oni także, że niestety w związku z kosztami
pracy i utrudnieniami biurokratycznymi najczęściej jest to zatrudnienie w tzw. szarej strefie.
Respondenci dostrzegają także pozytywny wpływ, jaki na rozwój koniunktury w mikroskali
ma rozwój rolnictwa ekologicznego: „Rolnik zarabia, kupuje coś w sklepie, sklep zarabia i to
wszystko się (nawzajem) napędza. Handel się rozwija. Powstał zakład, który daje produkcję,
daje miejsca pracy i to wszystko jest związane z produkcją ekologiczną” [FGI] lub: „W
Rączynie jest 5 skupów (owoców) dwa konwencjonalne i trzy ekologiczne. Na jednym ze
skupów w tamtym roku skupiono ponad 80 ton maliny. Średnia cena maliny w tamtym roku
możemy przyjąć sobie 4 złote. Zatem mamy 320 tysięcy złotych na jednym skupie, a jest 5
skupów. Te pieniądze za tą malinę zostały wpompowane w tą miejscowość do tych
dostawców. I okoliczne miejscowości. Więc siłą rzeczy te pieniądze, które się niesie do sklepu,
ktoś sobie kupi nowy samochód, ktoś sobie coś tam wyremontuje itd. i się kręci. Ponad 30
proc. z tego (tej kwoty) zabrali sami zbieracze (przeważnie pracownicy sezonowi).” [FGI]
Także władze samorządowe dostrzegają zdecydowany pozytywny wpływ na szeroko
rozumiany lokalny rozwój za sprawą rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa:
„Działania Grupy, że powstał wymierny efekt w postaci zakładu, wartości około 30 milionów,
który już drugi sezon pracuje i rozwija się ciągle. Mam nadzieję, że ten rozwój potrwa jeszcze
i ta moc jego będzie dużo większa, a to się przełoży później na miejsca zatrudnienia,
wpływy…” [FGI]
100 proc. produkcji Grupy jest eksportowane, z czego 80 proc. przez ściśle
współpracującą z grupą firmę BioConcept-Gardenia Sp. z o.o., a pozostałe 20 proc.
bezpośrednio do odbiorców zachodnich. Produkcja z linii ekologicznej wysyłana jest do
krajów UE, głównie do Niemiec i Szwajcarii. Grupa uzyskała też certyfikat ekologiczny z
USA - niewielka część produkcji trafia też za ocean. Produkty konwencjonalne produkowane
przez Grupę są wysyłane również do Rosji. Fakt, że Grupie udało się wypracować stałych
odbiorców zagranicą, jej władze uznają za swój sukces i podstawę do dalszego rozwoju.
Badani często podkreślali, że właściwie w Polsce nie ma rynku odbiorców ekologicznych
surowców (zarówno do konsumpcji, jak i dalszego przetworzenia), brakuje także przetwórni
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produktów ekologicznych, dlatego prawie cała ich produkcja wyjeżdża poza granice kraju.
Natomiast inaczej sytuacja kształtuje się w krajach rozwiniętych np. w Niemczech - gdzie w
opinii badanych prawie cała produkcja ekologiczna „lokuje się na rynku świeżym,
konsumpcyjnym”. [IDI]
Wynika to z tego, że polski konsument nie jest jeszcze wystarczająco świadomy czym
jest produkcja ekologiczna i czym różni się od konwencjonalnej. Istotnym problemem jest też
cena
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w

detalicznej
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konwencjonalnych, co dla wielu konsumentów jest barierą nie do przejścia. Pojawiały się
jednak głosy, że większa produkcja ekologiczna i niższe marże pośredników mogłyby
doprowadzić do spadku cen owych produktów i rozkwitu polskiego rynku ekologicznego.
Badani wskazywali również, że problemem w osiąganiu większych dochodów
rolników poprzez sprzedaż choćby części produkcji w formie detalicznej (bezpośrednio
konsumentowi), jest peryferyjne położenie badanego obszaru i jego oddalenie od dużych
aglomeracji miejskich. Stwierdzali oni ponadto, że konsumenci nie są jeszcze na tyle
świadomi, aby masowo kupować ekologiczne produkty, w szczególności nieprzetworzone:
„Naszym minusem jest to, że jesteśmy oddaleni od aglomeracji dużych, gdzie nie możemy się
nastawić na sprzedaż bezpośrednią po, jakby nie było, wyższych cenach. Pani Ewa z
oburzeniem powiedziała, że widziała na półkach w dyskoncie i że mówimy o
konwencjonalnych za 2,90 kilogram rabarbaru, a tutaj rolnicy sprzedają po 40 groszy. To jest
też wywołane tym, że nie ma bezpośredniego rynku odbiorców. Kraje bardziej rozwinięte jak
Niemcy, oni praktycznie całą swoją produkcję ekologiczną lokują na rynku świeżym,
konsumpcyjnym. Nie na przetwórstwo, nie na przemysł. My w tym momencie nie mając tego
rynku, ponieważ też i zasoby i potrzeby polskiego konsumenta są mniejsze, świadomość jest
mniejsza….” [FGI] lub „Myślę, że tutaj minusem jest to, że jesteśmy daleko od aglomeracji i
trudno nam wypracować bezpośrednią sprzedaż taką detaliczną. My tutaj bazujemy na
przemyśle trochę i tu są całkiem inne ceny, ale jeśli np. wyprodukujemy 10 czy 20 ton
porzeczki to żebyśmy nawet mieszkali pod Warszawą to nie pójdziemy i nie sprzedaży na
rynku, bo nie da rady. Sprzedamy dwie tony, półtorej tony, ale tych dwudziestu nie.” [FGI]
Pomimo wszystko podejmowane są próby sprzedaży detalicznej w Lublinie. Pojawiają
się jednak liczne problemy – przykładowo osoba zajmująca się zorganizowaniem
pomieszczenia do sprzedaży (osoba spoza Grupy) chciała, by rolnicy handlowali również w
niedziele. Dla nich był to jednak, po całym tygodniu pracy, zbyt duży wysiłek i wyrzeczenie.
Badani zgodnie twierdzili, że sprzedaż do sklepów ekologicznych, które znajdują się
w dużych miastach jest dla nich nieopłacalny. Narzekają oni na zbyt duże marże pośredników
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i sklepikarzy: „Pośrednik narzuca potworne marże na to 300 proc., 400 proc. i potem się
mówi, że rolnicy bardzo drogo to sprzedają, a wcale nie.” [IDI] Wśród badanych znalazł się
tylko jeden rolnik, który zdecydował się, poza dostawami dla Grupy, na handel detaliczny
swoimi warzywami. On lub ktoś z jego rodziny, jeździł raz w tygodniu do Warszawy na
bazar. Jak sam zaznacza, ze zbytem w Warszawie nie ma on najmniejszego problemu.
Detalicznym handlem produktami ekologicznymi w bezpośrednim sąsiedztwie
badanego obszaru zajmuje się Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego, która niedawno
powołała spółkę sprzedającą na rynku lokalnym i zaopatrującą sklepy. W odniesieniu do
ilości, którymi handluje Grupa, jest to jednak bardzo mała skala działania. Lokalny handel
produktami ekologicznymi rozwija bowiem bardzo często na zasadzie barterowej – rolnicy
między sobą wymieniają się produktami. Badani zaznaczali, że nie ma też problemu by kupić
różne ekologiczne produkty odwiedzając poszczególne ekologiczne gospodarstwa. Na
badanym obszarze nie powstał sklep z żywnością ekologiczną. W lokalnych „marketach” nie
można nabyć tutejszych owoców i warzyw z ekologicznych gospodarstw. W centrum
Tarnogrodu (siedziba Grupy) istnieje hotel i restauracja, która współpracuje z Grupą np.
udostępniając sale na szkolenia etc. Niestety nie korzysta z produktów ekologicznych, a
przynajmniej nie chwali się tym publicznie.
Szkołom, ani przedszkolom z tego obszaru również nie są sprzedawane produkty z
certyfikatem ekologicznym. Według respondentów wynika to z czystej kalkulacji kosztów,
która jest efektem narzuconych regulacji15.
Na pytanie o dopuszczalną wielkość gospodarstwa ekologicznego, powyżej której
trudno będzie przestrzegać zasad rolnictwa ekologicznego, badani odpowiadali, że przede
wszystkim zależy to od specyfiki produkcji oraz od organizacji gospodarstwa i zarządzania
nim. Prezes Grupy widzi tę kwestię w następujący sposób: „Wszystko zależy od organizacji
gospodarstwa. W dużym gospodarstwie zwłaszcza jeżeli jest ono położone w jednym rozłogu
można odpowiednio wprowadzić zadrzewienia śródpolne, które na przykład będą

15

Patrz regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. Autorzy raportu
zwracają jednak uwagę na możliwość korzystania przez zamawiających z tzw. Zielonych zamówień
publicznych. Zielone zamówienia publiczne (green public procurement) oznaczają politykę, w ramach której
podmioty publiczne włączają kryteria lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania
zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na
środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i
upowszechnienie technologii środowiskowych (patrz: www.uzp.gov.pl).
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na obecnie występujące duże problemy finansowe samorządów,
których najczęściej nie stać na kupowanie ekologicznych surowców do szkolnych kuchni i stołówek.
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przeciwdziałać erozji wietrznej gleby, zatrzymają więcej wilgoci w glebie, będą siedliskiem
pożytecznej fauny. Istnieje możliwość małej retencji wodnej, co może umożliwić nawadnianie
upraw itp. Więc stawiam tezę, że duże gospodarstwa ekologiczne (powyżej 20 ha) mają
większy wpływ na ochronę środowiska.” [IDI]

3. Motywacje i cechy producentów zaangażowanych w produkcję ekologiczną
3.1 Motywacje społeczno-ekonomiczne osób zaangażowanych w produkcję ekologiczną
Większość rolników ekologicznych z tego obszaru czerpie dochody tylko z rolnictwa.
Niewielka grupa łączy pracę w gospodarstwie z bezpośrednią pracą dla Grupy np. jako
„osoby skupowe” czy jako pracownicy administracyjni (jest ich tylko dwóch). Prawie
wszystkie gospodarstwa mają charakter rodzinny. Wśród badanych rolników były zarówno
kobiety jak i mężczyźni, z różnych grup wiekowych, także - co znamienne - osoby młode.
Najmłodsi badani zostawali rolnikami ekologicznymi ze względu na to, że ich rodzice
wcześniej sami uzyskali certyfikaty ekologiczne. Osoby, które wytypowaliśmy jako
najbardziej zaangażowane w rozwój rolnictwa ekologicznego na tym obszarze, to osoby z
wyższym wykształceniem, w dalszym ciągu szkolące się – zarówno w kraju, jak i zagranicą.
Badani rolnicy również podkreślali, że nieprzerwanie korzystają z różnych szkoleń,
najczęściej współorganizowanych w sezonie zimowym, przez Grupę producencką: „My
jesteśmy właśnie osobami, które muszą działać na zasadzie partnerstwa. Jakby tu Państwo
przyjechali w zimie to jest tak, że rolnicy ekologiczni jadą na jedno spotkanie, na drugie
spotkanie, jadą na szkolenie, jadą gdzieś na wycieczkę oglądać jakieś gospodarstwo. Udało
się nawet na tych wykładach do Niemiec pojechać. Myślę, że to integruje i tak się podnosi
poziom…” [FGI]
Badani zwracali uwagę, że rolnicy angażujący się w ekologię i poważnie myślący o
uczynieniu z niej „sposobu na życie” to osoby „rozsądne”, w domyśle uczciwe. Uprawy
ekologiczne bardzo łatwo jest bowiem zanieczyścić chemikaliami co w przypadku przetwórni
wiąże się najczęściej z wycofywaniem z rynku dużych partii towaru. Podkreślano również
fakt, że rolnicy ekologiczni muszą być otwarci na nowości techniczne i znać się dobrze na
agrotechnice bo „ludzie muszą być dużo mądrzejsi od tych pozostałych, bo mają dużo
trudniej.” [IDI]
Badani zaznaczali także, że zaangażowani w ekologię muszą mieć zmysł
ekonomiczny. Wśród badanych rolników było kilka osób angażujących się społecznie: sołtys,
strażak.
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Wśród cech danego obszaru, które zdaniem badanych przesądziły o tak dynamicznym
rozwoju rolnictwa ekologicznego znalazły się także cechy mieszkańców tych ziem, a
mianowicie przedsiębiorczość i pracowitość: „Tak jak wspomniałem, czynnik ludzki. To jest
naprawdę bardzo ważne, że my chcemy się dorabiać i jesteśmy przedsiębiorczy...” [FGI] lub
„Naprawdę mieszkańcy naszych wiosek są ludźmi bardzo pracowitymi. Zwrócił właśnie na to
uwagę kolega, który pełni podobną funkcję jak ja, tylko w takim naprawdę urodzajnym
terenie, bo w Hrubieszowie i on mi pewnego dnia powiedział: - Ty wiesz co? Jak z Biłgoraja
mi przyjadą od was ludzie jacyś, czy sobie ktoś znajdzie żonę lub męża, to oni są najlepszymi
rolnikami. Oni wkładają tak dużo pracy w tą ziemię, że faktycznie ta ziemia im to oddaje
stokroć niż tym rolnikom, którzy tam na stałe mieszkają…” [FGI]
Dla mieszkańców badanego obszaru przejście na rolnictwo ekologiczne było
racjonalną decyzją wynikającą z ekonomicznych kalkulacji. Wielu badanych zwracało uwagę,
że w związku z tym, że na tym obszarze dominują drobne gospodarstwa oraz z powodu
ukształtowania terenu (jest to teren częściowo pagórkowaty, zdarzają się miejsca z różnicą
terenu od 200 do 600 metrów) wybór ekologii jest wyborem właściwym z punktu widzenia
ekonomicznego - „konwencja” na tym terenie się po prostu nie opłaca. Jeden z członków
Grupy w następujący sposób uzasadnia wybór rolnictwa ekologicznego: „Nie udało się
zbioru malinowego dobrej jakości zmechanizować, wiśni, porzeczek, jabłek czereśni itd. (…)
dlatego małe gospodarstwa mogą to robić. Jak nałożymy na to nakładkę rolnictwa
ekologicznego to wiele osób to zaczyna rozumieć, to wtedy jeszcze dodatkowe mamy
bezpieczeństwo.” [IDI]
Zdaniem prezesa Grupy, wszystkie gospodarstwa „tu przechodzą na ekologię, po to
aby produkować i mieć dochód.” [IDI]
Nie ma więc na tym obszarze, przynajmniej w opinii lokalnego lidera, gospodarstw,
które istnieją tylko ze względu na dopłaty i dodatkowe dofinansowanie skierowane do
rolników ekologicznych.
Jest to też wybór racjonalny z punktu widzenia tworzenia dobrej jakości miejsca
pracy: „rolnictwo ekologiczne to może być dobry warsztat pracy.” [IDI]
Rolnicy ekologiczni zaznaczali, że obecnie w skali roku pracują mniej, ale efektywniej
niż wtedy, gdy mieli gospodarstwa konwencjonalne, niewyspecjalizowane.
Badani mają świadomość czym jest żywność ekologiczna, jaka jest jej specyfika,
zarówno z punktu widzenia samej produkcji jak i dalszej jej dystrybucji: „Żywność
ekologiczna rządzi się swoimi prawami. Na zachodzie żaden sklep nie kupi żywności
ekologicznej od nowego dostawcy.” [IDI]
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Osoby, które określają się jako rolnicy ekologiczni mają świadomość oddziaływania
rolnictwa konwencjonalnego na środowisko naturalne, o czym może świadczyć następujący
cytat: „Rolnictwo konwencjonalne to jest głupota i ja bym już nie zmienił. Po co mi ładować
się w środki do ochrony, jak mogę to zrobić bez nakładów.” [IDI]
Przedstawiciele zarządu Grupy zwracali uwagę, że ekologia to rolnictwo nowoczesne:
„to jest ciągle rozwijająca się dziedzina.” [FGI]
Zdaniem jednego z respondentów, obecny stan wiedzy pozwala uzyskać zbliżoną
wydajność do wydajności w gospodarstwach konwencjonalnych. Informacja ta świadczy o
tym, że członkowie Grupy starają się korzystać z nowinek technologicznych, które są
przeznaczone dla rolnictwa ekologicznego.
Osoby, które przestawiały się na ekologiczne metody upraw w późnych latach 90tych, często spotykał ostracyzm społeczny lub przynajmniej brak zrozumienia ze strony
innych mieszkańców wsi, w których mieszkali. Badani zaznaczali, że w tej chwili żyją
zgodnie z sąsiadami, także tymi, którzy nie zdecydowali się na „wejście w ekologię”.
Niemniej niektórzy mówili o kłopotach z gospodarstwami leżącymi np. blisko zagłębia
tytoniowego i problemach z zanieczyszczeniami na wiosnę, kiedy prowadzone są tam
opryski.
3.2 Znaczenie systemu dopłat
„Jeśli chodzi o ekologię to co ja mógłbym powiedzieć – myślę, że po wejściu do Unii z
naszą ekologią jakby się stawało gorzej. Bo w tym pierwszym momencie to wstępowali ludzie,
którzy faktycznie chcieli się tą ekologią zajmować i w miarę upływu czasu przybyło ludzi
takich, którzy kombinowali. Niby ekolodzy, ale szli w ekologię tysiącami hektarów tylko po to,
żeby zebrać dopłaty. Konsekwencją tego mamy teraz przepisy, które pozbawiają tych
faktycznych ekologów, małych, którzy robili produkcję ekologiczną, to ich pozbawiają
dopłat…” [FGI]
Kwestia dopłat budziła wiele emocji wśród badanych. Opinie na temat systemu
wsparcia są mniej więcej spójne. Ich zdaniem na tym obszarze dopłaty pełnią ważną funkcję,
ale nie determinują decyzji o pozostaniu w ekologii lub o odejściu od niej. Za najważniejsze
korzyści wynikające z produkcji ekologicznej rolnicy uznają gwarancję zbytu i stabilność cen,
które gwarantuje im działająca na tym obszarze Grupa producentów: „Każdy, gdyby tych
dopłat nie było poradziłby sobie, ale my jesteśmy na etapie, gdzie mamy produkcję”. Dopłaty
są szczególnie istotne w okresie przestawiania, dla tych, co rozpoczynają produkcję
ekologiczną oraz chcą dalej inwestować: „Jakby chcieli się nowi na ekologię (przestawić) to
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wiem, że nie mają szans wystartować. Także te dopłaty początkujące jak ktoś chce
wystartować i jakby chciałby ktoś wejść do ekologii, to muszą być...” [FGI] lub „Gdyby nie te
dopłaty do rolnictwa ekologicznego, wyższe dopłaty do owoców miękkich, to ja być może bym
się nie przestawił na tę produkcję, bo nie miałbym środków na to. To jest naprawdę bardzo
duża pomoc na to, żeby zacząć tą produkcję. Bo jeżeli załóżmy sobie sytuację, jeżeli
gospodarstwo ma dzisiaj 5 hektarów i wielokierunkową produkcję, a teraz przejść ma na
produkcję (ekologiczną), założyć plantację, wyhodować, kiedy nie mamy produkcji (...) dwa
lata nie zbieramy nic i nie mamy żadnej produkcji i sprzedaży, a koszty są ogromne.
Największe są koszty w tych dwóch, trzech (pierwszych) latach. Jeżeli my nie mamy pomocy,
to my nie rozwiniemy produkcji i jeżeli bym nie miał tej pomocy, tej subwencji, która
przychodziła z dużym opóźnieniem, ale ja mogę sobie jakoś zaplanować, że ona będzie, a
mogę to zrobić, a mogę zapłacić ludziom za to plewienie, bo wiem, że będę miał z czego...”
[FGI]
Postulowano, prawie jednogłośnie, wprowadzenie dopłat do produkcji, co zdaniem
respondentów spowodowałoby, że otrzymywaliby je tylko ci, którzy naprawdę wytwarzają
żywność ekologiczną na rynek: „Niech dostaną ci, którzy faktycznie produkują. Niech będzie
jakiś tam procent od sprzedaży i nie będzie nabijania sztucznej fikcji, sztucznych dopłat,
sztucznego rolnictwa ekologicznego. Ta produkcja cała kontrolowana, jest badana, jest
sprzedawana i ona trafia do konsumentów. Te orzechy przykładowo … przecież to nie ma
odzwierciedlenia na rynku, to jest tylko dofinansowanie pewnej grupy osób, która gdzieś tam
czasem wydzierżawiła od agencji nieruchomości duże tereny i znalazła sobie sposób na
funkcjonowanie.” [FGI] Następujący głos równie dobrze oddaje, jak w opinii badanych,
powinno się uregulować kwestię dopłat: „Jeżeli ja, czy koledzy wyprodukują, to minister to
doskonale wie, ile myśmy wyprodukowali i może to sprawdzić i wiedzieć. Jeżeli ktoś ma
gospodarstwo i nie produkuje, to proszę bardzo – są instrumenty prawne i nie trzeba niczego
zmieniać, proszę takich ludzi ścigać, którzy wyłudzają pieniądze. Daję jeszcze sprawozdanie
do ministra ile ja dostałem limitu na moją uprawę i nie trzeba było takich rzeczy robić.
Postulowaliśmy żeby powiązać dopłaty do produkcji.” [FGI]
Badani zauważali także, że poprzez - ich zdaniem - źle skonstruowany system dopłat
do rolnictwa ekologicznego oraz to, że system ten zezwala na nieuczciwe lub nieetyczne
zachowania, cierpi cała branża ekologiczna, obniża się wartość marki ekologicznej oraz spada
zaufanie do wszystkich rolników ekologicznych: „Uzdrowienie sprawy dopłat jest bardzo
potrzebne, bo jeżeli w mediach podają, że rolnicy ekologiczni mają sady orzechowe to
pomimo tego, że my tu jesteśmy uczciwymi ludźmi i produkujemy, to się odbija na nas bardzo
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niekorzystnie. Od razu na nas patrzą tak, jak Pani mówi, z zawiścią, że my jesteśmy jacyś
ludzie, którzy oszukują Państwo i wyłudzamy dopłaty. Dlatego uzdrowienie tego i zrobienie
takiej sytuacji klarownej, że się likwiduje 100 hektarowe plantacje, które biorą dopłaty, a w
ogóle nie sprzedają malin, jakieś tam orzechy są i jakieś tam rzeczy. To naprawdę to jest nam
też na rękę i chcielibyśmy żeby to było normalne, żeby ci co pracują, ci co na tym się
utrzymują żeby to (dopłaty) było do produkcji.” [FGI]
Zdaniem badanych obecny system dopłat ma także bardzo niekorzystny wpływ na
możliwości zwiększania wydajności gospodarstw oraz wzrost dochodów przedsiębiorczych i
pracowitych rolników. Ci ostatni nie mogą rozwijać i zwiększać swoich gospodarstw
ponieważ na rynku brakuje ziemi na sprzedaż, a ta która jest, ma bardzo wysoką cenę: „To,
co jest plusem przy gospodarstwach ekologicznych czyli ten taki średni areał - od kilku do
kilkunastu hektarów – to dla rolników, którzy chcą się rozwijać stanowi przeszkodę. Nie ma
gruntów z państwowego funduszu ziemi, więc kupujemy prywatnie i cena wzrasta. A przed
sprzedażą powstrzymuje tych potencjalnych zbywców to, że są dopłaty bezpośrednie… Nie są
powiązane z produkcją, także dostaje każdy, kto ma ten przysłowiowy hektar i chociaż wykosi
raz w roku, to ta ziemia nie jest wykorzystana tak jak być powinna. Te dopłaty, które są
plusem, w niektórych sytuacjach są też minusem.”16[FGI]
Dla rolników niepokojące i utrudniające prowadzenie gospodarstwa są także zmiany
przepisów, które miały miejsce w tym roku (tj. 2013), a które wybranym rolnikom mogły
utrudnić stabilizację i prowadzenie działalności w dłuższym okresie17: „Że jak zaczniemy w
tym roku coś robić, to za pięć lat te przepisy dalej będą (powinny być), a tu tak jak z
dopłatami, okazuje się, że z dnia na dzień - tak naprawdę w ciągu trzech miesięcy - jest
zmiana przepisów.” [IDI]

4.

Charakterystyka działania organizacji zrzeszającej – lokalnego „organizatora”
produkcji ekologicznej

4.1. Charakterystyka organizacji
Działania integrujące rolników podjęto już w 1998 roku. W efekcie tych działań
powstało Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „Truskawka”. W 2005 roku udało się

16

Por: także przypis nr 6. na stronie 17.
Badani zwracali tu uwagę na nagle wprowadzoną decyzję o nieuruchamianiu w 2013 roku naboru w ramach
programów rolno-środowiskowych na sady ekologiczne.

17
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powołać Podkarpacką Izbę Rolnictwa Ekologicznego. Kilkunastu najbardziej aktywnych
rolników rozpoczęło współpracę z właścicielem firmy BioConcept-Gardenia18, który zachęcał
do powołania Grupy producenckiej. Udało się ją powołać w 2005 roku. Została założona
przez 70 osób. Obecnie przynależy do niej stu rolników. Efektem jej rozwoju, a tym samym
przyczynkiem do dalszego zwiększania skali produkcji, jest uruchomienie w 2012 roku w
Tarnogrodzie zakładu logistycznego, o którym była już mowa w punkcie 2.1., a który to
zakład będzie mógł przerabiać w ciągu roku 6 tyś ton owoców, w tym połowę z plantacji
ekologicznych 19 . Burmistrz Tarnogrodu, który intensywni wspiera rozwój Grupy, koszty
utworzenia zakładu szacuje na 30 milionów złotych. Działanie Grupy opisuje jej prezes:
„Grupa Bio-Food przygotowuje surowiec, czyli go skupuje, segreguje wstępnie. Jest to
surowiec odpowiedniej jakości, surowiec wyprodukowany takimi i takimi metodami i odbywa
się wstępne schłodzenie na terenie zakładu i sortowanie. Następnie to jest odsprzedawane
zakładowi, który ściśle z nami, z Grupą Bio-Food współpracuje, czyli zakładowi BioConceptGardenia… I jest to relacja taka, jaka powinna być. Czyli po prostu rolnik, produkcja (czyli
ta nasza Grupa), później zakład i później sprzedaż.” [IDI]
Wspomniany zakład tworzy półprodukty, które następnie są eksportowane do krajów
UE.
Skup produktów (surowca ekologicznego) odbywa się w kilkunastu miejscowościach
w czterech powiatach graniczących ze sobą – powiatach będących obszarem niniejszego
badania. W każdej z tych miejscowości pracuje osoba skupowa - lider, która często sama
również prowadzi gospodarstwo. Grupa zajmuje się również szkoleniami dla swych
członków. Szkolenia odbywają się przeważnie w lokalnej szkole lub restauracji w
Tarnogrodzie, która współpracuje z Grupą. Zarząd Grupy podkreśla, że kluczowa jest właśnie
współpraca i wzajemne zaufanie członków. Prezes, analizując źródła sukcesu Grupy,
wskazuje m.in. na to, że praca z członkami Grupy trwa cały rok, a nie tylko w sezonie - poza
szkoleniami organizowane są spotkania np. opłatkowe. Szczególnie doceniana jest ciągła
praca z lokalnymi liderami (skupowymi), tak „żeby mieli większe motywacje.” [IDI]

18

Pierwotnie były to dwie firmy Bio Concept i Gardenia, które później się połączyły, o czym była już mowa we
wcześniejszej części opracowania.
19
http://www.jagodnik.pl/technologia-uprawy/truskawki/621-beda-zmiany-w-Grupie-bio-food-roztocze-
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Ich rola dla funkcjonowania całej instytucji – poprzez zapewnianie odpowiedniej
ilości ekologicznego surowca - jest niezwykle istotna: „Musi być kilku społeczników, żeby na
początku w jakiś sposób to zaiskrzyło i miało przełożenie…”20 [IDI]
Ważną rolę od lat odgrywa właściciel firmy BioConcept, który od początku zachęcał
do powołania Grupy producenckiej. Jak ważną i charyzmatyczną jest on postacią, zwracało
uwagę wiele osób: „Być może dlatego to się tak rozwinęło, że tam Pan X jest autentyczny.”
[IDI]
Sukces kolejnych kroków wynika z pracy wielu osób, spotkań z rolnikami, szkoleń.
Dziś praca z członkami i na ich rzecz jest już tak zaawansowana, że zarząd Grupy rozważa
utworzenie systemu ubezpieczeń wzajemnych dla należących do Grupy rolników. Grupa, aby
ustrzec się fałszerstw, prowadzi również badania próbek produkcji zagranicą.
Jak zostało przedstawione powyżej, działania Grupy są wszechstronne, służą zarówno
budowaniu wspólnoty członków, więzi między nimi i organizacją (Grupą), podnoszeniu
jakości oferowanych produktów, jak też dbaniu o dalszy, trwały i dynamiczny rozwój BioFoodu. Prezes Grupy producenckiej, sam będąc właścicielem niewielkiego gospodarstwa, ale
przede wszystkim szefem tej instytucji, jest świadomy kluczowej wagi współpracy dla
rozwoju całego przedsięwzięcia: „Próbujemy to ludziom wytłumaczyć, że w dłuższym okresie
czasu ta współpraca wychodzi na plus, żeby ludzie to zrozumieli.” [IDI]
Podsumowując można stwierdzić, że działalność Bio-Foodu, którą już dziś można
rozpatrywać w kategoriach sukcesu, bazuje na zaufaniu członków, ścisłej współpracy i
budowaniu więzi oraz na zbiorowym poczuciu odpowiedzialności: 21 „Chodzi o to, że się
tworzy partnerstwo, ekologia robi jedną warstwę, czasami my musimy rolnikowi dać zaliczkę,
przedpłatę - bo nie ma zapłacić za co pracownikowi, a jeszcze nam towaru nie oddał, ale już
dostał pieniądze. To są takie historie. Albo np. dofinansujemy połowę sadzonek.” [FGI]
Od początku powstania Grupy liczba gospodarstw ekologicznych wchodzących w
skład Grupy wzrosła o 30 (do 100). Nie oznacza to jednak, że na potrzeby Grupy produkuje
wyłącznie 100 rolników będących jej członkami. Do punktów skupowych współpracujących
z Grupą swoje towary oddaje większość z ekologicznych rolników działających na badanym

20

Na tym terenie inicjatorem rozwoju rolnictwa ekologicznego był człowiek związany z ODR-ami, który, jak
przyznają badani: „pierwszy ciągnął na różnego rodzaju konferencje, czy dni otwarte, czy inne rzeczy, żebyśmy
poznali jak to wygląda gdzie indziej”.[IDI]
21
Jednocześnie jej założyciele twierdzą – co gwarantuje dalszy rozwój tego przedsięwzięcia - że pozostaje im
jeszcze wiele do zrobienia.
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terenie. Prezes jak i inne osoby z zarządu są zdania, że Grupa nie powinna się już rozrastać,
gdyż współpraca i zarządzanie taką liczbą ludzi jest niezwykle trudne.
Część rolników rezygnuje z ekologii lub z przynależności do Grupy gdyż „nie chcą
się podporządkować pewnym zasadom” [IDI] obowiązującym w tej instytucji. Jak zauważa
prezes, na miejsce tych, którzy rezygnują przychodzą nowi, ale jest ich mniej i są to już inne,
najczęściej większe gospodarstwa: „Trzeba z nimi pracować. Koniecznie kreślić wspólne
programy. Bo trzeba mieć na uwadze to, że my to musimy przetworzyć wspólnie i sprzedać.”
[IDI]
W opinii członków do najważniejszych korzyści wynikających z przynależności do
Grupy – co było już podkreślane we wcześniejszej części opracowania - należy to, że nie
muszą oni martwić się o logistykę, biurokrację, a przede wszystkim mają zagwarantowane
stabilne ceny i zbyt na swoje produkty.
4.2. Współpraca organizacji zrzeszającej z innymi organizacjami
Lokalnymi instytucjami z którymi najlepiej się współpracuje członkom Grupy są koła
gospodyń wiejskich (szczególnie podkreślano działalność koła ze wsi Rączyna). Podkreślano
udaną współpracę z Zespołem Szkół Agrotechnicznych w Różańcu - istnieją plany założenia
gospodarstwa demonstracyjnego przy szkole, tak żeby szkolili się tam rolnicy ekologiczni,
także z innych części Polski. Badani wskazali również Bank (BGŻ) jako ważnego,
rozsądnego partnera do ich działań. Rozwój Grupy wspierany jest też przez klaster Doliny
Ekologicznej Żywności. Grupa korzysta na tej współpracy poprzez to, że Klaster „robi
analizy gleby, badania” [IDI], wspiera w promocji, organizuje wyjazdy na targi i imprezy. W
obrębie klastra planowane jest stworzenie wspólnej marki. Wsparciem służy też Podkarpacka
Izba Rolnictwa Ekologicznego.
Próby nawiązania współpracy z Lokalną Grupą Działania nie udały się, mimo że
przedstawiciel Grupy Producenckiej kierowali w jej kierunku konkretne propozycje i
pomysły. W związku ze zbyt dużą biurokracją i brakiem czasu, na razie nie udało się
pozyskać pieniędzy z KSOW na wyjazdy studyjne, choć było to planowane. Na
analizowanym obszarze działa kilku pracowników ODR-u, którzy odgrywali od początku
istotną rolę w rozwoju rolnictwa ekologicznego, podnoszeniu jakości produktów
otrzymywanych z gospodarstw etc. Posiadają rozległą wiedzę i są głęboko zaangażowani w
problematykę rolnictwa ekologicznego.
„Od kilku lat jeżdżę na od małych po duże spotkania, szkolenia z rolnikami
organizowane na początku przez ODR. Natomiast stopniowo coraz więcej właśnie przez
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grupę. Myślę, że tu lokalnie dzięki wszystkim spotkaniom, dzięki takim pasjonatom jak Pan z
ODR-u, którzy nie tylko zorganizowali tutaj szkolenia w tym kierunku, ale wyprowadzali też
rolników na zewnątrz w rejony, gdzie to działało powiedzmy ta ekologia. Głównie dzięki tym
pasjonatom i dzięki dużej ilości szkoleń. Stopniowo na każdym kolejnym szkoleniu było coraz
więcej ludzi i pomysł jak grupa organizuje to są spotkania, których 50-100 osób.” [FGI]
Niemniej członkowie grupy czują pewien niedosyt jeżeli chodzi o wsparcie ze strony
Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

5. Otoczenie instytucjonalne rynku produktów ekologicznych
5.1. Rola lokalnych instytucji
Ważną instytucją wspierającą rozwój rolnictwa ekologicznego na tym obszarze jest
burmistrz gminy Tarnogród, gdzie zlokalizowana jest siedziba i największa inwestycja Grupy.
Członkowie zarządu Grupy w następujący sposób charakteryzowali współpracę z Urzędem
miasta i gminy (Tarnogród): „Z panem burmistrzem współpracuje mi się idealnie. Gdyby tak
się współpracowało z urzędnikami jak z urzędnikami gminy w Tarnogrodzie, to bym sobie
życzył. W innych gminach i powiatach w których znajdują się gospodarstwa ekologiczne
wchodzące w skład Grupy producenckiej współpraca nie układa się … nie ma (tam)
zrozumienia, czy chęci wsparcia ze strony lokalnych władz.” [IDI] lub „Przyznam szczerze, że
życzyłbym każdemu miastu i gminie takiej współpracy, gdzie praktycznie te wszystkie sprawy
były załatwiane bez zbędnej zwłoki i praktycznie od ręki można to było załatwić. Jeszcze nam
(burmistrz) ułatwiał czasami poprzez kontakty, żeby w innych urzędach już powiatowych
załatwiać to wszystko. To jest bardzo istotne, bo nie było barier urzędniczych.” [FGI]
Burmistrz Tarnogrodu również jest zadowolony ze współpracy z Grupą, która zaowocowała
tym, że na terenie gminy powstał nowoczesny zakład. Burmistrz podkreśla, że jedna
inwestycja przyciąga kolejne i już ma zapytania od następnych potencjalnych inwestorów
(niekoniecznie powiązanych z rolnictwem). Z drugiej strony powstanie takiego zakładu rodzi
nowe problemy np.: w sezonie truskawkowym oczyszczalnia ścieków nie daje sobie rady z
przyjmowaniem i uzdatnianiem wody.
Burmistrz myśli jednak długofalowo i tak również traktuje tę inwestycję: „Powstały
wymierne z naszej strony nakłady (ze strony miasta), ale ja przekonywałem radnych, że
powstaje produkt trwały, który tutaj wytwarza nową kulturę rolną i ekologiczną, że po okresie
wyrzeczeń - w tej chwili zakład korzysta z trzyletniego zwolnienia podatkowego - po pewnym
czasie gdy i oni (Grupa) okrzepną finansowo i się rozwiną, to przez wiele lat to finansowanie
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i ta śmietanka spłynie (do gminy). Także nasze myślenie jest długofalowe. Ja nie ukrywam, że
za dwa lata gdy zakład już okrzepnie to nie będzie klubu piłkarskiego Olimpiacos w
Tarnogrodzie tylko że strategicznym sponsorem tego klubu będzie właśnie zakład. Zakład
przejmie patronat nad dożynkami owocami ekologicznymi itd. i myślę, że tak się stanie. Bo po
kompromisach i we wzajemnej współpracy efekty zostały już bardzo pozytywne. W dobre
rzeczy trzeba inwestować i mieć nadzieję. Chciałem jeszcze tylko podkreślić, że w tych kilku
latach w mojej ocenie tempo i efekty (zmian) są bardzo dobre i gdyby dalej utrzymać ten
trend, to będzie wspaniale…” [FGI]

5.2. Regulacje i rozwiązania o zasięgu ogólnokrajowym
Zdaniem badanych rolnictwo ekologiczne w Polsce napotyka na różne bariery
rozwojowe, do których zaliczyć należy w szczególności:
- niespodziewanie zmieniające się regulacje prawne, co powoduje brak możliwości
podejmowania długoterminowych decyzji22;
- brak długofalowej i jasno zdefiniowanej polityki względem rolnictwa ekologicznego, de
facto brak dokumentu strategicznego23;
- brak klarownych przepisów o sprzedaży bezpośredniej i o możliwości drobnej
przetwórczości przydomowej (badani często wskazywali na brak, jak ją nazywali, „ustawy
farmerskiej”);
- istniejące wybrane przepisy będące w sprzeczności z tradycją i logiką rolniczą - padał
przykład obowiązku zaorania pól truskawki po trzech latach, podczas gdy truskawka
potrafi efektywnie owocować nawet dwa razy dłużej;
- zbyt duża liczba przeprowadzanych u rolników ekologicznych - często dotycząca
podobnych kwestii - kontroli.
Według badanych dużym problemem jest też długotrwała procedura dopuszczania do
rynku preparatów możliwych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Ich zdaniem stwarza
22

Patrz także przypis nr 17 na str. 38.
„Może rolą Państwa to nie powinno być to, że ono za każdym razem tworzy jakieś tam programy i tak
naprawdę to rolnictwo jest rozregulowane i część idzie za tym trendem dopłatowym. Powinny być jasne, proste
zasady, jakaś długofalowa polityka, że po prostu ci rolnicy i to nie tyczy się tylko rolników, ale i mieszkańców
wsi, miast, że czegoś będziemy pewni. Że jak zaczniemy w tym roku coś robić, to za pięć lat te przepisy dalej
będą.” [FGI] Autorzy raportu zwracają jednocześnie uwagę, że badani we wszystkich lokalizacach nie
wspominali o dokumencie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa
Ekologicznego w Polsce na lata 2011-2014“, Warszawa 2011. Dokument ten dostępny jest m.in, na stronie:
www.minrol.gov.pl
23
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to nierówne warunki konkurencji pomiędzy polskimi i zachodnimi rolnikami ekologicznymi:
„Myślę, że jako rolnicy ekologiczni w Polsce jesteśmy dyskryminowani. Ponieważ mamy
nierówne szanse, ponieważ tacy rolnicy niemieccy, oni mają szeroką listę środków dostępnych
do produkcji. Bo jednak rolnictwo ekologiczne wykorzystuje bardzo dużo nowych technologii,
nowych preparatów, specyfików do tego, żeby tą produkcję utrzymać i zwiększyć potencjał
produkcji. Ale trzeba by do tego narzędzi. Narzędziami są środki ochrony, które są ogólnie
dostępne. My żeby wciągnąć na listę potrzebujemy bardzo długiej procedury i tak naprawdę
one są później na wejściu tak drogie, że wielu rolników nie stać przy tej cenie sprzedaży, żeby
te środki zastosować. Czyli z tą ceną sprzedaży, a możliwościami zakupowymi środków jest za
duża dysproporcja. Mało tego, nie możemy ich używać, bo nie ma ich na listach polskich. To
są takie bariery i to stawia w niekorzystnej sytuacji nas na tle rolnictwa ekologicznego w UE.
Przecież nasze produkty głównie trafiają na rynek UE. To też jesteśmy tutaj
dyskryminowani…” [FGI]

6. Podsumowanie
Przedstawiona lokalizacja składa się z obszaru czterech powiatów z pogranicza
województwa lubelskiego i podkarpackiego. W 2005 roku stworzono tam sprawnie działającą
grupę producencką zajmującą się skupem i handlem produktami ekologicznymi - w
szczególności owocami miękkimi i kilkoma rodzajami warzyw m.in. fasolką szparagową. W
skład Grupy wchodzi 100 gospodarstw. Liderzy Grupy niechętnie dołączają nowe
gospodarstwa. Obecnie ich głównym celem jest podnoszenie jakości oferowanych produktów
oraz zwiększanie wolumenu i rozszerzanie asortymentu produkcji w oparciu o możliwości,
jakie oferuje nowoczesne ekologiczne rolnictwo. Cała produkcja Grupy jest eksportowana.
Dzięki determinacji zarządu grupy, jak i stworzeniu dobrego klimatu dla tej inwestycji przez
burmistrza gminy Tarnogród, powstał zakład logistyczny, mający dwie linie –
konwencjonalną i ekologiczną. Zdaniem badanych, dopłaty do produkcji ekologicznej
powinny być powiązane z produkcją. Dofinansowanie odgrywa szczególnie istotną rolę dla
tych gospodarstw, które przestawiają się na ekologię oraz chcą dalej inwestować.

6.1. Wnioski i rekomendacje
1.

Czynnikami, które odegrały największą rolę w rozwoju rolnictwa ekologicznego na
badanym obszarze są: pracowitość mieszkańców oraz struktura powierzchniowa
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gospodarstw (średnio 10 ha) i ich rodzinny charakter. Zdaniem badanych właśnie
gospodarstwa od kilku do kilkunastu ha powinny być w szczególności wspierane jeśli
chodzi o rozwój i wsparcie rolnictwa ekologicznego. Za niedopuszczalne rolnicy
uznawali wsparcie kierowane do gospodarstw o areałach 100 ha i więcej.
2.

Niezadowolenie wśród rolników budzi fakt, że duża część dopłat przeznaczonych na
wsparcie rolnictwa ekologicznego trafia do osób, które posiadają ziemię, ale nic na
niej nie produkują tzw. „trawnikowców”. Uważają oni, że dopłaty do produkcji
ekologicznej powinny być powiązane z produkcją. Zdaniem badanych rola dopłat jest
najważniejsza w okresie przestawiania gospodarstwa, kiedy nie może ono jeszcze
uzyskiwać dodatkowych dochodów ze sprzedaży ekologicznych plonów.

3.

Badani twierdzą, że istniejący dziś system dopłat do rolnictwa ekologicznego skłania
do nadużyć co psuje markę wszystkim rolnikom ekologicznym. Ponadto system ten
działa

kontrproduktywnie

w

zakresie

możliwość

zwiększania

powierzchni

gospodarstw i tym samym ich efektywnego rozwoju – podaż ziemi praktycznie nie
istnieje24.
4.

Rolnictwo ekologiczne na badanym obszarze stanowi znaczący element gospodarki.
Istnieją wsie funkcjonujące niemal wyłącznie w oparciu o produkcję ekologiczną – np.
we wsi Rączyna ok 90 proc. gospodarstw posiada ekologiczny certyfikat. Co ważne
wszystkie te gospodarstwa produkują „na rynek”.

5.

Rolnictwo ekologiczne pozwala znacząco zmniejszyć bezrobocie oraz ogranicza
migrację młodych ludzi do miast lub zagranicę. Dzięki rolnictwu ekologicznemu
rozwijają się inne gałęzie lokalnej gospodarki, np. lokalny handel, zmniejsza się także
bezrobocie.

6.

Z powodu niewielkiego popytu na rynku polskim oraz peryferyjnego położenia
badanego obszaru niemal cała produkcja ekologiczna trafia poza granice kraju.
Lokalni rolnicy ekologiczni - za sprawą tego, że udaje im się dobrze współpracować, a
dzięki temu masowo produkować i eksportować towar najwyższej jakości – są dumni i
uważają się za promotorów polskiej żywności zagranicą.

7.

Rolnictwo ekologiczne na tym terenie rozwinęło się w pierwszej fazie dzięki
istniejącemu od lat 90-tych zakładowi skupującemu i przetwarzającemu ekologiczne
surowce. W kolejnej fazie dzięki decyzji lokalnych rolników ekologicznych o

24

Patrz także przypis nr 6 na stronie 17.
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założeniu Grupy producentów rolnych. Zdaniem rolników i członków Grupy
największą korzyścią z jej istnienia jest dobrze zorganizowany zbyt i stabilność cen.
8.

Rolnictwo ekologiczne na tym terenie od początku rozwija się dzięki obecności kilku
liderów i pasjonatów m.in. z Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

9.

Zarząd Grupy producenckiej rozumie znaczenie współpracy i integracji jej członków
oraz podnoszenia ich kompetencji. Właśnie w umiejętności współpracy i wysokich
kompetencjach członków Grupy upatruje on determinantów dalszego rozwoju.

10.

Niezmiernie ważnym czynnikiem wspierającym działanie i rozwój Grupy oraz całego
rolnictwa ekologicznego na danym terenie jest samorząd lokalny.

11.

Utrudnieniem w funkcjonowaniu są skomplikowane przepisy, ich nadmiar oraz to, że
zbyt często się zmieniają 25 . Wiele trudności rodzą niejasne przepisy dotyczące
możliwość prowadzenia przetwórstwa przydomowego.

12.

Ważnym problemem jest zbyt duża liczba organizacji kontrolujących rolników. To
jest dla rolników czasochłonne oraz stresujące.

13.

Instytucjami, które nie stały się partnerami rozwoju Grupy, choć potencjalnie mogły
pełnić taką funkcje są: LGD, inne lokalne stowarzyszenia, z wyjątkiem Koła
Gospodyń Wiejskich, które odgrywa pozytywną rolę.

Brzost-Eko Spółka z o.o., gmina Serniki
1. Obszar badania i jego charakterystyka społeczno-gospodarcza
1.1. Charakterystyka obszaru badania
Obszar objęty badaniem to gmina Serniki, na terenie której położonych jest 8 z 9
gospodarstw należących do grupy producenckiej Brzost-Eko. Gmina leży w środkowej części
województwa lubelskiego, w powiecie lubartowskim, przy jego południowo wschodniej
granicy z powiatem łęczyńskim.
Serniki sąsiadują z pięcioma gminami:
- na południu z gminą wiejską Spiczyn
- na wschodzie z gminą miejsko-wiejską Ostrów Lubelski

25

W przypadku badanych w tej lokalizacji nie chodziło wyłącznie o przepisy dot, produkcji rolnej czy istneinia
oraz funkcjonowania grupy producentów rolnych, ale także np. o regulacje podatkowe czy związane z
prowadzeniem inwestycji.
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- na północy z gminą wiejską Niedźwiada
- na zachodzie z gminą wiejską Lubartów i gminą miejską Lubartów
Gmina Serniki należy do najmniejszych jednostek administracyjnych województwa
lubelskiego. Mieszka w niej około 5000 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 66 osób na 1 km
kw. Gmina Serniki należy do gmin o niewielkich symptomach wyludniania się. Ze względu
na zajmowaną powierzchnię: 7 543 ha, zajmuje 157 pozycją na 173 gmin wiejskich. Gmina
podzielona jest na 13 sołectw: Brzostówka I, Brzostówka II, Czerniejów, Nowa Wieś, Nowa
Wola I, Nowa Wola II, Serniki Wieś, Serniki Kolonia, Wola Sernicka I, Wola Sernicka II,
Wola Sernicka Kolonia, Wólka Zabłocka, Wólka Zawieprzycka.
Ważnym uwarunkowaniem rozwojowym gminy jest jej podmiejskie położenia w
sąsiedztwie liczącego 23,8 tys. mieszkańców Lubartowa, oraz w niewielkiej odległości 23 km
od największego miasta wschodniej Polski, liczącego 356 tys. mieszkańców - Lublina.
Ponadto w odległości 2 km od siedziby gminy przebiega droga krajowa nr 19, łącząca Lublin,
Rzeszów i Białystok.
Specyficzny dla gminy jest wyrób palm wielkanocnych oraz wianków z suszonych
kwiatów w miejscowościach: Brzostówka, Czerniejów, Nowa Wieś, Nowa Wola, Wola
Sernicka i Wólka Zawieprzycka. Palmy Wielkanocne i wianki z suszonych kwiatów trafiają
na rynek ogólnopolski a również na rynek Unii Europejskiej, zwłaszcza do Niemiec. W jednej
miejscowości gminy - Brzostówce wytwarzane są także wyroby ze słomy (kozły słomiane), a
w Wólce Zawieprzyckiej miotły.
W gminie raczej trudno mówić o dynamicznym rozwoju przedsiębiorczości.
Działalność pozarolniczą na terenie gminy prowadzi 122 podmiotów gospodarczych.
Większość przedsiębiorstw prowadzi działalność gospodarczą na rynku lokalnym, głównie w
handlu i usługach budowlano-remontowych. Kilka firm budowlanych świadczy swoje usługi
poza regionem: w Lublinie, Warszawie oraz w Niemczech. Brakuje firm, które byłyby
dużymi pracodawcami dla lokalnej społeczności.
Gmina położona jest w czystym przyrodniczo obszarze, stosunkowo daleko od
ruchliwych tras, ale jednocześnie jest dobrze skomunikowana (łatwy dojazd) z Lublinem,
Warszawą, potencjalnym rynkiem zbytu jest również Lubartów i inne małe i średnie
okoliczne miasta. Jako że brak tu innych alternatywnych możliwości rozwoju (przemysłu,
uciążliwej produkcji), są za to dostępne duże zasoby niewykwalifikowanej i taniej siły
roboczej wydaje się, że jest to idealny obszar dla rozwoju produkcji żywności ekologicznej.
Upadek tradycyjnie działających w pobliżu zakładów pracy (np. garbarni w
Lubartowie) sprzyja zarówno poprawie czystości środowiska, jak i pozwala na łatwiejsze
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znalezienie sezonowych pracowników i umożliwia im podreperowanie budżetów domowych.
Pokrywa się to z planami zagospodarowania proponowanymi przez władze gminy, które są
zainteresowane planami stworzenia ekologicznych inwestycji i przedsięwzięć. Władze gminy
planują inwestycje w biogazownię oraz pozyskiwanie energii przy pomocy wiatraków,
uważając, że inwestycje w ochronę środowiska przyczynią się do rozwoju gminy i
zwiększenia jej atrakcyjności turystycznej. Nie są to zatem plany, które utrudniałyby rozwój
rolnictwa ekologicznego w przyszłości, przeciwnie, mogą pomóc w jego rozwoju.
„Ja chcę ukierunkować gminę, żeby była właśnie taka proekologiczna w ogóle i
upatruję szansę dla gminy w zasobach naturalnych.” [IDI]
Jak wynika jednak ze zrealizowanych wywiadów, same władze nie są jednak
świadome, że ich ekologicznym potencjałem jest także grupa ekologicznych producentów
żywności, skutecznie działająca w gminie. Na stronie internetowej gminy nie wspomina się o
ważnym z punktu widzenia mieszkańców pracodawcy, spółce Brzost-Eko, zajmującej się
produkcją ekologicznych owoców i warzyw, choć wpisuje się ona także w ekologiczne plany
rozwoju gminy. W Strategii rozwoju gminy wspomina się o grupie, ale tylko w kontekście
aktywności podejmowanej przez mieszkańców gminy, nie wspominając o jej przyjaznych
ekologii działaniach i produktach.
W Strategii rozwoju gminy zostały zidentyfikowane podstawowe problemy,
ograniczające możliwości rozwoju:
Dotyczące zasobów naturalnych i kulturowych:
- położenie we wschodniej, jednej z najuboższych części Polski i Unii Europejskiej.
- bliska odległość od drogi krajowej, jednak brak istotnych szlaków komunikacyjnych na
terenie gminy.
- kilka ośrodków osadniczych o podobnej wielkości przy braku jednoznacznej dominacji
pod względem liczby ludności miejscowości gminnej.
- niewykorzystanie bogatych zasobów przyrodniczych i historycznych.
- brak infrastruktury turystycznej związanej z zasobami historycznymi i przyrodniczymi
Dotyczące sfery społecznej:
- zmniejszająca się (powoli) liczba ludności, przy i tak stosunkowo niewielkiej liczbie
mieszkańców w porównaniu z innymi gminami województwa lubelskiego i powiatu
lubartowskiego.
- ujemny przyrost naturalny w ostatnich latach.
- większa niż przeciętna dla województwa i powiatu liczba osób w wieku nieprodukcyjnym,
choć także dzięki dużej liczbie osób w wieku przedprodukcyjnym.
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- niższy niż przeciętny dla powiatu poziom wykształcenia przy zdecydowanie niższym
udziale osób z wykształceniem wyższym i policealnym.
- niewielka liczba osób zatrudnionych poza rolnictwem (głównie w sektorze usług
publicznych). Niewielkie zatrudnienie w przemyśle – 30 osób.
W sferze gospodarczej:
- brak istotnych pracodawców poza rolnictwem.
- malejąca liczba podmiotów gospodarczych, w tym w sektorze rolniczym.
- przeciętna efektywność rolnictwa będącego główną gałęzią gospodarki gminy (nie
wspomina się tu o będących istotnym miejscem dodatkowej pracy, osiągających zyski,
rozwijających się, także pod względem wielkości gospodarstwach ekologicznych)
- niewykorzystane tereny inwestycyjne.
- zatrudnienie poza rolnictwem głównie w sektorze usług publicznych.
- niewykorzystany potencjał turystyczny.
W sferze infrastruktury technicznej:
- niska jakość gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej wymagająca nakładów
finansowych.
- brak dróg wojewódzkich i krajowych na obszarze gminy. Konieczność komunikacji z
otoczeniem zewnętrznym za pomocą dróg powiatowych.
- niskie nakłady na drogi powiatowe przez samorząd powiatowy.
- brak chodników lub zły ich stan.
- brak ścieżek rowerowych.
- sieć gazowa wyłącznie na niewielkim obszarze gminy.
- konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków.
- problem zagospodarowania odpadów rozwiązywany przez prywatnych odbiorców.
- konieczność rozbudowy systemu odbioru odpadów w celu uzyskania wymaganego
przepisami prawa poziomu odzysku.
W sferze infrastruktury społecznej:
- zmniejszająca się liczba uczniów szkół podlegających samorządowi gminnemu.
- brak profesjonalnego boiska sportowego na terenie gminy, choć jednocześnie istnieje sieć
boisk przyszkolnych.
- występujące problemy społeczne – w szczególności bezrobocie i powiązane z nim
bezradność oraz ubóstwo.
- brak Gminnego Ośrodka Kultury.
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1.2. Rolnictwo na obszarze badania
Rolnictwo nadal odgrywa ważną rolę w gospodarce gminy Serniki. Użytki rolne,
należące w większości do IV klasy bonitacyjnej gleb, zajmują 80,7 proc. Niewielką ilość
stanowią gleby klasy III. Liczba gospodarstw rolnych wynosi około 1040. Pracujących
wyłącznie w gospodarstwach rolnych jest 2070 osób. Średnia powierzchnia gospodarstwa
rolnego wynosi 5,9 ha. Wiodącym kierunkiem działalności rolniczej jest uprawa zbóż: żyto 1383 ha (32,3 proc. ogólnej powierzchni zasiewów), owies - 793 ha (18,6 proc.), ziemniaki 549 ha (12,9 proc.), pszenica - 444 ha (10,4 proc.). Z pozostałych upraw należy wymienić
pszenżyto,

truskawki

i

warzywa

gruntowe.

Średnia

powierzchnia

gospodarstwa

ekologicznego wynosi około 15 ha i wszyscy rolnicy deklarują chęć powiększania swoich
gospodarstw. Produkcja ekologiczna na rynek to przede wszystkim owoce miękkie i
warzywa.
Warto zauważyć, że w analizie SWOT gminy Serniki rolnictwo i jego dominujący
charakter postrzegane jest jako zagrożenie rozwoju gminy. Szanse na rozwój upatruje się w
rozwoju turystyki i wykorzystaniu środków unijnych. Wydaje się, że władze nie dostrzegły
dotychczas potencjału, kryjącego się w posiadanym i rozwijanym zasobie jakim jest
produkcja ekologicznej żywności. Z kolei produkcja ta jest obecna na opisywanym terenie w
bardzo ograniczonym zakresie – rolnictwo ekologiczne pojawiło się na tych terenach z
inicjatywy osób zewnętrznych, zainteresowanych skupem, brak było zaangażowania ze strony
władz w przyciągnięcie i rozwijanie tego rodzaju produkcji na terenie gminy.
Zdaniem badanych rolników ekologicznych teren, na którym gospodarują ma wiele
zalet, predestynujących go do ulokowania na jego terenie właśnie tego rodzaju produkcji.
„Teren to tu jest bardzo dobry: czysty, z taką ziemią typową pod nasze uprawy, pod
owoce miękkie i truskawka dobrze rośnie i malina i niektóre warzywa. Mamy już gamę
warzyw, które robimy – to mówię i o przemyśle. To się udaje, są problemy technologiczne
związane z ziemią, pogodą, ale to wszystko się daje jakoś tam pokonać, przejść.” [IDI]
„Mocne strony obszaru? Czystość, bliskość sporego miasta, Lublin jest spory, nie jest
to jakoś bardzo chłonny rynek, bo cały region nie jest zbyt bogaty, ale próbujemy budować
bazę odbiorców. Mocną stroną jest też bezproblemowa komunikacja, jest bardzo dużo
zakładów przetwórczych. Wszyscy uważają, że grupa to musi postawić zakład i się budować.
A to wcale nie tak wygląda, swoje zakłady to jest olbrzymi koszt. Dużo grup przeinwestowuje,
niepotrzebnie. Nie ma sensu budować zakładu, jeśli możemy wykorzystać usługę zewnętrzną,
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a jest tego dużo. Są zakłady certyfikowane, linia jest myta, idzie ekologia, potem konwencja.”
[IDI]
Podobne zalety wskazują badani przez nas eksperci, podkreślają mały poziom
skażenia gleb, klimat, doświadczenie, atrakcyjne położenie.
„Myślę, że w pewien sposób zacofanie tu sprzyja, że nie było nigdy używane aż tak
dużo środków chemicznych... Wcześniejsze dobre tradycje sprawiły, że nie zdążyło się
zniszczyć w sposób zupełny, nie stosowano nigdy tak strasznie tej chemii. Na pewno mamy też
korzystny klimat, przede wszystkim dla owoców… Jest też oczywiście bardzo duża zmienność
gleb, bo mamy od czarnoziemów po zupełne piaski. Także to też jest naszą mocną stroną, że
jako Lubelszczyzna możemy produkować bardzo duże asortymenty.” [IDI]
Jako największą barierę rozwoju rolnictwa ekologicznego na tym obszarze, rolnicy
wskazują plagę larwy chrabąszcza majowego, tzw. pędraka. Od kilku lat, z różnym
nasileniem (ale z tendencją wzrostową) owad ten atakuje plantacje, a ze względu na zmiany,
jakie zaszły na liście produktów dopuszczonych do stosowania do ochrony roślin w rolnictwie
ekologicznym i ze zniknięciem doskonałego środka, chroniącego przed pędrakiem zostali oni
właściwie bezsilni w walce z jego plagą. Brak zainteresowania zarówno władz różnych
szczebli, ale także środowiska naukowego problemem dotykającym rolników jest
wskazywany jako ważna bariera rolnictwa.
Jako barierę postrzega się też niewielkie wsparcie władz dla tego rodzaju produkcji:
„Gmina – ja nie słyszę, żeby tu koś miał wizję związane z rozwojem rolnictwa. W
zeszłym roku próbowaliśmy święto truskawki zrobić, nie udało się tego zrobić.” [IDI]
„W ogóle rolnictwo będziemy popierać na ile to możliwe, dla naszych rolników, bo z
tego żyją. Natomiast i co więcej? Na ile samorząd będzie mógł, bo przecież nie możemy
sponsorować. Bo to jest biznes jakby na to nie patrzeć, a więc nie możemy. Wspierać – proszę
bardzo, jeśli tylko zwrócą jakoś w kwestii i będzie możliwe wsparcie legalne, zgodne z
prawem, to będziemy ich wspierać.” [IDI]
Kolejną ze wskazywanych barier rozwojowych jest rozdrobnienie gospodarstw, które
uniemożliwia duże inwestycje i racjonalne gospodarowanie
„Barierą rozwoju tutaj naszego rolnictwa na Lubelszczyźnie jest np. podział pól na
drobne pola, niemożliwość nawadniania, niemożliwość scalania, zrobienia większych
kompleksów przez to do nawadniania, co jest ważne przy takich lekkich glebach.” [IDI]
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2. Rolnictwo ekologiczne (wspólny zasób dóbr) i jego rozwój na badanym obszarze
2.1. Struktura produkcji ekologicznej
W gminie Serniki wspólny zasób dóbr, za który w badaniu uznano rolnictwo
ekologiczne, produkujące żywność ekologiczną na rynek, jest wykorzystywany przez
niewielką grupę rolników – do badanej organizacji należy jedynie 9 osób, kilku rolników
okazjonalnie współpracuje z grupą. Są oni skoncentrowani na bardzo niewielkim obszarze,
niemal wszyscy mieszkają i gospodarują na terenie wsi Brzostówka. Rolnicy należący do
grupy gospodarują na około 160 ha gruntów rolnych. W grupie produkuje się przede
wszystkim owoce miękkie, głównie truskawki i maliny oraz warzywa.
Członkowie grupy Brzost-Eko zdecydowali się na produkcję przemysłową.
Dostarczają produkt nieprzetworzony do przetwórni, które zajmują się przede wszystkim
mrożeniem produktów. Ze względu na dużą liczbę tego rodzaju przetwórni w terenie grupa
nie myśli o rozwijaniu swojej działalności poprzez budowę własnej przechowalni – uważają,
że w ich sytuacji byłoby to niekorzystne.
Obecnie jednak członkowie grupy zmuszeni są myśleć o zmianie rodzaju produkcji, ze
względu na ogromny problem z pędrakiem chrabąszcza majowego, który niszczy im uprawy,
a na którego nie ma skutecznego, ekologicznego środka, który pozwoliłby im się przed nim
bronić. Straty jakie ponoszą z jego powodu i nakład dodatkowej, koniecznej do wykonania
pracy są ogromne. Wielkość produkcji owoców w ostatnich latach spadła ze względu na
szkody wyrządzone przez pędraka i wynosi obecnie około 600-650 ton, średniorocznie około
300 ton truskawek, 200 ton malin i około 150 ton warzyw (fasola szparagowa, dynia,
marchew, burak czerwony, ziemniaki kapusta i inne). Najbardziej widoczny jest spadek
sprzedaży truskawek, spowodowany zmniejszaniem się powierzchni jej upraw w związku z
problemem, jakim jest obecność pędraka.
Produkcja grupy to przede wszystkim ekologiczne owoce i warzywa, na własne
potrzeby także zboża. Kilku członków grupy w przeszłości podejmowało próby powrotu do
produkcji zwierzęcej, jednak – jak twierdzą - ze względu na ogromną biurokrację i trud, jaki
jest wymagany w tego rodzaju produkcji wszyscy z niej zrezygnowali. Ważnym problemem
był też brak możliwości sprzedaży ekologicznej produkcji zwierzęcej jako ekologicznej (zbyt
mało punktów skupów mleka, mięsa z certyfikatami) i konieczność sprzedaży tego co
wyprodukowali ogromnym nakładem sił jako produkt konwencjonalny. Rolnicy podkreślają
jednak tęsknotę za zwierzętami i wyrażają ubolewanie z powodu tego, co dzieje się obecnie
na polskiej wsi, gdzie niemal nie widać już zwierząt i gdzie pojawiają się monokultury.
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„W momencie specjalizowania się musieliśmy ograniczyć kierunek zwierzęcy – i czasu
brakowało i przepisy nas odstraszały – trzeba spełnić szereg przepisów, norm, dotyczących
samego utrzymania tych zwierząt, ale i na przykład paszy, jaką się podaje. Uznaliśmy, że to
nam się nie opłaca, to czynnik ekonomiczny, który na zarzucenie produkcji zwierzęcej
wpłynął.” [IDI]
Obecnie grupa doszła do takiego etapu rozwoju, że konieczne staje się myślenie o
zmianach i poszerzeniu zakresu działania. Planowany rozwój produkcji to zmiana typu upraw
– rozszerzenie ich o kolejne warzywa, mniej zagrożone przez larwy chrabąszcza majowego.
Planuje się również zmiany w dotychczasowej formie sprzedaży produktów – członkowie
grupy, mimo wygody dotychczasowego rozwiązania, które zdejmuje z nich troskę o
przechowanie, obróbkę, pakowanie itp. zdają sobie sprawę z niższych dochodów, jakie
uzyskują oddając produkt nieprzetworzony, oraz ze swojego uzależnienia od kupujących
przetwórni. W grupie trwają dyskusje, co do kierunku, w jakim powinny zajść zmiany, panuje
już jednak zgoda co do tego, że czas zmian nadszedł i trwanie w tym, co znane nie gwarantuje
już bezpieczeństwa finansowego.
Dużym problemem i barierą rozwoju gospodarstw ekologicznych w gminie Serniki
jest także problem z powiększeniem gospodarstw – wszyscy rolnicy ekologiczni, z którymi
rozmawiano deklarowali chęć dokupienia ziemi i powiększenia swoich gospodarstw i
produkcji. Jak podkreślają, obecny system dopłat „bezpośrednich czyni ich starania bardzo
trudnymi, ponieważ niewielu jest gospodarzy, którzy mając dopłatę do hektara chcieliby
pozbyć się ziemi26. Jako problem rozwoju rolnictwa badani wskazywali także na problem
starzenia się rolnictwa i uciekanie od zawodu ludzi młodych, brak następców, nawet w dobrze
radzących sobie gospodarstwach.
„Odeszły ze wsi, wieś się starzeje. Nie ma komu pracować. Nie ma komu przejąć.”
[IDI]

2.2. Znaczenie rolnictwa ekologicznego dla lokalnego rozwoju. Charakterystyka lokalnego
rynku (NM)
Dla lokalnej społeczności ekologiczna produkcja w okolicy zamieszkania oznacza
szansę na dorobienie sobie w sezonie, który trwa ponad pół roku. Biorąc pod uwagę lokalny

26

Por: także przypis nr 6 na stronie 17.
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rynek pracy jest to bardzo ważna szansa, ponieważ możliwości znalezienia w okolicy innej
pracy są bardzo ograniczone. Grupa zatrudnia mieszkańców okolicznych wsi, w sezonie
zapewniając im także transport. Jak podkreślają badani, wiele osób pracuje u nich od wielu lat
i zarobione przy zbiorach ekologicznych owoców i warzyw pieniądze są istotną pozycją w ich
domowym budżecie. W trakcie trwającego kilka (około siedmiu) miesięcy sezonu na różnego
rodzaju prace polowe (od sadzenia, pielenia po zbiory) pracę w obecnie działających w
ramach grupy producenckiej gospodarstwach ekologicznych znajduje nawet do 500 osób. Nie
są to dochody opodatkowane, niemniej niewątpliwie przyczyniają się do redukcji problemu
biedy w gminie, dostarczają dodatkowych środków, które najczęściej wydawane są na terenie
gminy, zdejmują z władz część zobowiązań związanych z opieką społeczną o troską o
najbiedniejszych.
„Nie ma tu niczego. To raczej rolnictwo jest jedyną tutaj gałęzią rozwoju. W każdej
miejscowości praktycznie tak jak w Brzostówce to nie wiem jest jeszcze z 6-8 gospodarstw,
które tak naprawdę są jakimiś takimi gospodarstwami takimi rozwojowymi. Przynajmniej w
mojej miejscowości to nie wiem czy bym naliczyła nawet 10 takich gospodarstw, gdzie ludzie
utrzymują się tylko i wyłącznie z gospodarowania na tym terenie. To co, gdzieś tam jest na
pewno to raczej ekolodzy bym powiedziała, że stanowią rozwój tej gminy. Dlatego, że
zatrudniają bardzo dużą ilość osób do pracy.” [FGI]
Niestety, poza tym wkładem w rozwój lokalnej społeczności nie da się odnotować
innych więzi, łączących grupę z lokalnym rynkiem. Odbiorcami produktów są przetwórnie,
mieszczące się na terenie województwa, ale często wysyłające swoje towary poza teren
województwa, a nawet kraju. Brakuje współpracy z instytucjami takimi jak szkoły, szpitale,
kwatery agroturystyczne (w gminie jest jedna i nie korzysta w produktów grupy), restauracje,
lokalne sklepy. Tłumaczy się to prostotą i wygodą stosowanego rozwiązania (oddawanie
produktu do przetwórni), ale też obawą przed brakiem spodziewanych zysków przy zmianie
podejścia, co miałoby być związane z obowiązującymi przepisami (np. o zamówieniach
publicznych, nagradzających za niską cenę, a nie jakość 27 ; faktem zamieszkiwania na
terenach, gdzie niemal każdy ma rodzinę na wsi i dostęp do owoców i warzyw itp.).

27

Jednoczesnie należy pamiętać o możliwości stosowania kryteriów jakościowych przy zamówieniach
publiczncyh. Patrz ponadto przypis nr. 15 na stronie 33.

60

3. Motywacje i cechy producentów zaangażowanych w produkcję ekologiczną
3.1. Motywacje społeczno-ekonomiczne osób zaangażowanych w produkcję ekologiczną
Rolnictwo ekologiczne pojawiło się w gminie pod wpływem namów osób z zewnątrz,
ogranicza się ono jednak praktycznie do mieszkańców jednej wsi. Jest to grupa dobrze
znających się sąsiadów, którzy już wcześniej mieli za sobą doświadczenia współpracy w
różnym zakresie. Jest to zastanawiające, ponieważ niemal cała gmina wydaje się doskonałym
miejscem na rozwijanie właśnie tego typu działalności – położenie na uboczu, łatwa
dostępność siły roboczej, niezbędnej przy ekologicznym sposobie produkcji, brak przemysłu
zatruwającego otoczenie, dosyć dobra infrastruktura drogowa i dogodne położenie sprawiają,
że rolnictwo tego typu mogłoby rozwijać się na dużo szerszą skalę. Współpraca członków
grupy zaczęła się już w końcu lat 90, kiedy to firmy przetwórcze (tu akurat przede wszystkim
z Niemiec), poszukujące w Polsce możliwości pozyskania surowca ekologicznego,
prowadziły szeroko zakrojoną akcję zachęcania polskich rolników do zmiany formy produkcji
na ekologiczną. Jak wspominają badani, były to bardzo trudne czasy dla polskiego rolnictwa,
żadna z podejmowanych przez nich aktywności nie dawała im godziwych dochodów ani
poczucia stabilności, próbowali na różne sposoby poprawić swoje dochody i warunki życia,
podjęli też wyzwanie i spróbowali rolnictwa ekologicznego. Co ciekawe, z tej gminy na
produkcję ekologiczną zdecydowali się rolnicy z tylko jednej wsi.
„Akurat ogłoszenie się ukazało w wydawnictwie ODR Końskowola, że jest taka firma
Symbio, która poszukuje rolników chętnych do pracy w zakresie produkcji ekologicznej.
Trochę z ciekawości żeśmy na to spotkanie pojechali. To było takie spotkanie w gminie, była
taka pani specjalistka od produkcji ekologicznej plus kierownik jednostki certyfikującej.”
[FGI]
Decyzja o rozpoczęciu produkcji ekologicznej wynikała z utrzymującego się pod
koniec lat 90-tych kryzysu w rolnictwie i niskiej opłacalności produkcji. Jak opowiadali
badani, próbowali oni wówczas wielu zmian w swoich gospodarstwach, jednak żadne z
podejmowanych decyzji nie były zadowalające z ekonomicznego punktu widzenia.
„Tam jeden gęsi próbował, drugi świnie, tam trzeci jeszcze coś, powiedzmy krowy. Tak
było i trzeba było poszukać na gwałt jakiegoś kierunku który by pozwolił przeżyć.” [FGI]
Kolejną z podjętych prób była właśnie produkcja ekologiczna. Koniec lat 90 to czas,
kiedy na terenie województwa lubelskiego bardzo aktywnie do tego rodzaju gospodarowania
namawiali producenci firm przetwórczych. Gwarantowali oni ceny skupu (wyższe niż
konwencji), gwarantowali odbiór produktu, obiecywali pomoc w nauce nowych metod.
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Jak podkreślają badani, w tamtym czasie była to decyzja ekonomiczna, nie związana z
wymiarem ideowym, wartościami zdrowego życia, ekologii, produkcji nieingerującej w
prawa natury. Nie jest ono jednak postrzegane jako szansa rozwoju, rolnicy, którzy się w nie
zaangażowali postrzegani są jako dziwacy, a niekiedy stają się obiektem zazdrości, gdy ich
działalność przynosi większe dochody niż rolnictwa konwencjonalne czy nierolnicze źródła
dochodów.
„- Z tym, że w ogóle w Polsce to rolnictwo ekologiczne to jest traktowane
niepoważnie. Jest jakaś taka grupa i niech sobie tam będą. Czasami ktoś się coś wypowie w
mediach, ale...
- Często to jest tak wyśmiewane trochę. Czy to na pewno jest ekologiczne…
- Trochę jest wyśmiewane, trochę jest tego, nawet przeglądając typową prasę rolniczą to tam
jest wszystko na temat rolnictwa konwencjonalnego. Ja przez rok czasu, żadnego artykułu nie
spotkałem żeby coś mi podpowiedział, może pomógł, gdzieś może ktoś jakieś badania
naukowe przeprowadził – to nic takiego.” [FGI]
„Ale oczywiście, uważam, że te gospodarstwa, które były wcześniej, mówię tu o tej
pierwszej grupie, to były przede wszystkim gospodarstwa, które chciały produkować
ekologicznie. U mnie na pewno, w mojej sytuacji to był czynnik ekonomiczny głównie.
Oczywiście później rozwinęło się to w pogląd, ale tym czynnikiem, dalej jest głównym
czynnikiem nie światopogląd tylko czynnik ekonomiczny. Znaczy, z czasem oni się jakby
zmieniają podejście zmieniają jakby swój światopogląd, ale nie aż tak bardzo…” [IDI]
Większość badanych, decydując się na przejście na ekologiczny sposób upraw poza
gospodarstwem konwencjonalnym miała (przynajmniej jedna osoba w rodzinie) inne źródło
dochodów.
„W większości jeszcze pracowaliśmy wtedy dodatkowo. Źródłem utrzymania naszych
małych gospodarstw była jakaś praca zarobkowa. Więc tym się podtrzymywaliśmy trochę
przynajmniej wtedy i niejednokrotnie nadal muszą korzystać niektórzy.” [FGI]
„My jak zaczynaliśmy też mieliśmy cztery hektary, a później stopniowo
dokupowaliśmy i zrezygnował mąż z pracy i zajęliśmy się tylko ekologią.” [FGI]
Z czasem, jak podkreślają badani, zmieniać się zaczął ich sposób myślenia i fakt
produkowania żywności w sposób ekologiczny nabrał wartości samej w sobie. O ile jednak
uważają, że ekologiczne zachowania są ważne, o tyle zdają sobie sprawę, że jeżeli produkcja
ekologiczna przestałaby być opłacalna ze względów finansowych, odeszli by od niej i
powrócili do produkcji konwencjonalnej.
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3.2. Znaczenie systemu dopłat
Rolnicy należący do grupy Brzost-Eko przyznają wprost, że możliwość uzyskania
dofinansowania grupy była jedną z przyczyn sformalizowania współpracy. Grupa działała
nieformalnie przez wiele lat, ale po wejściu do Unii zdecydowała się sformalizować swoją
działalność i skorzystać z tego, co grupom producenckim oferowała UE. Członkowie grupy
zdają sobie sprawę z tego, że mogliby otrzymywać dużo większe wsparcie unijne, jeżeli
zarejestrowali by się jako grupa owocowo-warzywna, nie chcieli tego jednak robić z wielu
powodów, co pokazuje, że ich motywacje nie są wyłącznie finansowe.
„W takiej uprzywilejowanej pozycji były grupy owocowo-warzywne, gdzie mieli
dotacje w granicach 70 proc. kosztów netto, jeśli chcieli inwestować, a my tylko mamy
dopłaty na działalność administracyjną żeby opłacić księgowego i jakieś takie zakupić
materiały do biura, trochę jakiś tam nawozów. Tylko tyle.” [FGI]
„Ta forma rozwoju, którą wybraliśmy to była świadoma forma, my nie chcieliśmy
zostać od razu grupą producentów owoców i warzyw, która rzeczywiście ma duże pieniądze
na inwestycje i można było by z tych pieniędzy skorzystać. Dlatego, że obawialiśmy się, że
możemy nie podołać takim wyzwaniom, że zostalibyśmy grupą producencką owoców i warzyw
i wtedy niestety tam trzeba już napisać program rozwoju i tego się trzymać i cały czas
inwestować. To nie było jakby na to takiej zgody. Postanowiliśmy, że ten nasz rozwój będzie
taki wolniejszy, małymi krokami. Dlatego grupa producentów rolnych.” [FGI]
„Podjęcie decyzji o prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego podjęliśmy w tych
czasach kiedy nie było dopłat. Po prostu my podjęliśmy z myślą o dochodzie, a nie o
korzystaniu z dofinansowania.” [FGI]
W okresie, kiedy zdecydowano się na specjalizację ekologiczną gospodarstwa
należące do członków grupy powiększały się i obecnie średnia wielkość gospodarstwa w
grupie to około 20 hektarów. Problemem jest to, że często są one w małych, oddalonych od
siebie kawałkach (sąsiadujących często z rolnictwem konwencjonalnym, co podnosi ryzyko
kontaktu z niedozwolonymi w produkcji ekologicznej środkami) oraz problemy z
dokupieniem ziemi (brak oferty). Obowiązujący system dopłat do powierzchni powoduje, iż
rozwijający swoje gospodarstwa rolnicy mają duże problemy z powiększaniem swojego
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areału - system ten blokuje możliwość rozwoju gospodarstwom rzeczywiście rozwijającym
się, towarowym, ponieważ ogranicza podaż ziemi28.
Ponadto system dzierżaw, powszechnie stosowany w rolnictwie konwencjonalnym,
nie do końca sprawdza się w rolnictwie ekologicznym, ze względu na szczególny sposób
planowania produkcji i produkowania, oraz konieczność specjalnego przygotowania ziemi do
upraw.
„Masa rolników tu na terenie naszej wsi, zresztą gminy produkuje, ja bym to określił,
dopłaty unijne. Sieje i zbiera dopłaty. Natomiast ta produkcja to jest no jaka ona jest to jest,
to nie jest żadna towarowa produkcja. Gdyby te dopłaty jakoś rozdzielili i tym
gospodarstwom mniejsze jakieś. No zasiłki są socjalne. Natomiast tym rozwojowym jakoś, czy
do produkcji, czy do tego to na pewno by tej ziemi się zrobiło więcej. Byłaby możliwość
powiększenia gospodarstw, a w tej chwili to każdy się kurczowo trzyma. Tam zrobi coś raz na
rok, coś tam zasieje, zbierze albo i nie.” [FGI]
Rolnicy zgodnie deklarują, że obecnie obowiązujący system dopłat sprzyja
wypaczeniom i nieuczciwym zachowaniom – pobieraniu pieniędzy na uprawy, które służą nie
produkcji, ale z założenia mają być tylko podstawą do pobierania dopłat.
„- Przez takich właśnie pseudo-ekologów, wydzierżawiali duży obszar ziemi i
nasadzili sobie przykładowo 10 hektarów malin i oni tej maliny nie zbierają, ale on jest
ekologiem, bo on ma dopłatę za to, że ma malinę.
- I gdzieś tam w statystyce to wychodzi. Taka powierzchnia malin, a plonu nie ma.
Powierzchnia uprawy wzrasta, a plony są na takim poziomie.
- Tacy pseudo-ekolodzy nam najgorszą robotę robią, że my produkując jesteśmy z nimi
zrównywani, że niby…” [FGI]
Rolnicy postulują, że lepszym rozwiązaniem byłyby dopłaty do produkcji, lub do
sprzedaży (dokumentowane np. fakturami), co wyeliminowałoby tych, którzy chcą na
rolnictwie i dopłatach mieć łatwy zysk.

28

Por: także przypis nr 6 na stronie 17.
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4.

Charakterystyka działania organizacji zrzeszającej – lokalnego organizatora
produkcji ekologicznej

4.1. Charakterystyka organizacji
Grupa Producentów Rolnych Brzost-Eko Spółka z o.o. powstała z inicjatywy rolników
ekologicznych mających swoje gospodarstwa we wsi Brzostówka, w gminie Serniki. Grupa
została założona i działa od maja 2007 roku, składa się obecnie z dziewięciu producentów,
którzy gospodarują łącznie na ok. 160 ha użytków rolnych. Podstawowym celem działania
Grupy

jest

promowanie

i

sprzedaż

produktów

ekologicznych

wytworzonych

w

gospodarstwach jej członków.
Grupa posiada certyfikat na obrót produktami ekologicznymi. Gospodarstwa rolników
jak i sama Grupa Producentów Rolnych jest certyfikowana przez Jednostkę Certyfikującą
Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Brzost Eko jest członkiem
klastra Doliny Ekologicznej Żywności i wspólnie z innymi firmami z tego regionu aktywnie
uczestniczy w promowaniu zdrowej żywności ekologicznej.
Tym - poza opisanymi we wcześniejszym podpunkcie stymulatorami ekonomicznymi
- co było motywacją do podjęcia współpracy to chęć większej skuteczności i efektywności
podejmowanych działań.
„Myślę, że takim kopniakiem do tego, żeby współpracować, żeby zarejestrować się
jako grupa było to, żeby właśnie wspólnie szukać odbiorców naszych towarów. Bo jak byliśmy
nie zarejestrowani to każdy indywidualnie podpisywał umowę i odbiorcy nam dyktowali ceny
i warunki. Różnie z tym bywało i z płatnościami też. Nieraz trzeba było rok czekać na
sprzedany towar, żeby zapłacili…” [FGI]
„- Teraz dopiero sobie przypomniałam, że rok czasu istnieliśmy przecież jako spółka,
a nie byliśmy wtedy grupą producencką, bo tak nam pomagali państwo w napisaniu statutu
itd.
- To była jakby naturalna kolej rzeczy, ponieważ i tak działaliśmy nieformalnie, a pojawiła się
możliwość, bo to był taki okres, w którym ODR-y bardzo mocno pomagały w tworzeniu grup
producenckich. To był rok 2006-2007. Bo myśmy tak nad założeniem to w ogóle
zastanawialiśmy się dwa czy trzy lata. Bo pamiętam też, że odbywały się już wcześniej
spotkania natomiast to jeszcze nie dojrzeliśmy do tego. Minął znowu jakiś okres, po którym
znowu żeśmy zaczęli myśleć o stworzeniu tych grup i w końcu taka grupa powstała.” [FGI]
Rolnicy, tworzący grupę, produkcją żywności ekologicznej zajmują się już od końca
lat 90 i od tamtej pory można mówić o współpracy – wymianie doświadczeń, sąsiedzkiej
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pomocy, wypożyczaniu sobie sprzętu. Sprzyjały temu bliska lokalizacja pól, sąsiedztwo i
zaufanie, wynikające z długoletnich znajomości pozwalały na wspólne korzystanie ze sprzętu,
pomoc w pracach na polu sąsiada itp. Wydaje się, że poziom zaufania w grupie i skłonność do
współpracy są wśród badanych rolników niezwykle, jak na polskie warunki wysokie.
„Nam się udało, bo nie jesteśmy rozdrobnieni, ziemie są skonsolidowane, łatwiej nam
korzystać z maszyn, do 4 km są wszyscy. Mamy wspólne maszyny, ale nie są na grupę, są
kupowane indywidualnie – bo biurokracja wykańcza, całą inicjatywę, jaką można by tutaj
mieć. Można i na grupę kupić, ale to się nie sprawdza, Urząd Skarbowy powiedział, że skoro
grupa jest właścicielem maszyn musimy pobierać opłatę od członków, za to, że korzystają, to
jak? Składamy się na fundusz remontowy tych maszyn. Oparte to na zaufaniu na pewno,
dogadujemy się. Jest element otwarcia, dlaczego ci właśnie ludzie zostali rolnikami
ekologicznymi? Bo to jest większa świadomość, rolnicza, ale i życiowa, po prostu. My się
spotykamy, dyskutujemy, bywa że jest i kłótnia. Każdy ma jakieś zdanie, ale to nie wpływa na
samo działanie grupy.” [IDI]
„Na pewno jest łatwiej teraz, kiedy jest z tym samym problemem 9 osób niż jedna w
jednej miejscowości...
- Naszym dużym atutem jest właśnie to, że jesteśmy skonsolidowanym tutaj zespołem w
jednym miejscu, a nie rozrzuceni.” [FGI]
Zaufanie i współpraca w grupie przetrwały nawet bardzo ciężką próbę, jaką było
oskarżenie jednego z członków o używanie niedozwolonych substancji.
„Tamta sprawa po prostu została, no zostaliśmy ukarani, aczkolwiek niesłusznie za
stosowanie niedozwolonych środków… A ukaranie S... Jeszcze powiedz czym jest tak
naprawdę dla nas, bo to nie jest tylko napisanie pisma, ale to jest… I utrata pieniędzy, ale tu
chodzi o utratę zaufania, którą się buduje latami.
- Ja jeszcze nawiąże do tej grupy całej, to w przypadku grupy jest strata dla całej
grupy. Dlatego, że wtedy cała partia towaru sprzedawana za pośrednictwem grupy jest
dyskwalifikowana jako produkt ekologiczny, to po prostu jest zabójstwo dla całej tej naszej
grupy.” [FGI]
Mimo że cała grupa poniosła konsekwencje tego oskarżenia, wszyscy zgodnie
uważają, że oskarżenie to było niesłuszne, wierzą w kolejne przeprowadzane dowody, które
wykazywały czystość próbek i ubolewają nad procedurą, która nie daje im możliwości obrony
i wykazania swojej niewinności.
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Zarówno nieformalnym, jak i formalnym liderem grupy jest osoba, która od początku
wzięła na siebie kwestie związane ze zgłębianiem przepisów, procedur, wyszukiwania
nowych możliwości, co jest przez pozostałych członków grupy podkreślane i doceniane.

5. Otoczenie instytucjonalne rynku produktów ekologicznych
5.1. Rola lokalnych instytucji
Gorzej wygląda aktywność grupy, jeśli chodzi o współpracę z organizacjami,
instytucjami zewnętrznymi. Brzost-Eko należy do klastra, jednak sami członkowie grupy
przyznają, że nie są aktywnymi członkami, nie korzystają z wielu możliwości oferowanych
przez tę organizację. Wynika to w dużej mierze ze specyfiki ich produkcji – ich produkty to
produkty dostarczane do przemysłu, nie spełniające wymogów klienta indywidualnego, brak
im możliwości promocji w kontakcie bezpośrednim, bo nie mają możliwości zaprezentowania
swoich towarów. Ze względu jednak na planowane zmiany w strukturze produkcji zakłada się
że ta współpraca może się nasilić.
„Bo mam na przykładzie tego klastra. Klaster nam zaoferował wyjazd na targi do
Norymbergii, pokazał nam możliwości rozwoju itd. I tak naprawdę to od nas zależy czy my to
wykorzystamy i czy my będziemy chcieli to robić. Teraz była możliwość, że klaster nam w
Plazie w Lublinie dawał możliwość sprzedaży naszych produktów ekologicznych. Wiadomo,
że łączyło się to z tym, że musielibyśmy jeszcze sprzedawać dodatkowo czyjeś produkty, ale
równie dobrze moglibyśmy promować tam swoje produkty. Nie ma nic za nic, ale jednak nie
było takiej inicjatywy ze strony grupy i pierwsza rzecz nie mamy tego towaru, aż tyle by
sprzedawać.” [FGI]
Brak natomiast jest współpracy z instytucjami takimi jak ODR – rolnicy uważają, że
oferta tam proponowana nie jest dostosowana do ich poziomu zaawansowania i już
posiadanej wiedzy. Podobnie niewiele łączy członków grupy z gminą – poza okazjonalnymi
zaproszeniami na dożynki, w trakcie których mogą zaprezentować swoją ofertę kontaktów z
władzami brak. Nie udała się też próba podjęcia współpracy z Lokalną Grupą Działania,
rozmowy, podjęte w celu zorganizowania wspólnie święta truskawki nie zakończyły się
sukcesem, w grupie panuje przekonanie, że pieniądze, jakimi dysponuje LGD dawno już
podzieliły między sobą gminy i działania zewnętrzne mają małe szanse na realizację.
Członkowie grupy deklarują, że bardzo chętnie podjęli by natomiast współpracę z
jednostkami naukowymi, Uniwersytetami Przyrodniczymi, IUNiG-iem laboratoriami, które

67

mogłyby – realizując badania na ich terenie – służyć im pomocą i radą w napotykanych
trudnościach w produkcji.
„Na pewno bardzo by była owocna współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym, na
pewno z Jungiem w Puławach, który też prowadzi gdzieś tam badania w rolnictwie
ekologicznym.” [FGI]

5.2. Regulacje i rozwiązania o zasięgu ogólnokrajowym
Zdaniem badanych, w rozwijaniu działalności brakuje im dokumentu, wyznaczającego
długofalowe kierunki rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Odczuwa się, że rolnicy
chcieliby wiedzieć, w jakim kierunku w dłuższej perspektywie czasowej będzie rozwijać się
rolnictwo ekologiczne w Polsce. Według badanych niektóre inwestycje czy działania mogą
być hamowane przez niepewność wynikającą ze zmieniających się przepisów; niepewności,
jakiego rodzaju konsekwencje będą miały podejmowane przez nich działania29.
Badani podkreślali też, że trudno im funkcjonować i rozwijać działalność przy obecnie
obowiązującym systemie kontroli – ich zdaniem jest to system uznaniowy, nie dający
możliwości odwołań i udowadniania swojej niewinności, nastawionym na wyrabianie
„normy” w znajdowaniu nieprawidłowości. Według badanych praca instytucji kontrolujących
nie powinna ograniczać się do kontroli, ale opierać się także na współpracy, doradzaniu,
wspólnym wyszukiwaniu rozwiązań pojawiających się problemów. Jako niesprawiedliwe
odczuwają też rolnicy zmiany przepisów, wynikające z chęci ukrócenia nieprawidłowości w
pobieraniu dopłat – ich zdaniem konsekwencje dotykają całego środowiska, także uczciwych
producentów towarowych, a nie tylko szukających okazji łatwego zarobku.
„- Do tej pory to tak można było planować, ale teraz nie wiadomo co z tym nowym
programem. Bo te pięcioletnie mają się kończyć i coś tam w ministerstwie już jakiś wyszedł
projekt, żeby nowych nie wznawiać. Więc co dalej robić?
- Bez dopłaty ekologicznej to naprawdę dużo tracimy i czy opłaci nam się prowadzić
gospodarstwa bez niej to mocno trzeba nad tym pomyśleć. To praktycznie tego nie braliśmy
tego pod uwagę. Bo nie wiadomo co będzie. Czekamy do końca.

29

Autorzy raportu zwracają uwagę, że badani zdawali się nie wiedzieć o istnieniu dokumentu Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 20112014“, Warszawa 2011. Dokument ten dostępny jest m.in, na stronie: www.minrol.gov.pl w zakładce rolnictwo
ekologiczne.
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- Jak ja mogę zaplanować, gdy do uprawy malin , do nowych nasadzeń, nie będzie w ogóle
dopłat ekologicznych. Ponieważ ktoś zastosował odpowiedzialność zbiorową i dla cwaniaków
żeby tego to wyciąć wszystkich i ja tego nie rozumiem. Przecież to by wystarczyło, żeby rolnik,
który produkuje przedstawił fakturę sprzedaży i miał dopłatę.
- Następny problem też jest takiej natury, że np. te plany pięcioletnie w tym roku było z
malinami, kto nie miał do tego roku, w tamtym roku była zgłoszona malina, a w tym roku
musieliśmy poorać każdy z powodu pędraka. Prawdopodobnie nie będzie naliczona dopłata i
będziemy musieli zwrócić.” [FGI]

6. Podsumowanie
Gmina Serniki wydaje się być bardzo dobrym miejscem dla rozwoju produkcji
żywności ekologicznej – położenie, warunki gospodarowania, klimat, dostęp do siły roboczej,
brak przemysłu, który mógłby negatywnie wpływać na jakość wytwarzanych produktów
sprawiają, że jest to lokalizacja jakby stworzona do rozwoju tego rodzaju działalności.
Jednak w całej gminie jedynie grupa 9 rolników, prawie wyłącznie z jednej wsi,
zdecydowała się na tego rodzaju produkcję. O ile w ich przypadku sprawdza się ona dobrze
(gdyby nie wielka bolączka tej grupy badanych – problem pędraka, niszczącego uprawy nie
można by znaleźć w ich wypowiedziach wielu innych narzekań), to zaskakujące jest, że ich
dobry przykład nie skłania kolejnych producentów żywności do przechodzenia na ten rodzaj
działalności. Być może wynika to z braku więzi grupy z lokalnym rynkiem. Są oni co prawda
bardzo istotnym pracodawcą dla lokalnej społeczności, ale brakuje tu wsparcia ze strony
lokalnie działających instytucji – LGD, ODR, władz gminnych, specyfika ich produkcji
(produkt przemysłowy) sprawia też, że nie ma więzi z lokalnym rynkiem – indywidualnymi
odbiorcami, siecią sklepów, lokalnymi restauracjami itp. Badani bardzo źle oceniają
istniejący system dopłat bezpośrednich uznając go w niektórych przypadkach za wręcz
destrukcyjny, o czym bardziej szczegółowo w pkt. 6.1.

6.1. Wnioski i rekomendacje
1. Rolnictwo ekologiczne może być satysfakcjonującym zajęciem i godnym źródłem
dochodu, także dla osób myślących w niezwykle ekonomiczny sposób – w badanej
grupie decyzja o przejściu na ten sposób gospodarowania była wynikiem kalkulacji
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ekonomicznych a nie ideologii związanej ze zdrowym stylem życia, wartościami
związanymi z ochroną przyrody itp.
2. Poprzez obecność na badanym terenie produkcji żywności ekologicznej możliwe staje
się podniesienie dochodów miejscowej ludności, która przez 7 miesięcy w roku ma
możliwość dorobienia sobie do rodzinnych budżetów. W oczywisty sposób w skali
lokalnej zmniejsza się także bezrobocie.
3. Rolnictwo ekologiczne rozwija się lepiej, jeżeli współpraca rolników zostanie
sformalizowana - mogą oni w pewnych sprawach wypowiadać się wspólnie, mówić
jednym głosem, podejmować negocjacje, jako grupa. Sprawdza się to w przypadku,
gdy członkowie organizacji darzą się zaufaniem i współpracują ze sobą, podzielają
wspólne wartości.
4. Organizowanie się z perspektywy rolników, którym zależy na produkcji, a nie jedynie
na dopłatach do działalności grupy ma sens ekonomiczny wówczas, gdy gospodarstwa
nie są rozrzucone na dużej powierzchni, łatwiej wówczas o dzielenie się maszynami,
wzajemną pomoc, redukuje to także ryzyko skażenia upraw przez środki stosowane
przez rolników konwencjonalnych
5. Według rolników ekologicznych (produkujących na rynek) istniejący obecnie system
dopłat jest z punktu widzenia osób zainteresowanych zwiększeniem skali produkcji
oraz rozwijaniem swoich gospodarstw i większą ich towarowością, wręcz
destrukcyjny. Poprzez wprowadzenie system dopłat do powierzchni praktycznie
zanikła podaż ziemi30.
6. Zdaniem badanych, obecnie istniejący system dopłat do produkcji ekologicznej
zachęca do „nadużyć” i „kombinowania” poprzez to, że wielu rolników nie skupiają
się na rzeczywistej i zgodnej z potrzebami rynkowymi produkcji, ale swoją
działalność podporządkowują otrzymaniu maksymalnej stawki w ramach dopłat –
jednocześnie często w ogóle nie produkując na rynek. 31 Producenci zdecydowanie
postulują zrezygnowanie z dopłat do powierzchni, a wprowadzenie dopłat do
produkcji czy wręcz do sprzedaży lub przynajmniej uzależnienie dopłat od faktu
produkcji lub sprzedaży.

30

Por także przypis nr 6 na str 17.
Zdaniem badanych problemem jest również to, że próby eliminowania „cwaniactwa” podejmowane na
szczeblu centralnym godzą także w rolników ekologicznych rzetelnie wykonujących swój zawód.

31
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7. W opinii respondentów w Polsce brakuje dokumentu strategicznego wyznaczającego
długofalowe kierunki rozwoju rolnictwa ekologicznego. Odczuwa się, że rolnicy
chcieliby wiedzieć, w jakim kierunku w dłuższej perspektywie czasowej będzie
rozwijać się rolnictwo ekologiczne w Polsce by móc planować swoje działania w
perspektywie długofalowej32.
8. Rolnicy są zainteresowani współpracą z różnego rodzaju instytucjami naukowymi –
jako producenci żywności ekologicznej czują się zaniedbywani, ponieważ brakuje im
merytorycznego wsparcia, które ułatwiałoby im produkcję opartą o wiedzę, a
zmuszało do nauki na własnych błędach.
9. Producenci oczekują wsparcia w promowaniu wiedzy o żywności ekologicznej i w
stworzeniu przychylnego tego rodzaju produkcji klimatu społecznego. Bardzo
dotkliwie odczuwają atmosferę nieufności, jaka otacza obecnie żywność ekologiczną
– podejrzenia o dosypywanie zakazanych substancji, nieuczciwość producentów,
uważają, że media nie są im życzliwe, co wpływa na ich społeczny odbiór.

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych
EKOŁAN
1. Obszar badania i jego charakterystyka społeczno-gospodarcza
1.1 Charakterystyka obszaru badania
Obszarem badania jest powiat brodnicki znajdujący się w południowo-wschodniej części
województwa kujawsko-pomorskiego. Wykazuje on trwałe korzystne wskaźniki społeczno–
gospodarcze – spadek poziomu bezrobocia i wzrost wskaźnika przedsiębiorczości.
Jednocześnie stale i nieprzerwanie rośnie liczba mieszkańców Brodnicy, jak też całego
powiatu brodnickiego. Do największych potencjałów rozwojowych tego terenu zaliczyć
należy 33:
− jego wielofunkcyjny charakter oraz możliwość dywersyfikacji czynników wzrostu
(rolnictwo, przemysł, turystyka, ochrona przyrody),

32

Patrz także przypis nr 29 na stronie 62
„Plan Modernizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania
Przestrzennego
i
Regionalnego
we
Włocławku,
Włocławek
2012,
http://www.kujawskopomorskie.pl/pliki/strategia/brodnicki_kierunki_rozwoju.pdf
33
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− dobry stan rozwoju przemysłu, który wykazuje się dużą produkcją sprzedaną oraz
silnymi i
− stabilnymi podmiotami,
− centralne położenie Brodnicy, ułatwiające „obsługę” ludności całego powiatu,
− predyspozycje do rozwoju turystyki i duży potencjał miejsc noclegowych,
− bardzo duży udział obszarów chronionych przyrodniczo i krajobrazowo (55%
powierzchni ogółem),
− przynależnością do obszaru „Zielonych Płuc Polski” jako marka napędzająca rozwój
turystyki,
− bardzo dobry stan rozwoju rolnictwa w zakresie produkcji zwierzęcej i dobry w zakresie
produkcji roślinnej, stosunkowo korzystną strukturę gospodarstw rolnych oraz
− last but not least - predyspozycje do produkcji ekologicznej żywności.
Wśród słabych stron rozwojowych dominują natomiast:
− peryferyjne położenie powiatu względem największych miast regionu - Torunia i
Bydgoszczy;
− duże wewnętrzne zróżnicowania w poziomie rozwoju społecznego i

gospodarczego

(Brodnica a reszta powiatu);
− słaba infrastruktura - zbyt niska gęstość sieci drogowej oraz bardzo niski stan rozwoju
sieci gazowej i niski stan rozwoju sieci kanalizacyjnej (poza Brodnicą);
− utrudniona dostępność komunikacyjna do Torunia i Bydgoszczy oraz Brodnicy dla
znacznej części powiatu.
Również zdaniem badanych do najsilniejszych cech tego terenu jest jego lokalizacja na
terenie „Zielonych Płuc Polski” i dobre warunki przyrodnicze sprzyjające rolnictwu, jak też
ciekawe walory turystyczne (Pojezierze Brodnickie to tzw. kraina stu jezior). „Częściowe
zlokalizowane są tu dwa Parki Krajobrazowe: Brodnicki i Górznieńsko-Lidzbarski, w
związku z czym mamy sporo lasów, terenów zielonych, sporo mamy jezior. To determinuje
pewne nasze zachowania jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Zlokalizowanych mamy
niespełna pięćdziesiąt gospodarstw ekologicznych, poza tym znajduje się sporo gospodarstw
świadczących usługi turystyczne. To są te nasze silne strony.” [IDI] Do najsłabszych zaś
zaliczyć należy stan infrastruktury.
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1.2. Rolnictwo na obszarze badania
Warto zauważyć, że w Strategii rozwoju Powiatu Brodnickiego

34

wśród czynników

sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu powiatu wymienia się kilkakrotnie te
związane z walorami turystyczno-przyrodniczymi oraz rolnictwem, w tym rolnictwem
ekologicznym. Produkcja ekologicznej żywności sama w sobie jest nawet wymieniana jako
potencjalny kierunek rozwoju obszarów wiejskich na terenie tego powiatu. „Jest to teren
gdzie jest bardzo dużo lasów, jezior, rzek. Teren, który praktycznie naturalnie jest
przygotowany do rolnictwa ekologicznego. Jest to miejsce, gdzie jest dużo zadrzewień, nie ma
dużych pól, otwartych połaci. Myślę, że jest to dobre miejsce dla ludzi i dobre miejsce dla
środowiska.” [IDI] W powiecie brodnickim występują gminy (np. gmina Zbiczno), gdzie
zaledwie 50% terenu to uprawy rolne, resztę stanowią zadrzewienia i jeziora. W powiecie jest
około 70% upraw, a 30% to są zadrzewienia i wody.
Średnia wielkość gospodarstwa na terenie powiatu szacowana jest na 12-13 hektarów
– w lokalnym stowarzyszeniu skupiającym rolników ekologicznych średnia to 20 hektarów.
Występuje też duże zróżnicowanie struktury gospodarstw i jakości gleb pomiędzy
poszczególnymi gminami powiatu. Zdaniem lokalnych ekspertów do spraw rolnictwa z 4
tysięcy gospodarstw znajdujących się na tym terenie bez większych problemów produkcją
ekologiczną mogłaby zająć się zdecydowana większość z nich – w skali powiatu dominują
bowiem gospodarstwa nie większe niż 20 ha a ziemie nie należą do najżyźniejszych
(przewaga piątej i szóstej klasy) co nie sprzyja rozwojowi towarowego rolnictwa. Na
produkcję metodami ekologicznymi zdecydowało się jednak zaledwie około 50 gospodarstw.
Jeśli chodzi o strukturę produkcji rolniczej to na terenie powiatu brodnickiego dominuje chów
bydła z pogłowiem ponad 40 tysięcy sztuk, co jest największą ilością wśród powiatów w
województwie kujawsko-pomorskim. Funkcjonują także 3 mleczarnie (Jabłonowo, Brodnica i
Rypin). Produkcja roślinna jest zróżnicowana – są zarówno zboża, uprawy monokulturowe,
jak też sady i owoce miękkie.

34

„Strategia rozwoju Powiatu Brodnickiego w latach 2007-2013”, Brodnica 2007r.
http://www.brodnica.com.pl/pdf/strategia20072013.pdf
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2. Rolnictwo ekologiczne (wspólny zasób dóbr) i jego rozwój na badanym obszarze
2.1. Struktura produkcji ekologicznej
Zdaniem badanych rolnictwo w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności
w powiecie brodnickim, nie zostało wypaczone przez dofinansowania - zakładanie upraw
tylko w celu pobrania dopłat.
„Każdy mówi o województwie Kujawsko-Pomorskim: to jest inne rolnictwo
ekologiczne, to są bardziej gospodarstwa produkcyjne niż nastawione głównie na dotacje. Jak
wystawialiśmy się np. w Norymberdze to województwo Kujawsko-Pomorskie ma dużą ilość
produktów, a weźmy Warmińsko-Mazurskie z 2 tysiącami gospodarstw, a jednocześnie
Warmia i Mazury nie ma produktów, nie ma co wystawić na targach.” [FGI]
Na terenie powiatu brodnickiego produkcję metodami ekologicznymi prowadzi około
50 rolników. Razem z powiatami przyległymi – nowomiejskim i golubskim – jest to około
100 rolników ekologicznych. Blisko połowa z nich zajmuje się produkcją zbóż, jedna czwarta
produkcją zwierzęcą (bydło, kury nioski), pozostała część to warzywa i owoce. W powiecie
działa też sześć większych zakładów przetwarzających ekologiczne płody, a z producentami
zrzeszonymi w lokalnym stowarzyszeniu rolników ekologicznych współpracują dwie
okoliczne chłodnie owoców i warzyw (w Miesiączkowie, kolejna w Grudziądzu zamierza
nawiązać współpracę). Rolnicy ekologiczni prawie całość swoich plonów sprzedają na terenie
powiatu: zaopatrują lokalne przetwórnie lub sprzedają w ramach sprzedaży bezpośredniej (o
targowiskach ekologicznych na terenie powiatu w dalszej części opracowania). W gminie
Zbiczno działa też hurtownia ekologiczna.
Odbiorcy zewnętrzni – tak hurtowi, jak i detaliczni - najczęściej sami przyjeżdżają do
producentów (także do hurtowni) po ekologiczne towary. Z lokalnej produkcji ekologicznej
koło 20 proc. trafia do finalnych konsumentów, w 80 proc. odbiorcami są przetwórnie,
hurtownie i sklepy (proporcje te różnią się w zależności od produktu, przykładowo
ekologiczne warzywa i owoce w zdecydowanej większości trafiają od razu do finalnych
konsumentów). Klientami hurtowni są głównie warszawskie sklepy i dystrybutorzy.

2.2. Znaczenie rolnictwa ekologicznego dla lokalnego rozwoju. Charakterystyka lokalnego
rynku (NM)
Powiat

Brodnicki

to

największe

skupisko

gospodarstw

ekologicznych

w

województwie kujawsko-pomorskim. Rolnictwo ekologiczne na tym terenie (w powiecie)
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odgrywa bardzo ważną rolę z punktu widzenia ochrony środowiska i budowania świadomości
producentów oraz mieszkańców: „Ta produkcja i działanie na rzecz ochrony środowiska,
rolnictwo ekologiczne, kojarzy się z tym, że dba się o środowisko, jest to jakby inne podejście
(…)na rolników konwencjonalnych się kiedyś tak patrzyło, że jak rolnik przyjechał z
opryskiwaczem, to że niby jedzie coś dobrego robić. Obecnie się mówi, że jedzie truć. To
samo świadczy za siebie. Gdyby rolnictwo ekologicznego nie było to by na pewno nikt nie
powiedział, że rolnik jedzie truć na pole...” [IDI]
Rolnictwo ekologiczne, w szczególności w sezonie zbiorów i żniw, przyczynia się do
zmniejszenia bezrobocia. „Ja myślę że to w takiej niszy jak tutaj w naszym terenie, to jest
idealna rzecz, gdzie rolnicy i kupa ludzi ma zajęcie w takim gospodarstwie (ekologicznym).
Teraz potrzeba właśnie bardzo dużo pracowników do zbieraczy ogórków. I praktycznie po 2030 osób zatrudniają właśnie rolnicy.” [IDI]
Ponadto dzięki temu, że na tym terenie znajdują się nie tylko gospodarstwa
ekologiczne, ale także przetwórnie, to one działają na zasadzie instytucji pokazowych przyjeżdża tu wiele osób, wiele wycieczek, grup studyjnych (rocznie nawet 3 tysiące osób
właśnie po to, by przyjrzeć się lokalnej produkcji ekologicznej). Dzięki temu rozwija się
także sprzedaż bezpośrednia, zbyt ma hurtownia, a cześć mieszkańców ma zajęcie i
zatrudnienie. Ponadto w naturalny sposób ten obszar promuje się pod kątem turystycznym.
Zdaniem badanych rolnictwo ekologiczne pośrednio pozwala zmniejszyć negatywne zjawisko
wyludniania się terenów wiejskich. Za sprawą produkcji ekologicznej żywności wspiera się
rentowność małych i średnich gospodarstw, które stają się faktycznym miejscem
zarobkowania rolników, a nie tylko sposobem na otrzymywanie zapomogi w postaci dopłat.
Warunkiem jest oczywiście to, że w gospodarstwie takim produkuje się żywność ekologiczną
z przeznaczeniem rynkowym.
Zdaniem jednego z badanych lokalnych liderów w odniesieniu do większości terenów
wiejskich na badanym obszarze praktycznie nie ma innej drogi rozwoju niż rolnictwo
ekologiczne: „Tu akurat, to jest bardzo piękne, ładne miejsce i tu głównie powinno się
postawić na rolnictwo ekologiczne, ponieważ rolnictwo konwencjonalne tutaj nie ma racji
bytu, bo jest teren pagórkowaty, jest teren niezbyt korzystny do rolnictwa konwencjonalnego,
wielkoobszarowego. Myślę, że to jest sposób na wprowadzeniu tutaj wręcz obligatoryjnie
rolnictwa ekologicznego. Tylko szkoda bo obligatoryjnie to się nie da”. [IDI]
Inny ekspert stwierdza, że rolnictwo ekologiczne zdecydowanie nadaje się do tego, by
- przy dużym natężeniu w danym miejscu gospodarstw ekologicznych produkujących na
rynek - stać się silnym czynnikiem rozwoju lokalnego: „Wiadomo, że w rolnictwie
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ekologicznym produkty są dobre. Ja to mówię wprost: rolnicy, którzy z przekonania są
rolnikami ekologicznymi to są bardzo dobrzy ludzie, to jest czysta przyjemność rozmowy z
takimi ludźmi. To są ludzie, którzy mają taką inną filozofię życiową. Gdyby takich
gospodarstw na danym terenie było więcej to oddziaływanie na wizerunek tego miejsca
byłoby bardzo silne, bo to jest takie coś, co się nazywa w marketingu budowa marki miejsca.
Czyli jeżeli byśmy budowę marki miejsca otwarli na rolnictwo ekologiczne to byśmy osiągnęli
te wszystkie efekty, które daje taka marka miejsca, a marka miejsca daje efekt aureoli. Czyli
wszystko, co związane jest z tym miejscem postrzegamy lepiej. To warto by było wykorzystać.
Bo ta masa krytyczna musi się zgromadzić, musi być przekroczona. Pytanie ile tych
gospodarstw ekologicznych? Natomiast niewątpliwym jest to, że jeżeli jest wiele gospodarstw
ekologicznych obok siebie to one w ogóle mają łatwiej, bo nie mają problemu z
zanieczyszczeniami i z rolnictwa konwencjonalnego.” [IDI]
Jednocześnie, pomimo faktu, że badany obszar jest terenem zarówno rolniczym, jak i
turystycznym z liczną infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczną, to jednak
dotychczas – pomimo podejmowanych prób – nie udało się przekonać lokalnych
restauratorów i właścicieli pensjonatów oraz ośrodków wczasowych do serwowania dań i
potraw na bazie lokalnych produktów ekologicznych. W Pokrzydowie – w miejscowości
gdzie swoją siedzibę ma stowarzyszenie EkoŁan – powstała nawet karczma ekologiczna, ale
nie była ona w stanie funkcjonować w oparciu o surowiec ekologiczny przez cały rok.
Problemem nie był nawet brak tego ostatniego, ale raczej mała liczba turystów i
konsumentów poza sezonem letnim. „Była restauracja. No z tymi restauracjami to jakoś tak
nie wychodzi, ponieważ już dwa razy próbowaliśmy żeby zachęcić konsumentów do jedzenia
produktów ekologicznych. Trochę one są droższe, trochę trudniej je zdobyć, ale po prostu to
nie wypaliło. Jeszcze nie wypaliło. W okresie letnim jest ok, ale cała zima nie.” [IDI]
Podobnie jest z lokalnymi sklepami, które miały w swej ofercie ekologiczne produkty.
W lato, kiedy przyjeżdżają turyści, produkty te cieszą się zainteresowaniem, poza sezonem
już nie. Okoliczni mieszkańcy ich nie kupują – sami je bowiem produkują, albo zaopatrują się
u sąsiadów lub w działającej w Pokrzydowie hurtowni produktów ekologicznych. Bardzo
dobrze natomiast rozwija się sprzedaż przez Internet. W Brodnicy działa sklep internetowy
powiązany z lokalnymi przetwórcami ekologicznymi i z roku na rok odnotowuje wzrost
zainteresowania kupujących produktami ekologicznymi. „Mamy tutaj też sklep internetowy,
który bardzo dobrze funkcjonuje. Dwie osoby się utrzymują i to już jest dobrze. W sieci
lokalnej mamy kilka punktów tutaj na terenie Brodnicy. Stoisko mieliśmy tutaj w sklepie, nie
wiem czy jeszcze tam prowadzi, to też tutaj na miejscu w Pokrzydowie było to stoisko. Ale
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przeważnie tutaj na miejscu przyjeżdżają. Druga sprawa to jest hurtownia produktów
ekologicznych. Chętnie każdy do hurtowni przyjedzie, jak może kupić na miejscu i ma taniej.
Rynek lokalny jest. Druga sprawa również tu ludzie na miejscu kupują od innych rolników.
Na przykład przyjeżdżają i chcą żeby im załatwić świniaka ekologicznego, czy gęś
ekologiczną. To my tutaj mamy kontakt z innymi rolnikami.” [IDI]
Jednocześnie eksperci wskazują, że wiele złego dla lokalnego rynku, zarówno dla
produkcji, w tym ekologicznej, jak i dla lokalnego handlu, robią sieci handlowe, głównie
dynamicznie rozwijające się sieci dyskontów. Monopolizacja handlu przez sieci prowadzi do
tego, że żywność traci zupełnie tożsamość:
„Dużo też złego w tym systemie dystrybucji żywności robi monopolizacja obrotu
żywnością przez sieci, bo sieć działa globalnie. Sieć nie jest zainteresowana jakimiś
ekologicznymi produktami.. dopóki konsumenci ich do tego nie zmuszą, są już pewne
symptomy, niektóre sieci zaczynają zwracać uwagę na grupę konsumentów, oczekujących
żywności ekologicznej, albo przynajmniej jakiejś tam wyróżniającej się czymś. Na przykład
tradycyjnej, lokalnej, czy z jakimiś tam certyfikatami Unijnymi. Ale ilość tej żywności na hali
sprzedażowej obrazuje jak oni oceniają ilość tych konsumentów. Na hali od długości
powiedzmy stu metrów, jeżeli stoi jeden stojak, taka półka o szerokości jednego metra to jest
właśnie ten stosunek. Natomiast pojawianie się tych wielkich sieci w coraz mniejszych
miejscowościach powoduje... Które są zaopatrywane centralnie, tu nie ma żadnego zakupu od
lokalnego producenta. To jest po prostu centrum logistyczne. Żywność traci całkowicie
tożsamość. Nie wiemy skąd to wszystko pochodzi, a to wszystko niszczy lokalny handel. Więc
to zaczyna tak się takie błędne koło się nakręca i to są tego typu problemy.” [IDI]

3. Motywacje i cechy producentów zaangażowanych w produkcję ekologiczną
3.1. Motywacje społeczno-ekonomiczne osób zaangażowanych w produkcję ekologiczną
Jak wynika z odpowiedzi badanych ekologicznych rolników i przetwórców w
rolnictwie ekologicznym „podstawą jest ideologia… Ekologia to jest sposób na życie i sposób
na istnienie.” [IDI]
Dopiero za ideologią „idzie biznes”. Zdaniem respondentów takie podejście, które do
dziś charakteryzuje „prawdziwych” rolników ekologicznych, było szczególnie powszechne w
latach 90-tych, zanim jeszcze uruchomiono systemy wsparcia rolnictwa ekologicznego.
„Kiedyś ci, którzy wchodzili do rolnictwa ekologicznego to byli pasjonaci. Dla nich to
była tak jakby idea działania na rzecz ochrony środowiska, na dobro człowieka. Trochę już
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ten pogląd się zmienił. Obecnie wiadomo, że jest sprawa utrzymania rodziny, sprawa
funkcjonowania na rynku i to troszkę się zmieniło, że głównie rolnicy kalkulują i wprowadzają
do uprawy takie rośliny, z których mają interes. Ale jest to stabilne, ponieważ tutaj na terenie
naszego powiatu było nas tu czterech rolników, którzy w ’90 roku dostali pierwsze certyfikaty
i do dzisiaj tych czterech rolników jest.” [IDI]
Dziś głównym motywem przechodzenia na ekologiczne metody upraw są dopłaty
bezpośrednie oraz fakt, że można je otrzymać bez względu na to, czy wytworzone produkty
ekologiczne są komercjalizowane czy też nigdy nie wchodzą do obrotu handlowego.
Tym natomiast, co w głównej mierze zniechęca do ekologii jest ciężka praca, która
nierozerwalnie wiąże się z tym sposobem gospodarowania. „Ludzie pytają się (o możliwość
przejścia na ekologię), ludzie są zainteresowani, ale to wolno przychodzi, bo tam po prostu
trzeba pracować, a ludzie nie chcą ciężko pracować, a tam trzeba pracować, tam nie ma
zmiłuj.” [IDI]
Także badani podczas wywiadów grupowych twierdzili, że szansą dla wielu
gospodarstw mogłoby być, obok różnych form współpracy rolniczej (zorganizowane grupy
producentów rolnych), właśnie przechodzenie na ekologiczne metody upraw. Przyznawali oni
jednak, że problemem jest właśnie niechęć ludzi do ciężkiej pracy, bierność oraz brak chęci
do kooperacji.
„Rolnictwo ekologiczne - na ogół rolnicy wiedzą na czym to polega, jest to bardziej
pracochłonne, jest to inne podejście, jest to inny styl życia i to jest tak jakby ograniczenie.
Rolnicy chcą trochę iść na łatwiznę. Stosowanie środków chemicznych tak jakby powoduje, że
łatwiejsze są uprawy, większe są plony i trochę można powiedzieć, mniej jest zaangażowana
w tym rodzina. Ponieważ rolnik to przeważnie sam robi. Tu w gospodarstwie ekologicznym
już ten układ jest trochę inny. Jest to tak jakby sposób na życie i nie wszystkim to pasuje.
Zwłaszcza młodzi rolnicy trochę chcą iść na łatwiznę...” [FGI]
Zdaniem badanych dodatkowym powodem, dla którego rolnicy boją się przechodzić
na ekologiczne metody upraw i hodowli jest to, że takiego gospodarstwa w okresie zbiorów
lub żniw nie są w stanie „obrobić” samemu lub wyłącznie z pomocą najbliższej rodziny.
Jednocześnie, pomimo występującego na terenie bezrobocia, znalezienie pracowników do
prac sezonowych jest praktycznie niemożliwe.
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3.2. Znaczenie systemu dopłat
Wśród ekspertów z województwa kujawsko-pomorskiego przeważają głosy, że około
1/3 rolników ekologicznych to rolnicy „ideowi”, którzy ekologami są z przekonania i nie
zrezygnowaliby z ekologii nawet w sytuacji likwidacji systemu dopłat. Zdaniem
przedstawicieli władz lokalnego stowarzyszenia producentów ekologicznych w przypadku
likwidacji dopłat bezpośrednich rolnicy ekologiczni produkujący na rynek i sprzedający
swoje wyroby jako ekologiczne, w większości nie zrezygnowaliby z tego sposoby produkcji.
„Ja myślę, że akurat w naszym stowarzyszeniu to wszyscy by zostali (stowarzyszenie
skupia około 120 rolników i przetwórców ekologicznych). Tam może by z 10 proc. czy 20
proc. odpadło. Ponieważ my, jako Stowarzyszenie skupiamy tylko rolników producentów, a
nie tzw. „trawnikowców” czyli biorących dotacje. Takich nie skupiamy, ponieważ byłaby to
dla nas trochę hańba. I myślę, że ci wytrzymują. Ja cały czas dążę do tego, żeby dotacja była
do produkcji, nie do tego, że posiadasz ziemię, że coś tam będzie rosło i za to dostaniesz, tylko
po prostu za to, co ty zrobisz na rynek dla konsumenta. Możesz dostać część za to, że robisz
coś dobrego dla środowiska, ale dodatkowo jest to, co ty robisz dla konsumenta.” [IDI]
Pomimo tego, że w opinii badanych zwiększone dopłaty nie są główną motywacją
rolników ekologicznych produkujący na rynek, to jednak ich zdaniem system wsparcia
produkcji ekologicznej powinien być utrzymany. Stanowi on bowiem rekompensatę za niższe
plony i większe w stosunku do rolnictwa konwencjonalnego nakłady pracy: „Ja to uważam,
że produkcja w gospodarstwie ekologicznym jest to większe zaangażowanie rodziny, ale i te
dofinansowanie powinno być na zasadzie takiej, że dofinansowanie do produkcji. Żeby dać
rekompensatę temu rolnikowi, że on zbiera mniejszy plon i daje wyżej jakości produkt i za to
powinna być ta dopłata. I ta dopłata również by powodowała, że produkty ekologiczne by były
na rynku tańsze.” [FGI]
Większość badanych – zarówno rolników i przetwórców ekologicznych, jak też
ekspertów – uważa, że system dopłat do rolnictwa ekologicznego powinien być przeznaczony
dla tych, którzy faktycznie produkują na rynek. Ich zdaniem optymalna byłaby dopłata
zależna od wielkości lub wartości produkcji ekologicznej wprowadzonej do obrotu – a w
wersji minimalistycznej przynajmniej powiązana z faktem produkcji. 35
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Weryfikacja faktu produkcji na rynek w gospodarstwie ekologicznym nie powinna być problematyczna i może
być dokonywana na podstawie dokumentów i zestawień już dziś przygotowywanych przez jednostki
certyfikujące.
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Według badanych obecny system dopłat nie tylko kreuje patologie 36 ale powoduje
także to, że nie rozwija się przetwórstwo ekologicznych płodów. Często dochodzi bowiem do
sytuacji, kiedy to w danej gminie jest kilkudziesięciu rolników posiadających ekologiczny
certyfikat, a potencjalny przetwórca, który chciałby zainwestować i wybudować lub
rozbudować zakład przetwórczy rezygnuje z takich planów. Nie ma on bowiem od kogo
kupować ekologicznych produktów (wszyscy rolnicy starają się o ekologiczny certyfikat
tylko w celu otrzymania dopłaty, nikt nawet nie myśli o wprowadzaniu produktów do obrotu).
Wśród rozmówców pojawiały się także głosy, że „ekolodzy nie powinni otrzymywać
dopłat do danej grupy upraw, tylko powinni otrzymywać dopłaty do gospodarstwa, a
właściwie do powierzchni użytkowanej rolniczo. Gdyż pewne uprawy nie uprawia się zgodnie
z działką rolną, tak jak jest w przypadku obowiązku dopłat, tylko trzeba mieszane uprawy
stosować. Poza tym różnicowanie wielkości dopłat powoduje, że cześć rolników „ekologów”
uprawia to, co bardziej się w danym momencie opłaci. A tu nie chodzi o to… I te dopłaty
powinny stabilizować tutaj tylko gospodarstwa i wtedy wszyscy byliby w mojej ocenie bardziej
zadowoleni. Ci ekolodzy, bo oni sobie wtedy tak układają zmianę, taki płodozmian, jaki im w
danym momencie pasuje. Natomiast nie ma żadnych przekrętów tego typu, że po 100
hektarów czy tam po ileś mamy jednolitych upraw, monolitów.” [IDI]
Ponadto system dopłat na rzecz produkcji ekologicznej żywności powinien zostać
zdecydowanie oddzielony od dopłaty rolno-środowiskowej.

4. Charakterystyka działania organizacji zrzeszającej – lokalnego „organizatora”
produkcji ekologicznej
4.1. Charakterystyka organizacji
W opinii badanych rolnictwo ekologiczne może się dobrze rozwijać wtedy, kiedy
pomiędzy producentami zawiąże się jakaś forma współpracy. Pojedynczy producent
ekologiczny, o ile nie sprzedaje konsumentowi finalnemu, najczęściej musi swoją produkcję
„oddawać”, jako konwencjonalną. Pozbawia się on tym samym całej wartości dodanej
wynikającej z faktu, że jest to żywność ekologiczna.

36

Przykładowo dopłaty pobierane do często nieistniejących lub nieowocujących plantacji orzecha włoskiego czy
też popularne ostatnio dofinansowanie nieowocujących sadów.
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„Tak, jak jest takie miejsce jak tutaj, gdzie tych rolników ekologicznych jest trochę to
niewątpliwie jest to zasługa X (lokalnego lidera), że wokół siebie taką stworzył dużą grupę, to
jeszcze daje się to jakoś zorganizować. Natomiast jak gdzieś w otoczeniu rolnictwa
konwencjonalnego znajdzie się jeden z przekonania ekologiczny to on robi to dla siebie, dla
swojej rodziny, ale rynkowo to on naprawdę nie istnieje. Chyba, że produkuje takie towary,
które są przeznaczone bezpośrednio do konsumenta. Co z tego, że ktoś hoduje świnki w
systemie ekologicznym, jak one trafiają do rzeźni, gdzie półtusze z importu zaraz są w
przewadze i to samo dotyczy mleka i wielu innych produktów, które muszą być przetworzone
zanim trafią do konsumenta.” [FGI]
Na terenie badanego obszaru funkcjonuje stowarzyszenie EKOŁAN, które skupia
ponad stu rolników i przetwórców ekologicznych. Stowarzyszenie przekształciło 37 się z
wojewódzkiego

oddziału

stowarzyszenia

Ekoland.

„My

mieliśmy

tutaj

najpierw

stowarzyszenie Ekoland, później powstał oddział kujawsko-pomorski, i mieliśmy cały czas
problemy z zarządem. Zarząd głównie zajmował się polityką, a nie kształceniem rolników. Na
różnych protestach, a my zawsze uważaliśmy, że nie sztuka jest protestować, ale sztuka jest
zrobić dobrą produkcję, bo to więcej dobrego zrobisz niż tam krzyczeć gdzieś, gdzieś
głodować. I dlatego powstało nasze i my rolnicy tutaj zadecydowaliśmy, że po prostu robimy
naszą, własną organizację, z której nie będziemy musieli się rozliczać, w której po prostu
będziemy sami.” [IDI]
Obecnie 60 proc. członków pochodzi z terenu powiatu brodnickiego (głównie gmina
Zbiczno i okoliczne), w sumie z województwa kujawsko-pomorskiego pochodzi 80 proc.
członków stowarzyszenia, pozostałe 20 proc. to producenci z pozostałych województw,
głównie z województwa warmińsko-mazurskiego. Udział w stowarzyszeniu tych ostatnich
uzasadniony jest faktem zbywania przez nich towarów na terenie działania stowarzyszenia –
najczęściej do zakładów przetwórczych zrzeszonych w stowarzyszeniu. Średnio w miesiącu
do stowarzyszenia przystępuje dwóch nowych producentów. Zdaniem badanych, nowych
chętnych do stowarzyszenia przybywa „bo oni obserwują swoich sąsiadów. To jest ogromna
alternatywa i szansa dla małych gospodarstw. Te małe gospodarstwa - z doświadczenia
wiemy to obserwując ten cały rynek zachodni - nie mają szansy racji bytu w Polsce. A tu (tj. w
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Przetwórców w stowarzyszeniu jest sześciu: Bio-Food, Biohurt, wytwórnia makaronu w Pokrzydowie,
Łabiszyn Rolmięs, Eko Piekarnia Toruń, Piekarnia „Na zakwasie”.
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ekologii) jest taka szansa, że można wyprodukować dobry produkt za dobrą cenę. To jest
szansa dla tych właśnie małych gospodarstw…” [FGI]
Stowarzyszenie zajmuje się działalnością szkoleniowo-oświatową w zakresie
produkcji metodami ekologicznymi.
„Organizujemy takie szkolenia, szkolenia podstawowe z rolnictwa ekologicznego,
szkolenia specjalistyczne, gdzie ściągamy różnych specjalistów z całego świata, żeby
przekazać informację jak produkować… Głównie rolnikom brakuje wiedzy. Wiedzy, ponieważ
w rolnictwie ekologicznym ta wiedza musi być przekazana trochę inaczej. Rolnik musi poznać,
dlatego my ściągamy różnych specjalistów do życia glebowego, bo to jest ważne, żeby rolnik
poznał życie glebowe, jak działać, żeby to życie glebowe się dobrze czuło i funkcjonowało. Jak
zrobić dobry płodozmian, bo to też jest ważne, które rośliny się lubią, a które nie lubią.
Również jak przechować obornik, jak nawozić obornik, żeby on nie szkodził, a wręcz
pomagał. Również przechowywanie ziarna jest też bardzo ważne. Bardzo dużo rolników
marnuje ziarna. I takie zatęchłe ziarno jak później daje zwierzętom to wtedy ma tak jakby
mierne efekty. Kwestia zbytu. Też przygotować rolnika do zbytu.”38 [IDI]
Ponadto stowarzyszenie, które nie prowadzi wspólnej sprzedaży i samo w wymianie
handlowej (jako podmiot) nie występuje, pomaga wspólne przedsięwzięcia handlowe
organizować. Niezależnie od strony internetowej zawierającej dane producentów, rolników i
zakładów, co pomaga nawiązywać kontakty biznesowe, stowarzyszenie organizuje spotkania,
na których (głównie na wiosnę i jesienią) próbuje się uzgadniać wielkość i rodzaj produkcji z
poszczególnymi rolnikami, aby następnie łatwiej było zorganizować większą kontraktację czy
nawiązać kontakt ze stałym odbiorcą hurtowym.
Stowarzyszenie współorganizuje także od czterech lat „raz w miesiącu taki jarmark
produktów ekologicznych w Toruniu, gdzie przyjeżdża do tysiąca konsumentów.” [IDI]
Producentów na jarmarku jest najczęściej około 20. Bliźniacza inicjatywa, także raz w
miesiącu, organizowana jest przez stowarzyszenie – we współpracy z LGD - w Brodnicy.
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Wypowiedź członka władz stowarzyszenia EkoŁan w związku ze zorganizowaną przez stowarzyszenie wizytą
studyjną rolników ekologicznych z Finlandii: „W ubiegłym roku mieliśmy taką ciekawą grupę rolników z
Finlandii. Dwudziestu rolników z Finlandii przyjechało do nas. Zwróciła się do nas taka organizacja z
Finlandii, że chcą przyjechać do nas i spotkać się również z dwudziestoma rolnikami ekologicznymi. Ale
zaznaczyli żeby byli tylko rolnicy ekologiczni. Objechali nasze województwo, zobaczyli gospodarstwa i później
zrobiliśmy na Sali, bo mamy taką piękną salę tutaj w Pokrzydowie, gdzie robimy szkolenia, no i zawiązała się
dyskusja. Wie Pan jak to jest, rolnicy tu prawdziwi i tamci. I ta dyskusja była dosyć ostra, ponieważ kwestia
zbytu. Po dyskusji wynikało, że w Finlandii nie jest tak ciekawie. Druga sprawa, tam jest klimat i warunki,
bardzo ciężko im się pracuje. Na końcu było takie pytanie. Co by się stało Finlandii jakby dotację przerwano, bo
oni dotacje mają bardzo duże? Las by porósł! Cała hodowla, wszystko opiera się tylko na dotacjach.”
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Warto wspomnieć, że na targu w Brodnicy pojawiają się nie tylko producenci
ekologiczni, ale także wytwarzający produkty regionalne i tradycyjne. Władze stowarzyszenia
prowadzą obecnie zaawansowane rozmowy w sprawie uruchomienia trzeciego targu z
produktami ekologicznymi, tym razem w Grudziądzu.
„Już mamy poczynione rozmowy z księdzem, przy parafii byłby targ, w każdą trzecią
sobotę miesiąca. Pierwsza sobota jest Toruń, druga jest Brodnica i w trzecią sobotę tak
planujemy, żeby uruchomić w Grudziądzu.” [FGI]
Słabą stroną stowarzyszenia jest to, że jego istnienie i funkcjonowanie nie polega na
sile członków czy wewnętrznej strukturze lub sieci powiązań między członkami, ale opiera
się w głównej mierze o postać charyzmatycznego lidera i jednocześnie prezesa
stowarzyszenia, który jako pierwszy na badanym terenie zdecydował się na produkcję
metodami ekologicznymi (już w pierwszej połowie lat 80-tych).
„Rolnictwo ekologiczne na tym terenie rozwija się dzięki liderowi, który bardzo silnie
promieniuje i który ma duży wpływ na rozwój. Aczkolwiek jemu potrzebne są te skrzydła, czyli
ludzie którzy by bardzo współgrali z nim i z pewnych rzeczy go wyręczali. A tak to jest tylko
on i daleko, daleko nic.” [IDI]
Jednocześnie wielu lokalnych ekspertów wskazywało, że rolnictwo ekologiczne na
tym obszarze mogłoby rozwijać się dużo szybciej niż to jest w rzeczywistości. Dużą barierą
jest jednak ogromny brak zaufania – zarówno rolników względem siebie, jak też do wszelkich
form zrzeszania i kooperacji, a także do samego rolnictwa ekologicznego.
„Tu chcieliśmy na terenie gminy Brodnica grupę zawiązać. Ale taką normalną. Wie
Pan to jest taki brak zaufania wśród tych rolników, że to coś okropnego. Były jakieś tam
spotkania, my braliśmy udział w tych spotkaniach. (Brak zaufania) Względem siebie. Panu
podam przykład. Były spotkania i tam jeden z rolników już się tak zaangażował, że kupował
jakieś większe ilości środków ochrony roślin, nawozy, także zawsze jakiś tam upust dostał. Ale
było to związane również z kosztem, nawet telefon czy tam gdzieś podjechać, wiadomo jakieś
koszty ponosił. I byliśmy na tym spotkaniu, dosyć dużo rolników było. I on stwierdził, że
chciałby żeby tam się złożyć po 10 złotych, żeby po prostu mu pokryć koszty. Już więcej
spotkań nie było. To o czymś świadczy. Już więcej spotkań nie było” [IDI]
lub:
„Rolnictwo ekologiczne rozwija się dzięki liderowi od ’83 czy ’84 roku. To
gospodarstwo promieniuje i coraz więcej przystępuje do produkcji rolnej metodami
ekologicznymi. Aczkolwiek w mojej ocenie, jest to bardzo małe tempo, tym bardziej, że jeżeli
spojrzymy na rozwój gospodarstw świadczących usługi turystyczne i jeżeli zauważymy, że tu
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sporo przychodzi turystów weekendowych, to jedno z drugim powinno bardzo współgrać i tak
właściwie ci wszyscy, którzy świadczą usługi turystyczne, powinni produkować metodami
ekologicznymi… Będąc kiedyś na szkoleniu na pytanie skąd ja jestem, mówię spod Brodnicy
usłyszałem: Brodnicy nie znam, ale znam Pokrzydowo (mała wieś pod Brodnicą, siedziba
stowarzyszenia EkoŁan – przyp. autorów) i prezesa stowarzyszenia. Czyli jest to człowiek
znany. W związku z tym dobrze byłoby na nim budować pewne zależności gospodarcze…
Niestety tak nie jest i ciężko jest przekonać tych ludzi, żeby właśnie na te metody produkcji
przeszli.” [IDI]

5. Otoczenie instytucjonalne rynku produktów ekologicznych
5.1. Rola lokalnych instytucji
Zdaniem przedstawicieli władz stowarzyszenia EkoŁan na współpracę z lokalnym
samorządem, w szczególności szczebla wojewódzkiego, nie można narzekać: „My cały czas
mamy, robimy w tym kierunku szkolenia, dobrze nam się współpracuje tutaj z urzędem
marszałkowskim, z krajową siecią obszarów wiejskich, gdzie dostajemy różnego rodzaju
dofinansowania do szkoleń. Również do wyjazdów na różne targi, np. do Norymbergi na targi
BioFach. Także cały czas się kręci. Współpracujemy z lokalną grupą działania tu na terenie.
Współpracujemy ze starostwem Brodnica, ponieważ tutaj przyjeżdżają różne oficjele, nieoficjele, to oni przyjeżdżają do gospodarstw ekologicznych. Zapraszają nas na różnego
rodzaju sesje uroczyste, żeby poinformować co się dzieje w rolnictwie ekologicznym.
Bierzemy czynny udział w różnych komisjach, z Izbą Rolniczą tutaj współpracujemy bardzo
dobrze.” [IDI]
Jednak zdaniem niektórych ekspertów, jak i samych rolników ekologicznych,
samorząd terytorialny, przede wszystkim niższego szczebla, mógłby zdecydowanie lepiej i
intensywniej włączać się w promocję rolnictwa ekologicznego. Wiele z badanych osób
wskazywało wręcz na kluczową rolę samorządu dla rozwoju tej gałęzi rolnictwa: „Żeby
ekologia się rozwijała potrzebne są rynki zbytu. Bardzo ważne, by były wygenerowane przez
samych rolników ekologicznych. Ważna jest sprzedaż bezpośrednia – przychylne nastawienie
władz samorządowych by tworzyć takie miejsca sprzedaży.” Niestety zaangażowanie
niektórych władz gmin w rozwój tego sektora bywa znikome: „nie są (samorządowcy)
zainteresowani. Nie są zainteresowani, bo gmina w sumie z tego nic nie ma. Dosyć
konsumpcyjnie podchodzi gmina. Rolnictwo ekologiczne ich nie interesuje.” [IDI]

Według

badanych władze samorządowe – znów szczególnie niższych szczebli - nie dostrzegają, że na
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ich terenie jest rolnictwo ekologiczne, jest ciekawy produkt lokalny i że można się tym
chwalić39. Brakuje też rolnictwa ekologicznego jako ważnego zagadnienia w strategii rozwoju
poszczególnych gmin.
„Tu (w gminie) nie ma koncepcji w ogóle, w którym kierunku mamy się rozwijać. To
jest duży problem, że administracja na różnych poziomach nie ma koncepcji…” [FGI]
Samorząd w głównej mierze skupia się na tym, aby znaleźć dużego inwestora, który
zatrudni wiele osób likwidując bezrobocie i jednocześnie wesprze budżet gminy płacąc
podatki: „Czy te lokalne władze są w stanie określić co jest u nich najlepszego? Dla nich coś
najlepszego to są tereny inwestycyjne, oni ciągle są na etapie poszukiwania mitycznego,
strategicznego inwestora, który rozwiąże problemy, budując fabrykę nie wiadomo czego,
byleby zatrudniał ludzi. Czasami to się udaje … bo płaci podatki, bo zatrudni tam 100 ludzi, a
kiedy nie ma tej świadomości, że ogromnym rynkiem jest np. sto nisz, czyli nieznaczących
rynków samych w sobie, ale jak się połączy te sto nisz to jest naprawdę potężny rynek. Tutaj
co najmniej czwórka z nas była niedawno na festiwalu smaku i gdzie się przewinęło tak
szacujemy, że około trzydzieści parę tysięcy ludzi dziennie i co ci ludzie poszukiwali? Rzeczy
ciekawych, takich oryginalnych, nietypowych.” [IDI]
Samorząd lokalny często też bywa źle nastawiony do ekologii, tak jak do ochrony
środowiska, która zdaniem lokalnych włodarzy blokuje inwestycje. Tymczasem badani
uważają, że rozwój rolnictwa ekologicznego powinien być oczkiem w głowie lokalnych
decydentów. Ich zdaniem możliwe do zastosowania względem rolników ekologicznych są
ulgi podatkowe (np. o 50 proc. mniejsze wpłaty z tytułu podatku gruntowego). Dużą role
władz lokalnych widzą oni także w przygotowywaniu – głównie w średnich i większych
miastach - miejsc do sprzedaży produktów wytwarzanych przez rolników lub małe
przetwórnie.
Dobrą współpracę z rolnikami ekologicznymi i ich stowarzyszeniem deklaruje
szefostwo Lokalnej Grupy Działania (LGD): „My z ekologami będziemy zmuszeni, będziemy
współpracować, między innymi dlatego żeby mieć sukces (śmiech). A tak poważnie będziemy
współpracować między innymi dlatego, że nam zależy na tym żeby osoby przechodziły z
konwencjonalnego rolnictwa na ekologiczne, dlatego żeby się nie zatruwać. Dbać o
środowisko, żeby turysta mógł przyjść. To są te elementy. A poza tym mamy miejsca gdzie jest
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Niektórzy z badanych twierdzili wręcz, że główną barierą rozwojową danej gminy jest bierność, inercja i
antyspołeczne postępowanie urzędu gminy i zatrudnionych w nim osób.
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produkcja (ekologiczna). I to należy wykorzystywać. Bo gdybyśmy tego (tj. produkcji
ekologicznej) nie mieli, to co innego, a my to już mamy, prawda? I to należy pielęgnować i
powiększać, poszerzać.” [IDI]
LGD planuje w najbliższym czasie postawienie tablic informacyjnych – tak dla
turystów jak i mieszkańców powiatu – z informacjami o okolicznych producentach wyrobów
ekologicznych i lokalnych, o tym co produkują, gdzie można ich produkty kupić.
Badani chwalili także współpracę z bydgoskim oddziałem Agencji Rynku Rolnego,
który organizuje edukacyjne spotkania w szkołach gastronomicznych. Na spotkaniach tych
zaproszony kucharz gotuje z produktów ekologicznych potrawy, rolnicy ekologiczni
przedstawiają co to jest rolnictwo ekologiczne, a słuchaczami są uczniowie szkół
gastronomicznych. Ci ostatni, przyszli właściciele restauracji lub szefowie kuchni, uczą się
czym jest rolnictwo ekologiczne i jakie właściwości mają ekologiczne produkty.

5.2. Regulacje i rozwiązania o zasięgu ogólnokrajowym
Zdaniem badanych brakuje w Polsce dokumentu strategicznego, który w wieloletniej
perspektywie nakreśliłby cele i kierunki rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce – czym
miałoby być rolnictwo ekologiczne, czemu miałoby służyć i jak powinno się rozwijać. 40
Strategia taka powinna być strategią międzyresortową, a swoim zakresem wykraczać poza
opis narzędzi wsparcia na rzecz ekologii i szeroko traktować o faktycznych problemach i
dążeniach związanych z produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą ekologicznej żywności, a
także nauką - już na poziomie wczesnej edukacji szkolnej - o właściwym żywieniu czy
rozwojem turystyki w oparciu właśnie o ekologię i ochronę środowiska. Dokument tak
wydaje się być niezwykle ważny zarówno dla producentów i przetwórców (w tym
potencjalnych inwestorów zagranicznych), jak też decydentów wszystkich szczebli – od
gminy po poziom centralny (ogólnokrajowy). Samorządom pozwoliłby tworzyć lokalne
strategie rozwoju, które w odniesieniu do produkcji ekologicznej byłyby nie tylko spójne
między sobą, ale także zgodne z planowanymi na poziomie centralnym działaniami oraz
realne w odniesieniu do zakładanego ogólnopolskiego rozwoju tego sektora.
W opinii zarówno samych rolników i przetwórców, jak też lokalnych ekspertów
ważne jest wyeliminowanie absurdów prawnych związanych z produkcją, przetwarzaniem i
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Patrz także przypis nr 29 na stronie 62.
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sprzedażą produktów w gospodarstwach na małą skalę – chodzi tu o zmianę przepisów
ogólnych, a nie tych związanych stricte z produkcją żywności ekologicznej. Ich zdaniem
należy w pierwszej kolejności rozszerzyć katalog produktów, które mogą być produkowane
przez rolników w gospodarstwie o np. soki i przetwory owocowo-warzywne, a także jasno
sprecyzować, że to, co sprzedaje się jako susz lub produkt kiszony, można wcześniej pokroić.
Nie bez negatywnego znaczenia dla rozwoju branży jest także nakaz sprzedaży w ramach
dostaw bezpośrednich wyłącznie własnych produktów (z własnego gospodarstwa) co m.in.
ogranicza możliwości współpracy pomiędzy rolnikami (poprzez np. wymienne wyjazdy na
targ).
Dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i w ogóle produkcji żywności na małą skalę w
gospodarstwach oraz niewielkich zakładach przetwórczych niezmiernie ważne jest także
właściwe nastawienie kontrolujących. Ci ostatni powinni mniej zapału i energii poświęcać na
sprawdzanie i karanie, a więcej na doradzanie i pracę z rolnikami oraz producentami.
„Ja bym oddzielił jakby dwa pojęcia: kontrolę i kontroling. Kontrola to jest takie
pojęcie bardziej ze strony wschodniej taka „kontrol”. Natomiast kontroling, czyli
monitorowanie tej sytuacji i reagowanie na jakieś ewentualne nieprawidłowości. To jest
zupełnie inne podejście.” [IDI]
Niektórzy z ekspertów zwracają uwagę na fakt, że największą barierą rozwojową na
wsi są przepisy fiskalno-ubezpieczeniowe, a tak naprawdę dualizm tego systemu (działalność
rolnicza vs. działalność gospodarcza), z którym mamy w Polsce do czynienia. Ich zdaniem
należy stworzyć jednolity system fiskalno-ubezpieczeniowego. Inaczej rolnicy nie będą
chcieli legalnie przetwarzać, gdyż to będzie się wiązało z koniecznością założenia
działalności gospodarczej. Przez to będą permanentnie pozostawali w szarej strefie: „W mojej
ocenie ani przepisy „sanepidowskie”, ani przepisy weterynaryjne nie są jakąś barierą nie do
przekroczenia. Każdy produkujący na rynek wie, że dla niego bezpiecznie jest produkować w
zgodzie z przepisami zapewniającymi bezpieczeństwo żywności. Czyli chroni (producent)
również siebie, że w przypadku jakiegokolwiek zarzutu, że on spowodował uszczerbek na
zdrowiu u kogoś, że on jest chroniony, przecież ma książeczkę zdrowia, ma w zakładzie
wszelkie warunki higieniczne zapewnione i nie on spowodował to zatrucie. Natomiast sprawa
ubezpieczeń społecznych, sprawa podatku, jaki mam podatek płacić, jak go rozliczać, to są te
główne bariery.” [IDI]
Kwestia ta była również podnoszona podczas wywiadu grupowego. Badani twierdzili,
że „niewątpliwą barierą rozwoju przedsiębiorczości na wsi jest dualizm prawny w Polsce,
który oddziela pozarolniczą działalność gospodarczą od działalności rolniczej, która w
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domyśle w ten sposób nie jest działalnością gospodarczą, czyli tak naprawdę nie wiadomo,
czym jest.” [FGI]
Zdaniem badanych bardzo ciekawą i potrzebą instytucją są ekologiczne gospodarstwa
demonstracyjne. Zainteresowanie gospodarstwami demonstracyjnymi jest duże, a to świadczy
o tym, że są one potrzebne. Niestety, jak twierdzą rozmówcy, po dobrym pomyśle nie
zaplanowano odpowiedniej organizacji. Właściciele takich gospodarstw muszą poświęcać
wiele z własnego czasu na obsługę zwiedzających. Nie przewidziano jednak dla nich żadnej
rekompensaty za poświęcony czas oraz podejmowane i realizowane przez nich działania
edukacyjne.

Sytuacja

tak

powoduje,

że

gospodarstwa

demonstracyjne

przestają

funkcjonować.
Rozmówcy wskazywali także, że dużą szansą na rozwój rolnictwa ekologicznego
mógłby być program dostarczania do szkół warzyw i owoców. Niestety budżet tego programu
jest na tyle niski, że najczęściej jest nieopłacalny już dla dostawcy konwencjonalnego.
Efektem jest to, że dzieciom, zamiast zdrowych ekologicznych wyrobów, podawane są
konwencjonalne produkty najniższej jakości. Badani wskazywali tu na przykład Francji, gdzie
problem ten rozwiązano odgórnie – w każdej ze szkolnych stołówek przynajmniej 30 proc.
surowców musi pochodzić z ekologicznych upraw i hodowli.
Zdaniem przetwórców i rolników ekologicznych za bardzo cenną inicjatywę uznać
należy organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólne stoiska polskich
producentów ekologicznych na targach w Poznaniu i Norymberdze. Za szczególną wartość
uznali oni to, że do udziału zapraszane były organizacje i zrzeszenia rolników ekologicznych,
co miało dodatkową wartość w postaci współpracy i integracji różnych grup i środowisk,
które na co dzień najczęściej ze sobą konkurują.
Ze strony resortu rolnictwa – oprócz koordynacji prac nad przygotowaniem
dokumentu

strategicznego

oraz

opracowaniem

bardziej

przyjaznych

przepisów

weterynaryjno-sanitarnych – badani oczekiwaliby większego zaangażowania w ogólnopolską,
powszechną promocję ekologicznej żywności, w szczególności wśród konsumentów ze
średnich i dużych miast. Te ostatnie z punktu widzenia rozwoju rynku są dla producentów
kluczowe. Padła także propozycja stworzenia lub dofinansowania na poziomie centralnym
ogólnopolskiej bazy danych producentów zajmujących się wytwarzaniem ekologicznej
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żywności, co zdaniem badanych ułatwiłoby

41

inwestorom podejmowanie decyzji

lokalizacyjnych odnośnie powstawania nowych przetwórni.

6. Podsumowanie
Powiat brodnicki to idealne miejsce do rozwoju produkcji ekologicznej żywności. Na
bazie lektury strategii rozwoju powiatu i województwa można stwierdzić, że rolnictwo
ekologiczne wydaje się odgrywać znaczącą rolę w lokalnej gospodarce i w lokalnym rozwoju.
Z 4 tysięcy gospodarstw jednak tylko około 50 zdecydowało się na ekologiczne sposoby
upraw lub hodowli. Na terenie tym działa stowarzyszenie, które skupia głównie okolicznych
rolników i przetwórców ekologicznych. W głównej mierze zajmuje się ono działalnością
szkoleniowo-edukacyjną swoich członków i pomaga nawiązywać kontakty biznesowe.
Stowarzyszenie pomaga organizować wspólne przedsięwzięcia handlowe na targowiskach w
okolicznych miastach, nie zajmuje się ono jednak w sposób ciągły i ustrukturyzowany
szukaniem rynków zbytu na produkty wytwarzane przez należących do niego producentów.
Funkcjonowanie stowarzyszenia opiera się o silnego lidera. Istnieje duże ryzyko, że
jakakolwiek forma współpracy na rzecz rolnictwa ekologiczne na tym obszarze skończy się
wraz z zaniechaniem produkcji i pełnienia kierowniczej funkcji w stowarzyszeniu przez tego
ostatniego.

6.1. Wnioski i rekomendacje
1. Ekologia, w szczególności ekologia „zorganizowana w skali lokalnej”, może być
szansą na godne i opłacalne funkcjonowania wielu małych gospodarstw. Może być
ona szczególnie istotna i pomocna tam, gdzie nie ma możliwości zwiększenia areałów
gospodarstw lub zintensyfikowania produkcji.
2. Produkcja żywności ekologicznej, poprzez wzrost rentowności produkcji rolnej w
małych i średnich gospodarstwach, pozwala zmniejszyć negatywne i bardzo dziś
powszechne

zjawisko

wyludniania

się

terenów

wiejskich.

Ogranicza

też

funkcjonowanie szarej strefy, do której trafia znaczna część odchodzących z rolnictwa
lub rolników dorabiających w zawodach pozarolniczych.
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Producentów ekologicznej żywności nie należy mylić z beneficjentami dopłat dla rolnictwa ekologicznego.
Miałaby to być baza rolników i przetwórców produkujących ekologiczne wyroby z przeznaczeniem rynkowym.
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3. Rolnictwo ekologiczne może się dobrze rozwijać wtedy, kiedy producenci zdecydują
się współpracować, a najlepiej kiedy tę współpracę sformalizują tworząc
stowarzyszenie, spółdzielnie, grupę producentów rolnych etc. Dzięki współpracy
możliwe staje się sprostanie rynkowym zapotrzebowaniom ilościowym, a dodatkowo
obniżenie kosztów działalności (wspólne inicjatywy handlowe i inwestycyjne, podział
kosztów stałych, szkolenia).
4. Polskie surowce ekologiczne są tańsze od tych produkowanych w krajach zachodniej
Europy. Dzięki temu popyt na nie jest coraz większy. W produkcję ekologiczną w
Polsce zaczęły już inwestować zagraniczne koncerny, które takie eko-surowce
przetwarzają. Jest to dodatkowa szansa na rozwój małych gospodarstw, ale pod
warunkiem, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.
5. W opinii badanych obecnie istniejący system dopłat do ekologicznego rolnictwa
wymaga zmiany. Dziś zachęca on do powstawania patologii oraz premiuje
„cwaniactwo” i „kombinowanie”. Konieczne jest oddzielenie dopłat ekologicznych od
rolno-środowiskowych. Dopłaty ekologiczne powinny koncentrować się na wsparciu
dla tych, którzy produkują żywność ekologiczną i jako taką wprowadzają ją do obrotu.
Najbardziej pożądaną byłaby sytuacja, gdyby istniał system dopłat do produkcji. 42
Pojawiają się też głosy, że wysokość dotacji ekologicznej należy powiązać z obszarem
czynnym rolniczo w danym gospodarstwie ekologicznym, bez względu na rodzaj
uprawy czy hodowli.
6. Według badanych brakuje spójnej ogólnokrajowej strategii rozwoju branży rolnictwa
ekologicznego i ekologicznej żywności. Strategia taka powinna być strategią
międzyresortową uwzględniającą nie tylko sprawy będące w kompetencji ministra
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Słowa jednego z lokalnych ekspertów, także rolnika - aby było lepiej z rolnictwem ekologicznym potrzeba
powiązania dopłat z produkcją towarową i to sprzedawaną, jako ekologiczna. Zachęca on, by nie mówić, że Unia
jest problemem i jednocześnie próbować oddziaływać i zmieniać: „to jest takie mówienie, że Unia to nie my, bo
Unia nam nie pozwala. Unia to my. Jeżeli uważamy, że jakieś rozwiązanie jest korzystne dla rolnictwa
ekologicznego i będzie korzystne dla rolnictwa ekologicznego w całej Unii to forsujmy takie rozwiązania. A nie
dzisiaj przepisy nie pozwalają, więc nie myślimy o tym, bo nie wolno. Także to jest trochę zmiana podejścia do
tego. Poza tym jakbyśmy tak dokładnie przejrzeli przepisy, a zwłaszcza jakbyśmy przeczytali te preambuły do
różnych rozporządzeń, aby wyczuć ducha tego aktu prawnego, to bardzo często on tam jest i wystarczy go tylko
wykorzystać. Więc później w paragrafach, artykułach tego nie ma, ale w duchu jest, czyli jakby jest przyzwolenie
na takie działanie, tylko nie umiano tego zapisać w postaci konkretnego zapisu, w postaci paragrafu. Także bym
poszedł tą drogą, czyli taki rzetelny przegląd prawa co wolno, a co nie wolno. Łącznie z tymi wstępami i
uzasadnieniami, bo tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy.”
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rolnictwa, ale także ministra zdrowia, ministra edukacji, ministra rozwoju
regionalnego oraz ministra odpowiedzialnego za rozwój turystyki.43
7. Zdaniem badanych należy, tam gdzie to możliwe, maksymalnie uprościć oraz
zliberalizować przepisy mówiące o produkcji i przetwarzaniu żywności przez
rolników. W pierwszej kolejności należy poszerzyć katalog produktów, których
produkcją mogą zajmować się rolnicy we własnym gospodarstwie.
8. Należy zlikwidować istniejący w Polsce

dualizm

ubezpieczeniowo-fiskalny

rozróżniający działalność rolniczą od pozarolniczej działalności gospodarczej.
Zjawisko to jest jedną z głównych barier w rozwoju wsi, w szczególności małych
gospodarstw. Rolnicy, którzy chcą w gospodarstwie zająć się czymś innym niż tylko
uprawą roli, boją się jednocześnie utracić przywileje i z tego powodu nie zakładają
działalności gospodarczej. Przez to permanentnie pozostają w „szarej strefie”, nie
rozwijają prowadzonej przez siebie działalności produkcyjnej, przetwórczej lub
handlowej, a tym samym pozbawiają się dodatkowych dochodów.
9. Kluczowe w rozwoju ekologii są rynki zbytu i organizacja łańcucha sprzedaży. Bardzo
ważne, by ten ostatni był stworzony przez samych rolników ekologicznych – w miarę
możliwości przy współpracy i przy wsparciu innych lokalnych organizacji i instytucji
(LGD, ODR, samorząd). Niezmiernie ważne jest powstawanie zorganizowanych
miejsc handlowych, bazarów, targowisk, w których ekologiczni rolnicy i producenci
mogliby sprzedawać. Ich powstawaniem powinny w głównej mierze zająć się władze
samorządowe.
10. Samorząd lokalny odgrywa fundamentalne znaczenie w rozwoju ekologii. Wśród
producentów dominuje jednak pogląd, że: „samorządy nie czują się zobowiązane do
wspierania prywatnego biznesu. Uważają nawet, że to byłoby coś nie tak gdyby oni
tutaj jakieś tam prywatne działalności w jakiś istotny sposób wspierali.” [FGI]
Dzieje się tak nawet wtedy, gdy „prywatny biznes” to motor lokalnego rozwoju,
działający w formule NGO i napędzający dochody gminie oraz zwiększający aktywność
zawodową i zaangażowanie jej mieszkańców. Mając na względzie jednoczesne istnienie
wielu pozytywnych przykładów – tak w Polsce, jak i poza jej granicami – kiedy to władze
lokalne stają się rzeczywistym propagatorem idei rolnictwa ekologicznego na ich terenie,
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Patrz także przypis 29 ze strony 62.
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kluczowe wydaje się rozpowszechnianie dobrych praktyk przy wykorzystaniu narzędzi takich
jak Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej
1. Obszar badania i jego charakterystyka społeczno-gospodarcza
1.1. Charakterystyka obszaru badania
Badanie realizowane było w gminie Krempna (powiat jasielski) oraz Jasienicy
Rosielnej (powiat brzozowski), województwo podkarpackie.
Ze względu na to, że najwięcej dostawców mleka z certyfikatem rolnictwa
ekologicznego do OSM Jasienica Rosielna mieszka w gminie Krempna, to na tej gminie, jako
miejscu, gdzie rozwija się rolnictwo ekologiczne mogące potencjalnie pełnić istotną rolę dla
lokalnej gospodarki, będzie się koncentrować analiza. Jednocześnie, jak zostanie pokazane w
opisie przypadku, istotną rolę w rozwoju rolnictwa ekologicznego w tej gminie pełni
Spółdzielnia w gminie Jasienica Rosielna, która od 2009 r posiada certyfikowaną linię
przetwórstwa mleka ekologicznego.
Krempna położna jest na malowniczych stokach Beskidu Niskiego. W gminie mieszka
około 1700 osób. 65 proc. powierzchni gminy zajmuje Magurski Park Narodowy (utworzony
w 1995 roku). Gmina leży na granicy ze Słowacją, w jednej z miejscowości znajduje się
przejście graniczne dla tzw. małego ruchu granicznego. W dokumencie strategicznym gminy
Krempna z roku 1999 (!) wśród44 zidentyfikowanych problemów gminy znalazły się m.in.
następujące:
- ponad połowa mieszkańców posiada dochody poniżej poziomu socjalnego,
- niskie dochody osób utrzymujących się z rolnictwa,
- niski poziom wykształcenia mieszkańców,
- uboga baza rekreacyjna i kulturalna,
- niski stopień integracji społeczności.
Mieszkańcy dodatkowo wskazali na następujące problemy:
- funkcjonowanie tylko jednej szkoły gminie,
- duża liczba tzw. „niezatrudnialnych”, byłych pracowników PGR,
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Uchwała rady Gmina Krempna w sprawie przyjęcia planu Strategicznego Gminy Krempna, 1999.
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- duża migracja z gminy,
- położenie w otulinie Parku Narodowego;
- słabość i bierność władz lokalnych.
Wśród mocnych stron gminy w strategii wymienia się m.in.:
- walory przyrodniczo-krajobrazowe,
- obecność parku Narodowego,
- gościnność mieszkańców.

1.2. Rolnictwo na obszarze badania
Na obszarach wiejskich powiatu Jasielskiego mieszka 67 proc. ludności powiatu. Dla
wielu mieszkańców rolnictwo stanowi tylko dodatkowe źródła utrzymania. Lokalni liderzy
tworząc strategię rozwoju powiatu jasielskiego na lata 2007-2015, hierarchizując pola
strategiczne dla rozwoju obszarów wiejskich, kwestie obszarów wiejskich i rolnictwa
umieścili na piątym, ostatnim miejscu. Najistotniejszy okazał się rozwój gospodarczy i
współpraca międzynarodowa.
W dokumencie strategicznym dla gminy Krempna wymienia się 45 jako problemy
związane z rolnictwem m.in. następujące:
- niska opłacalność produkcji;
- ograniczone możliwości zbytu;
- brak wiedzy na temat perspektyw rozwoju rolnictwa;
- szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną.
Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w gminie Krempna wynosząca 8,30 ha, jest
wyższa niż średnia dla całego województwa, która wynosi 4,60 ha46. W opinii pracownika
ODR w gminie jest obecnie mniej niż300 gospodarstw rolnych. Utrudnieniem dla rozwoju
rolnictwa jest niesprzyjająca rzeźba terenu. Kolejnym ograniczeniem, na jaki zwracali uwagę
badani, była bliskość Parku Narodowego oraz duża liczba dzikich zwierząt, zagrażających
m.in. cielętom. W gminie Krempna przeważają użytki zielone z hodowlą bydła mlecznego.
Jest też kilka gospodarstw, w których hodowane są kozy i owce. Tradycja hodowli bydła
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Op.cit, 1999
Trzeba wziąć pod uwagę, że w przypadku danych dla województwa wzięto dane z 2013 roku ze strony
www.armir.gov.pl, a dane dla gminy z Danych ze spisu Rolnego 2010. Niemniej różnica jest znaczna.
46
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mlecznego na tym obszarze jest długa, w opinii pracownika ODR-u na tym terenie hodowano
krowy od „zawsze”.

2. Rolnictwo ekologiczne (wspólny zasób dóbr) i jego rozwój na badanym obszarze
2.1. Struktura produkcji ekologicznej
Zarówno w dokumentach strategicznych, jak i wypowiedziach badanych ekspertów,
często pojawia się informacja, że województwo podkarpackie jest „czyste ekologicznie”.
Jednym z kierunków działań zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie
2020 jest: „rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym opartego na ekologicznej
produkcji rolnej oraz certyfikowanych produktów wysokiej jakości.” Dokument ów zakłada,
że do 2020 roku udział powierzchni użytków rolnych ekologicznych w użytkach rolnych
ogółem w województwie podkarpackim będzie wynosił 5 proc.
Województwo podkarpackie jest jedynym województwem w Polsce, na terenie
którego udało się skupić wszystkie stowarzyszenia ekologiczne. W 2005 roku powołano
Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego (PIRE). Izba reprezentuje
poszczególne stowarzyszenia z obszaru podkarpackiego wobec ministerstwa rolnictwa,
marszałka województwa i innych. PIRE prowadzi również sklep w Rzeszowie.
Misja gminy Krempna, zapisana w dokumencie strategicznym na lata 2000-2014
brzmi następująco: „Jesteśmy gminą ekologiczną atrakcyjnie położoną w Beskidzie Niskim, o
stabilnej polityce społeczno-gospodarczej, posiadamy zdrowe powietrze i żywność, dobrze
rozwinięte gospodarstwa agroturystyczne i turystykę.” Nasuwa się pytanie o sposób
rozumienia pojęcia „gmina ekologiczna” przez włodarzy tego obszaru, skoro jednym z
potencjałów gminy, wskazanym w owej strategii, jest właśnie potencjał ekologiczny. Wśród
strategicznych działań nie wskazano rozwoju rolnictwa ekologicznego, znalazła się natomiast
m.in. edukacja ekologiczna czy pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój
infrastruktury sprzyjającej ochronie środowiska. Ekologia rozumiana jest więc ogólnie jako
dbanie o środowisko naturalne, zachowanie naturalnych walorów gminy itd. Także wśród
strategicznych działań w zakresie potencjału „rolnictwo i leśnictwo” nie wskazuje się na
rozwój rolnictwa ekologicznego. Brak zapisów o rozwoju rolnictwa ekologicznego może
wynikać z tego, że kiedy tworzona była ta strategia (w 1999 r.) w Krempnej nie
podejmowano jeszcze działań na rzecz rozwoju takiego rolnictwa.
Propagatorem rolnictwa ekologicznego na terenie gminy Krempna jest jeden z
pracowników ODR w Boguchwale, a obecnie również prezes Stowarzyszenia Eko Wisłoka.
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Prace nad wprowadzeniem rolnictwa ekologicznego na tym obszarze rozpoczął w 2002 roku.
Większość rolników uzyskała certyfikaty w latach 2006-2008. Wszystkie gospodarstwa
ekologiczne z terenu objętego badaniem to niewielkie gospodarstwa rodzinne, zajmujące się
hodowlą bydła mlecznego. Dominują krowy rasy simentaler, przystosowane do warunków
podgórskich, dające mleko dobrej jakości. Jak podkreślał pracownik ODR z Boguchwały:
„Jego frakcja białkowa jest zdecydowanie lepsza i można z niego zrobić dużo lepsze
produkty.” [IDI]
W gminie Krempna jest siedemdziesiąt gospodarstw ekologicznych. Przeciętna
wielkość to 12 ha, a więc nieco więcej niż średnia dla gminy. W gospodarstwach
ekologicznych jest od 6 do 30 sztuk bydła. Rolnicy wyrażali zainteresowanie zwiększeniem
pogłowia bydła, a spółdzielnia jest chętna przyjmować jeszcze większe ilości mleka z
gospodarstw certyfikowanych. W tej chwili problemem ze zwiększeniem wielkości stad jest
brak ziemi, a co za tym idzie, miejsca do wypasu. Badani mówili, że dużą część terenów
uprawnych, gdzie mogłyby wypasać się krowy, posiadają rolnicy, którzy nie mieszkają w
powiecie. Prawie cała ta ziemia jest objęta programem rolno środowiskowym (pakietem
„Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych”), co wiąże się m.in. z
tym, że na tych obszarach nie wykonuje się żadnych prac przed 1 sierpnia, w tym również i
koszenia traw. W opinii rolników właściciele takich terenów niechętnie oddają siano, a
ponadto, ponieważ pozyskiwane jest tak późno, jest złej jakości.
Warto wspomnieć, że na terenie gminy jest jeszcze kilka gospodarstw ekologicznych
w, których hodowane są kozy i owce. Liczba gospodarstw ekologicznych w gminie od kilku
lat utrzymuje się na tym samym poziomie.
W opinii lokalnych liderów zajmujących się ekologią, wyznaczenie maksymalnej
powierzchni gospodarstwa ekologicznego powinno zależeć od jego kierunku. Jeżeli tak, jak w
gminie Krempna dominują użytki zielone, to jest wskazane, by obszar ten nie był zbyt mały,
powinien mieć nawet do 50 ha. W przypadku gospodarstw, w których uprawiane jest zboże,
nie powinien mieć więcej niż 20 ha, a w przypadku gospodarstw warzywniczych jeszcze
mniej, ponieważ „w takim gospodarstwie ekologicznym wymagane są duże nakłady pracy.”
[IDI]
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2.2. Znaczenie rolnictwa ekologicznego dla lokalnego rozwoju. Charakterystyka lokalnego
rynku (NM)
Ponieważ istniejącym gospodarstwom ekologicznym w gminie Krempna jedynie
mleko udaje się sprzedawać jako produkt ekologiczny, na dodatek do spółdzielni, która
znajduje się na terenie innego powiatu, trudno mówić o znaczącym wpływie rolnictwa
ekologicznego na lokalny rozwój czy podniesienie jakości życia mieszkańców gminy
Krempna. Mleko odstawia do spółdzielni 47 z 70 ekologicznych gospodarstw z terenu gminy.
Pracownik ODR-u jest zdania, że dzięki dopłatom rolnośrodowiskowym oraz temu, że za
mleko ekologiczne rolnicy otrzymują nieco wyższe stawki od OSM niż za mleko
konwencjonalne, poszczególnym rolnikom żyje się nieco lepiej niż innym, jednak wpływu na
funkcjonowanie gminy jako całości rolnictwo ekologiczne nie ma:
„Może na całej gminie tego odbicia nie widać, natomiast jeśli chodzi o gospodarstwa,
to sądzę, że tak. Jeśli chodzi o konkretne gospodarstwa to tak.” [IDI]
Problemem jest brak możliwości zbytu żywca jako ekologicznego: „Nie ma ubojni,
czy nie ma przetwórni, która by za ten żywiec zapłaciła wyższą cenę i potem go sprzedawała
jako ten ekologiczny, przynajmniej w takim większym zakresie. Bo być może, że niektóre
mniejsze powiedzmy tam ubojnie zakupują z tych gospodarstw i sprzedają to jako ten produkt
ekologiczny, ale tak naprawdę to ci rolnicy nie uzyskują generalnie wyższych cen, dlatego że
to jest mięso ze sztuk ekologicznych.” [IDI]
Rolnictwo na tym obszarze tworzy miejsca pracy głównie dla członków rodzin
właścicieli gospodarstw; ponieważ dla większości gospodarstw dochód z rolnictwa jest
głównym źródłem utrzymania to przy niewielkiej liczbie bydła, nie widzą potrzeby
zatrudniania na stałe kogoś z poza rodziny, a jedynie okazjonalnie, np. w czasie
przygotowania kiszonek, czy grodzenia pastwisk. Badani rolnicy, zarówno ekologiczni jak i
konwencjonalni, mówili, że mimo iż jest tutaj duże bezrobocie (na terenie gminy znajdował
się PGR) trudno jest, nawet sporadycznie, znaleźć godnego zaufania pracownika.
Tylko w nielicznych przypadkach przy gospodarstwach ekologicznych rozwinęła się
agroturystyka, na dodatek oferowany tam standard usług jest dosyć niski.
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3. Motywacje i cechy producentów zaangażowanych w produkcję ekologiczną
3.1. Motywacje społeczno-ekonomiczne osób zaangażowanych w produkcję ekologiczną
Dla rolników z badanego obszaru przejście na rolnictwo ekologiczne było racjonalną
decyzją wynikającą przede wszystkim z kalkulacji ekonomicznej Decyzja o przejściu na
rolnictwo ekologiczne w gminie Krempna wynikała w opinii respondentów z następujących
przyczyn:
- ukształtowanie

terenu

uniemożliwia

rozwój

gospodarstw

wysokotowarowych,

warzywniczych i innych bardziej specjalistycznych,
- położenia w otulinie Parku Narodowego, co wiąże się z różnymi ograniczeniami, m.in.
obecnością dzikich zwierząt, które polują na cielęta;
- położenia z dala od większych ośrodków miejskich, czy dużych zakładów, które
oferowałyby miejsca pracy.
Dobrze podsumowuje przyczyny przejścia rolników na rolnictwo ekologiczne
poniższy cytat: „Rolnictwa konwencjonalnego się nie da w tym obszarze, bo słaba ziemia,
dzikie zwierzęta zjadają plony, problem są wilki i odstrzału nie ma. Tutaj jest tylko natura i
tylko z niej warto żyć.” [IDI]
Wskazane przyczyny niejako wymusiły na tych rolnikach, którzy nie zdecydowali się
na emigrację z gminy lub porzucenie swojego gospodarstwa, przejście na rolnictwo
ekologiczne. Prezes OSM Jasienica mówił w następujący sposób o owym braku wyboru
rolników z obszaru Krempnej: „Bo tam i tak innego wyjścia nie ma. Otworzyć tam jakąś
fermę mleczną, bydła czy coś takiego, w oparciu o pasze przemysłowe, to finansowo też by
nie, żeby dowozić tam pasze.” [IDI]
Pracownik ODR-u, zaznacza, że „ludzie z czegoś muszą żyć” [IDI] i podkreśla
motywacje ekonomiczne stojące za przejściem na rolnictwo ekologiczne. Trzeba pamiętać, że
rolnicy w gminie Krempna decyzję o uzyskaniu certyfikatu podejmowali, kiedy pojawiły się
dopłaty do hektara produkcji ekologicznej w ramach pakietów rolnośrodowiskowych; nie
mieli wówczas jeszcze zbytu na mleko ekologiczne. Można więc wnioskować, że w sytuacji
w której znaleźli się rolnicy z gminy Krempna fakt istnienia dopłat pełnił istotny element
motywacyjny. Opinię tę potwierdza wypowiedź prezesa OSM Jasienica Rosielna: „Pierwsza
ich motywacja to był dodatek, te dopłaty.” [IDI]
Trzeba dodać, że badani rolnicy ekologiczni są zmęczeni biurokracją, ograniczeniami,
jakie nakłada na nich fakt, że ich gospodarstwa uzyskały certyfikat. Jeden z respondentów na
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początku rozmowy powiedział: „Zrezygnujemy z tej ekologii, jeżeli nic się nie zmieni,
kontrole są coraz ostrzejsze.” [IDI]
Rolników, do ekologii zniechęca również to, że nie mogą, a raczej nie mają gdzie
sprzedawać swojej produkcji innej niż mleko: „Aby zostać w ekologii, musiałaby pojawić się
szansa produkcji też innej, niż tylko mleczna, np. mięsnej.” [IDI]
Badani narzekali również, że pieniądze, jakie otrzymują od spółdzielni są małe i nie są
już wystarczającą motywacją dla utrzymywania produkcji ekologicznej.
Owe kontrole, konieczność przestrzegania dużej liczby przepisów, spełnianie
wyśrubowanych wymogów, biurokracja, to argumenty, jakie przeciwko rolnictwu
ekologicznemu wysnuwają ci rolnicy z gminy Krempna, którzy nie przeszli i nie planują
wejścia w programy ekologiczne.

3.2. Znaczenie systemu dopłat
Zarówno w opinii rolników, jak i pracowników ODR-u czy OSM Jasienica Rosielna,
funkcjonujący obecnie system dopłat rodzi wiele niesprawiedliwości i nie służy tym
rolnikom, którzy chcą produkować na rynek produkty ekologiczne. Zdaniem respondentów
dopłaty powinny być do produkcji. Na terenie gminy znajduje się kilka dużych gospodarstw
(badani mówili, że mających nawet do 200 ha), które objęte są programem rolnośrodowiskowym (program ochrony siedlisk lęgowych ptaków i zagrożonych gatunków
roślin). W opinii respondentów praca właścicieli tych gospodarstw sprowadza się do koszenia
trawy raz w roku. Zdaniem wszystkich badanych rolników ekologicznych, system ten jest
niesprawiedliwy. Tym, którzy chcą się rozwijać i potrzebują powiększyć swoje gospodarstwa
blokuje on taką możliwość.47. Jedna z badanych rolniczek powiedziała, że trzeba pieniądze
dać do „produkcji, a nie do ptaszka.” [IDI]48
Pracownik ODR-u uważa, że konieczne jest powiązanie produkcji roślinnej ze
zwierzęcą. „Katastrofą jest to, że jako kraj nie potrafiliśmy powiązać produkcji roślinnej z
produkcją zwierzęcą W większości tych przypadków no to ktoś posiada użytki zielone, te

47

Za sprawą wysokich dopłat rolno-środowiskowe wzrosły ceny gruntów, zanikł handel ziemią rolną, a
gospodarstwa objęte niektórymi pakietami rolno-środowiskowymi stają się zupełnie nieużyteczne rolniczo - nie
nie może być na nich prowadzona działalność rolnicza w związku z tym nie mogą być nawet oddane w
dzierżawę.
48
Chodzi o ptaszka Derkacza. Zdaniem badanej państwo powinno w pierwszej kolejności wspierać rolników
produkujących żywność.
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użytki zielone skosi, tę zielonkę ewentualnie rozdrobni, czy zbierze gdzieś tam na brzegu pola,
bierze dopłaty, bierze pieniądze. Do tego jeszcze ma ptaszki powiedzmy na tym polu no i to
jest katastrofa. Te programy powinny być powiązane ściśle z produkcją zwierzęcą, bo wtedy
jest sens. Po to mam siano, po to jest zielonka, żeby ona została wykorzystana przez te
zwierzątka.” [IDI]

4. Charakterystyka działania organizacji zrzeszającej - lokalnego „organizatora”
produkcji ekologicznej
4.1. Charakterystyka organizacji
Rolnictwo ekologiczne zaczęło się rozwijać na terenie gminy Krempna w roku 2002.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jasienica Rosielna nie była katalizatorem powstawania
rolnictwa ekologicznego, jednak obecnie pełni kluczową rolę w utrzymywaniu istniejących
gospodarstw ekologicznych. OSM Jasienica Rosielna, jako jedna z niewielu w kraju, odbiera
mleko ekologiczne od rolników z okolic, płacąc im nieco więcej za to mleko niż za
produkowane konwencjonalnie.
Spółdzielnia Jasienica Rosielna powstała w 1927 roku, w ówczesnym województwie
lwowskim. Obecnie spółdzielnia zatrudnia 230 osób.49 Obsługuje teren dwóch województw,
30 gmin. Tak duży zasięg działania spółdzielni wynika z tego, że spółdzielnia ta przejęła
dostawców po spółdzielniach, które upadły (m.in. w Gorlicach, Krośnie). W kilku gminach, z
których spółdzielnia zaczęła odbierać mleko, istniały ekologiczne gospodarstwa hodujące
bydło mleczne. Na początku mleko pozyskane od krów z certyfikatem ekologicznym nie było
oddzielane od mleka z gospodarstw konwencjonalnych. W 2009 roku, mimo obaw
i konieczności np. zamknięcia całej linii produkcyjnej na jedną dobę, prezes zdecydował się
uruchomić linię ekologiczną. Na ten cel udało się pozyskać dotację z funduszy unijnych.
Na początku mleko ekologiczne stanowiło 10 proc. tego co pozyskiwała spółdzielnia,
w pierwszej połowie 2013r. już 17 proc. Każdy rolnik ekologiczny otrzymuje o 10 proc.
więcej na jednym litrze niż rolnik konwencjonalny (obecnie jest to około 10 gr). Liczba
gospodarstw ekologicznych w ciągu tych czterech lat nie wzrosła, przyrosła nieco liczba
krów, przede wszystkim zaś poprawiła się wydajność mleczna krów.

49

To są wszyscy pracownicy łącznie z tymi zatrudnionymi w sklepach i hurtowniach
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Jak zaznacza prezes spółdzielni, linia ekologiczna mogłaby przyjąć więcej mleka.
Niestety gospodarstwa rolników, którzy zgłaszają się obecnie są zbyt oddalone od siedziby
spółdzielni; pozyskanie od nich mleka jest nieopłacalne i trudne pod względem logistycznym.
Prezes uważa, że gdyby udało się producentom mleka z dalszych miejscowości (m.in.
Krynicy, Nowego Targu, Nowego Sącza) w jakiś sposób zorganizować, mógłby myśleć o
współpracy. Natomiast ci, którzy obecnie dostarczają mleko konwencjonalne, mimo prób
przekonywania ich przez spółdzielnię, nie wyrażają zainteresowania uzyskaniem certyfikatu.
Uzasadniają swoją decyzję faktem, że są to często dosyć duże gospodarstwa i nie
opłaca im się przejście na system rolnictwa ekologicznego. Jak tłumaczy prezes spółdzielni
„to są już takie gospodarstwa co są wielotowarowe, nie są czysto mleczne więc trudno im się
zdecydować.” [IDI]
Natomiast pozyskiwanie mleka od kóz i owiec na tym obszarze jest zbyt małe, by
opłacało się uruchomienie kolejnej linii (ze względów technologicznych musiałoby być
przynajmniej 500 litrów mleka dziennie). Jak podkreślał wielokrotnie prezes, spółdzielnia nie
ma problemu ze zbytem produktów ekologicznych. Zakupem produktów lub samego mleka są
zainteresowani także odbiorcy z innych krajów UE. Obecnie spółdzielnia nie ma możliwości
sprzedawania mleka ekologicznego i jego produktów poza granice Polski z powodu wciąż
zbyt małej ilości pozyskiwanego mleka oraz znacznych wahań sezonowych.
Po uruchomieniu linii ekologicznej OSM Jasienica produkowała mleko i masło
ekologiczne, obecnie doszedł do tego twaróg. Planowane jest poszerzenie asortymentu o
jogurt naturalny. Produkty rozprowadzane są, przede wszystkim poprzez sieć sklepów
należących do Spółdzielni w województwie podkarpackim. Nabiał ekologiczny jest droższy o
około 15 proc. od konwencjonalnego. Niewielkie marże spółdzielnia mogła uzyskać, gdyż
dysponuje własną logistyką, a produkty ekologiczne rozwożone są do sklepów w obrębie
województwa razem z konwencjonalnymi dwa razy w tygodniu.
W sklepach Spółdzielni powstały półki z produktami ekologicznymi, nie tylko z
nabiałem. Prezes uważa, że ludzie szybko się uczą, że warto zapłacić nieco więcej za
produkty ekologiczne bowiem są one zdrowsze i lepszej jakości. Przedstawiciele Spółdzielni
wraz z Podkarpacką Izbą Rolnictwa Ekologicznego prowadzili negocjacje z innymi dużymi
sieciowymi sklepami, aby wprowadzić oddzielne półki z różnymi produktami ekologicznymi
(nie tylko ze Spółdzielni, ale np. z wędlinami z Jasiołki, pieczywem); niestety, do tej pory nie
udało się porozumieć. Duże sieci sklepów np. Carrefour chciały natomiast przyłączyć sklepy
Spółdzielni do swoich sieci. Spółdzielnia nie była zainteresowana, gdyż jak tłumaczył prezes
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OSM „tam jest towar sieciowy, wszystko co do nich przychodzi to ma długi termin. Czyli jest
chemizowane.” [IDI]
Niewielka część produkcji ekologicznej trafia poza województwo podkarpackie, z
czego największym odbiorcą jest jedna z sieci sklepów ekologicznych z Warszawy. Co
znaczące, produkty te poza województwem są droższe nawet o 80 proc. Prezes Spółdzielni w
wysokich marżach widzi zagrożenie dla dalszej ekspansji. Rozważa wstawianie produktów
ekologicznych do innych sieci, tylko gdy uda mu się wynegocjować, żeby marża nie
przekraczała 50 proc. Przedstawiciel Spółdzielni nie widzi możliwości, przede wszystkim,
organizacyjnych, by otworzyć restaurację, w której wykorzystywałoby się produkty
ekologiczne ze Spółdzielni. Natomiast istnieją odbiorcy z innych województw na południu
Polski, którzy kupują ekologiczne produkty do swoich ekologicznych barów i restauracji.
Spółdzielnia jest właścicielem 15 sklepów i kilku hurtowni w całym województwie
podkarpackim. Sieć powstała na bazie dawnych punktów skupów. Zostały one
wyremontowane i dostosowane do potrzeb handlu. Dzięki temu koszty spółdzielni wynoszą
około 5 proc., a obecnie roczny obrót to 100 milionów PLN.
Spółdzielnia dla swoich członków stworzyła „punkt wzajemnej pomocy”, gdzie
rolnicy mogą otrzymać pożyczki nieoprocentowane na zakup krów, dojarek, traktorów,
środków czystości. Wielkość pożyczki zależy do rocznej ilość mleka odstawianego do
spółdzielni. Rolnik spłaca pożyczkę mlekiem, tak „żeby mu zostawało na bieżącą
gospodarkę, do 30 proc. obciążenia” - tłumaczy prezes. [IDI]
Z tego rozwiązania zadowoleni są także rolnicy. Badani zaznaczali, że współpraca ze
Spółdzielnią układa się dobrze, nie ma problemu z płatnościami. Niemniej kwota, którą
spółdzielnia oferuje za ekologiczne mleko, jest w zgodnej opinii badanych rolników zbyt
niska.
Z wypowiedzi rolników wynika, że nie traktują Spółdzielni jako formy zrzeszenia, a
prowadzona tam działalność i rozwój nie służy ich interesowi. Można odnieść wrażenie, że
traktują ją jako prywatną firmę, której zyski idą do kieszeni jednej osoby. Natomiast prezes
podkreślał, że OSM nie jest prywatną firmą i tym trudniej podejmować tak poważne decyzje
jak np. o uruchomieniu linii ekologicznej. Również wiceprezes PIRE zwracał uwagę na tę
kwestię: „wiadomo, to jest spółdzielnia, to nie jest jego prywatne i on, jakby prywatne środki
zainwestował i stracił – to trudno, a tu są pieniądze spółdzielcze.” [IDI]
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5. Otoczenie instytucjonalne rynku produktów ekologicznych
5.1. Rola lokalnych instytucji
Wszystkie gospodarstwa ekologiczne, dostarczające mleko do OSM Jasienica
Rosielna leżą w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Bliskość ta, jak wynika z rozmów
zarówno z rolnikami, jak i pracownikami ODR-u, rodzi wiele trudności. Najwięcej zastrzeżeń
budzi program związany z ochroną dzikich zwierząt.
„Z parkiem to właśnie jest problem, bo teraz jeszcze park realizuje taki program
ochrona po prostu wilków. Jest też zakaz polowania na zwierzynę łowną, czyli na sarny i
jelenie. Żeby te wilki miały się czym żywić”. [IDI] Podejmowano nawet próby negocjacji z
parkiem i Ministerstwem Środowiska, by odstąpić od tego programu lub by przepisy były
nieco mniej restrykcyjne, ponieważ straty wśród bydła, szczególnie cieląt z powodu ataków
wilków, są znaczne, a uzyskanie odszkodowania jest trudne i nie zawsze możliwe. Rolnicy
powoływali się również na to, że po słowackiej stronie takie przepisy nie obowiązują lub są
mniej restrykcyjne. Na razie nie udało się doprowadzić do zwiększenia odstrzału zwierząt. W
opinii badanych problemem jest także pozyskanie siana z parku. W parku, jak i na wielu
użytkach zielonych leżących obok gospodarstw rolników ekologicznych, realizowany jest
program ochrony siedlisk lęgowych ptaków i zagrożonych gatunków roślin. Wiąże się to
m.in. z tym, że można kosić dopiero po 1 sierpnia, a jak powiedział pracownik ODR-u, siano
koszone wtedy jest gorszej jakości, „to już jest samo włókno to jest.” [IDI]
Rolnicy chętnie by pozyskiwali więcej siana z parku, ale w związku z kiepską jego
jakością muszą szukać gdzie indziej, np. w ościennych gminach, to zaś wiąże się z wyższymi
kosztami. Kłopotliwe dla rolników są również inne ograniczenia, np. starania o zgodę od
dyrekcji Parku na budowę szopy czy innych tymczasowych zabudowań. Badani wspominali,
że dyrekcja Parku niechętnie rozmawia z rolnikami. Trudna współpraca z Parkiem wynika w
opinii badanych z faktu, że „pracownicy Parku zbyt dokładnie trzymają się przepisów”[IDI].
Jeden z badanych rolników o tym, jak przedstawiciele Parku traktują mieszkańców,
powiedział dość dosadnie: „najchętniej to by nas wysiedlili." [IDI]
Trzeba nadmienić, że Park jest ważnym, lokalnym pracodawcą i można
domniemywać, że pracownicy Parku w obawie o pracę nie są elastyczni i skłonni do
współpracy z rolnikami. Bliskość Parku Narodowego przyciąga różnych działaczy
ekologicznych, którzy, zdaniem rolników, szkodzą im jeszcze bardziej „wyprzedzając
działania Parku idą krok za daleko.” [IDI]
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Ograniczenia, jakie nakłada Park i działania ekologów budzą niechęć i zdenerwowanie
wśród mieszkańców. Jeden z badanych uważa, że „musi być symbioza między zwierzętami a
ludźmi, a nie tylko szaleni ekolodzy.”
Samorząd lokalny, który mógłby, jak mówił członek zarządu Podkarpackiej Izby
Rolnictwa Ekologicznego, zrobić wiele dla wsparcia rolnictwa ekologicznego, w przypadku
gminy Krempna nie wykazuje zainteresowania wspieraniem rolnictwa ekologicznego. Rola
samorządu lokalnego we wsparciu rolnictwa ekologicznego na tym terenie sprowadza się do
następujących działań: „wkładem Urzędu Gminy jest dbanie o drogi i oczyszczanie ich zimą.
Udostępniana jest sala na spotkania z rolnikami.” [IDI]
Pracownik gminy zajmujący się rolnictwem nie widział innych możliwości wsparcia.
Podkreślał również bardzo ograniczone możliwości finansowe gminy. Rolnicy, zarówno
ekologiczni jak i konwencjonalni, narzekają na bierność gminy, brak wsparcia i ogólny klimat
marazmu. Jeden z respondentów stwierdził, że „wójt się stara, ale jest mało zdecydowany.”
[IDI]
Badani rolnicy czują się dosyć osamotnieni, jeżeli chodzi o wsparcie instytucjonalne.
Są zdania, że największą pomoc w postaci wiedzy, pomocy w uzupełnianiu dokumentacji, itd.
otrzymują od pracowników ODR-u z Boguchwały i zespołów powiatowych. ODR pomaga
wypełnić wnioski, opracować biznes plany. ODR razem ze Spółdzielnią organizują,
przynajmniej raz do roku szkolenia dla rolników. Pracownik ODR-u mówił, że rolnikom
ekologicznym ODR sporządza wnioski i plany rolnośrodowiskowe, „tylko rolnik musi chcieć
i musi się do nas zgłosić.” [IDI]
Podkreślano szczególną rolę jednego doradcy, który był inicjatorem wprowadzenia na
tym obszarze rolnictwa ekologicznego. To on, by przekonać rolników do pozyskania
certyfikatów rolnictwa ekologicznego, zorganizował w 2002 roku wizytę studyjną rolników w
gospodarstwach położonych w województwie Małopolskim. Następnie wspierał rolników w
staraniu o certyfikat. Rolnicy wraz z nim założyli Stowarzyszenie gospodarstw ekologicznych
Eko-Wisłoka. Stowarzyszenie, jak mówi pracownik ODR-u i współzałożyciel: „Zajmuje się
propagowaniem rozwoju rolnictwa ekologicznego i realizujemy program bioróżnorodność na
łąkach i pastwiskach.” [IDI]
W tym roku w tym programie bierze udział 70 rolników. Szef stowarzyszenia planuje
pozyskać środki (z ministerstwa lub Urzędu Marszałkowskiego) na założenie zakładu
przetwórczego. Zdają sobie jednak sprawę, że jest to duża inwestycja oraz skomplikowana i
wymagająca spełnienia wielu wyśrubowanych norm. Trzeba zauważyć, że rolnicy rzadziej
wspominali o samym stowarzyszeniu, a raczej o owym pracowniku ODR-u, jako o osobie,
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która im pomaga i zachęca do rozwoju. Rolnicy zaznaczali, że pomagają sobie nawzajem w
niesformalizowany sposób, jednak nie wyrażali zainteresowania w podjęciu wspólnych
działań w celu założenia grupy producenckiej czy innej form współpracy.
5.2. Regulacje i rozwiązania o zasięgu ogólnokrajowym
Zdaniem badanych rolnictwo ekologiczne w Polsce napotyka na różne bariery
rozwojowe. Badani wskazali następujące :
- ograniczona możliwość sprzedaży produktów ekologicznych, brak skupów, ubojni etc.
- zbyt duża liczba kontroli oraz instytucji, które te kontrole mogą wykonywać;
- zbyt skomplikowane, liczne przepisy obowiązujące rolników ekologicznych;
- częste zmiany przepisów i zasad obowiązujących rolników, co m.in. wpływa na trudności z
planowaniem.
- trudności we współpracy z lokalnymi instytucjami takimi jak Park Narodowy, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji czy Urząd Gminy.

6. Podsumowanie
Gmina Krempna wydaje się być dobrym miejscem dla rozwoju rolnictwa
ekologicznego - położenie, nie zanieczyszczone powietrze, a co najważniejsze istnienie
wiarygodnego odbiorcy głównego produktu ekologicznego jakim jest mleko, wszystko to
sprawia, że jest to obszar odpowiedni do produkcji żywności ekologicznej. Dzięki temu, że w
gminie Jasienica Rosielna istnieje mleczarnia, posiadająca od czterech lat certyfikowaną
ekologiczną linię produkcyjną, rolnicy z Krempnej nie mają problemu z zbytem mleka, co
więcej mają wsparcie z jej strony np. w postaci nieoprocentowanych pożyczek. Rolnictwo
ekologiczne tworzy prawie wyłączenie miejsca pracy dla członków rodzin, co oznacza, że
rozwój rolnictwa ekologicznego, tylko w niewielkim stopniu wpływa na całokształt
funkcjonowania gminy. W gminie od wielu lat działa doradca ODR-u, który wypromował
pomysł wprowadzenia na tym obszarze rolnictwa ekologicznego, a od lat wspiera rolników w
ich działaniach.
Wszyscy respondenci źle oceniają istniejący system dopłat bezpośrednich uznając go
w niektórych przypadkach za niesprawiedliwy i nie sprzyjający rozwojowi rolnictwa
ekologicznego. Niezadowolenie wzbudza także brak możliwości zbytu innych produktów
ekologicznych poza mlekiem.
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6.1. Wnioski i rekomendacje
1. Czynnikami, które odegrały największą rolę w rozwoju rolnictwa ekologicznego na
tym obszarze były racjonalne, ekonomiczne decyzje rolników i ich determinacja, by
utrzymać żywotność swoich gospodarstw – decydującym czynnikiem były dopłaty.
Uruchomienie przez OSM Jasienica Rosielna linii przetwórstwa mleka ekologicznego
było kolejnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie produkcji mleka
ekologicznych (ale już nie liczby gospodarstw) w gminie Krempna. Wybór rolnictwa
ekologicznego na tym terenie wynika także z braku innych możliwości zarówno pracy
jak i rozwoju gospodarstwa rolnego.
2. Ważną rolę w rozwoju rolnictwa ekologicznego odegrał jeden człowiek - pracownik
ODR-u oraz stojąca za nim instytucja.
3. Niezadowolenie i rozgoryczenie wśród rolników budzi możliwość, z jakiej korzysta
kilka dużych gospodarstw w gminie, objętych programem rolno środowiskowym
(program ochrony siedlisk lęgowych ptaków i zagrożonych gatunków roślin). W
opinii rolników, właściciele tych gospodarstw dostają duże pieniądze „za nic”, na
dodatek uniemożliwiając dalszy rozwój przez ograniczanie miejsc do wypasu krów. W
zgodnej opinii rolników dopłaty powinny być powiązane z produkcją. Pojawił się też
głos o konieczności powiązania produkcji roślinnej ze zwierzęcą.
4. Liczba przepisów i kontroli działa zniechęcająco na tych rolników, którzy przestawili
swoje gospodarstwa na produkcję ekologiczną oraz na tych, którzy potencjalnie
mogliby być zainteresowani uzyskaniem certyfikatu rolnictwa ekologicznego.
5. Rolnicy zarówno konwencjonalni, jak i ekologiczni mają poczucie, że nie ma żadnego
wsparcia ze strony Urzędu Gminy. Zdaniem pracowników gminy, niewielkie wsparcie
rolnictwa ekologicznego wynika z braku środków finansowanych i ograniczonych
kompetencji gminy w tym zakresie. Park Narodowy w pobliżu którego funkcjonują
gospodarstwa ekologiczne nie współpracuje z rolnikami ekologicznymi, działając
niekiedy na ich szkodę.
6. Rolnicy, choć narzekają na m.in. brak ubojni ekologicznej, możliwości sprzedaży
produktów innych niż mleczne, nie widzą lub nie doceniają znaczenia formalnej
współpracy np. w postaci grupy producenckiej.
7. Współpraca ze Spółdzielnią układa się dobrze - rolnicy otrzymują płatności na czas,
istnieje także możliwość otrzymania nieoprocentowanej pożyczki. Spółdzielnia jednak
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nie jest postrzegana jako forma zrzeszenia, a bardziej jako komercyjna firma służącą
interesowi jednej osoby.
8. Rolnictwo ekologiczne tworzy prawie wyłączenie miejsca pracy dla członków rodzin,
co oznacza, że rozwój rolnictwa ekologicznego, tylko w niewielkim stopniu wpływa
na całokształt funkcjonowania gminy.

Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego
„EKONIDA”
1. Obszar badania i jego charakterystyka społeczno-gospodarcza
1.1. Charakterystyka obszaru badania
Wybrany do badania powiat pińczowski jest położony w południowej części
województwa świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy. Jego obszar zajmuje 611 km2
powierzchni i obejmuje terytorium 5 gmin: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota.
Duże zróżnicowanie mezoregionów geograficznych, na których znajduje się
omawiany obszar sprawia, że teren posiada bardzo bogate walory przyrodniczokrajobrazowe. Prawie cała powierzchnia jest objęta różnymi formami ochrony w ramach
Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia.
Według danych BDL w 2012 roku w powiecie pińczowskim mieszkało 40 930
mieszkańców.
Obszar posiada charakter rolniczo-przemysłowy. Przemysł zlokalizowany jest głównie
na terenie gminy Pińczów i oparty na przetwarzaniu naturalnych złóż gipsu, wapieni oraz
produktów rolnych. Ponadto w mieście oraz gminie funkcjonują drobne przedsiębiorstwa
budowlano-usługowe i transportowe, zielarskie.
Istotnym atutem rozwojowym jest rozwój Linii Hutniczo Szerokotorowej, na co
zwracał uwagę m.in. wójt gminy Kije50
Wnioski wynikające z analizy SWOT zrealizowanej dla obszaru powiatu
pińczowskiego na potrzeby LGD Ponidzie:
- powiat pińczowski ma (zasadniczo) charakter rolniczy. Pozarolniczy rynek pracy
występuje praktycznie w m. Pińczowie. Rolniczy rynek pracy generuje niskie dochody i
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Na to, że rozwój tej linii może być dużym atutem dla tego obszaru, zwracał już uwagę G. Gorzelak w książce:
Polska Regionalna i Lokalna w świetle badań Euroreg, 2007.
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zatrudnia nadmierna ilość osób, relatywnie czyste środowisko sprzyja produkcji rolnej, a w
szczególności produkcji „zdrowej” żywności;
- poprawiający

się

stan

głównych

ciągów

komunikacyjnych

kraju,

dobra

sieć

komunikacyjna wewnątrz obszaru, o stale podnoszonej jakości technicznej, położenie
aglomeracji Krakowa, Śląska w odległości 100-200 km daje szansę na wykorzystanie
istniejącego potencjału przyrodniczo-kulturowego dla rozwoju turystyki;
- wsparcia wymaga wzrastające zainteresowanie mieszkańców uczestnictwem w procesie
budowy społeczeństwa obywatelskiego -odradzające się koła gospodyń wiejskich,
powstające nowe organizacje na rzecz rozwoju poszczególnych miejscowości, gmin a
także posiadające wieloletnie doświadczenie Ochotnicze Straże Pożarne, nie posiadają
kapitału, lokali oraz wiedzy, co do możliwości pozyskiwania środków na własną
działalność a tym samym na wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego;
- problemem obszaru jest starzenie się ludności, migracja i ujemny przyrost naturalny, mała
mobilność mieszkańców. Koniecznym jest realizacja zamierzeń poprawiającym jakość
życia społecznego w tym tworzenie warunków dla rozwoju pozarolniczej działalności
gospodarczej oraz podnoszenia poziomu życia społecznego;
- na terenie obszaru brak jest komplementarności w realizacji przedsięwzięć rozwojowych
zarówno pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego jak również z organizacjami
pozarządowymi.
1.2. Rolnictwo na obszarze badania
Rolnictwo, jak wynika ze Strategii Rozwoju Lokalnego, stanowi ważny 51 sektor
gospodarki, dający zatrudnienie większości mieszkańców. Użytki rolne zajmują 70 proc., lasy
18 proc. ogólnej powierzchni administracyjnej obszaru. Warunki glebowe w powiecie
pińczowskim są korzystne. Poziom zatrudnienia w rolnictwie jest wysoki - ok. 23 osób /100
ha. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 5,5 ha 52, średnia wojewódzka 5,53 ha53.
Głównymi gałęziami produkcji rolniczej w skali obszaru są: zboża, ziemniaki, i buraki
cukrowe w gminach Działoszyce, Pińczów, Złota. W powiecie prężnie się rozwija produkcji
warzyw gruntowych (marchew, cebula, pietruszka) w gminach Złota, Pińczów, Michałów. W
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LSR LGD Ponidzie http://www.pinczow.com.pl/download/85312372737461683.pdf dostęp 21.10.2013
wg. Danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku.
53
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2013 roku (w hektarach) za
www.armir.gov.pl, data dostępu 2013-10-29
52
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produkcji zwierzęcej dominuje chów bydła mlecznego szczególnie w gminach: Działoszyce i
Kije. Chów trzody chlewnej jest najwyższy w gminach: Działoszyce Złota i Michałów.
Do głównych zakładów hodowlanych należą:
- chlewnia tuczników (1000 szt.) w Michałowie,
- hodowla broilera kurzego (90 000 szt.) w Gołuchowie,
- stacja unasieniania zwierząt w Brześciu,
- stawy hodowlane w Młodzawach Dużych,
- stadnina koni arabskich w Michałowie (500 szt. koni, 150 szt. bydła).
Największymi

zakładami

spożywczymi

na

terenie

objętym

strategią,

wykorzystującymi produkcję rolną regionu są:
- Przetwórstwo Owoców i Warzyw „Gomar” w Pińczowie,
- Natur Vit (producent herbat owocowych i ziołowych) w Koperni,
- ubojnia w Iżykowicach oraz Zagajowie, Przecławce, zakład masarski w Pińczowie.
W strategii Lokalnej Grupy Działania Ponidzie wspomina się, opisując powiat
pińczowski, że prężnie rozwija się tu rolnictwo ekologiczne, widoczny jest też rozwój
gospodarstw agroturystycznych.
Natomiast w dokumencie strategicznym dla gminy Kije, w której powstało,
analizowane tutaj stowarzyszenie - Producentów Ekologicznych EKONIDA, zwraca się
uwagę na rolnictwo ekologiczne, które „jest ważnym czynnikiem zwiększającym zatrudnienie
na wsi, dostarcza nowych miejsc pracy oraz daje rolnikom dodatkowe źródło dochodu.”
Wójt wspomnianej powyżej gminy, podkreśla że w ostatnich latach po akcesji do UE,
na obszarach wiejskich powróciło zainteresowanie ziemią: „Po wejściu do Unii ziemia stała
się cenną wartością i wrócił szacunek do ziemi, coraz mniej jest takiej opuszczonej ziemi, bo
jeszcze kilka lat temu to było zjawisko u nas dosyć częste.” [IDI]
Równocześnie proces ten nie powoduje wzrostu liczby ludności na tym obszarze, a
tylko wzrost wielkości już istniejących gospodarstw.

2. Rolnictwo ekologiczne (wspólny zasób dóbr) i jego rozwój na badanym obszarze
2.1. Struktura produkcji ekologicznej
Jak podkreślają sami badani i osoby z otoczenia rolnictwa ekologicznego, powiat
pińczowski przoduje, jeśli chodzi o ilość gospodarstw ekologicznych nie tylko w regionie, ale
i w całej Polsce. Szacuje się, że co najmniej 180 gospodarstw w powiecie produkuje właśnie
w sposób ekologiczny. Początki tego rodzaju działalności przypadają na koniec lat 90 i
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początek 2000, kiedy jeszcze nie było motywacji związanych z dopłatami z Unii Europejskiej
i bardzo często rolnicy, decydując się na ekologię, kierowali się pobudkami zdrowotnymi czy
ideologicznymi. Produkcja ekologiczna na badanym obszarze jest bardzo zróżnicowana.
Rolnicy produkują zarówno owoce i warzywa, jak i zioła, są również tacy, którzy mimo
trudności pozostali przy hodowli zwierząt w sposób ekologiczny. Zróżnicowanie produkcji
wynika z prób zabezpieczenia się na wypadek niepowodzenia w jednym rodzaju działalności,
załamania rynku na jakieś określone produkty, ale także z poszukiwania możliwości rozwoju,
szukania dla siebie nisz, które pozwoliłyby rolnikom zwiększać dochody i dawać poczucie
stabilizacji i bezpieczeństwa.
„Także powiat Pińczowski dominuje tutaj jeżeli chodzi o ilość gospodarstw
ekologicznych. Bo mamy na dzień dzisiejszy około 180 gospodarstw. Najwięcej jest w gminie
Pińczów bo jest 110, gmina Kije ma około 40. No i w pozostałych tam gminach to jest reszta.
Produkcja jest zróżnicowana. Gmina Złota, gmina Pińczów to przeważnie warzywnictwo,
wszystkie warzywa produkowane. Gmina Kije to jest zboża, truskawki, ziemniaki.. No i gmina
tutaj Działoszyce to też warzywa i zboża.” [FGI]
Jak podkreślają sami badani, możliwości gospodarowania nie należy na tym obszarze
do najłatwiejszych. Jest to teren górzysty, pofałdowany, ziemia łatwo ulega procesom erozji.
Dużym problemem jest także typowe w Polsce rozdrobnienie działek, co skutkuje często z
sąsiedztwem pól z produkcją ekologiczną z polami rolników konwencjonalnych, z których
substancje chemiczne mogą przedostawać się na pola rolników ekologicznych.
Rolnicy zaznaczali również, że warunki gospodarowania związane z czynnikami
klimatycznymi, pogodą w regionie sprawiają, że jest to trudny i wymagający ogromnego
doświadczenia teren dla gospodarowania.
„- Ziemia pięciominutowa to znaczy, że trzeba dodać, że jest bardzo krótki okres czasu
np. na wykonanie jakiejś tam uprawy, ponieważ albo w danym momencie jest za mokro, albo
za sucho.
Położenie, często są te górki, te spady, które powodują też i to, że np. często występuje
erozja. W naszym gospodarstwie np. musieliśmy zatrawić ponad pół hektara w dobrej klasie
gleby, ponieważ jest to położone na skłonie i robiliśmy po prostu z tego z powodu erozji
zalewało nam pozostałe uprawy i musieliśmy zrezygnować z tej uprawy. Co jeszcze jest
trudnością? To, że mamy małe działki, często jest to sąsiedztwo z konwencjonalnymi. Musimy
zachowywać no właśnie, żeby nie zachodziło to właśnie przenoszenie tych środków
chemicznych. My musimy zachowywać często jakieś odstępstwa, a szczególnie przy uprawach
takich jak np. ogórek.” [FGI]
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Mimo tych problemów badani rolnicy i specjaliści byli zgodni co do tego, że
rolnictwo ekologiczne w tym miejscu może stać się atrakcyjną alternatywą, oraz szansą na
rozwój regionu, ponieważ coraz mniej pozostaje na tym obszarze możliwości podejmowania
innego typu działalności – przemysł albo nie wytrzymał konkurencji i zakłady upadły, albo
ograniczyły liczbę miejsc pracy. Dojazdy do pracy do Kielc, Krakowa i innych odległych
miejscowości nie dla wszystkich są możliwe i dostępne. Rolnictwo ekologiczne, które kreuje
duże zapotrzebowanie na pracowników niewątpliwie może być czynnikiem przyczyniającym
się do rozwoju regionu. Jeszcze więcej szans rozwojowych dawałyby działania związane z
przetwórstwem i dystrybucją produkowanych towarów, na to jednak, jak deklarują badani, nie
stać ich, gdyż wymagałoby to na początek ogromnych inwestycji.
Rolnicy ekologiczni z powiatu pińczowskiego są zdania, że gdyby były stworzone
odpowiednie warunki i zbyt, mogliby produkować więcej.

2.2. Znaczenie rolnictwa ekologicznego dla lokalnego rozwoju. Charakterystyka lokalnego
rynku (NM)
Możliwości rozwojowe regionu w ocenie badanych, ale także w świetle dokumentów
są 54 raczej ograniczone. Obszar posiada charakter rolniczo - przemysłowy. Przemysł
zlokalizowany jest głównie na terenie gminy Pińczów i oparty na przetwarzaniu naturalnych
złóż gipsu, wapieni oraz produktów rolnych. Ważną cecha regionu jest to, że 98,9 proc.
obszarów jest objętych ochroną prawną ze względu na walory krajobrazowo – przyrodnicze.
Wydaje się więc, że rolnictwo, zwłaszcza to, uwzględniające uwarunkowania przyrodnicze i
produkujące w sposób ekologiczny mogłoby stać się naturalnym kierunkiem rozwoju i
stymulować lokalną gospodarkę.
Lokalny rynek jest jednak bardzo zatomizowany. Istnieją duże firmy, zajmujące się
skupem i przetwórstwem towarów ekologicznych. w trosce o własne interesy i warunki
finansowe nawet w okresie istnienia i działania grupy producenckiej wolały one podejmować
negocjacje indywidualnie z pojedynczymi rolnikami, aniżeli ze zorganizowaną strukturą,
mogącą lepiej zabezpieczyć interesy jej członków. Zakładów tych, jak podkreślają
producenci, jest zdecydowanie za mało, szczególnie jeśli chodzi o możliwość sprzedaży

54

W Lokalnej Strategii Rozwoju wskazuje się na peryferyjne położenie, odległość dużych ośrodków miejskich,
odpływ aktywnych młodych ludzi, objęcie niemal 100 proc. powierzchni powiatu programami ochronnymi
http://www.pinczow.com.pl/download/85312372737461683.pdf s. 30-33. Dostęp 30.10.2013
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produkcji zwierzęcej – mięsa, mleka. Bardzo duża część produkcji rolników ekologicznych
sprzedawana jest więc jako żywność konwencjonalna. Wywołuje to rozżalenie, związane z
tym, że duży wysiłek i nakład pracy, włożony w wyprodukowanie żywności ekologicznej jest
zaprzepaszczany w wyniku niedostosowania rynku do produkcji.
Jako ekologiczne produkty są sprzedawane często przypadkowym odbiorcom, którzy
pojawiają się nieregularnie w okolicy, wykorzystują słabość rynku zbytu, proponując niskie
ceny, ale także odwlekają zapłatę za wzięte produkty, a niekiedy znikają bez śladu – na częste
oszustwa i brak możliwości obrony przed nimi rolnicy skarżyli się wyjątkowo często.
Jako przeszkodę w rozwoju rolnictwa ekologicznego badani wskazują problemy ze
zbytem swoich towarów – zarówno w dalszym jak i bliższym otoczeniu. Rynek lokalny nie
jest chłonny, ze względu na rolniczy charakter regionu – niemal w każdej rodzinie jest
gospodarstwo rolne, z którego można pozyskiwać produkty, nie płacąc za – droższy – produkt
ekologiczny. Jak podkreślają rolnicy, sąsiedzi i okoliczni mieszkańcy na pewno szybko nie
staną się grupą zainteresowaną ich towarami.
„Tu są śladowe i tutaj chciałem (…) dlaczego nie będzie rynku (…) ekologii. 60 proc.
społeczeństwa polskiego i w miastach, a zwłaszcza w dużych miastach ma rodzinę na wsi.
Teraz chcąc kupić powiedzmy wędliny, sery, mąkę czy coś to tylko w skrajnych przypadkach
chodzą do sklepu, do supermarketu, a ziemniaki na zimę czy coś to przecież po jasną cholerę
kupować w supermarkecie.. kiedy się jedzie do rodziny, a rodzina ma powiedzmy te 20-30
hektarów i te pół hektara dla siebie ma. Marchewkę czy mleko czy sery czy wędlinę, świnki
uchowane na zupełnie innych.
- I po co ci mieszkańcy dużych miast będą się truć? Oni nie będą kupowali
ekologicznych powiedzmy jakichś tam w tych sklepach, skoro rodzina produkuje ekologicznie
i zaopatrzy ich na całą zimę w podstawowe warzywa, owoce.” [FGI]
Odmienne problemy dotyczą rynków oddalonych od powiatu pińczowskiego. O ile
rolnicy wiedzą, że w dużych miastach popyt na ich towary jest, to jednak ubolewają nad tym,
jak niezwykle wysokie ceny konsumenci są zmuszeni za ich produkty płacić. Tym, co bardzo
boli producentów żywności ekologicznej są niezwykle wysokie marże narzucane przez
pośredników. Uważają oni, że rynek nie rozwinie się i nie pozyska stałych klientów na ich
produkty, jeżeli będą one aż tak dużo droższe od produktów konwencjonalnych. „Byłby
rynek, gdyby nie ilość pośredników, która tworzy tą barierę cenową.” [FGI]
Produkty ekologiczne z tego terenu nie trafiają do takich instytucji publicznych jak
szkoły, przedszkola czy szpitale, choć zdaniem badanych warto by było, żeby tam się
pojawiały. Ich nieobecność w tych miejscach wynika z tego, że są zbyt drogie.
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W gminie Kije działa samorządowe Ekologiczne Przedszkole w Gartatowicach, w
którym są prowadzone zajęcia ekologiczne. Również w Kijach realizowany jest projekt:
Budowa centrum edukacji ekologicznej - zamku w Kijach. Jak tłumaczy pomysł inicjator tej
inwestycji - wójt gminy Kije - intencją tego działania było i jest stworzenie podwalin
instytucji zajmującej się promocją szacunku dla przyrody i środowiska, zdrowego stylu życia
(również poprzez rolnictwo ekologiczne), prezentacją przyrody Ponidzia a także jego
walorów innych niż przyrodnicze, poprzez organizację szkoleń, konferencji, wystaw, spotkań
itp. [IDI]
Mimo zróżnicowanej produkcji i dostępności produktów nie powstała lokalna
restauracja czy bar serwujący dania na bazie lokalnych, ekologicznych surowców. Zdaniem
badanych wynika to głównie ze zbyt dużej ilości, niekiedy absurdalnych, przepisów.
Spełnienie wszystkich wymogów spowodowałoby, że ceny w takim miejscu musiałyby być
wysokie i nie byłoby klientów.
Obecnie producentom ekologicznym z powiatu pińczowskiego wydaje się, że
najpewniejszym kierunkiem sprzedaży ich produktów jest zagranica. Między innymi w tym
celu powołali oni swego czasu grupę producencką (por. punkt 4.1.), która jako organizacja
miała im ułatwić negocjacje, podejmowanie mądrych decyzji, wspólnie ponosić pewne
koszty. Nadal rolnicy najbardziej liczą na klientów z zagranicy, z krajów nawet tak
egzotycznych jak Arabia Saudyjska. Niemniej, badani dostrzegają, że nabywca z zagranicy
jest wymagający: „Ale to muszą być duże partie, to takie jesteśmy po prostu rozdrobnieni za
mocno.” [FGI]
Osoby, zajmujące się w powiecie pińczowskim produkcją ekologiczną, są dosyć
ważnymi pracodawcami na lokalnym rynku. Produkcja ekologiczna wymaga dużych
nakładów pracy fizycznej, ręcznej, a rolnicy chętnie zatrudniają swoich sąsiadów, dając w ten
sposób szansę poprawienia sytuacji finansowej innym mieszkańcom i pośrednio zmniejszając
problem ubóstwa w powiecie. Jak sami deklarują, możliwość dodatkowej pracy w ich
gospodarstwach jest właściwie od marca do listopada. Ubolewają, że jest to szara strefa, ale
widzą zyski, jakie z tego rodzaju nieoficjalnej współpracy czerpią miejscowi.
„- Plus tego typu działalności, bo to jest po prostu realnie są nasze dzisiejsze tutaj jest
tym, że to ukryte bezrobocie w jakiś sposób się niweluje.
- Mam owoc miękki i to trzeba ręcznie i nie da się inaczej. Dużo mam takich swoich,
bo to od lata człowiek pomalutku tam gdzieś no i też płacę tyle ile płacę. Płacę co dzień i nie
ma, że ktoś się upomina o złotówkę. Jak do motykowania.. tak to objeżdżam, trzeba jeszcze
ludzi zachęcić i ceną. Każdemu są potrzebne te pieniądze do życia.” [FGI]
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W gospodarstwach wielu producentów regularnie od lat pracują te same osoby, co
przyczynia się do budowania wzajemnego zaufania, tworzy trwałe relacje i wzmacnia więzy
pomiędzy mieszkańcami regionu.
Jak wspominają badani, ich działalność nie spotyka się ze zrozumieniem czy
wsparciem ze strony innych, konwencjonalnych producentów żywności. Zarzucają im oni
niekiedy niestosowanie się do rygorów ekologicznych sposobów ochrony roślin, ale
jednocześnie też obwiniają o pojawianie się w okolicy chwastów i szkodników: „Jak
zdecydowaliśmy się to robiliśmy za takich wiejskich głupków. Wstawiłam np. tabliczkę
monitorowana uprawa chwasty w uprawie pszenicy. Wbiłam tą tabliczkę w pierwszym roku
tej współpracy z instytutem. Był po prostu wielki, gromki śmiech, że w tym gospodarstwie to
się produkuje chwasty i monitorują. Z satelity obserwują jak intensywnie chwasty mogą
rosnąć w polu.” [FGI]
Reasumując, można powiedzieć, że mimo tego iż na tym obszarze jest dużo rolników
ekologicznych, tworzą miejsca pracy, to z różnych względów, rolnictwo ekologiczne to „nie
jest to jakaś decydująca dźwignia gospodarki.” [IDI]

3. Motywacje i cechy producentów zaangażowanych w produkcję ekologiczną
3.1. Motywacje społeczno-ekonomiczne osób zaangażowanych w produkcję ekologiczną
Jako pierwotne motywacje podjęcia działalności ekologicznej wielu badanych
wskazywało motywacje związane z wiarą, że tego rodzaju produkcja ma głęboki sens
etyczny, ekologiczny, z chęcią produkowania zdrowej żywności i dbania o ziemię.
„Ale jeszcze jest coś takiego chyba ogólnie większość ekologów, że coś co trzeba
kochać. Po prostu żeby być w tym, po prostu trzeba się wychować, trzeba rozumieć. Trzeba
rozumieć wiosnę i lato i zimę i swoje gospodarstwo. Bo prawdziwy ekolog musi to
zrozumieć.” [FGI]
Ta ekologiczno – społeczna motywacja wybrzmiewa często w wypowiedziach
badanych, nawet tych, którzy zrezygnowali z rolnictwa ekologicznego, ze względów na zbyt
dużą liczbę wymogów i przepisów jakie obowiązują rolników ekologicznych. Jak podkreślił
jeden z takich rolników: „Rolnictwo ekologiczne ma sens, ale do tego trzeba dorosnąć. Każdy
powinien być na kursie rolnictwa ekologicznego bez względu, czy później będzie tym
ekologiem czy nie.” [IDI]
Obecne rolnictwo ekologiczne, ujęte w formalne ramy jest, zdaniem części badanych,
kontynuacją rolnictwa chłopskiego, takiego które kiedyś było powszechne: „Prawie wszyscy
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pamiętali produkcję ekologiczną, to była naturalna produkcja – właśnie taka ekologiczna.”
[IDI]
Jest to ciekawy głos, który pojawia się niekiedy w debacie publicznej, w której zderzają się
opinie tych którzy są zdania, ze małe polskie gospodarstwa rolne są z definicji ekologiczne z
tymi, które tej opinii przeczą (por. Poczta, Pawlak i in 2007).
Zdaniem jednego z badanych, aby rolnictwo ekologiczne zaczęło rzetelnie i dobrze
funkcjonować potrzebny jest czas, kultura rolników oraz umiejętność współpracy. W trakcie
badań ekologię rozpatrywano nawet w kategoriach dobra wspólnego: „Ta ekologia naprawdę
jest niesamowicie ważna. Ona jest tak ważna, nawet dla tego dobra wspólnego.” [IDI]
Dbanie o środowisko, o ziemię, o zwierzęta traktowano jako swoisty obowiązek
wobec ogółu, a w związku z tym rolnicy ekologiczni są niekiedy traktowani jako lepsi od
konwencjonalnych, w tym, sensie że działania tych drugich mają negatywny wpływ na
środowisko naturalne, a wiec poniekąd na całe społeczeństwo.
Tym co pozwala wytrwać w podjętej decyzji o produkcji ekologicznej niewątpliwie są
wzmocnienia ekonomiczne, jakimi m.in. są dopłaty. Warto podkreślić, że prawie wszyscy
badani, przestawili swoje gospodarstwa na ekologiczne, jeszcze przed 2004 rokiem, a więc
kiedy jeszcze nie istniały dopłaty unijne do produkcji ekologicznej. Te gospodarstwa, które w
tamtym okresie uzyskiwały certyfikaty ekologiczne są najbardziej żywotne - rolnicy o
dłuższym stażu w ekologii rzadziej z niej rezygnują.
„To znaczy może tak sprostuje. Byli rolnicy, którzy są z przekonania, wiedzą co to jest
ekologia, że trzeba chronić środowisko, produkować zdrową żywność, ale było takich dużo,
który tylko czekał, żeby wziął dopłaty i pryskał. Ja mówię, słuchajcie nawet księżyc was
zdradził, że w nocy to robicie i takich rolników to utrzymał się rok najwyżej dwa i wypadł.
Dużo takich wypadło. Dlatego mówię, że ten kwiat rolnictwa od początku.” [FGI]
Ważne było także, że w tamtym czasie w lokalnym ODR-ze była osoba, która
zachęcała rolników do ekologii, dzieliła się bogatą wiedzą na ten temat, pomagała
rozwiązywać problemy oraz wspierała w formalizowaniu współpracy. Taka obecność
mocnego, lokalnego lidera promującego pewien rodzaj działalności wydaje się być bardzo
istotna dla rozwoju rolnictwa ekologicznego – motyw ten powraca w badaniach. Obecnie ten
człowiek działaj jako niezależny doradca, ale nadal rolnicy bardzo go cenią i podkreślają jego
zasługi dla rozwoju rolnictwa ekologicznego.
Wśród badanych pojawiały się też głosy (kilku rolników), że ekologia to hobby, że
aby być rolnikiem ekologicznym trzeba mieć inne, główne źródło dochodu, aby jakoś
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dofinansowywać sobie samemu rolnictwo ekologiczne: „stać go było na to, żeby być
ekologiem.” [IDI]
Tak, jak i winnych lokalizacjach, było dosyć dużo takich respondentów, którzy byli
zmęczeni biurokracją, kontrolami i rozważają odejście od rolnictwa ekologicznego: „Może
jeżeli tak to będzie dalej szło to część z ekologii zrezygnuje.” [IDI]
Zapewne na brak entuzjazmu w stosunku do rolnictwa ekologicznego wpływają
również złe doświadczenie z grupą producencką i nieuczciwymi odbiorcami (por. 4.1).

3.2. Znaczenie systemu dopłat
Mimo że badani deklarują, iż motywacje ideologiczne były ważne dla podjęcia decyzji
o ekologicznym sposobie gospodarowania, to jednak przyznają też, że równie ważna jest dla
nich możliwość zarabiania, możliwość godnego życia, a ważnym elementem motywującym
są również dopłaty. Większość rolników, z którymi rozmawiano w powiecie pińczowskim
zdecydowała się na ekologię przed wejściem do Unii, ówczesną motywacją były dotacje
ministerstwa rolnictwa.
Pojawiały się pojedyncze głosy, że przejście na rolnictwo ekologiczne było wynikiem
desperacji i sposobem na uzyskanie jakichkolwiek pieniędzy. „On już nie miał nic, a w
ekologię, żeby można było wejść to tak to na początek można nic nie mieć. Tylko jedną
kosiarkę i jakiś tam ciągnik mały i mimo to, że ktoś czekał na dopłatę no to może to było
później źle odebrane, że oni tak naprawdę nic nie robią tylko czekają na dopłatę. Bo na co ma
czekać jak on nie ma grosza na nic? To ta ekologia to była tak potrzebna jak tlen
człowiekowi.” [IDI]
Tym, co nie ułatwia pracy badanym, są częste zmiany, dotyczące zasad, na jakich
udzielane jest wsparcie – zmiany na liście produktów, zmiany wysokości dopłat.
Wielokrotnie podnoszono kwestię tego, że produkcja ekologiczna coraz mniej różni się, jeśli
chodzi o system wsparcia od produkcji konwencjonalnej.
Nie dość, że zdaniem badanych zmniejsza się różnica między wielkością dopłat do
produkcji ekologicznej a konwencjonalnej, to równocześnie zwiększa się ilość i częstotliwość
kontroli w gospodarstwach mających certyfikaty. Działają one zniechęcająco. „Bez przerwy
kontrola za kontrolą, zniechęcanie do wszystkiego, albo nie powinno być tak, że nawozy
ekologiczne są dwa razy droższe.” [IDI]
Powodują również, zdaniem jednego z respondentów, coś jeszcze groźniejszego w
skutkach - utratę wzajemnego zaufania.
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„Ja mam wrażenie, że myśmy w ostatnich latach właśnie tym systemem kontroli zabili
coś takiego o czym Pani mówi. Przedtem to coś funkcjonowało – jakiś poziom zaufania jeden
do drugiego i to działało, a dzisiaj mnożymy instytucje kontrolne i jest coraz gorzej.” [IDI]

4. Charakterystyka działania organizacji zrzeszającej - lokalnego „organizatora”
produkcji ekologicznej
4.1. Charakterystyka organizacji
W roku 2008 powołano w gminie Kije Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów
Rolnictwa Ekologicznego „EKONIDA”, które w 2009 roku zostało wpisane do rejestru grup
producenckich. Celem grupy producenckiej miało być, jak mówi jeden z inicjatorów jej
powstania, wzajemna pomoc, a przede wszystkim znalezienie wspólnego rynku zbytu,
planowano również rozwój przetwórczości. Stowarzyszenie założyło piętnaście osób,
docelowo w jego skład weszło 50 rolników. Wójt gminy Kije przekazał Stowarzyszeniu
biuro. Grupa przez dwa lata funkcjonowała sprawnie, nie miała problemu ze zbytem.
Przyznano jej także pieniądze, w ramach programu PROW na funkcjonowanie grupy
producenckiej, których grupa nie zdążyła skorzystać.
Powstanie stowarzyszenia zostało także docenione przez autorów dokumentu
strategicznego dla Gminy Kije: „Obecnie najpoważniejszym zagadnieniem dla rolników jest
organizacja zbytu i przetwórstwa, ze względu na fakt, iż gmina ma charakter typowo
surowcowy. Rozwiązaniem tej niekorzystnej sytuacji jest konieczność współdziałania
właścicieli gospodarstw rolnych w ramach grup producenckich. Powstanie Stowarzyszenia
Producentów Ekologicznych EKONIDA jest właściwym przykładem takiego działania.
Zapewni to podwyższenie, jakości produkcji rolnej, stałe określone dostawy surowca i w
konsekwencji podniesienie opłacalności produkcji. Wskazuje też na konieczność stworzenia
na terenie gminy warunków do rozwoju drobnych zakładów przetwórstwa rolnospożywczego w oparciu o lokalny rynek surowcowy.” 55
Po około dwóch latach (badani nie umieli podać dokładnie po jakim czasie) pojawiły
się problemy w funkcjonowaniu grupy, co w efekcie doprowadziło do zawieszenia jej
działalności. Większość badanych przyczyn niepowodzenia działalności spółdzielni
doszukuje się w czynnikach zewnętrznych.

55
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Najważniejszą przyczyną upadku grupy, były oszustwa jakich wobec niej dokonano.
Jak mówił jeden z badanych: „Zostaliśmy przez dwie firmy oszukani i to na znaczne kwoty. W
tej chwili wielu członków straciło. Dlatego żeśmy zawiesili” [IDI]
Kilkakrotnie zdarzyło się, że grupa dostarczyła odbiorcy duże partie towaru, za które
nie otrzymała płatności i do dzisiaj nie udało się tych pieniędzy wyegzekwować.
Doprowadziło to nie tylko do poważnych strat finansowych, ale również do podkopania
wzajemnego zaufania między członkami i zarządem oraz wzajemnych pretensji. W
następujący sposób przedstawia tą sytuację jeden z członków zarządu stowarzyszenia:
„Później niby pretensje też do nas, że myśmy im nie zapłacili. No, ale to na tej zasadzie
działało, że my sprzedajemy i od razu było przelewane na konta rolników, ale niestety jak nie
było przelewu no to nie było…”
Kwestia utraty zaufania, nieumiejętności porozumienia, szczególnie w tak trudnej
sytuacji, wielokrotnie pojawiała się w wypowiedziach respondentów. Respondenci są zdania,
że tak naprawdę za zaistniałą sytuacją odpowiada rząd: „W dużej mierze to jest wina też
rządu, że nie zabezpieczy czy to już nie mówię tak jak organizacji tak jak nasza, ale w ogóle
rolnika przed takimi oszustami, którzy się pojawiają, towar zabiorą, nie zapłacą.
- Spekulacje na rynku zbytu.” [FGI]
Badani przyczyn klęski szukają również w czymś co określili jako „Spekulacje na
rynku produktów żywnościowych”, a więc również w czynnikach niezależnych od nich.
Kolejnym źródłem kryzysu był brak lojalności wśród poszczególnych członków
grupy, którzy wbrew zasadom, współpracowali indywidualnie z firmami, zamiast podpisać
umowę kontraktacyjną: „Firmy, które nawiązały z nami współpracę, firma ma to do siebie, że
robi zysk. Więc oni najpierw listę członków przy poprzez i indywidualnie są. I to robiły te
same firmy, które z nami wcześniej chciałby podpisywać umowy kontraktacyjne. Te firmy
doprowadziły między innymi do tego, że ponieśliśmy starty jako grupa i zawiesiliśmy
działalność.” [FGI]
Badani, doceniają możliwości jakie daje bycie członkiem grupy i to, że współpraca
ułatwia rozwój i umożliwia poprawę swojej sytuacji, także ekonomicznej. „Tak w grupie było
lepiej, bo gdzieś tam tą cenę jeszcze mógł negocjować, a teraz na sam tylko jest człowiek
zdany na samego siebie.” [FGI]
Są świadomi tego, że łatwiej byłoby im pozyskać klientów gdyby mieli pewną
sformalizowaną formę współpracy między sobą. „Odbiorcy bezpośredni z zagranicy
obawiają się bezpośredniej współpracy z rolnikiem konkretnym, ponieważ obawia się, że nie
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będzie miał jakiejś pewności, że ten rolnik nie jest wiarygodny dla niego jako dostawca.”
[FGI]
Respondenci choć uważają, że podstawą do dalszego funkcjonowania w rolnictwie
ekologicznym jest poszerzenie rynku zbytu, o wiarygodnych, stałych klientów, niewiele robią
by takowych odnaleźć. Strona internetowa stowarzyszenia nie jest aktualizowana od
miesięcy. Bardzo niewielu respondentów posiada stronę www, zawierającą informacje o tym,
że posiadają w sprzedaży ekologiczną żywność. Chcieliby by wsparła ich w sprzedaży jakaś,
niedookreślona instytucja. Niestety nie do końca jest jasne jakiego rodzaju instytucje badani
mieli na myśli, a nawet jakie dokładnie miałaby pełnić funkcje.
Rozmówcy są zdania, że ich sytuację poprawiłoby również założenie na tym obszarze
firmy zajmującej się przetwórstwem ekologicznej żywności. Jednak również nie widzą
możliwości samodzielnego uruchomienia takiego przetwórstwa, argumentując to olbrzymimi
kosztami inwestycji i utrudnieniami prawnymi.
Respondenci mają świadomość, że pojedynczo jest im ciężko funkcjonować na
trudnym rynku żywności ekologicznej, niemniej nie podejmują kroków by w jakiś sposób
powrócić do tego co już istnieje, przynajmniej formalnie. Jest wśród badanych także
poczucie, że ktoś lub coś powinien za nich zacząć działać, wziąć odpowiedzialność i
zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania: „Może za mało nam pomagają.” [IDI]
Jeden z badanych wyraził nadzieje, ze te złe doświadczenia, mogą być początkiem
udanego projektu.
„Może to są takie początki. Czasami musi upaść, żeby powstało coś lepszego.” [IDI]

4.2. Współpraca organizacji zrzeszającej z innymi organizacjami
Osobą która konsekwentnie zachęcała do przejścia na rolnictwo ekologiczne i nadal
wspiera rolników jest człowiek, który wiele lat pracował w ODR-ze, a obecnie prowadzi
własna działalność doradcza. Z jego inspiracji powstało stowarzyszenie Ekonida. W dalszym
ciągu jego wsparcie, wiedza służą lokalnym rolnikom, choć nie jest już pracownikiem
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie wszyscy doradcy są dobrze oceniani przez badanych.
Ich zdaniem, część pracowników ODR-ów współpracuje z firmami komercyjnymi i
informacje jakich udzielają nie są w pełni rzetelne i obiektywne.
W Kole Gospodyń Wiejskich z gminy Kije, działają głównie ekologiczne rolniczki.
Kulinarna aktywność pań, doceniana przez konsumentów, nie znajduje, w opinii szefowej
Koła, wystarczającego wsparcia ze strony lokalnych władz.
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Z kilkunastoma rolnikami z badanego obszaru, współpracuje również Instytut
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy.

5. Otoczenie instytucjonalne rynku produktów ekologicznych
5.1. Rola lokalnych instytucji
Pozytywny klimat dla rozwoju rolnictwa ekologicznego stworzył wójt gminy Kije,
który do dzisiaj inicjuje działania na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ale bardziej jako
sposób życia, sposób odnoszenia się do środowiska naturalnego. W czasie gdy tworzyło się
stowarzyszenie wójt udzielał też wsparcia organizacyjnego: „Początki tego stowarzyszenia
były bardzo ciekawe. Wójt tutaj przekazał budynek po byłej szkole, biuro żeśmy założyli, tam
miała być przechowalnia, pracownik miał być.” [IDI]
oraz „Byliśmy w Norymberdze też jak zaproszenie daliśmy wójtowi, żeby jechał z nami no to
samochód z gminy wziął.” [IDI]
Mieszkańcy innych gmin, ale obecnie również i Kijów, maja duże, niespełnione jak
się wydaje, oczekiwania wobec lokalnych władz. Rolnicy uważają ze są traktowani
instrumentalnie, przypomina się o nich wtedy kiedy pojawiają się np. zagraniczni goście lub
przy innych sporadycznych okazjach. Gminy, w opinii badanych, powinny bardziej
promować ekologiczne rolnictwo. Rolnicy uważają, ze gmina mogłaby stać się taką instytucją
która uwiarygadnia rolników wobec dużych odbiorców, czy zapewnia prawne wsparcie, tak
by zabezpieczyć rolników przed kolejnymi oszustwami, a nawet organizuje tłumacza w
przypadku kontaktów z klientami z poza Polski. Mimo dużych oczekiwań wobec gminy, są
zdania, że sami mają niewielkie szanse wpłynąć na postawę władz lokalnych.

5.2. Regulacje i rozwiązania o zasięgu ogólnokrajowym
Wielu badanych krytycznie wypowiadając się o przepisach i regulacjach
obowiązujących w rolnictwie, w tym w rolnictwie ekologicznym, podkreślało, że najlepiej by
władze centralne nie przeszkadzały i nie szkodziły zasadom zdroworozsądkowym, jakim
kierują się zwykle rolnicy. Główne zarzuty badani kierowali pod kątem nowych regulacji
związanych z ochroną roślin czy obrotem ziemią. Te ostatnie ich zdaniem nadmiernie
faworyzują gospodarstwa wielkopowierzchniowe kosztem gospodarstw rodzinnych.
Wielokrotnie zwracano uwagę na zbyt dużą liczbę regulacji, przepisów i kontroli,
które mają gwarantować przestrzeganie skomplikowanego prawa. Równocześnie jednak

119

badani wyrażali duże oczekiwania wobec władz centralnych, że powinny odgrywać rolę
ochronną i stymulującą pozytywne zmiany. „Cały czas szkodzi ten brak pamięci o takim
zdroworozsądkowym traktowaniu rzeczy (...) gdyby było mniej tej ortodoksji. Nie lepiej uwagę
zwrócić na to stosowanie prawa i na to, żeby zaufać ludziom? My myślimy, że jak każdy
będzie miał pistolet do głowy przystawiony to on się dostosuje. Nie, woda zawsze sobie jakąś
drogę znajdzie, a to jak my chodzimy z pistoletami, bo ja się tak czuję w tej chwili w Polsce,
cokolwiek nie robimy to nad tym jest sanepid, służb takich kontrolnych jest milion.” [IDI]
W tej lokalizacji znacznie więcej uwagi poświęcono złym (w opinii badanych)
przepisom niż problemowi ustawienia dopłat. W opinii badanych, ustawodawca powinien
zająć się następującymi kwestiami:
- przepisami dotyczącymi handlu bezpośredniego, sprzedaży bezpośredniej;
- zasadami dotyczącymi kontraktacji;
- wyłączeniu z pod nadzoru urzędów skarbowych produkcji ekologicznej;
- ograniczeniu liczby instytucji kontrolnych i samych kontroli;
- stworzeniu organizacji kontrolującej pośredników i ostatecznych sprzedawców produktów
ekologicznych, którzy stosują olbrzymie narzuty cenowe, a także sprzedają towar nie
zawsze rzeczywiście ekologiczny jako taki, psując opinię producentom
Pojawiały się opinie o konieczności powiązania dopłat z produkcją, a także o ich
ograniczeniu. Jeden z badanych był zdania, że „70-80 proc. dopłat obszarowych w tej chwili
idzie w powietrze...” [FGI]

6. Podsumowanie
Powiat pińczowski, ze względu na położenie, stan środowiska naturalnego i tradycje
rolnicze wydaje się być idealnym miejscem dla rozwijania produkcji żywności ekologicznej.
Nie dziwi zatem stosunkowo duża liczba gospodarstw ekologicznych w badanym regionie. W
regionie istnieją też, niestety nie dość liczne w stosunku do potrzeb badanych rolników,
zakłady wykorzystujące produkty rolnictwa ekologicznego. Brak dostatecznej liczby
przetwórni, ubojni z ekologicznymi liniami produkcji, certyfikowanych mleczarni sprawia, że
znaczna część produkcji ekologicznej jest sprzedawana przez rolników jako produkcja
konwencjonalna.

Bardzo

słabo

rozbudowana

jest

sieć

dystrybucji

i

odbiorców

indywidualnych – według badanych współpraca jest incydentalna, nieregularna, oparta na
wzajemnej nieufności, wynikającej ze złych doświadczeń.
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Tym, co wydaje się bardzo mocno hamować rozwój tego rodzaju działalności na opisywanym
obszarze i sprawia, że rolnictwo ekologiczne nie stało się dotąd sposobem na rozwój regionu
jest duży poziom nieufności producentów, spowodowany przykrymi doświadczeniami.
Inicjatywa, polegająca na utworzeniu grupy producenckiej, wspólnym działaniu, opartym na
zaufaniu, współpracy i wymianie doświadczeń zakończyła się zawieszeniem działalności
grupy. Problemem było nie tylko oszustwo nieuczciwego kontrahenta, który naraził grupę na
straty, ale także (udane) próby łamania solidarności grupy przez odbiorców, próby
pozyskiwania towarów od pojedynczych przedstawicieli Ekonidy.
Został tu, w wyniku nieuczciwości kilku osób, zmarnowany ogromny potencjał, bazujący na
wzajemnym zaufaniu, współpracy, tak bardzo potrzebnych dla rozwoju lokalnej społeczności
oraz lokalnego rynku. Po tak trudnych doświadczeniach można obawiać się, że mimo dobrych
warunków gospodarowania, rosnącej wiedzy i umiejętności rolników, obecności osoby, która
jest doradcą i wspiera ten rodzaj produkcji, minie jeszcze dużo czasu, zanim rolnicy
ponownie zdecydują się podjęcie współpracy.
Niepokojące są również wypowiedzi badanych producentów rolnych, którzy odnosząc się do
swojej działalności często prezentują roszczeniowe podejście wobec otoczenia rynku, na
którym działają.
Nie czują się oni przedsiębiorcami, odpowiedzialnymi za cały cykl produkcyjny, od
wytworzenia produktu przez jego promocję, dystrybucję i sprzedaż, lecz oczekują, że tymi
etapami działalności powinien zająć się ktoś inny. Pytani, kto dokładnie powinien się tym
zająć nie potrafią udzielić odpowiedzi, wskazują gminę, państwo, system prawny itp.
Jednocześnie, nie chcąc podejmować odpowiedzialności za cały cykl pojawiania się produktu
na rynku wyrażają ogromne rozżalenie z powodu tego, że na tym, co oni produkują
wzbogacają się pośrednicy i sprzedawcy produktów rolnictwa ekologicznego. Wydaje się, że
poza szkoleniami dotyczącymi ulepszania produkcji bardzo wskazane byłyby – nie tylko w
powiecie pińczowskim, ale w ogóle, w odniesieniu do producentów rolnych – szkolenia z
zakresu ekonomii i marketingu, a także podstaw prawa, by mogli bronić się przed
nieuczciwymi pośrednikami i odbiorcami.

6.1. Wnioski i rekomendacje
1. Rolnictwo ekologiczne na tym obszarze rozwinęło się jeszcze przed wejście Polski do
UE. Rolnicy ekologiczni na tym obszarze mają silną motywację ekologicznospołeczną. Niemniej kwestia ekonomiczna jest dla większości bardzo ważna.

121

2. W powiecie pińczowskim, udało się powołać jedną z pierwszych grup producentów
rolnictwa ekologicznego. Na skutek kilku oszustw jakich dokonano wobec grupy oraz
trudności w porozumieniu między członkami grupa zawiesiła działalność. Utracone
wtedy zaufanie spowodowało, że rolnicy próbują radzić sobie pojedynczo i nie chcą
lub nie umieją współpracować ze sobą.
3. Poważnym problem w tej lokalizacji jest brak umiejętności współpracy i
porozumienia się między rolnikami. Mimo świadomości, że formalna współpraca
ułatwiłaby rozwój, nie podejmują jej. Na pewno na brak współpracy mają wpływ
negatywne doświadczenia z nieodległej przeszłości.
4. Większość badanych rolników ma postawę bierno-roszczeniową. Uważają, że rząd lub
samorząd powinien ich chronić przed oszustwami, wspierać w pozyskiwaniu
klientów, a równocześnie „nie przeszkadzać”. Zaistniała sytuacja wynikła w opinii
badanych m.in. z braku odpowiednich regulacji prawnych i nie wystarczającego
wsparcia jakie rząd i samorząd okazuje rolnikom ekologicznym. Badani w niewielkim
stopniu próbują aktywnie szukać np. klientów, czy rozwiązań zaistniałych sytuacji.
5. Nie udało się jak dotąd, wykorzystać faktu, że na jednym obszarze jest tak
zróżnicowana produkcja ekologiczna. Taki zasób można by wykorzystać np. w postaci
stworzenia paczki od rolnika. Wymagałoby to intensywnej współpracy pomiędzy
lokalnymi rolnikami. Na razie, po złych doświadczeniach badani nie są na to gotowi.
6. Wydaje się, że oferta szkoleniowa kierowana do rolników powinna obejmować nie
tylko kursy dotyczące umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa, ale
także wprowadzać podstawy prawa, ekonomii i marketingu.
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IV. Analiza problemowa materiału badawczego
1. Znaczenie rolnictwa ekologicznego dla lokalnego rozwoju
Organizacje wybrane do badania sprawdzającego, czy rolnictwo ekologiczne może
stać się czynnikiem lokalnego rozwoju swoim wpływem obejmują różne obszary – od
powierzchni jednej gminy (Serniki) po obszar czterech powiatów położonych w dwóch
województwach (Bio-Food). Dzięki temu zróżnicowaniu – pamiętając o specyfice badań
jakościowych – można było próbować przyjrzeć się, jak fakt obecności zorganizowanego
rolnictwa ekologicznego wpływa na rozwój lokalny w różnej skali. I chociaż trudno w
badaniu jakościowym wyciągać wnioski i uogólniać obserwacje na podstawie analiz tak
zróżnicowanych miejsc i organizacji, to można jednak pokusić się o wskazanie pewnych
mechanizmów i prawidłowości.
Rynek pracy
Wydaje się, że największy wpływ na lokalny rozwój i na sytuację osób
zamieszkujących terytorium, na którym ulokowana jest zorganizowana produkcja
ekologiczna, ma jej powiązanie z lokalnym rynkiem pracy. Dostarcza on możliwości pracy –
często bardzo prostej, nie wymagającej szczególnych kwalifikacji, dostępnej zatem niemal dla
wszystkich, którzy tylko wyrażą wolę zarobienia czy dorobienia sobie w sezonie prac
polowych. Jest to praca monotonna, ciężka i długotrwała, wymagająca mobilizacji w
określonych porach roku, jednak jednocześnie pewna, przewidywalna i nietrudna. W
zależności od rodzaju produkcji, możliwość dorobienia sobie jest albo okazjonalna, przy
szczególnych pracach (np. produkcja kiszonek), albo może trwać nawet przez wiele miesięcy
w roku (prace pomocnicze w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji owoców
miękkich i warzyw).
W każdej z badanych lokalizacji producenci żywności ekologicznej byli obecni na
lokalnym rynku jako pracodawcy – w zależności od rodzaju produkcji – w mniejszym lub
większym stopniu. Najmniej istotny wpływ rolnictwa ekologicznego na zatrudnienie i
dochody lokalnych mieszkańców można było zaobserwować w gminach Krempna i Jasienica
Rosielna, ponieważ przy produkcji zwierzęcej, obecnej w tamtych okolicach, pracy wystarcza
przede wszystkim dla członków rodziny; czasem dla kilku dodatkowych osób z sąsiedztwa.
Należy jednak pamiętać, że są to obszary obciążone dziedzictwem popegeerowskim, gdzie
poziom zatrudnienia w ogóle jest niski, a możliwości znalezienia innej pracy są bardzo
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ograniczone. Miejsca pracy stworzone dla członków rodziny także są istotne z punktu
widzenia lokalnego rynku pracy.
Przy produkcji roślinnej, zwłaszcza przy produkcji owoców miękkich możliwości
zatrudnienia mieszkańców gminy czy powiatu są znacząco większe (przykładem mogą być
gmina Serniki czy obszar czterech powiatów w których działa Bio-Food Roztocze, powiat
brodnicki i pińczowski). We wszystkich badanych miejscach rolnicy deklarowali, że jeżeli
tylko istnieje zainteresowanie ze strony sąsiadów, to chętniej zatrudniają oni miejscowych,
dając zarobek członkom lokalnej społeczności, mniej chętnie szukają pracowników z
zagranicy czy spoza obszaru, na którym prowadzą produkcję.
Wielkim minusem tego rodzaju obecności na lokalnym rynku pracy jest to, że
zatrudnienie to bardzo często jest nieformalne, nierejestrowane, w szarej strefie. Niewątpliwie
zmniejsza ono problem ubóstwa w badanych lokalizacjach oraz przyczynia się do
podnoszenia jakości życia mieszkańców, pozwala osobom bezrobotnym utrzymywać kontakt
z rynkiem pracy, a osobom bez doświadczenia - zdobywać je. Jest to jednak wszystko
działanie doraźne, niesformalizowane i niekiedy ryzykowne, dla każdej ze stron.
Podsumowując, obecność ekologicznej produkcji rolniczej, często wymagającej
dużych nakładów pracy ręcznej, wpływa na wzrost zatrudnienia i dochodów lokalnych
mieszkańców. To z kolei powoduje, że są oni w stanie więcej wydawać, najczęściej na
terenie, na którym żyją i pracują, co przyczynia się do stymulacji lokalnego rynku. Możliwość
znalezienia zatrudnienia może przyczyniać się do ograniczenia migracji i poszukiwania pracy
poza miejscem zamieszkania, wreszcie, patrząc z szerszej perspektywy, może przekładać się
to na zmniejszanie się liczby klientów pomocy społecznej.
Sieć współpracy
Odwołując się do teoretycznej koncepcji rynków zakorzenionych postanowiono
sprawdzić w badaniu, czy dobrze działająca organizacja, skupiona na produkcji żywności
ekologicznej będzie w stanie stymulować rozwój lokalnych rynków także w innych
dziedzinach – czy produkty będą obecne w lokalnych restauracjach, sklepach, czy wokół
produktów ekologicznych rozwinie się turystyka, czy władze lokalne będą odwoływać się do
zasobu, jaki produkowany jest na ich terenie, wykorzystując go w trakcie lokalnych
uroczystości itp.
Okazało się, że rozwój rynku zakorzenionego w oparciu o towar postrzegany jako z
jednej strony powszechny, a z drugiej – luksusowy, nie jest prosty. Przede wszystkim, jak
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podkreślali producenci żywności ekologicznej, trudno oczekiwać, aby ich sąsiedzi, także
zajmujący się rolnictwem, bądź posiadający w rodzinie źródło produktów ekologicznych byli
zainteresowani zakupem ich towarów, szczególnie, po wyższych niż konwencjonalne cenach.
Jak podkreślają badani rolnicy – na potrzeby własne i najbliższej rodziny niemal wszyscy są
ekologami i część produkcji przeznaczają na własny użytek. Ceny produktów ekologicznych
w sprzedaży detalicznej wywołują oburzenie mieszkańców wsi (także producentów tego typu
żywności), niechęć wobec pośredników i ubolewanie, z powodu psucia rynku.
Wyjątkiem jest dosyć duża obecność na lokalnym rynku produktów OSM Krempna,
wynika to jednak z możliwości obniżenia marży na towary ekologiczne, dzięki własnej,
dobrej sieci dystrybucji oraz niewielkiej różnicy w cenach między tym, co ekologiczne, a
konwencjonalne. W pozostałych wybranych do badań miejscach producenci deklarowali, że
znacząca część ich produkcji kupowana jest poza miejscem, w jakim gospodarują.
W żadnej z badanych lokalizacji nie udało się odnaleźć restauracji czy baru
korzystających z produktów lokalnego rolnictwa ekologicznego, brakuje współpracy
producentów ze szkołami, szpitalami, przedszkolami, które zaopatrywałyby się lokalnie, w
produkty lepszej jakości, certyfikowane ekologicznie. Na przeszkodzie stoją przesłanki
ekonomiczne – chęć jak największego cięcia kosztów przez instytucje, ale i brak
zainteresowania i chęci współpracy, skomplikowane procedury. W przeszłości podejmowano
takie próby współpracy, jednak nie były one trwałe. Bar na pojezierzu brodnickim, serwujący
dania przygotowane z produktów ekologicznych uległ prawom rynku po niespełna roku
działalności, a jednorazowa współpraca jednej z rolniczek ekologicznych z powiatu
pińczowskiego ze szpitalem nie przerodziła się w trwałą, nie udało się jej wygrać kolejnego
przetargu.
Szczególnym przypadkiem, wskazującym jak duże możliwości stymulacji rozwoju
lokalnego rynku może mieć dobrze zorganizowane rolnictwo ekologiczne jest przypadek
grupy Bio-Food. Podobnie jak w innych lokalizacjach badani podkreślali, że produkcja
ekologiczna jest obecnie jedyną szansą na godziwe dochody z rolnictwa. Mogą być one nie
tylko udziałem samych producentów rolnych, ale także osób z produkcją rolniczą
związanych. W wyniku rozwijania produkcji ekologicznej na terenie działania grupy powstał
wart 30 milionów nowoczesny zakład przetwórczy. Co charakterystyczne jednak, także tutaj
całość produkcji sprzedawana jest poza lokalnym rynkiem.
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Powiązania z władzą
Zdarzało się, że w badanych lokalizacjach przedstawiciele władz sami interesowali się
ekologią, niekiedy nawet sami byli producentami żywności ekologicznej (gmina Kije, władze
Tarnogrodu). Niewątpliwie tego rodzaju zrozumienie potrzeb może ułatwiać producentom
żywności ekologicznej codzienne funkcjonowanie, a niekiedy też pomagać w rozwinięciu
działalności. Charakterystyczne jednak jest, iż prężnie działający rolnicy ekologiczni nie
próbują wykorzystać siły swoich organizacji dla wywierania nacisku na lokalne władze. Nie
mają oni reprezentacji we władzach (choć bywają radnymi, ale reprezentują wówczas inne
grupy interesów), nie próbują wywierać nacisków, nie uważają się za znaczącą siłę
polityczną, która mogłaby kształtować rzeczywistość społeczną wokół nich. Jak tłumaczą
badani, rodzaj produkcji na jaką się zdecydowali, jej czasochłonność, problemy ze zbytem,
zmiany przepisów, kłopoty ze znalezieniem pracowników itp. sprawiają, że nie mają już
czasu na to, aby myśleć o świadomym zmienianiu swojego otoczenia, poprzez działalność
polityczną czy społeczną.
Podsumowując – rolnictwo ekologiczne mogłoby stać się stymulatorem rozwoju
lokalnego i częściowo dzieje się tak już w odniesieniu do lokalnych rynków pracy.
Umiejętność wspólnego działania, organizowania się, współpracy, przejawiająca się poprzez
przynależność do organizacji zrzeszającej jest potencjałem, który może wywierać istotny
wpływ na rozwój lokalnego rynku, aktywizację społeczności itp. Wydaje się jednak, że
działania związane z produkcją ekologicznej żywności - czasochłonna i pracochłonna
produkcja, konieczność odnajdywania się w często zmieniającej się rzeczywistości nowych
przepisów, licznych kontroli, angażują i wyczerpują badanych tak bardzo, że na działalność w
innych niż zawodowa sferach zwyczajnie brakuje im czasu i energii. W miejscach, gdzie
rozwój ekonomiczny oparty o rolnictwo ekologiczne spotyka się ze zrozumieniem i
wsparciem władz samorządowych oraz chęcią współpracy innych środowisk potencjał, jakim
jest produkcja żywności ekologicznej może zdecydowanie pozytywnie wpływać także na
osoby, nie związane bezpośrednio z produkcją rolną.

2. Motywacje rolników zaangażowanych w rolnictwo ekologiczne
Rolnicy przedstawiali

dwa rodzaj

motywacji:

te wynikające

z

kalkulacji

ekonomicznych oraz ideologiczno-społeczne. Badani najczęściej wskazywali na obie
motywacje, z tym, że w każdej lokalizacji przypisywano im różne wagi.
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Dla większości badanych przejście na rolnictwo ekologiczne było racjonalną decyzją
wynikającą przede wszystkim z kalkulacji ekonomicznej. W większości lokalizacji
„konwencja”, ze względów na strukturę agrarną, ukształtowanie terenu, inne naturalne
czynniki się po prostu nie opłaca. Dodatkowo w wielu lokalizacjach wskazywano, że
decydowano się na ekologię bowiem nie ma możliwości znalezienia innych miejsc pracy na
danym obszarze.
Ideologiczna motywacja wybrzmiewa dosyć często w wypowiedziach rolników. Na
pierwszym miejscu pojawia się jednak rzadziej niż ekonomiczna. Dla badanych na motywację
ideologiczną składa się przeświadczenie, że produkcja metodami ekologicznymi ma głęboki
sens etyczny, wiąże się z produkcją i waloryzacją oraz ochroną takich dóbr publicznych jak
gleba, zwierzęta, rośliny powietrze. Oznacza również chęć produkowania zdrowej,
bezpiecznej żywności. Pojawiały się nawet określenia, że ekologia to „sposób na życie”.
Jednak, nawet w tych lokalizacjach gdzie motywacja ideologiczna pojawiała się na
pierwszym miejscu, podkreślano ze, tym co pozwala wytrwać w podjętej decyzji o produkcji
ekologicznej, są wzmocnienia ekonomiczne.
Gospodarstwa o dłuższym stażu, produkujące na rynek, są bardziej żywotne - rolnicy
o dłuższym stażu w ekologii rzadziej z niej rezygnują. Świadczy to m.in. o tym, że gdy
gospodarstwo jest nastawione na produkcję, a nie uzyskiwanie dofinansowania w postaci
dopłat, to ekologia może stać się trwałym i perspektywicznym sposobem utrzymania i
zarobkowania. Ponieważ o wiele częściej respondenci będący dłużej w ekologii deklarowali
motywacje ideologiczne, można założyć, że odgrywa ona istotną rolę, jeżeli nie w uzyskaniu
certyfikatu rolnictwa ekologicznego, to na pewno w pozostaniu przy rolnictwie
ekologicznym.
Dla niektórych rolników przejście na rolnictwo ekologiczne było także racjonalne z
punktu widzenia tworzenia dobrej jakości miejsca pracy. Choć rolnictwo ekologiczne wiąże
się najczęściej z większym nakładem pracy niż rolnictwo konwencjonalne, to jednak podczas
badań podkreślano, że obecnie w skali roku, za sprawą specjalizacji, którą wymusiła
produkcja ekologiczna, rolnicy ekologiczni pracują de facto mniej (ale efektywniej) niż
wtedy, gdy mieli gospodarstwa konwencjonalne, niewyspecjalizowane.
W poszczególnych lokalizacjach ważną rolę motywującą i podtrzymującą w podjętej
decyzji byli liderzy. Osoby, które niekoniecznie same prowadziły gospodarstwo ekologiczne,
ale które zachęcały do przejścia na ekologię, dzieliły się wiedzą z rolnikami, organizowały
szkolenia, wyjazdy studyjne, wspierały w organizacji. Zwykle liderami byli pracownicy
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ODR-ów, rozumiejący specyfikę rolnictwa ekologicznego, konsekwentnie wspierający
rolników i ich otoczenie w dążeniu do uzyskania certyfikatu i dalszego rozwoju.

3. Znaczenie systemu dopłat
Zdaniem badanych większość rolników nie skupia się na rzeczywistej i zgodnej z
potrzebami rynkowymi produkcji, ale całą działalność podporządkowuje otrzymaniu
maksymalnej stawki dopłat, co sprzyja kombinowaniu. Twierdzą oni, że istniejący dziś
system dopłat do rolnictwa ekologicznego sprzyja nadużyciom i generuje przestawianie
produkcji „pod dopłaty”, a nie „pod rynek”. Psuje to markę i opinię wszystkim rolnikom
ekologicznym oraz generuje dodatkowe koszty w przypadku realizacji kampanii promocyjnoinformacyjnych poświęconych rolnictwu ekologicznemu – zarówno na małą, jak i
ogólnopolską skalę.
Niezadowolenie wśród respondentów budzi fakt, że duża część dopłat przeznaczonych
na wsparcie rolnictwa ekologicznego trafia do osób, które posiadają ziemię, ale nic lub prawie
nic na niej nie produkują albo produkują, ale nie z przeznaczeniem rynkowym – osoby takie
pogardliwie nazywane są przez producentów ekologicznej żywności „trawnikowcami”.
Badani uważają, że dopłaty ekologiczne powinny być powiązane z produkcją:
− w wersji minimalistycznej powinny być to dopłaty do powierzchni, których otrzymanie
uwarunkowane byłoby faktem produkcji ekologicznych towarów;
− w wersji maksymalnej – zdaniem badanych „najuczciwszej” – powinny być to dopłaty
zależne od wartości lub ilości towarów wprowadzonych „na rynek”, jako produkty
ekologiczne.
Badani twierdzą, że konieczne jest powiązanie produkcji roślinnej ze zwierzęcą56. W
szczególności w przypadku dofinansowania ekologicznych trwałych użytków zielonych
konieczne jest wprowadzenie warunku posiadania minimalnej obsady zwierzęcej. Ich
zdaniem konieczne jest również oddzielenie dopłat ekologicznych od rolno-środowiskowych.
Dopłaty ekologiczne powinny koncentrować się na wsparciu dla tych, którzy produkują
żywność ekologiczną i jako taką wprowadzają ją do obrotu.
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Choć pojawiły się też głosy, że wysokość dotacji ekologicznej należy powiązać z obszarem czynnym rolniczo
w danym gospodarstwie ekologicznym, bez względu na rodzaj uprawy czy hodowli. Zdaniem badanych
ułatwiałoby to prowadzenie zabiegów rolniczych (np. płodozmianu) służących czy wręcz niezbędnych przy
produkcji ekologicznej.
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Zdaniem respondentów rola dopłat jest najważniejsza w okresie przestawiania
gospodarstwa, kiedy nie można jeszcze uzyskiwać dodatkowych dochodów ze sprzedaży
ekologicznych plonów. Dla rolników ekologicznych z certyfikatem produkujących na rynek
dodatkowe dopłaty są czynnikiem wspomagającym funkcjonowanie, dla znacznej części z
nich nie są jednak na tyle istotne, aby determinować ich decyzję o kontynuacji lub
zaprzestaniu produkcji ekologicznej. Jednocześnie uważają oni, że system wsparcia
ekologicznej produkcji powinien być utrzymany. Stanowi on bowiem rekompensatę za niższe
plony i większe w stosunku do rolnictwa konwencjonalnego nakłady pracy.
Z informacji uzyskanych we wszystkich z badanych lokalizacji wynika, że obecny
system wsparcia – za sprawą dofinansowanie rolnictwa do powierzchni bez jednoczesnego
wymogu produkcji – drastycznie obniżył podaż ziemi i spowodował wzrost jej cen.57 System
ten, zdaniem respondentów, działa kontrproduktywnie w zakresie możliwość zwiększania
powierzchni gospodarstw, tym samym ogranicza wzrost ich konkurencyjność, sztucznie
zaniża towarowość oraz blokuje rozwój obszarów wiejskich. Warto zauważyć, że jest to
działanie w pełni sprzeczne z priorytetem 4.3, celem szczegółowym 4. Strategii
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2012-202058.

4. Rola, znaczenie i rodzaje organizacji zrzeszających
Wybrane do badań organizacje zrzeszające były zróżnicowane. Badano trzy grupy
producenckie (dwie aktywne, trzecia zawiesiła działalność), Okręgową Spółdzielnię
Mleczarską oraz stowarzyszenie. Jako instytucje organizujące lokalną produkcję ekologiczną,
zrzeszające producentów żywności ekologicznej działają one na różnych obszarach, zajmują
się różnymi rodzajami produkcji. Jednak z różnych powodów, w każdej z badanych
lokalizacji producenci żywności ekologicznej uznali, że lepiej będzie działać wspólnie
i sformalizować w jakiejś formie dotychczasową współpracę. Ważnym pytaniem badawczym
było ustalenie, co sprawia, że działalność organizacji jest satysfakcjonująca i efektywna,
jakiego rodzaju formy współpracy się sprawdzają, a co utrudnia wspólne działania.

57

Por przypis nr 6. na stronie 17.
Cel szczegółowy 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Priorytet 4.3.
Dostosowanie struktur sektora rolno‐spożywczego do zmieniających się wyzwań w Polsce, UE i skali globalnej
w: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 , dokument
przygotowany przez resort rolnictwa, a przyjętej przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2012 (Dziennik Urzędowy
RP z dnia 9 listopada 2012 poz. 839).
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Grupy producenckie. W badaniu znalazły się aż trzy grupy producenckie, jednak były
one bardzo zróżnicowane – zarówno pod względem wielkości, liczby członków jak i obszaru,
objętego działaniem, wreszcie – skuteczności i trwałości działania.
Grupa Bio-Food powstała na skutek współpracy rozpoczętej już w 1998 roku, kiedy to
podjęto

działania integrujące

rolników i

utworzono

Stowarzyszenie Gospodarstw

Ekologicznych „Truskawka”. W 2005 roku udało się powołać Podkarpacką Izbę Rolnictwa
Ekologicznego. Kilkunastu najbardziej aktywnych rolników rozpoczęło współpracę z firmą
skupującej i przetwarzającej surowce ekologiczne „BioConcept-Gardenia”. Właściciel tej
ostatniej zachęcał do powołania Grupy producenckiej, co ostatecznie udało się w 2005 roku.
Założyło ją 70, obecnie zrzesza 100 osób. Efektem rozwoju, a tym samym szansą na dalszy
rozwój było uruchomienie w 2012 roku w Tarnogrodzie zakładu logistycznego który będzie
mógł przerabiać w ciągu roku 6 tysięcy ton owoców - w tym połowę z plantacji
ekologicznych59. Zakład tworzy półprodukty, które następnie są eksportowane do krajów UE.
Skup produktów (surowca ekologicznego) odbywa się w kilkunastu miejscowościach w
czterech powiatach graniczących ze sobą. W każdej z tych miejscowości pracuje osoba
skupowa - lider, która często sama również prowadzi gospodarstwo. Grupa zajmuje się
również szkoleniami dla swych członków. Szkolenia odbywają się przeważnie w lokalnej
szkole lub restauracji w Tarnogrodzie, która współpracuje z Grupą. Zarząd Grupy podkreśla,
że kluczowa jest właśnie współpraca i wzajemne zaufanie członków, praca z członkami
Grupy trwa cały rok, a nie tylko w sezonie
Ważną rolę odgrywa właściciel firmy BioConcept, który od początku zachęcał do
powołania grupy producenckiej. Sukces kolejnych kroków wynika z pracy wielu osób,
spotkań z rolnikami, szkoleń, a także, co bardzo ważne, z przychylnego nastawienia i
wsparcia lokalnych władz. Dziś praca z członkami i na ich rzecz jest już tak zaawansowana,
że zarząd Grupy rozważa utworzenie systemu ubezpieczeń wzajemnych dla należących do
Grupy rolników. Grupa, aby ustrzec się fałszerstw, prowadzi również badania próbek
produkcji zagranicą.
Jak zostało przedstawione powyżej, działania Grupy są wszechstronne, służą zarówno
budowaniu wspólnoty członków, więzi między nimi i organizacją (Grupą), podnoszeniu
jakości oferowanych produktów, jak też dbaniu o dalszy, trwały i dynamiczny rozwój BioFoodu. Prezes Grupy producenckiej, sam będąc właścicielem niewielkiego gospodarstwa, ale
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http://www.jagodnik.pl/technologia-uprawy/truskawki/621-beda-zmiany-w-Grupie-bio-food-roztocze-
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przede wszystkim szefem tej instytucji, jest świadomy kluczowej wagi współpracy dla
rozwoju całego przedsięwzięcia. Można stwierdzić, że działalność Bio-Foodu, którą już dziś
można rozpatrywać w kategoriach sukcesu, bazuje na zaufaniu członków, ścisłej współpracy i
budowaniu więzi oraz na zbiorowym poczuciu odpowiedzialności
W opinii członków do najważniejszych korzyści wynikających z przynależności do
Grupy – należy to, że nie muszą oni martwić się o logistykę, biurokrację, a przede wszystkim
mają zagwarantowane stabilne ceny i zbyt na swoje produkty.
Grupa Producentów Rolnych Brzost-Eko Spółka z o.o. powstała z inicjatywy rolników
ekologicznych mających swoje gospodarstwa we wsi Brzostówka, w gminie Serniki. Grupa
została założona i działa od maja 2007 roku, składa się obecnie z dziewięciu producentów,
którzy gospodarują łącznie na ok. 160 ha użytków rolnych. Podstawowym celem działania
Grupy

jest

promowanie

i

sprzedaż

produktów

ekologicznych

wytworzonych

w

gospodarstwach jej członków. Grupa posiada certyfikat na obrót produktami ekologicznymi.
Gospodarstwa rolników jak i sama Grupa Producentów Rolnych jest certyfikowana przez
Jednostkę Certyfikującą Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.. Brzost Eko jest członkiem
klastra Doliny Ekologicznej Żywności i wspólnie z innymi firmami z tego regionu aktywnie
uczestniczy w promowaniu zdrowej żywności ekologicznej.
Rolnicy tworzący Grupę produkcją żywności ekologicznej zajmują się już od końca
lat 90 i od tamtej pory można mówić o współpracy – wymianie doświadczeń, sąsiedzkiej
pomocy, wypożyczaniu sobie sprzętu. Sprzyjały temu bliska lokalizacja pól, sąsiedztwo i
zaufanie, wynikające z długoletnich znajomości pozwalały na wspólne korzystanie ze sprzętu,
pomoc w pracach na polu sąsiada itp. Utworzenie Grupy było sformalizowaniem wieloletniej
współpracy – badani deklarowali, że ich celem była chęć wspólnego szukania odbiorców
produkowanych towarów, możliwości negocjowania cen jako grupa i zwiększenia możliwości
działania.
Wzajemne zaufanie, które stało się podstawą utworzenia Grupy przetrwało nawet
bardzo ciężką próbę, jaką było oskarżenie jednego z członków o używanie niedozwolonych
substancji ochrony roślin. Mimo, że cała grupa poniosła konsekwencje tego oskarżenia
członkowie grupy zgodnie uważają, że oskarżenie to było niesłuszne, wierzą w kolejne
przeprowadzane dowody, które wykazywały czystość próbek i ubolewają nad procedurą,
która nie daje im możliwości obrony i wykazania swojej niewinności. Dzięki wspólnemu
stanowisku Grupy oskarżony rolnik pozostał przy produkcji ekologicznej, a wzajemna
współpraca pozwoliła przetrwać trudny okres. Obecnie grupa stoi przed koniecznością
ustalenia nowych celów i podjęcia decyzji, w jakim kierunku będzie się rozwijać, jak
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podkreślali badani fakt, że nie muszą tego rodzaju decyzji podejmować samodzielnie i że
odpowiedzialność rozkłada się na wiele osób sprawia, że łatwiej jest myśleć o zmianach w
gospodarstwie
Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego „EKONIDA"
powołane w 2008 roku i rok później wpisane do rejestru grup producenckich to grupa, której
działalność nie zakończyła się sukcesem. Celem grupy producenckiej miały być wzajemna
pomoc, a przede wszystkim znalezienie wspólnego rynku zbytu, planowano również rozwój
przetwórczości. Stowarzyszenie założyło piętnaście osób, docelowo w jego skład weszło 50
rolników. Wójt gminy Kije przekazał Stowarzyszeniu biuro. Grupa przez dwa lata
funkcjonowała sprawnie, nie miała problemu ze zbytem. Przyznano jej także pieniądze, w
ramach funkcjonowania grupy producenckiej, z których rolnicy nie zdążyli skorzystać. Po
około dwóch latach działalności pojawiły się problemy w funkcjonowaniu grupy, co w
efekcie doprowadziło do zawieszenia jej działalności. Większość naszych badanych przyczyn
niepowodzenia działalności spółdzielni doszukuje się w czynnikach zewnętrznych.
Najważniejszą przyczyną upadku grupy były oszustwa jakich wobec niej dokonano.
Kilkukrotnie zdarzyło się, tak że grupa dostarczyła odbiorcy duże partie towaru, za które nie
otrzymała płatności i do dzisiaj nie udało się tych pieniędzy wyegzekwować. Doprowadziło
to nie tylko do poważnych strat finansowych, ale również do podkopania wzajemnego
zaufania między członkami i zarządem oraz wzajemnych pretensji. Okazało się, że
sformalizowanie działalności nie chroni przed nieuczciwymi kontrahentami, a sama
organizacja okazała się za słaba, by bronić praw swoich członków.
Kolejnym źródłem kryzysu był brak lojalności wśród poszczególnych członków
grupy, którzy wbrew zasadom współpracowali indywidualnie z firmami, zamiast podpisać
umowę kontraktacyjną: Badani deklarowali, że doceniają możliwości jakie daje bycie
członkiem grupy i dostrzegają fakt, że współpraca ułatwia rozwój i umożliwia poprawę
swojej sytuacji, także ekonomicznej. Są świadomi tego, że łatwiej byłoby im pozyskać
klientów gdyby mieli pewną sformalizowaną formę współpracy między sobą. Niestety
okazało się, że zabezpieczenie formalne, struktura organizacji nie poparta rzeczywistym
zaufaniem i lojalnością nie mogą zabezpieczać interesów producentów.

Badani mieli

świadomość, że pojedynczo ciężko jest funkcjonować na trudnym rynku żywności
ekologicznej, niemniej nie podejmowali kroków by w jakiś sposób powrócić do współpracy
w ramach powołanej niegdyś organizacji. W głosach badanych można wyczuć pewnego
rodzaju oczekiwania - mają poczucie, że ktoś lub coś powinien za nich zacząć działać, wziąć
odpowiedzialność i zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania. Wielką szkodą dla rozwoju
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współpracy na tym terenie jest naruszenie zaufania, do jakiego doszło w tej organizacji,
istnieje obawa, że kolejne próby nawiązania współpracy będą tu niezwykle trudne do
realizacji.
Spółdzielnia
Rolnictwo ekologiczne zaczęło się rozwijać na terenie gminy Krempna w roku 2002.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jasienica Rosielna nie była katalizatorem powstawania i
rozwoju rolnictwa ekologicznego, jednak obecnie pełni kluczową rolę w utrzymywaniu
istniejących gospodarstw ekologicznych. OSM Jasienica Rosielna, jako jedna z niewielu w
kraju, odbiera mleko ekologiczne od rolników z okolic, płacąc za nie więcej niż za
produkowane konwencjonalnie. Spółdzielnia Jasienica Rosielna powstała w 1927 roku,
obecnie zatrudnia 230 osób60. Obsługuje teren dwóch województw, 30 gmin, przejęła ona
dostawców po spółdzielniach, które upadły (m.in. w Gorlicach, Krośnie). W kilku gminach, z
których spółdzielnia zaczęła odbierać mleko, istniały ekologiczne gospodarstwa hodujące
bydło mleczne. Na początku mleko pozyskane od krów z certyfikatem ekologicznym nie było
oddzielane od mleka z gospodarstw konwencjonalnych. W 2009 roku, mimo obaw i
konieczności np. zamknięcia całej linii produkcyjnej na jedną dobę, zdecydowano się
uruchomić linię ekologiczną. Udało się pozyskać na ten cel dotację z funduszy unijnych.
Początkowo mleko ekologiczne stanowiło 10% tego co pozyskiwała spółdzielnia, w pierwszej
połowie 2013 już 17%. Liczba gospodarstw ekologicznych w ciągu tych czterech lat nie
wzrosła, przyrosła nieco liczba krów, przede wszystkim zaś poprawiła się wydajność pracy.
Linia ekologiczna mogłaby przyjąć więcej mleka, niestety gospodarstwa rolników , którzy się
zgłaszają się obecnie są zbyt oddalone od siedziby spółdzielni; pozyskanie od nich mleka jest
nieopłacalne i trudne pod względem logistycznym.
Spółdzielnia nie ma problemu ze zbytem produktów ekologicznych. Zakupem
produktów lub samego mleka są zainteresowani także odbiorcy z innych krajów UE. Obecnie
spółdzielnia nie ma możliwości sprzedawania mleka ekologicznego i jego produktów poza
granice Polski z powodu wciąż zbyt małej ilości pozyskiwanego mleka oraz znacznych wahań
sezonowych
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. Produkty rozprowadzane są, przede wszystkim poprzez sieć sklepów

należących do Spółdzielni w województwie podkarpackim.
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To są wszyscy pracownicy łączni z tymi zatrudnionymi w sklepach i hurtowniach
Jak mówił prezes Spółdzielni spadek produkcji mleka zimą może być nawet do 50 proc. tego co uzyskiwane
jest latem.
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Niewielka część produkcji ekologicznej trafia poza województwo podkarpackie, z
czego największym odbiorcą jest jedna z sieci sklepów ekologicznych z Warszawy. Co
znaczące, produkty te poza województwem są droższe nawet o 80 proc. Wysokie marże
postrzegane są jako możliwe zagrożenie dla dalszej ekspansji.
Spółdzielnia jest właścicielem 15 sklepów i kilku hurtowni w całym województwie
podkarpackim. Sieć powstała na bazie dawnych punktów skupów. Spółdzielnia dla swoich
członków stworzyła „punkt wzajemnej pomocy”, gdzie rolnicy mogą otrzymać pożyczki
nieoprocentowane na zakup krów, dojarek, traktorów, środków czystości.
Można stwierdzić, że dzięki radykalnym krokom modernizacyjnym i chęci
współpracy producenci mleka mają możliwość sprzedawania swojej produkcji jako
ekologicznej. Daje im to możliwość nieco lepszego zarobku, a konsumentom gwarantuje
dostępność produktów wysokiej jakości w umiarkowanych cenach. Jednak z wypowiedzi
rolników wynika, że nie traktują Spółdzielni jako formy zrzeszenia, a prowadzona tam
działalność i rozwój w ich opinii nie służy ich interesowi. Ponownie potwierdza się teza, że
dla skutecznego rozwoju i budowy zaufania konieczna jest świadomość wszystkich
uczestników lokalnego rynku, nie da się „rozwinąć” lokalnej społeczności wbrew jej woli i
bez poczucia odpowiedzialności za wspólny interes.
Stowarzyszenie
Jeszcze inna jest geneza powstania i sposób funkcjonowania kolejnej organizacji
zrzeszającej, wybranej do badania – stowarzyszenia Ekołan. Skupia ono ponad stu rolników i
przetwórców62 ekologicznych. Stowarzyszenie przekształciło się z wojewódzkiego oddziału
stowarzyszenia Ekoland. Obecnie 60% członków pochodzi z terenu powiatu brodnickiego
(głównie gmina Zbiczno i okoliczne), w sumie z województwa kujawsko-pomorskiego
pochodzi 80% członów stowarzyszenia, pozostałe 20% to producenci z pozostałych
województw, głównie z województwa warmińsko-mazurskiego. Udział w stowarzyszeniu
tych ostatnich uzasadniony jest faktem zbywania przez nich towarów na terenie działania
stowarzyszenia – najczęściej do zakładów przetwórczych w stowarzyszeniu zrzeszonych.
Stowarzyszenie nadal się rozwija - średnio w miesiącu przystępuje do niego dwóch nowych
producentów. Zdaniem badanych, nowych chętnych do stowarzyszenia przybywa bo jest
postrzegane jako szansa rozwoju małych gospodarstw.
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Przetwórców w stowarzyszeniu jest sześciu: Bio-Food, Biohurt, wytwórnia makaronu w Pokrzydowie,
Łabiszyn Rolmięs, Eko Piekarnia Toruń, Piekarnia „Na zakwasie”.
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Stowarzyszenie zajmuje się działalnością szkoleniowo-oświatową w zakresie
produkcji metodami ekologicznymi. Ponadto stowarzyszenie, które nie prowadzi wspólnej
sprzedaży i samo w wymianie handlowej (jako podmiot) nie występuje, pomaga organizować
wspólne przedsięwzięcia handlowe. Prowadzi stronę internetową zawierającą dane
producentów, rolników i zakładów, co pomaga nawiązywać kontakty biznesowe, a także
stowarzyszenie organizuje spotkania, na których (głównie na wiosnę i jesienią) próbuje się
uzgadniać wielkość i rodzaj produkcji z poszczególnymi rolnikami, aby następnie łatwiej było
zorganizować większą kontraktację czy nawiązać kontakt ze stałym odbiorcą hurtowym.
Stowarzyszenie współorganizuje także od czterech lat jarmarki produktów ekologicznych
w Toruniu i Brodnicy, planowane są kolejne, w Grudziądzu.
Słabą stroną stowarzyszenie jest to, że jego istnieje i funkcjonowanie nie polega na
sile członków czy wewnętrznej strukturze lub sieci powiązań między członkami, ale opiera
się w głównej mierze o postać charyzmatycznego lidera i jednocześnie prezesa
stowarzyszenia, który jako pierwszy na badanym terenie zdecydował się na produkcję
metodami ekologicznymi (już w pierwszej połowie lat 80-tych). Jednocześnie wielu
lokalnych ekspertów wskazywało, że rolnictwo ekologiczne na tym obszarze mogłoby
rozwijać się dużo szybciej niż to jest w rzeczywistości. Dużą barierą jest jednak ogromny
brak zaufania – zarówno rolników względem siebie, jak też do wszelkich form zrzeszania
i kooperacji, a także do samego rolnictwa ekologicznego.

5. Rola instytucji zewnętrznych w rozwoju produkcji ekologicznej (ze
szczególnym uwzględnieniem znaczenia samorządu)
W badanych lokalizacjach spotkano się z całą gamą postaw władz samorządowych
wobec rolnictwa ekologicznego, od zrozumienia i aktywnego wsparcia do niedoceniania
znaczenia producentów ekologicznych i braku gotowości do popierania tego typu produkcji.
W jednej z lokalizacji burmistrz wspiera realizację dużej inwestycji grupy producenckiej, jest
otwarty na rozmowy i rozumie, że silne rolnictwo ekologiczne jest szansą dla całej gminy. W
innej zaś, uważano, że fakt, iż zimą są odśnieżane drogi, tak by samochód odbierający
produkty ekologiczne mógł dojechać, jest wystarczającym wsparciem dla rolników.
Rola samorządu lokalnego dla rozwoju i wsparcia produkcji ekologicznej jest nie do
przecenienia. Samorząd lokalny bywa źle nastawiony do ekologii, tak jak do ochrony
środowiska, która zdaniem lokalnych włodarzy blokuje inwestycje. Często lokalni
przedstawiciele władz, są skoncentrowani na szukaniu dużego inwestora, który od razu
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mógłby rozwiązać problem bezrobocia, zamiast dostrzegać potencjał, jakim mogłyby być
współpracujące ze sobą gospodarstwa ekologiczne produkujące na rynek. Tymczasem badani
uważają, że rozwój rolnictwa ekologicznego powinien być oczkiem w głowie lokalnych
decydentów. Ich zdaniem możliwe do zastosowania względem rolników ekologicznych są
ulgi podatkowe (np. o 50 proc. mniejsze wpłaty z tytułu podatku gruntowego).63 Dużą role
władz lokalnych widzą oni także w przygotowywaniu – głównie w średnich i większych
miastach - miejsc do sprzedaży produktów wytwarzanych przez rolników lub małe
przetwórnie. Zdaniem niektórych ekspertów, jak i samych rolników ekologicznych, samorząd
terytorialny, przede wszystkim niższego szczebla, mógłby zdecydowanie lepiej i intensywniej
włączać się w promocję rolnictwa ekologicznego. Promocja może odbywać się przy
niewielkich nakładach finansowych, niejako przy okazji, choćby na stronie internetowej
gminy.
Tak samo jak w przypadku samorządów, badani mają duże oczekiwania wobec
Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Wiele zależy od samych doradców. Część doradców jest
partnerami dla rolników, wręcz motorem rozwoju rolnictwa ekologicznego w poszczególnych
lokalizacjach. Są też takie ośrodki, które nie chcą lub nie umieją wspierać producentów
ekologicznych. W niektórych miejscach rolnicy uważają, że oferta tam proponowana nie jest
dostosowana do ich poziomu zaawansowania i już posiadanej wiedzy.
W jednej lokalizacji badani chwalili współpracę z Agencją Rynku Rolnego, która
organizuje edukacyjne spotkania w szkołach gastronomicznych 64 . Na spotkaniach tych
zaproszony kucharz gotuje z produktów ekologicznych potrawy, rolnicy przedstawiają, czym
jest rolnictwo ekologiczne, a słuchaczami są uczniowie szkół gastronomicznych. Ci ostatni,
przyszli właściciele restauracji lub szefowie kuchni, uczą się czym jest rolnictwo ekologiczne
i jakie właściwości mają ekologiczne produkty.
W jednej z lokalizacji badani chwalili współpracę z Lokalną Grupą Działania. W tej
społeczności zarząd LGD dostrzega, że ekologia to atut dla całego obszaru, a nie tylko dla
samych rolników. LGD planuje w najbliższym czasie postawienie tablic informacyjnych – tak
dla turystów jak i mieszkańców powiatu – z informacjami o okolicznych producentach
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Podatek rolny cechuje wyjątkowo rozbudowany system ulg i zwolnień podatkowych, zarówno o charakterze
ekonomicznym jak i społecznym, przedmiotowym jak i podmiotowym, dodatkowo poszerzony o prawo do
uchwalania przez rady gmin zwolnień innych niż przewidzianych w ustawie. Uchwały rad gmin mogą jednak
dotyczyć tylko zwolnień o charakterze przedmiotowym, ponieważ zgodnie z art. 217 Konstytucji RP kategorie
podmiotów mogą być zwolnione z podatku jedynie ustawą – patrz: http://daniny.wro24.com.pl/index.php/41system-podatkowy-w-polsce/podatki/39-podatek-rolny
64
Prawdopodobnie w ramach kampanii promocyjnej rolnictwa ekologicznego.
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wyrobów ekologicznych i lokalnych, o tym, co produkują, gdzie można ich produkty kupić.
W pozostałych miejscach, albo w ogóle nie podejmowano prób nawiązania współpracy
z LGD, albo rozmowy nie zakończyły się sukcesem.
Od współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, rolników w jednej
z lokalizacji, zniechęciła biurokracja.
W dwóch lokalizacjach doceniano współpracę z konkretnymi jednostkami
naukowymi, wskazując na to, że dzięki temu rolnicy mogą poszerzać swoją wiedzę na temat
metod upraw itd. Wydaje się, ze badani taką współpracę traktują również jako pewien sposób
nobilitacji lub docenienia. W jednej lokalizacji deklarowano chęć podjęcia współpracy z
jednostkami naukowymi, Uniwersytetami Przyrodniczymi, IUNiG-em, laboratoriami, które
mogłyby – realizując badania na ich terenie – służyć im pomocą i radą w napotykanych
trudnościach w produkcji.
W jednej z lokalizacji, gdzie gospodarstwa ekologiczne leżą w otulinie Parku
Narodowego, skarżono się, że działania parku nie służą rolnikom ekologicznym, a czasem
nawet szkodzą. Władze parku, wspierane przez organizacje działające na rzecz ochrony
przyrody, nie są otwarte na współpracę z rolnikami ekologicznymi, w opinii badanych wydają
się wręcz nie rozumieć specyfiki produkcji ekologicznej.
Stosunkowo często badani deklarowali dobrą współpracę z Kołami Gospodyń
Wiejskich. Zwykle wiąże się to z tym, że członkiniami kół są rolniczki ekologiczne.
Współpraca często polega na tym, że panie przygotowują poczęstunki na szkolenia, spotkania
dla przedstawicieli grup, zwykle bazując na lokalnych produktach. Gdyby przepisy
zezwalały, warto byłoby wykorzystać ów zasób, jakim niewątpliwie są członkinie Kół
Gospodyń Wiejskich np. dla przetwórstwa żywności czy drobnej gastronomii.
W dwóch z pięciu lokalizacji badane organizacje były członkami klastra. W jednej
sami badani mówili, że nie wykorzystują możliwości jakie oferuje fakt bycia członkiem
klastra. Wynika to w dużej mierze ze specyfiki ich produkcji – ich produkty to produkty
dostarczane do przemysłu, niespełniające wymogów klienta indywidualnego, brak im
możliwości promocji w kontakcie bezpośrednim, bo nie mają możliwości zaprezentowania
swoich towarów. Przedstawiciele drugiej organizacji, doceniają fakt, że są członkami klastra.
Korzystają z badań gleby jakie prowadzi klaster, wspiera w promocji, organizuje wyjazdy na
targi i imprezy. W obrębie klastra planowane jest stworzenie wspólnej marki.
Podsumowując, te miejsca gdzie można mówić o relatywnie większym sukcesie tj.
rozwoju rolnictwa ekologicznego na rynek, większej integracji rolników, zawdzięczały go
m.in. współpracy z większą liczbą różnych instytucji publicznych i pozarządowych. W tej
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lokalizacji, w której, w opinii badaczy, produkcja ekologiczne rozwija się najsprawniej, część
sukcesu należy przypisać dobrej komunikacji i współpracy z przedstawicielami władz
samorządowych. W tych miejscach gdzie rozwój jest wolniejszy lub trudno o nim mówić,
liczba instytucji zewnętrznych z jakimi grupy rolników współpracowały była mniejsza.
Niemniej liczba organizacji, szczególnie pozarządowych, jakie współpracują z organizacjami
rolników ekologicznych jest niewielka.

6. Przepisy, regulacje i praktyki ogólnokrajowe65
1. Dokument planowo-strategiczny
Zdaniem badanych brakuje w Polsce dokumentu planistyczno -strategicznego, który w
wieloletniej perspektywie nakreśliłby cele i kierunki rozwoju rolnictwa ekologicznego w
Polsce (czym ma być rolnictwo ekologiczne, czemu ma służyć). Z badań wynika, że rolnicy
chcieliby wiedzieć, w jakim kierunku w dłuższej perspektywie czasowej będzie rozwijać się
rolnictwo ekologiczne w naszym kraju 66 . Respondenci podkreślali, że obecnie często
inwestycje i inne działania rozwojowe są hamowane przez niepewność, wynikającą z braku
jasno

sprecyzowanego

celu

rozwojowego

branży,

zmieniających

się

przepisów

i niemożliwości przewidzenia konsekwencji, jakie w dłuższej perspektywie będą miały
podejmowane przez producentów działania.
Z głosów badanych wynika, że taki dokument strategiczny powinien być materiałem
międzyresortowym uwzględniającym nie tylko sprawy będące w kompetencji ministra
rolnictwa, ale także ministra zdrowia, ministra edukacji, ministra rozwoju regionalnego oraz
ministra odpowiedzialnego za rozwój turystyki.67 Dokument taki wydaje się być niezwykle
ważny zarówno dla producentów i przetwórców (w tym potencjalnych inwestorów, tak
polskich, jak i zagranicznych), jak też decydentów wszystkich szczebli – od gminy po poziom
wojewódzki, o centralnym (ogólnokrajowym) nie wspominając. Samorządom pozwoliłby
tworzyć lokalne strategie rozwoju, które w odniesieniu do produkcji ekologicznej byłyby nie
tylko spójne między sobą, ale także zgodne z planowanymi na poziomie centralnym
działaniami oraz realne w odniesieniu do zakładanego ogólnopolskiego rozwoju tego sektora.

65

Z wyłączeniem przepisów i regulacji dotyczących dopłat do produkcji ekologicznej.
Por: przypis nr 29 na stronie 62.
67
Być może również ministra finansów oraz ministra gospodarki, jeśli w strategii zostałby opisane także kwestie
fiskalne i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – o czym w kolejnych punktach tego rozdziału.
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2. Przepisy dotyczące przetwarzania i wprowadzanie do obrotu
We wszystkich z badanych lokalizacji zwracano uwagę na konieczność zmiany
przepisów prawnych związanych z produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą produktów w
gospodarstwach na małą skalę. Chodzi tu o zmianę przepisów ogólnych, a nie tych
związanych stricte z produkcją żywności ekologicznej. Zdaniem respondentów należy w
pierwszej kolejności rozszerzyć katalog produktów, które mogą być produkowane przez
rolników w gospodarstwie o np. soki i przetwory owocowo-warzywne, a także jasno
sprecyzować, że to, co sprzedaje się jako susz lub produkt kiszony, można wcześniej pokroić
lub poddać innym prostym zabiegom.
Warto rozważyć również wprowadzenie, w odniesieniu do zrzeszonych rolników (w
stowarzyszeniach, kołach, grupach producentów etc.), możliwości sprzedaży przez danego
rolnika, w ramach przepisów o sprzedaży bezpośredniej lub o dostawach bezpośrednich,
płodów i produktów wytworzonych przez innych rolników należących do tej samej
organizacji. Z jednej strony miałoby to pozytywny wpływ na zrzeszanie się producentów
rolnych i większą ich współpracę, z drugiej pozwoliłoby efektywniej i w większej skali
docierać do finalnych konsumentów (poprzez np. wymienne wyjazdy na targ).

3. Dualizm fiskalny
Podczas badań zwracano uwagę na fakt, że największą barierą rozwojową na wsi są
przepisy fiskalno-ubezpieczeniowe, a tak naprawdę dualizm tego systemu (działalność
rolnicza vs. działalność gospodarcza). Należy zlikwidować istniejący w Polsce dualizm
ubezpieczeniowo-fiskalny rozróżniający działalność rolniczą od pozarolniczej działalności
gospodarczej i stworzyć jednolity system fiskalno-ubezpieczeniowego. Zjawisko obecnego
dualizmu jest jedną z głównych barier w rozwoju wsi, w szczególności małych gospodarstw.
Rolnicy, którzy chcą w gospodarstwie zająć się czymś innym niż tylko uprawą roli, boją się
jednocześnie utracić rolnicze „przywileje” i z tego powodu nie zakładają działalności
gospodarczej. Przez to permanentnie pozostają w „szarej strefie”, nie rozwijają prowadzonej
przez siebie działalności produkcyjnej, przetwórczej lub handlowej, a tym samym pozbawiają
się dodatkowych dochodów polegającej m.in. na przetwórstwie i sprzedaży żywności.
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4. Kontrole i kontrolujący
Badani we wszystkich lokalizacjach uskarżali się na zbyt dużą liczbę kontroli i zbyt
dużą liczbę inspekcji kontrolnych. W lokalizacji, w której cieniem na dalszy rozwój położyła
się współpraca z jedną z jednostek certyfikujących, respondenci podkreślali także, że trudno
im funkcjonować i rozwijać działalność przy obecnie obowiązującym systemie kontroli – ich
zdaniem uznaniowym, niedającym możliwości odwołań i udowadniania swojej niewinności,
nastawionym na wyrabianie „normy” w znajdowaniu nieprawidłowości. Ich zdaniem praca
inspekcji i jednostek kontrolujących nie powinna ograniczać się do samej kontroli, ale opierać
się także na współpracy, doradztwie, wspólnym wyszukiwaniu rozwiązań pojawiających się
problemów. Dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i w ogóle produkcji żywności na małą
skalę w gospodarstwach oraz niewielkich zakładach przetwórczych niezmiernie ważne
wydaje się być właściwe nastawienie kontrolujących. Ci ostatni powinni mniej zapału
i energii poświęcać na sprawdzanie i karanie, a więcej na doradzanie i pracę z rolnikami oraz
producentami.
Rolnicy i producenci uskarżali się także, że kontrole tylko w nieznacznym stopniu
dotykają innych ogniw łańcucha produkcji żywności, takich jak pośrednicy, dystrybutorzy
czy sklepikarze. Twierdzili, że wielokrotnie widzieli sklepy czy restauracje, które bezprawnie
posługiwały się certyfikatami ekologicznych producentów.

5. Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna
Badani twierdzili, że bardzo potrzebna jest ogólnopolska, powszechna promocja
ekologicznej żywności, w szczególności wśród konsumentów ze średnich i dużych miast.
Producenci oczekują wsparcia w promowaniu wiedzy o żywności ekologicznej i w
stworzeniu przychylnego tego rodzaju produkcji klimatu społecznego. Bardzo dotkliwie
odczuwają atmosferę nieufności, jaka otacza obecnie żywność ekologiczną – podejrzenia o
dosypywanie zakazanych substancji, nieuczciwość producentów. Uważają, że media nie są im
życzliwe, co wpływa na ich negatywny społeczny odbiór.
Kampania taka – w jej wymiarze informacyjno-szkoleniowym, a nie promocyjnym powinna realizować działania rozpowszechniania dobrych praktyk i w tym aspekcie być
skierowana głównie do przedstawicieli samorządu lokalnego, na terenie którego rolnictwo
ekologiczne ma duży potencjał rozwojowy. Chodziłoby o to, aby pokazać lokalnym władzom,
w jaki sposób mogą się włączać w promocję i konkretne działania na rzecz rolnictwa
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ekologicznego na swoim terenie. Rozmówcy wskazywali także, że dużą szansą na rozwój
rolnictwa ekologicznego mogłaby być promocja programu dostarczania do szkół warzyw
i owoców. Niestety, jak twierdzą, budżet tego programu jest na tyle niski, że najczęściej jest
nieopłacalny już dla dostawcy konwencjonalnego. Efektem jest to, że dzieciom, zamiast
zdrowych ekologicznych wyrobów, podawane są konwencjonalne produkty najniższej
jakości. Badani wskazywali tu na przykład Francji, gdzie według ich wiedzy problem ten
rozwiązano odgórnie – w każdej ze szkolnych stołówek przynajmniej 30% surowców musi
pochodzić z ekologicznych upraw i hodowli68.
Podczas wywiadów padła także propozycja stworzenia lub dofinansowania na
poziomie

centralnym

ogólnopolskiej

bazy

danych

producentów

zajmujących

się
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wytwarzaniem ekologicznej żywności , co zdaniem badanych nie tylko ułatwiłoby dotarcie
do nich klientów, ale przede wszystkim pomogłoby inwestorom w podejmowaniu decyzji
lokalizacyjnych odnośnie powstawania nowych przetwórni70.

6. Utrzymanie działań służących promocji na wystawach i targach
Zdaniem przetwórców i rolników ekologicznych za bardzo cenną inicjatywę uznać
należy organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólne stoiska polskich
producentów ekologicznych na targach np. w Poznaniu czy Norymberdze. Za szczególną
wartość uznali oni to, że do udziału zapraszane były organizacje i zrzeszenia rolników
ekologicznych, co miało dodatkową wartość w postaci współpracy i integracji różnych grup
i środowisk, które na co dzień najczęściej ze sobą konkurują.

7. Zaangażowanie ODR i instytucji badawczych
Rolnicy wskazywali, że oferta szkoleniowa kierowana do rolników np. przez
pracowników ODR powinna obejmować nie tylko kursy dotyczące umiejętności związanych

68

Informacji tej autorom niniejszego raportu nie udało się zweryfikować. Być może regulacje te we Francji nie
obejmują całego kraju, ale poszczególne jego regiony lub wybrane mniejsze jednostki samorządu terytorialnego.
69
Producentów ekologicznej żywności nie należy mylić z beneficjentami dopłat dla rolnictwa ekologicznego.
Miałaby to być baza rolników i przetwórców produkujących ekologiczne wyroby z przeznaczeniem rynkowym.
70
Baza taka prowadzano jest przez GJIHARS, jednakze brak wiedzy o niej, wymaga by była lepiej
wypromowan ai łatwiej dostępna, por. Rekomendacja numer 8 .
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z prowadzeniem gospodarstwa, w tym w szczególności gospodarstwa ekologicznego, ale
także wprowadzać podstawy prawa, ekonomii, zasad kontraktacji i marketingu71.
Badani wskazywali ponadto na zbyt małe merytoryczne wsparcie ze strony instytucji
naukowych (instytutów i uczelni rolniczych) i trudną z nimi współpracę. Rolnicy ekologiczni,
w szczególności ich organizacje, są bardzo zainteresowani współpracą z różnego rodzaju
instytucjami naukowymi. Jako producenci żywności ekologicznej czują się zaniedbywani,
ponieważ brakuje im merytorycznego wsparcia, które ułatwiałoby im produkcję opartą o
wiedzę, a nie zmuszało do nauki na własnych błędach.

8. Wsparcie dla gospodarstw demonstracyjnych
Zdaniem badanych bardzo ciekawą i potrzebą instytucją są ekologiczne gospodarstwa
demonstracyjne. Zainteresowanie gospodarstwami demonstracyjnymi jest duże, a to świadczy
o tym, że są one potrzebne. Niestety, jak twierdzą rozmówcy, po dobrym pomyśle nie
zaplanowano odpowiedniej organizacji. Właściciele takich gospodarstw muszą poświęcać
wiele z własnego czasu na obsługę zwiedzających. Nie przewidziano jednak dla nich żadnej
rekompensaty za poświęcony czas oraz podejmowane i realizowane przez nich działania
edukacyjne.

Sytuacja

tak

powoduje,

że

gospodarstwa

demonstracyjne

przestają

funkcjonować.

9. Rozwój targowisk i bazarów
Kluczowe w rozwoju ekologii są rynki zbytu i organizacja łańcucha sprzedaży.
Niezmiernie ważne jest powstawanie zorganizowanych miejsc handlowych, bazarów,
targowisk, na których ekologiczni rolnicy i producenci mogliby sprzedawać. Ich
powstawaniem powinny w głównej mierze zająć się władze samorządowe. Zdaniem
badanych kluczowe jest, aby na danym bazarze lub targowisku – w szczególności, gdy jego
powstanie było dofinansowane ze środków unijnych lub budżetowych - handlowali
w pierwszej kolejności i na preferencyjnych warunkach lokalni rolnicy.

71

Badani zwracali także uwagę, że pracownicy ODR powinni mieć bardziej elastyczny czas pracy, dostosowany
do możliwości kontaktów i współpracy z rolnikami i producentami, a nie pracować w sztywnych przedziałach
czasowych.

142

V. Wnioski z badania i rekomendacje
1. Wnioski
Wyniki zrealizowanych badań pokazują, że w sprzyjających okolicznościach
rolnictwo ekologiczne może stać się zasobem i wartością (wspólnym zasobem dóbr) 72 nie
tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w produkcję ekologicznej żywności (tak było
we wszystkich pięciu zbadanych organizacjach), ale także wpływać na rozwój społeczności i
miejsca, w którym jest ono zlokalizowane. Badania pokazały, że pozytywny wpływ rolnictwa
ekologicznego jest odczuwalny przede wszystkim na lokalnym rynku pracy. W miejscach, w
których w znaczącej skali występowało towarowe rolnictwo ekologiczne73 - zorganizowane w
grupę lub zrzeszenie producentów - problem bezrobocia praktycznie nie występował. Rolnicy
dużo częściej musieli borykać się tam z trudnościami związanymi z brakiem rąk do pracy.
Ze zdecydowanie pozytywnym wpływem rolnictwa ekologicznego na rozwój lokalny
mamy niewątpliwie do czynienia w przypadku najszybciej rozwijającej się grupy
producenckiej Bio-Food Roztocze ale włączanie do sieci powiązań rynkowych innych
podmiotów możemy obserwować również na terenie, na którym działa stowarzyszenie EkoŁan, tak dzieje się, przynajmniej w odniesieniu do stymulacji lokalnego rynku pracy, także
w pozostałych badanych lokalizacjach.

Przeprowadzone badania pozwalają ponadto stwierdzić:
1. Rolnicy zajmujący się produkcją ekologicznej żywności74 stanowią ścisłą rolniczą
elitę. Najczęściej są to osoby dobrze wykształcone, znakomicie radzące sobie
z gospodarowaniem nawet w bardzo trudnych rolniczo warunkach, otwarte - zarówno
na innowacje, jak i na współpracę, często angażujące się w życie lokalnej społeczności
lub piastujące publiczne stanowiska (samorządowi radni, przewodniczący kół,
związków czy stowarzyszeń). Wśród nich szukać zatem należy potencjalnych
i realnych lokalnych liderów, na których opiera się rozwój. Inwestycja w rolników

72

Pod pojęciem wspólnego zasobu dóbr (ang. Common Pool Resources), autorzy badania, za autorami koncepcji
Rynków Zakorzenionych (ang. Nested Market) rozumieją: jeden lub grupę charakterystycznych dla określonego
obszaru produktów, dla których podstawową cechą jest wysoka jakość.
73
Termin „towarowe rolnictwo“, jak pokazuja przeprowadzone badania, w przypadku rolnictwa ekologicznego
może odnosić się także do kilkuhektarowych gospodarstw rodzinnych produkujących ekologiczną żywność.
74
Autorzy zwracają uwagę, że chodzi o rolników produkujących ekologiczną żywność z przeznaczeniem
rynkowym, a nie o rolników objętych systemem ekologicznej certyfikacji.
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ekologicznych i wsparcie dla ich organizacji zwraca się z nawiązką, czyli
z pożytkiem nie tylko dla ekologicznego sektora, ale dla rozwoju wsi we
wszystkich jego aspektach.
2. Rolnictwo ekologiczne może być uznawane za wspólny zasób dóbr, gdy spełnione są
następujące warunki: szczególny, wymagający wiedzy, zaangażowania i dużych
nakładów pracy sposób gospodarowania zostanie uznany za wart wysiłku – przez
osoby weń zaangażowane, a także przez osoby z ich otoczenia. Zaczyna on przynosić
realne dochody, nie tylko samym producentom, ale także osobom nie będącym
właścicielami gospodarstw ekologicznych - tak dzieje się na obszarach działania BioFoodu Roztocze, Eko-Łanu i powoli w innych lokalizacjach. Początkowo
najważniejszą „wartością dodatkową” dla otoczenia rolnictwa ekologicznego we
wszystkich badanych przypadkach było ożywienie na rynku pracy. Nadanie wartości
zasobowi stanowi pierwszy etap kształtowania się rynku zakorzenionego.
3. Rolnictwo ekologiczne jako wspólny zasób dóbr może zatem – zgodnie z założoną
w badaniu koncepcją - przyczyniać się do powstania rynku zakorzenionego,
a zatem dzięki niemu rozwijać się może lokalna gospodarka, mogą powstawać
nowe miejsca pracy, wzrastać dochody ludności a także tworzyć się silne i trwałe
więzi między producentami, mieszkańcami i konsumentami. Jest to możliwe
w szczególności, gdy zasób ten, jako wartościowy uzna wiele środowisk –
mieszkańcy, przedsiębiorcy. Bardzo ważne jest też, jak pokazuje przykład BioFood Roztocze, uznanie produkcji ekologicznej za wartość przez lokalne władze
samorządowe. Te ostatnie mają możliwość budowania dobrej atmosfery wokół
zasobu, uwiarygodniania go swoim wsparciem, popularyzowania przy różnych
okazjach. W lokalizacjach, w których zainteresowanie władz wspólnym zasobem dóbr
było niewielkie lub żadne, tworzenie się rynku zakorzenionego przebiegało
najwolniej.
4. W oparciu o wyniki zrealizowanych badań terenowych można uznać, że
zorganizowane i skonsolidowane w skali lokalnej środowisko rolników
ekologicznych jest czynnikiem wpływającym pozytywnie na rozwój lokalny.
Zwiększa ono dochody rolników i osób, które znajdują w gospodarstwach
rolników zatrudnienie, w optymalny sposób pozwala wykorzystywać potencjał
gospodarstw rodzinnych - typowych dla polskiej wsi, zmniejsza bezrobocie,
aktywizuje mieszkańców, zapobiega wyludnianiu się terenów wiejskich.
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5. Do skutecznego rozwoju rynku zakorzenionego potrzebny jest lider, który będzie
prekursorem działań związanych z wdrażaniem, rozwojem i promocją tego typu
produkcji. Jest on najczęściej liderem wiedzy – w badanych lokalizacjach pojawiały
się osoby, które mogły merytorycznie i praktycznie, na własnym przykładzie lub w
oparciu o wiedzę teoretyczną, przybliżać zainteresowanym tajniki tego rodzaju
produkcji.
W badanych lokalizacjach liderzy pochodzili zarówno z samego badanego
środowiska, jak i z zewnątrz – wówczas jednak potrzebna była osoba ze środowiska
rolników, która przejmowała część obowiązków lidera na miejscu, w lokalnym
środowisku. Zwykle liderami stawały się osoby ideologicznie związane z produkcją
ekologicznej żywności, widzące w niej sposób na życie, a nie tylko zwiększenie
dochodów, zaangażowane w produkcję ekologiczną na długo przed pojawieniem się
dopłat unijnych. Sukces organizacji i działania lidera można by mierzyć
samodzielnością i rozwojem tej instytucji w dłuższej perspektywie.
6. System rolnictwa ekologicznego wydaje się być wręcz stworzony dla małych
gospodarstw75, które w Polsce często postrzega się jako problem i ograniczenie
możliwości rozwoju terenów wiejskich. Jest także idealny w miejscach, gdzie inne
rodzaje produkcji rolnej nie sprawdzają się, ze względu na trudne warunki
gospodarowania (np. Rączyna, Krempna), bądź nieopłacalność (np. Serniki).
Rozwój tego typu rolnictwa mógłby stać się więc szansą dla wielu tysięcy
gospodarstw, szansą na godziwe zarobki, dobre życie, zatrzymanie procesu
wyludniania terenów wiejskich i wreszcie szansą dla konsumentów na łatwo dostępną,
zdrową żywność dobrej jakości.

Aby móc wykorzystać możliwości, jakie dla rozwoju obszarów wiejskich stwarza rolnictwo
ekologiczne, zaleca się podjąć zdecydowane kroki w celu rozwiązania poniżej wymienionych
trudności, problemów zdiagnozowanych przez autorów raportu, w oparciu o pięć badanych
lokalizacji charakteryzujących się silnym potencjałem rolnictwa ekologicznego. "Poniżej lista
najważniejszych, w opinii autorów raportu, kwestii i obszarów wymagających zmian w celu

75

Autorzy raportu zauważają, że nie oznacza to, iż rolnictwo ekologiczne nie może z powodzeniem być
rozwijane w większych gospodarstwach. Warunkiem wykorzystania potencjału rolnictwa ekologicznego zarówno przez małe, jak i większe gospodarstwa - jest jednak nawiązaniu ścisłej współpracy pomiędzy
producentami i ich samoorganizacja.
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poprawy funkcjonowania rolnictwa ekologicznego (propozycje konkretnych działań do
podjęcia znajdują się w kolejnym podrozdziale pn. "Rekomendacje"). "

• Długofalowe cele rozwojowe sektora ekologicznego w Polsce:
Potrzeba wytyczania przez państwo celów rozwojowych rolnictwa ekologicznego, tak
w średniej, jak i długookresowej perspektywie. Cele te powinny zostać określone w zgodzie
i z poszanowaniem wytycznych wspólnotowych odnośnie rolnictwa ekologicznego, ale
przede wszystkim powinny odzwierciedlać potrzeby, możliwości rozwojowe i aspiracje
ekologicznego rolnictwa i przemysłu spożywczego w Polsce oraz zmiany w gustach
i sposobach żywienia (tak rzeczywistych, jak i pożądanych) konsumentów polskich
i zagranicznych. Właśnie brak jasno zdefiniowanej, długofalowej polityki państwa względem
sektora ekologicznej żywności był wskazywany podczas badań, jako ważny problem
rozwojowy tej branży.
• Kluczem do sukcesu są silne organizacje rolników ekologicznych
Bez zorganizowanej i zinstytucjonalizowanej formy współpracy pomiędzy rolnikami
ekologicznymi 76 nie jest możliwe rzeczywiste urynkowienie produkcji oraz wykorzystanie
wszelkich, wyżej opisanych, możliwości rozwojowych pozytywnie przekładających się na
jakość i poziom życia mieszkańców wsi. Tylko poprzez wspólne działanie zapewnić można:
odpowiedni poziom i stałą jakość produkcji, gwarancję ceny, opłacalność koniecznych do
poniesienia inwestycji, minimalizację jednostkowych kosztów stałych. Wreszcie tylko za
sprawą grupy możliwe jest właściwe wykorzystanie wspólnego zasobu dóbr, jakim może stać
się rolnictwo ekologiczne. Istnienie sprawnie działającej, zorganizowanej grupy jest ponadto
warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, do powstania rynku zakorzenionego
w oparciu o zasób rolnictwa ekologicznego.
• Konieczne jest zaangażowania władz samorządowych w rozwój rolnictwa
ekologicznego
Wielokrotnie zarówno badani rolnicy, jak i eksperci podkreślali, jak ważne jest
stworzenie dobrego klimatu wokół rolnictwa ekologicznego przez władze samorządu
76

Dotyczy to również innych podmiotów uczestniczących w procesie produkcji ekologicznej żywności, w
szczególności przetwórców.
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lokalnego i wśród tych władz. Rolnicy oczekują wsparcia, np. takiego, jakie uzyskali
producenci z Tarnogrodu (Bio-Food Roztocze), którym zaoferowano ułatwienia przy
prowadzeniu dużej inwestycji i którzy korzystają

na dobrej, bieżącej komunikacji

z burmistrzem.
• Rolnicy i producenci potrzebują wsparcia przy promocji, prowadzeniu inwestycji etc.
Część problemu, jakim jest brak zaangażowania lokalnych władz w rozwój rolnictwa
ekologicznego produkującego na rynek, wynika z braku wiedzy, jak samorząd mógłby
wspierać ekologicznych rolników oraz jest efektem obawy, że wiąże się to z dużymi
nakładami finansowymi.
• Brak ekologicznych przetwórni
Problemem

jest

brak

skupu

i

przetwarzania

produktów

ekologicznych,

w szczególności ekologicznych produktów odzwierzęcych. Brakuje w szczególności
certyfikowanych ubojni i mleczarni przetwarzających ekologiczne mleko. Z tego powodu
bardzo często rolnicy ekologiczni zmuszeni są sprzedawać swoje produkty, jako
konwencjonalne.
Wydaje się, że zbyt mało działań - w stosunku do poziomu wsparcia kierowanego do
producentów ekologicznego surowca - było dotychczas nakierowanych na rozwój
ekologicznej branży przetwórczej.
• System dopłat powinien uzależniać wsparcie od wytworzenia żywności
Większość rolników posiadających ekologiczny certyfikat nie skupia się na rzeczywistej
i zgodnej z potrzebami rynkowymi produkcji (według szacunków ekspertów biorących udział
w badaniu może chodzić nawet o 2/3 „ekologów”77), ale swoją działalność podporządkowuje
otrzymaniu maksymalnej stawki dopłat, często w ogóle nie produkując żywności
z przeznaczenie rynkowym lub produkując zdecydowanie poniżej możliwości i potencjału
danego gospodarstwa. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że istniejący dziś system
dopłat do rolnictwa ekologicznego nie

jest zaprojektowany z myślą o tych, którzy

rzeczywiście produkują ekologiczną żywność (co nie oznacza, że ci ostatni z tego systemu nie
korzystają).
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Autorzy zwracają uwagę, że chodzi o rolników produkujących ekologiczną żywność z przeznaczeniem
rynkowym, a nie o rolników objętych systemem ekologicznej certyfikacji.
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Stan taki, który doprowadził do nagłośnienia medialnego wielu fikcyjnych
i niezgodnych z duchem regulacji przypadków otrzymania dofinansowania, psuje markę
i opinię wszystkim rolnikom ekologicznym oraz generuje dodatkowe koszty przy realizacji
kampanii

promocyjno-informacyjnych

poświęconych

rolnictwu

ekologicznemu.

Najtrudniejsze i tym samym najdroższe jest bowiem odzyskanie raz utraconego zaufania
konsumentów, którzy na żywność ekologiczną patrzą przez pryzmat negatywnych informacji
medialnych poświęconych problemom całej branży ekologicznej (a nie stricte dotyczących
produkcji żywności). Jako potwierdzenie powyższego należy zauważyć, że objęci badaniem
rolnicy i przetwórcy deklarują, że bardzo dotkliwie odczuwają atmosferę nieufności, jaka
otacza obecnie żywność ekologiczną.
Nie jest również właściwe tak znaczące, jak to ma miejsce obecnie, różnicowanie
poziomu wsparcia ze względu na rodzaj upraw. Różnicowanie nie może powodować sytuacji,
w której producenci produkują to, za uprawę czego dostają więcej wsparcia od państwa, a nie
to, czego faktycznie potrzebuje rynek. Stan taki z samego założenia zakłada sztuczność
i ułomność, bo nierynkowość ekologicznego sektora.
Warto jednocześnie zauważyć, że zdaniem większości producentów ekologicznych
nastawionych na rzeczywistą produkcję rynkową, dopłaty pełnią ważną funkcję, ale nie
determinują decyzji o pozostaniu w ekologii lub o odejściu od niej. Zdaniem badanych,
w momencie, gdy istnieje silna współpraca i sprawnie działająca grupa oraz nie ma kłopotów
ze zbytem ekologicznych towarów po cenach wyższych od cen produkcji konwencjonalnej,
rolnicy ekologiczni są w stanie poradzić sobie bez dodatkowego wsparcia w postaci płatności
ekologicznych.
Z informacji uzyskanych we wszystkich z badanych lokalizacji wynika ponadto, że
obecny system wsparcia do powierzchni drastycznie obniżył podaż ziemi i spowodował
wzrost jej cen – zjawisko to, za sprawą wyższych od standardowych poziomów dopłat,
dotyczy w szczególności rolników, którzy korzystają z pakietów rolno-środowiskowych 78 .
System ten, zdaniem respondentów, utrudnia powiększanie powierzchni gospodarstw, a tym
samym ogranicza ich rozwój i konkurencyjność a także sztucznie zaniża towarowość. Warto
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Por: także przypis nr 6. na stronie 17
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zauważyć, że jest to działanie w pełni sprzeczne z priorytetem 4.3, celem szczegółowym 4.
Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2012-202079
• Zbyt skomplikowane przepisy związane z przetwarzaniem i sprzedażą żywności
We wszystkich badanych lokalizacjach respondenci zwracali uwagę na konieczność
zmiany przepisów prawnych związanych z produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą produktów
w gospodarstwach na małą skalę. Chodzi tu o potrzebę zmiany przepisów ogólnych, a nie
tych związanych stricte z produkcją żywności ekologicznej. Obecny stan prawny blokuje
pozyskiwanie dodatkowych dochodów w gospodarstwach rolnych, utrudnia skrócenie
łańcuchów żywnościowych i wzmocnienie bezpośredniej więzi między konsumentem i
producentem.
• Właściwe podejście kontrolujących
Badani we wszystkich lokalizacjach, uskarżali się na zbyt częste kontrole i zbyt wiele
inspekcji kontrolnych. Dla rozwoju produkcji żywności na małą skalę w gospodarstwach oraz
w niewielkich zakładach przetwórczych, nie tylko nastawionych na produkcję ekologiczną,
niezmiernie ważne wydaje się właściwe nastawienie kontrolujących. Ich działania powinny
bardziej koncentrować się na doradzaniu i pracy z rolnikami oraz producentami niż
sprawdzaniu i karaniu.
Rolnicy i producenci uskarżali się, że kontrole tylko w nieznacznym stopniu dotykają
innych ogniw łańcucha produkcji żywności, takich jak pośrednicy, dystrybutorzy czy
sklepikarze. Twierdzili, że wielokrotnie widzieli sklepy czy restauracje, które bezprawnie
posługiwały się certyfikatami ekologicznych producentów.
• Zróżnicowanie zaangażowania ODR-ów i instytucji badawczych
Ośrodki Doradztwa Rolniczego mogą pełnić ważną rolę w rozwoju rolnictwa
ekologicznego. ODR-y są często postrzegane przez pryzmat indywidualnej osoby - kluczowy
wpływ mają tutaj postawy poszczególnych doradców. Tam, gdzie doradcami są pasjonaci,
ludzie, którzy nieustannie się szkolą i rozwijają, są otwarci na potrzeby i możliwości
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Cel szczegółowy 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Priorytet 4.3.
Dostosowanie struktur sektora rolno‐spożywczego do zmieniających się wyzwań w Polsce, UE i skali globalnej
w: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 , dokument
przygotowany przez resort rolnictwa, a przyjętej przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2012 (Dziennik Urzędowy
RP z dnia 9 listopada 2012 poz. 839).
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rolników, rolnictwo ekologiczne rozwija się znacznie sprawniej, niż tam gdzie pracownicy
ODR-ów wykonują swoją pracę bez zaangażowania.
Badani wskazywali także, że oferta szkoleniowa kierowana do rolników powinna
obejmować nie tylko kursy dotyczące umiejętności związanych z prowadzeniem
gospodarstwa, w tym w szczególności gospodarstwa ekologicznego, ale także wprowadzać
podstawy prawa, ekonomii, zasad kontraktacji i marketingu 80 . Twierdzili oni ponadto, że
w wielu przypadkach pomoc proponowana przez pracowników ODR rolnikom ekologicznym
jest nieadekwatna to rzeczywistych potrzeb tych ostatnich.
Respondenci narzekali jednocześnie na zbyt małe merytoryczne wsparcie ze strony
instytucji naukowych (instytutów i uczelni rolniczych) i trudną z nimi współpracę.
Organizacje zrzeszające rolników ekologicznych są bardzo zainteresowane współpracą
z instytucjami naukowymi, ich przedstawiciele skarżą się, że brakuje im merytorycznego
wsparcia, które ułatwiłoby im prowadzenie produkcji opartej o wiedzę, a nie zmuszało do
nauki na własnych błędach. Przedstawiciele ekologicznych organizacji uważają ponadto, że
badania i prace publikowane przez naukowców z dziedziny prowadzenia ekologicznych
upraw i hodowli nie wnoszą wiele nowego, rzadko są naprawdę przydatne i nie zawsze są
zgodne z ekologiczną praktyką.
• Rola gospodarstw demonstracyjnych
Zainteresowanie gospodarstwami demonstracyjnymi jest duże, co świadczy o tym, że są one
potrzebne. Właściciele takich gospodarstw muszą poświęcać wiele z własnego czasu na
obsługę zwiedzających. Nie przewidziano jednak dla nich żadnej rekompensaty za
poświęcony czas oraz podejmowane i realizowane przez nich działania edukacyjne. Sytuacja
tak powoduje, że gospodarstwa demonstracyjne przestają funkcjonować.

2. Rekomendacje
Analiza materiału badawczego oraz powyższych, płynących z badań wniosków,
pozwala stwierdzić, że właściwie zaprogramowany i spójnie oraz konsekwentnie
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Badani zwracali także uwagę, że pracownicy ODR powinni mieć bardziej elastyczny czas pracy, dostosowany
do możliwości kontaktów i współpracy z rolnikami i producentami, a nie pracować w sztywnych przedziałach
czasowych.
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realizowany plan rozwoju rolnictwa ekologicznego uwzględniający specyfikę polskiej
wsi może:
− z jednej strony przyczynić się do zwiększenia produkcji naturalnej żywności z
korzyścią zarówno dla zachowania bioróżnorodności i efektywności ochrony
środowiska, jak też pozytywnie wpływać na wizerunek polskiego rolnictwa, tak w
Polsce, jak i – co szczególnie w ostatnim czasie szalenie ważne - zagranicą,
− z drugiej strony być trwałym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich bazującym
na wykorzystywaniu naturalnego potencjału - tak licznych w Polsce i do dziś raczej
traktowanych w kategorii problemu, a nie szansy - gospodarstw rodzinnych oraz na
kreowaniu więzi i sieci powiązań społeczno-gospodarczych, w szczególności
pomiędzy rolnikami, producentami i przetwórcami, budując jednocześnie tak
potrzebny na polskiej wsi kapitał społeczny oraz kształtując bezcenną, a jednocześnie
deficytową, umiejętność współpracy.
Warto zauważyć, że rolnictwo ekologiczne, jako jedno z nielicznych narzędzi
kształtujących rozwój obszarów wiejskich w Polsce (jeśli nie jedyne), mogłoby wprost
wpisywać się w realizację zarówno celu ogólnego i w wizję obszarów wiejskich opisane w
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa81, jak też służyć realizacji
wszystkich pięciu celów szczegółowych określonych w powyższym dokumencie82. Aby tak
się jednak stało, konieczna jest zmiana w podejściu do tego sektora uwzględniająca wszelkie
funkcje rozwojowe, jakie można realizować poprzez rolnictwo ekologiczne, jak również inna
od obecnej filozofia przygotowania i wdrożenia instrumentów wsparcia dla tej branży.
Poniżej zawarte zostały rekomendacje, których realizacja - zdaniem autorów
niniejszego raportu - ułatwi trwały i dynamiczny rozwój sektora produkcji ekologicznej
żywności w Polsce.
W pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną zalecenia, które wprost odnoszą się
do produkcji ekologicznej, w dalszej części znajdą się propozycje, które dotykają ogólnych
kwestii i problemów rolnictwa, a przez autorów niniejszego raportu uznane zostały za
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Str. 17 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, www.minrol.gov.pl, Warszawa, 2012
Str. 18-21: Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa koncentruje się na następujących
celach szczegółowych: Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich. Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności
przestrzennej. Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe. Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora
rolno-spożywczego. Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.
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znacząco wpływające zarówno na przyszły kształt rolnictwa ekologicznego, jak też na dalszy
rozwój polskiej wsi.

Rekomendacje dotyczące rolnictwa ekologicznego:
1. Określenie celu: zdaniem autorów niniejszego raportu - co wydaje się być zgodne z
definicją rolnictwa ekologicznego zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007
– nadrzędnym celem rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce powinno być
zwiększenie skali produkcji ekologicznej żywności i jej sprzedaży (zarówno w kraju,
jak też zagranicą)83.
2. Wsparcie wszelkich form zorganizowanej współpracy: podstawą wykorzystania
potencjału rozwojowego drzemiącego w produkcji ekologicznej żywności jest to, aby
osoby lub podmioty zaangażowane w produkcję ekologiczną się zrzeszały
i współpracowały ze sobą. Konieczne wydaje się zatem przygotowanie działań lub
programów, których celem byłoby wsparcie powstawania i funkcjonowania tego typu
organizacji. Warto zwrócić uwagę, aby wspierane (preferowane) były formy prawne
zrzeszeń, w ramach których możliwa byłaby kompleksowa produkcja ekologicznej
żywności (od produkcji rolniczej, przez skup i magazynowanie, następnie
przetworzenie i konfekcjonowanie, na handlu i promocji kończąc), jak również takie
organizacje, które w efektywny oraz skuteczny sposób mogłyby zabiegać o interesy
rynkowe (handlowe, promocyjne etc.) producentów ekologicznej żywności i tych
ostatnich faktycznie reprezentować.
3. Zaangażowanie samorządu w rozwój rolnictwa ekologicznego: konieczne jest
podjęcie działań zmierzających do włączenia się samorządów lokalnych w szeroko
rozumiany

rozwój

rolnictwa

ekologicznego

i

propagowanie

tej

formy

gospodarowania. W pierwszej kolejności konieczne wydaje się uświadomienie
i pokazanie samorządom korzyści płynących z sytuacji, gdy na danym terenie działają
liczni, a do tego zorganizowani rolnicy i przetwórcy produkujący ekologiczną
żywność. Do korzyści tych, jak pokazują badania, zaliczyć należy w szczególności:
spadek bezrobocia, zapobieganie wyludnianiu się wsi, większe wpływy podatkowe dla
gmin, mniej wydatków socjalnych, rozwój innych niż rolnictwo ekologiczne
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A nie np. zwiększenie liczby gospodarstw czy ilości areałów objętych ekologicznym systemem jakości
żywności.
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aktywności gospodarczych, a także społecznych, wreszcie promocja danej Jednostki
Samorządu Terytorialnego. Następnie, za sprawą pokazania przykładów i dobrych
praktyk (tak z Polski, jak i z zagranicy), należy zachęcić samorząd do podejmowania
konkretnych działań w wymiarze lokalnym (np. tworzenie miejsc, w których
ekologiczni producenci i rolnicy mogliby handlować) i włączania się w promocję
ekologicznego sposobu gospodarowania.
4. Wsparcie dla zakładów przetwórczych: aby rolnictwo ekologiczne w Polsce mogło
przynosić rzeczywiste korzyści rolnikom i wspomagać pozytywne zmiany na wsi
konieczne jest wsparcie lub opracowanie systemu zachęt rozwojowych dla przetwórni
surowców ekologicznych (których tak bardzo dziś brakuje). Warto rozważyć także
specjalne działania zmierzające do wsparcia inwestycyjnego szeroko rozumianego
sektora przetwórstwa ekologicznej żywności (przetwórnie, ubojnie, punkty skupu
i magazynowania itp.). Tylko poprzez rozwój takich zakładów rzeczywista i znacząca
wartość dodana z produkcji tysięcy polskich gospodarstw ekologicznych zostanie w
kieszeni rodzimych rolników i producentów. Warto pamiętać o tym, że idealną byłaby
sytuacja, gdyby zakłady takie powstawały na bazie lub w ramach grup i zrzeszeń,
o których mowa w pkt. 2 rekomendacji.
5. Znaczenie dokumentu planistyczno-strategicznego: wśród rolników i przetwórców
ekologicznych brakuje wiedzy i świadomości o istnieniu resortowego „Planu Działań
dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2011-2014” 84 , który to
materiał należy pilnie i szeroko upowszechnić. Dokument ten, a w szczególności jego
kolejne wersje, należy przygotować z uwzględnieniem podstawowego celu rozwoju
branży ekologicznej w Polsce (patrz pkt 1 niniejszych rekomendacji), który
determinowałby opracowywanie, wdrażanie i stosowanie wszelkich dalszych działań
– tak wynikających z użycia narzędzi i środków UE, jak też zastosowania
mechanizmów krajowych – względem tego sektora. Taki dokument planowostrategiczny powinien w sposób syntetyczny i klarowny nakreślić cele Państwa wobec
sektora rolnictwa ekologicznego, podstawowe zalecane kierunki rozwoju oraz
wsparcia. Rolnicy i przetwórcy ekologiczni potrzebują wiedzieć, w jakim kierunku w
dłuższej perspektywie czasowej będzie rozwijać się rolnictwo ekologiczne w naszym

84

Dokument ten dostępny jest m.in, na stronie: www.minrol.gov.pl
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kraju – czy celem jest wsparcie produkcji ekologicznej żywności, w jakim stopniu
zamierza się chronić środowisko, a jak wpływać na rozwój obszarów wiejskich.
Dokument ten wydaje się także potrzebny samorządom pozwalając im tworzyć
lokalne strategie rozwoju, które w odniesieniu do produkcji ekologicznej byłyby nie
tylko spójne między sobą, ale także zgodne z planowanymi na poziomie centralnym
działaniami oraz realne w odniesieniu do zakładanego ogólnopolskiego rozwoju tego
sektora.
Zaleca się, by powstała strategia międzyresortowa, uwzględniająca nie tylko
kwestie leżące w kompetencjach ministra rolnictwa, ale także te, które znajdują się we
właściwości ministra zdrowia, ministra edukacji, ministra rozwoju regionalnego, czy
też ministra odpowiedzialnego za rozwój turystyki, a wpływają na rozwój rolnictwa
ekologicznego w Polsce. Być może również ministra finansów oraz ministra
gospodarki, jeśli w strategii zostałyby opisane także kwestie fiskalne i związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej – o czym w kolejnych punktach tego
rozdziału.
6. Wsparcie skoncentrowane na producentach żywności: mając na uwadze
określony

w

pkt.

1

rekomendacji,

w

przyszłym

okresie

cel

programowania

dofinansowanie otrzymywać powinni wyłącznie ci, którzy wytwarzają ekologiczną
żywność i ją komercjalizują. W tym celu zaleca się:
− powiązanie w gospodarstwach produkcji roślinnej ze zwierzęcą. W
szczególności w przypadku dofinansowania ekologicznych trwałych użytków
zielonych, konieczne jest wprowadzenie warunku posiadania minimalnej
obsady zwierzęcej na hektar,
− uzależnienie faktu otrzymania dopłat (de facto utrzymania certyfikatu) od
komercjalizowania wytwarzanej produkcji. Nie powinno to być trudne ze
względu na już istniejący w przepisach unijnych obowiązek spoczywający na
jednostkach

certyfikujących

polegający

na

sprawdzaniu,

czy

dane
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gospodarstwo komercjalizuje swoją produkcję ,
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Zgodnie z przepisami wspólnotowymi tylko gospodarstwa produkujące z przeznaczeniem rynkowym mogą
otrzymać ekologiczny certyfikat – patrz: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i
kontroli
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− oddzielenie

dopłat

ekologicznych

od

rolno-środowiskowych.

Dopłaty

ekologiczne powinny koncentrować się na wsparciu dla tych, którzy produkują
żywność ekologiczną i jako taką wprowadzają ją do obrotu. Ochrona
środowiska powinna być traktowana jako pozytywny efekt uboczny, a nie cel
wsparcia kierowanego do sektora ekologii,
− pakiety rolno-środowiskowe powinny być wprowadzane w sposób, który nie
będzie powodował – jak to ma miejsce obecnie - dodatkowego wzrostu cen
ziemi rolnej i de facto blokował rozwoju gospodarstw zajmujących się
produkcją żywności.
7. Limit powierzchniowy gospodarstwa: jeśli w przyszłym okresie programowania
konieczne okaże się, aby wsparcie było limitowane do określonej powierzchni
gospodarstwa, decydenci powinni w szczególności zwrócić uwagę na dwa aspekty:
− typem gospodarstwa, który ze względu na własne cechy oraz charakterystykę
rolnictwa ekologicznego, wydaje się naturalnie dostosowanym do tej metody
produkcji, jest gospodarstwo rodzinne. To właśnie gospodarstwa rodzinne małej i
średniej wielkości (wielkość gospodarstwa zależna jest od profilu produkcji) zdolne
do produkcji żywności z przeznaczeniem rynkowym powinny w pierwszej
kolejności otrzymywać zachęty do włączenia się w produkcję ekologiczną86.
− rola dopłat jest najważniejsza w okresie przestawiania gospodarstwa, kiedy nie
można jeszcze uzyskiwać dodatkowych dochodów ze sprzedaży ekologicznych
plonów. Dla rolników ekologicznych z certyfikatem produkujących na rynek
dodatkowe dopłaty są czynnikiem wspomagającym funkcjonowanie, nie są jednak
na tyle istotne, aby determinować ich decyzję o kontynuacji lub zaprzestaniu
produkcji ekologicznej. System wsparcia ekologicznej produkcji powinien jednak
być utrzymany, gdyż stanowi on rekompensatę za niższe plony i większe w
stosunku do rolnictwa konwencjonalnego nakłady pracy.
8. Potrzeba działań promocyjnych: potrzebna jest powszechna promocja ekologicznej
żywności, w szczególności wśród konsumentów ze średnich i dużych miast.
Konieczne jest stworzenie przychylnego temu rodzajowi produkcji klimatu
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Podczas badań pojawiały się różne propozycje ograniczenia hektarowego wsparcia. Zdaniem autorów
najbardziej wyważona i odpowiadająca polskim realiom produkcyjnym jest propozycja następująca: w produkcji
warzywniczej i sadowniczej powierzchnia gosp. powinna wynosić do 20 hektarów, w produkcji zbożowej i
uprawach motylkowych oraz strączkowych do 50 hektarów, a trwałe użytki zielone do 100 hektarów.
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społecznego oraz opracowanie narzędzi promocyjnych, które w przystępny sposób
mogłyby być wykorzystywane przez zorganizowanych i zrzeszonych producentów.
Zdaniem autorów niniejszego raportu działania dotyczące promocji powinny zostać
zrealizowane na kilku płaszczyznach:
− potrzeba zorganizowania na poziomie ogólnopolskim kampanii skierowanej w
głównej mierze do konsumentów, która pokazałaby walory i cechy ekologicznej
żywności, zastosowanie kulinarne ekologicznych produktów oraz edukowałaby,
jak odróżniać w sklepie produkty ekologiczne. Ze względu na rozmiar działań do
realizacji, jak również mając na względzie fakt, że kampania taka powinna
przekonywać do spożywania produktów ekologicznych in generis, a nie wyrobów
konkretnych firm, za organizację takiej kampanii odpowiadać powinien resort
rolnictwa.
Kampania taka – w jej wymiarze informacyjno-szkoleniowym, a nie
promocyjnym - powinna realizować działania rozpowszechniania dobrych praktyk
i w tym aspekcie być skierowana w znaczącej mierze do przedstawicieli
samorządu lokalnego (patrz także pkt. 3 niniejszych rekomendacji). . Chodziłoby o
to, aby z jednej strony pokazać lokalnym władzom, w jaki sposób mogą się
włączać w promocję i działania na rzecz rolnictwa ekologicznego na swoim
terenie, z drugiej strony - głównie poprzez rozpowszechnianie dobrych praktyk –
naświetlić producentom zalety i możliwości współpracy zarówno pomiędzy sobą,
jak też z lokalnymi instytucjami (np. z LGD) i władzami.
− należy zmienić przepisy i zasady, na podstawie których o dofinansowanie
promocji produktów wysokiej jakości, w tym rolnictwa ekologicznego, mogą
ubiegać się ich wytwórcy (grupy wytwórców). Obecnie istniejący wymóg, aby
wszyscy członkowie aplikującej o dotację grupy producentów posiadali stosowne
certyfikaty
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uniemożliwia

wykorzystanie

środków,

wymusza

sztuczne,

nieefektywne, kosztowne i de facto niepotrzebne działania służące spełnieniu
niczym nieuzasadnionego wymogu (np. poprzez zakładanie nowych stowarzyszeń
wyłącznie w celu pozyskania środków), wreszcie stoi w sprzeczności z opisaną w
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Por. definicja „grupy” w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21
listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych: „grupa” oznacza
dowolne stowarzyszenie, niezależnie od jego formy prawnej, skupiające głównie producentów lub przetwórców,
których działalność związana jest z tym samym produktem;
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przepisach wspólnotowych ideą zrzeszania się producentów rolnych, w myśl której
najważniejszy jest cel, w jakim dana organizacja została powołana, a nie to, kto do
danej organizacji należy.
− należy utrzymać, a w miarę możliwości zwiększyć ich liczbę i skalę,
organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólne stoiska
polskich producentów ekologicznych na dużych imprezach targowych w kraju
i zagranicą. Wartością jest nie tylko spójny przekaz promocyjny branży, ale to, że
do udziału zapraszane są organizacje i zrzeszenia rolników ekologicznych, co ma
dodatkową wartość w postaci współpracy i integracji różnych grup oraz
środowisk, które na co dzień najczęściej ze sobą konkurują.
− należy zastanowić się nad zwiększeniem skali działań realizowanych przez
Agencję Rynku Rolnego, które polegają na organizowaniu edukacyjnych spotkań
w szkołach gastronomicznych na temat wykorzystania płodów rolnictwa
ekologicznego 88 . Na spotkaniach tych zaproszony kucharz gotuje z produktów
ekologicznych potrawy, rolnicy przedstawiają, czym jest rolnictwo ekologiczne, a
słuchaczami są uczniowie szkół gastronomicznych. Ci ostatni, przyszli właściciele
restauracji lub szefowie kuchni, uczą się czym jest rolnictwo ekologiczne i jakie
właściwości mają ekologiczne produkty
− ogólnopolska baza danych

producentów zajmujących się wytwarzaniem

ekologicznej żywności prowadzona przez GIJHARS powinna być powszechnie
dostępna i łatwa w obsłudze oraz funkcjonalna. Należy szerzej rozpowszechnić
wiedzę o jej istnieniu. Baza ta powinna ułatwiać klientom i wszystkim
zainteresowanym dotarcie do rolników i producentów ekologicznych, ale przede
wszystkim pomagać inwestorom w podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych
odnośnie powstawania nowych przetwórni ekologicznych.
9. Badania stosowane w praktyce, doradztwo adekwatne do potrzeb: potrzeba w
większej mierze dopasować badania naukowe z zakresu upraw i hodowli
ekologicznych do faktycznych potrzeb rolników i przetwórców. Należy opracować
i wprowadzić system zachęt

89

dla uczelni, instytutów rolniczych oraz samych

naukowców by podejmowali się prowadzenia badań zleconych lub w ścisłej
88

Badani w jednej z lokalizacji bardzo pochlebnie wyrażali się o tej działalności Agencji Rynku Rolnego i
uznali ją za bardzo przydatną i potrzebną dla rozwoju rolnictwa ekologicznego.
89
Inny niż np punkty przyznawane za samą publikację w naukowym periodyku.

157

kooperacji z organizacjami zrzeszającymi ekologicznych producentów. Chodzi o to,
by premiowane były te jednostki badawcze i te projekty, które realizują badania (i
upowszechniają wyniki) nastawione na ich wykorzystanie w szeroko rozumianej
praktyce rolniczej. Przygotowywanie dziedziny badań z zakresu ekologii zlecanych
przez resort rolnictwa należy w jak najszerszym stopniu konsultować z działającymi w
Polsce grupami/zrzeszeniami rolników i przetwórców ekologicznych.
Również ośrodki doradztwa rolniczego powinny swoją ofertę dostosować
(i uaktualniać) do rzeczywistych potrzeb rolników ekologicznych, a dodatkowo
poszerzyć ją o elementy podstaw prawa, ekonomii, zasad kontraktacji i marketingu.
Ważne jest, aby doradcy zajmujący się sprawami rolnictwa ekologicznego, poprzez
swą wiedzę i zaangażowanie, stawali się i byli postrzegani, jako lokalni liderzy zmian
i rozwoju.
10. Zachęty dla ekologicznych gospodarstw demonstracyjnych: należy wprowadzić
zachęty do zakładania i prowadzenia gospodarstw demonstracyjnych. W dobrych i
znanych

gospodarstwach

ekologicznych

pełniących

rolę

gospodarstw

demonstracyjnych ich właściciele bardzo często pokazują, szkolą i oprowadzają
zwiedzających, co zabiera im znaczną część czasu potrzebną na zajęcie się pracą. Bez
odpowiedniego systemu rekompensat najlepsze (najbardziej popularne) z gospodarstw
pokazowych mają i będą miały trudności z funkcjonowaniem.
Rekomendacje związane ogólnie z rolnictwem:
11. Szkodliwy dualizm fiskalny: należy zlikwidować istniejący w Polsce dualizm
fiskalno-ubezpieczeniowy wprowadzający rozróżnienie pomiędzy działalnością
rolniczą i pozarolniczą działalnością gospodarczą. Obowiązująca dwoistość przepisów
fiskalno-ubezpieczeniowych jest jedną z największych, jeśli nie największą, barierą
rozwojową polskiej wsi, w szczególności małych gospodarstw. Rolnicy, którzy chcą
w gospodarstwie zająć się czymś innym niż tylko uprawą roli (np. przetwórstwem
żywności), boją się jednocześnie utracić rolnicze przywileje i z tego powodu nie
zakładają działalności gospodarczej. Przez to permanentnie pozostają w szarej strefie,
nie rozwijają swojej działalności produkcyjnej, przetwórczej lub handlowej, a tym
samym pozbawiają się dodatkowych dochodów z przetwórstwa i sprzedaży żywności.
12. Łatwiejsza produkcja i sprzedaż żywności: zmiany wymagają przepisy prawne
regulujące produkcję, przetwarzanie i sprzedaż produktów w gospodarstwach na małą
skalę. Należy w pierwszej kolejności rozszerzyć katalog produktów, które mogą być
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produkowane przez rolników w gospodarstwie (np. soki i przetwory owocowowarzywne), a także jasno sprecyzować, że to, co sprzedaje się jako susz lub produkt
kiszony, można wcześniej pokroić lub poddać innym prostym zabiegom. Warto
rozważyć również wprowadzenie, w odniesieniu do zrzeszonych rolników (w
stowarzyszeniach, kołach, grupach producentów etc.), możliwości sprzedaży przez
danego rolnika, w ramach przepisów o sprzedaży bezpośredniej lub o dostawach
bezpośrednich, płodów i produktów wytworzonych przez innych rolników należących
do tej samej organizacji. Z jednej strony miałoby to pozytywny wpływ na zrzeszanie
się producentów rolnych i większą ich współpracę, z drugiej pozwoliłoby efektywniej
i w większej skali docierać do finalnych konsumentów (poprzez np. wymienne
wyjazdy na targ).
13. Wspólne szkolenia dla kontrolujących i kontrolowanych: praca inspekcji
kontrolujących (np. Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) nie powinna ograniczać się do samej
kontroli, ale opierać się także na współpracy, doradztwie, wspólnym wyszukiwaniu
rozwiązań pojawiających się problemów. Dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i w
ogóle produkcji żywności na małą skalę w gospodarstwach oraz niewielkich
zakładach przetwórczych niezmiernie ważne wydaje się być właściwe nastawienie
kontrolujących. Bardzo ważna jest także jednolita interpretacja przepisów przez
producentów oraz inspektorów. Wydaje się, że działaniem stosunkowo łatwym do
wdrożenia i jednocześnie nie generującym drastycznych kosztów mogłyby być
wspólne

szkolenia

dla

instytucji

kontrolnych

oraz

przedstawicieli

branży,

producentów i przetwórców. Dzięki nim mogłaby zostać ujednolicona interpretacja
poszczególnych przepisów, możliwy stałby się dialog pomiędzy stronami oraz
wzajemne zrozumienie potrzeb i racji każdej ze stron.
14. Rozwój targowisk i bazarów: kluczowe w rozwoju ekologii są rynki zbytu i
organizacja

łańcucha

sprzedaży.

Niezmiernie

ważne

jest

powstawanie

zorganizowanych miejsc handlowych, bazarów, targowisk, na których ekologiczni
rolnicy i producenci mogliby sprzedawać. Dlatego należy kontynuować program „Mój
rynek”. Na danym bazarze lub targowisku handlować powinni w pierwszej kolejności
i na preferencyjnych warunkach lokalni rolnicy – taki wymóg powinien znaleźć się
wśród warunków otrzymania dofinansowania. Zakres działania programu „Mój
rynek” powinien zostać powiększony o powiaty i miasta na prawach powiatu
(naturalne rynki zbytu dla okolicznych rolników).
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