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WSPARCIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
W POLSCE W LATACH 2004-2013
I W PERSPEKTYWIE 2014-2020
Streszczenie: Celem pracy jest przeanalizowanie form wsparcia polskiego rolnictwa ekologicznego w latach 2004-2013 i wskazanie możliwości subsydiowania wspomnianej działalności w perspektywie lat 2014-2020. W trakcie prowadzonych badań zwrócono także uwagę,
iż należy zasygnalizować ewentualne zagrożenia dla dalszego rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce, wynikające ze zmiany założeń parametrów w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, m.in. dotyczące wielkości gospodarstwa, które decydują o udzieleniu pomocy
finansowej lub jej odrzuceniu. W tym celu przeanalizowano liczne materiały informacyjne,
przestudiowano również dostępną krajową i zagraniczną literaturę naukową oraz popularnonaukową poświęconą wsparciu rolnictwa ekologicznego w latach 2004-2020.
Słowa kluczowe: ekologiczne gospodarstwa rolne, krajowe i unijne programy wsparcia, perspektywy rozwoju.
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1. Wstęp
W początkowych etapach rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce rolnicy nie
mogli liczyć na żadne wsparcie swoich działań ze strony państwa ani tym bardziej
instytucji zagranicznych. Po raz pierwszy krajowe rolnictwo ekologiczne uzyskało
wsparcie finansowe z budżetu państwa dopiero w roku 1998, kiedy to wprowadzono
dotacje do kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych, które udzielane były jednostkom przeprowadzającym kontrolę. W kolejnym roku wprowadzono dodatkową
dotację do powierzchni upraw ekologicznych. A zatem beneficjentami wsparcia byli
już rolnicy prowadzący ekologiczne gospodarstwa rolne lub tzw. przestawiający gospodarstwa. Obecnie wsparcie finansowe dla rolnictwa ekologicznego w Polsce pochodzi z dwóch źródeł, tj. z budżetu krajowego oraz z budżetu krajowego i budżetu
Unii Europejskiej łącznie.
Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej system wsparcia rolnictwa ekologicznego musi być zgodny z przepisami wspólnotowymi, a pomoc musi być udzie-
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lana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej według art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Celem pracy jest przeanalizowanie form wsparcia polskiego rolnictwa ekologicznego w latach 2004-2013 i wskazanie możliwości wsparcia wspomnianej działalności w perspektywie lat 2014-2020. W trakcie prowadzonych badań zwrócono
także uwagę, iż należy zasygnalizować ewentualne zagrożenia dla dalszego rozwoju
gospodarstw ekologicznych w Polsce, wynikające ze zmiany założeń parametrów
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), m.in. dotyczące wielkości
gospodarstwa, które decydują o udzieleniu pomocy finansowej lub jej odrzuceniu.
W tym celu przeanalizowano liczne materiały informacyjne z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Komisji ds. Rolnictwa UE, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułami Rolno-Spożywczymi i innych instytucji, przestudiowano również dostępną krajową i zagraniczną literaturę naukową oraz popularnonaukową,
poświęconą wsparciu rolnictwa ekologicznego w latach 2004-2020.

2. Wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego
w latach 2004-2013
2.1. Krajowe środki wsparcia polskiego rolnictwa ekologicznego
Zasady udzielania i wypłacania dotacji z budżetu państwa do roku 2013 są zawarte w Rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa [Rozporządzenie MRiRW z 30 maja
2010 r. …]. Zgodnie z tym dokumentem udzielało się następujących dotacji:
1) na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw rolnych;
2) na prowadzenie badań z zakresu rolnictwa ekologicznego;
3) na koordynację doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i prowadzenie ekologicznego gospodarstwa pokazowego oraz wydawanie materiałów szkoleniowych;
4) na analizę zawartości niedozwolonych substancji (pestycydów) w płodach
rolnych.
Tabela 1. Rozkład środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację badań
z zakresu rolnictwa ekologicznego
Rok

Liczba tematów
badawczych

Przyznana kwota
(mln zł)

Rok

Liczba tematów
badawczych

Przyznana kwota
(mln zł)

2004

12

3,2

2009

30

4,5

2005

13

2,4

2010

25

4,531

2006

14

2,9

2011

34

5,22

2007

19

4,7

2012

26

3,6

2008

28

4,5

2013

32

4,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z MRiRW za lata 2004-2013.
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Od roku 2004 do roku 2013 z krajowych środków finansowane były przede
wszystkim instytuty resortowe, wyższe uczelnie rolnicze oraz placówki PAN, które prowadziły badania z zakresu rolnictwa ekologicznego. W sumie na realizację
233 projektów badawczych przeznaczono kwotę ponad 40 mln złotych. W tabeli
1 przedstawiono rozkład liczby tematów badawczych i pułap przyznanych na nie
środków finansowych w poszczególnych latach.
2.2. Krajowe i unijne środki wsparcia polskiego rolnictwa ekologicznego
Zasady ubiegania się o płatności ze środków wspólnotowych określone zostały
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 20 lipca 2004 r. [Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lipca 2004 r. …] i w Rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa z 6 sierpnia
2004 r. [Rozporządzenie MRiRW z 6 sierpnia 2004 r. …].
Producenci prowadzący gospodarstwo metodami ekologicznymi mogli otrzymywać dotację do hektara upraw ekologicznych na podstawie wniosków o przyznanie
płatności z tytułu wspierania przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy doTabela 2. Różnice w poziomie wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach PROW (Pakiet S02)
w latach 2004-2013
Rodzaj upraw:

Rolnictwo ekologiczne (stawka dotacji w zł/ha)
PROW 2004-2006

PROW 2007-2013

Uprawy rolnicze:
–– w okresie przestawiania
–– z certyfikatem

680
600

800
750

Trwałe użytki zielone:
–– w okresie przestawiania
–– z certyfikatem

330
260

400
350

Uprawy warzywnicze:
–– w okresie przestawiania
–– z certyfikatem

980
940

1540
1300

Uprawy roślin zielarskich:
– w okresie przestawiania
– z certyfikatem

–
–

1150
1050

Uprawy sadownicze i jagodowe:
–– w okresie przestawiania
–– z certyfikatem

1800
1540

1800
1540

Uprawy sadownicze i jagodowe
pozostałe:
–– w okresie przestawiania
–– z certyfikatem

–
–

800
650

Znak „–” oznacza, że w latach 2004-2006 wymieniona działalność nie była odrębnie dofinansowywana.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Szanse i zagrożenia… 2013, s. 6].
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brostanu zwierząt w ramach PROW na lata 2007-2013, w pakiecie S02 − Rolnictwo
ekologiczne (tab. 2). W ramach tego programu ekorolnicy mogli uzyskać również
wsparcie w działaniach: Uczestnictwo rolników w systemie jakości żywności lub
Działania informacyjne i promocyjne z osi I − Poprawa konkurencyjności sektora
rolnego i leśnego. Jednocześnie wparcie finansowe można było uzyskać w ramach
Osi II − Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, w Działaniu 214
− Program rolno-środowiskowy (Płatności rolno-środowiskowe), Pakiet 2 − Rolnictwo ekologiczne. Pakiet ten obejmował 12 możliwych do realizacji wariantów [Rozporządzenie MRiRW z 28 lutego 2008 r.…; PROW 2007]. Działania te wpływały
na poprawę konkurencyjności sektora rolnego i leśnego oraz na uzyskanie przewagi
konkurencyjnej na rynku (szczególnie gospodarstw ekologicznych).
Z kolei w ramach działania rolników w systemach jakości żywności wsparcie przysługiwało wyłącznie producentom rolnym wytwarzającym produkty rolne
przeznaczone do spożycia. Odeszło się bowiem od biernego wspierania producentów rolnych (bierne wspieranie producentów rolnych miało miejsce przy realizacji
PROW w latach 2004-2006), którzy nie wytwarzali produktów w celu wprowadzenia ich do obrotu. W przypadku rolnictwa ekologicznego maksymalne wsparcie zostało określone na poziomie średnio 996 zł rocznie dla producenta. W dniu 7 grudnia
2011 r. Komisja Europejska (KE) wyraziła zgodę na podniesienie maksymalnej kwoty wsparcia dla producentów rolnych w przypadku wspólnotowego systemu jakości
żywności − rolnictwa ekologicznego, do wysokości 3000 zł. Ogółem budżet działań w ramach PROW 2007-2013 dla Polski wyniósł ostatecznie 39 mln euro [Losz,
Ile pieniędzy… ]. Kolejnym celem pomocy rolnikom było finansowanie działań informacyjnych i promocyjnych o produktach uczestniczących w systemach jakości
żywności (przeznaczono na ten cel ok. 10 mln euro ze środków PROW 2007-2013).
Zakres działania dotyczył nie tylko produktów rolnych, ale i środków spożywczych.
Mogły być zatem podejmowane działania związane np. z promocją ekologicznego
pieczywa. Beneficjentem w tym przypadku nie byli poszczególni producenci rolni,
ale szeroko rozumiane grupy producentów. Dostały one pomoc w formie refundacji
70% kosztów kwalifikowanych (bez VAT) na działania nie dłuższe niż 2 lata. Nie
wprowadzono limitów co do wielkości budżetu w ramach poszczególnych działań.
Szeroką gamę instrumentów wsparcia ekologicznych gospodarstw rolnych
miała i ma w dyspozycji KE. Wynika to z silnego, trójaspektowego wymiaru oddziaływania tego rolnictwa na rozwój regionów, tzn. pod względem gospodarczym,
społecznym i kulturowym. W związku z powyższym UE w 2004 roku opracowała
Europejski Plan Działania na rzecz Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego, który zawierał główne instrumenty dla rozwoju ogólnoeuropejskiego sektora
ekologicznego [Plan Działań… 2007]. Działanie 6 odnosiło plan działania do instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i zalecało pełne wykorzystanie PROW
na wsparcie rolnictwa ekologicznego w państwach członkowskich w latach 2007-2013. Cele te obejmowały utrzymanie istniejącego obszaru ekologicznego i liczby gospodarstw ekologicznych, zwiększenie liczby gospodarstw rolnych, a także
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rozwój oferty produktów oraz jakości produktów poprzez wspieranie przetwórstwa
i projektów marketingowych. Większość dotychczasowych programów wymieniała
rolnictwo ekologiczne jako jeden z priorytetów w odniesieniu do niektórych działań,
głównie w Osi 1, w szczególności do następujących: Działanie 121 − Modernizacja
gospodarstw rolnych, Działanie 123 − Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej, Działanie 132 − Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, a także Działanie 133 − Działania informacyjne i promocyjne [Pohl
(red.) 2009].

3. Zmiany w formach wsparcia rolnictwa ekologicznego
w latach 2014-2020
Od roku 2013 sytuacja polskiego rolnika pogarsza się, w tym także rolników ekologicznych. Wydatki na rolnictwo z budżetu krajowego z roku na rok systematycznie
maleją. Na rysunku 1 przedstawiono, jaki procent wydatków na rolnictwo stanowią
fundusze unijne, a ile pozostaje na wydatki rządowe. Na podstawie zaprezentowanego materiału próbowano również wyznaczyć linię trendu. Z obliczeń wynika, że
najlepsze dopasowanie do powyższych danych ma trend liniowy, dla którego R2 wynosi 0,887. Oznacza to, że tylko w 11% wybrany model nie opisuje zmian rzeczywistości. Z postaci trendu i wyznaczonej na rok 2015 prognozy wynika, że udział
funduszy unijnych we wspieraniu polskiego rolnictwa będzie rosnąć. Tymczasem
analiza wszystkich programów, materiałów i opracowań dotyczących finansowania
rolnictwa w Polsce w latach 2014-2020 daje zupełnie inny obraz. Rozbieżności te
wynikają z tego, że kierunek i siłę strumieni dofinansowania określonych działalności w państwach UE określa się na podstawie decyzji politycznych. Podkreślić należy zatem, że coraz większe uzależnienie rozwoju polskiego rolnictwa od funduszy
unijnych może być zagrożeniem dla harmonijnego rozwoju polskich gospodarstw
rolnych w przyszłości.
Na przykład wydatki na rolnictwo realizowane w poszczególnych częściach
budżetu państwa, łącznie z wydatkami przewidzianymi w rezerwach celowych,
zaplanowano na 2014 rok w kwocie 10 822 245 tys. zł. Do wydatków będących
w dyspozycji MRiRW zostały częściowo włączone wydatki na uzupełniające płatności obszarowe, współfinansowanie i pomoc techniczną PROW 2014-2020, współfinansowanie Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” i innych programów operacyjnych
realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Dochody budżetowe realizowane będą w częściach: Rolnictwo, Rozwój wsi, Rynki rolne, Rybołówstwo oraz Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych [Coraz
mniej…].
Z kolei z budżetu Unii Polska będzie miała w latach 2014-2020 do dyspozycji na
rolnictwo w sumie 42 mld euro. Większość pieniędzy – ponad 23 mld euro – zostanie wydana na dopłaty bezpośrednie, ale 13,5 mld euro na II filar Wspólnej Polityki
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Rys. 1. Udział funduszy unijnych we wspieraniu polskiego rolnictwa w latach 2004-2014 (%)
z wyznaczoną linią trendu
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów przygotowanych dla Senackiej Komisji
Rolnictwa.

Rolnej (WPR), czyli na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Ta liczba jest tak
duża, bo rząd obiecał, że dofinansuje II filar w wysokości 35% środków przyznanych w ramach unijnego budżetu (czyli w wysokości około 4,9 mld euro). Z tych
pieniędzy finansowane będą np. inwestycje w gospodarstwach rolnych – na to działanie ma być zarezerwowanych 2,8 mld euro, o 300 mln euro więcej niż w perspektywie finansowej 2007-2013. Ponadto rząd zadeklarował, że na rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości na wsi zostanie przeznaczone 5,2 mld euro z Funduszu
Spójności (FS) [Losz, Ile pieniędzy…]. Jednakże rolnicy nie wierzą w przedstawione
możliwości, bowiem:
1) w projektach unijnych programów sektorowych i regionalnych nie przewiduje się odrębnych wydatków dla wsi i rolnictwa;
2) rząd nie może dowolnie przesuwać pieniędzy z FS na WPR;
3) z FS nie jest możliwe finansowanie działań w miejscowościach liczących
mniej niż 2 tys. mieszkańców;
4) stan finansów Polski nie pozwoli na zwiększenie udziału budżetu państwa we
WPR ponad ustalone przez rządy unijne minimum 15% dofinansowania z budżetów
krajowych do polityki rolnej.
Dodatkowo rolnicy nie rozumieją dwutorowego działania instytucji unijnych
i rządowych. Tworzą one bowiem przepisy, które z jednej strony wspierają i wręcz
wymuszają ekologiczną działalność w konwencjonalnych gospodarstwach rolnych,
a z innej zniechęcają rolników ekologicznych do dalszych działań. Na przykład
nowe rozporządzenie z 13 marca 2013 roku poważnie ograniczyło dostęp do dotacji
w pakiecie Rolnictwo ekologiczne. Całkowicie wstrzymano dofinansowanie upraw
sadowniczych. Trwałe użytki zielone połączono natomiast z wymogiem posiadania
zwierząt roślinożernych „kolczykowanych” [Szanse i zagrożenia… 2013]. Z drugiej
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strony rolnicy muszą przygotować się na spełnienie od 2015 roku wymogów ekologicznych – od nich będzie bowiem uzależnione aż 30% dopłat. Najwięcej pieniędzy
mogą stracić ci rolnicy, którzy nie będą różnicowali upraw, nie będą stosowali płodozmianu lub nie będą utrzymywali pastwisk czy też obszarów proekologicznych.
Wymóg ten nie będzie dotyczył jedynie gospodarstw o powierzchni poniżej 15 ha1.
Rok 2014 jest dla rolników czasem na to, by dostosować się do wszystkich
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i KE. Jednakże pomimo przedstawionych
wcześniej przez autorkę prognoz już wiadomo, że problemy czekają gospodarstwa
ekologiczne, bo niemal przesądzona jest kwestia zmniejszenia dopłat dla tego sektora2. Projekt PROW na lata 2014-2020 przewiduje dopłaty o 50% niższe od tych,
które spożytkowano w PROW 2007-2013, tzn. stawka dotacji do 1 ha ma być taka
sama, ale zmniejszy się o połowę dotowana powierzchnia. W przypadku upraw rolniczych (np. zbóż) pełne dopłaty będą tylko na pierwsze 20 ha, a za kolejne 10 ha
płatności spadną o połowę, uprawy na gruntach powyżej 30 ha nie będą objęte dopłatami ekologicznymi. W przypadku warzyw będą to limity: 15 ha − 100% dopłat,
i 15-30 ha − 50% dopłat, natomiast na trwałe użytki zielone 100% płatności jest
za pierwsze 15 ha, a za sady i uprawy zielarskie pełne dopłaty będą tylko za 10 ha
(reszta będzie wyłączona z dopłat ekologicznych). Tymczasem przeciętny ekorolnik
ma gospodarstwo o powierzchni ok. 25 ha (średnie gospodarstwo konwencjonalne
ma 10 ha).

4. Zakończenie
Prawie 10 lat wsparcia producentów rolnych z funduszy unijnych i krajowych zaowocowało tym, że na koniec 2012 roku w Polsce było 26,5 tys. producentów ekologicznych (zajmujących ok. 662 tys. ha UR), z tego 97,7% stanowiły gospodarstwa
ekologiczne gospodarujące na prawie 650 tys. ha. Wartość rynku polskich produktów rolno-spożywczych szacowana przez Organic Farma Zdrowie wynosi 700 mln
zł rocznie oraz stale rośnie, ponadto ok. 80% krajowej produkcji żywności ekologicznej jest eksportowana do Europy Zachodniej i USA. Jednakże zapisy w PROW
na lata 2014-2020 mogą spowodować, że zarówno polskie rolnictwo ekologiczne,
jak i rynek ekożywności może ulec zapaści. Prawdopodobnie będzie się obserwować następujące zjawiska:
1) odwracanie się gospodarzy od produkcji metodami ekologicznymi;
2) sztuczne dzielenie gospodarstw, aby zmniejszyć ich powierzchnię;
3) skupienie się na produkcji tego, z czym związane są najwyższe dotacje;
4) spadek konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych i obniżenie ich
pozycji rynkowej;

1
2

Opracowano na podstawie [Losz, Co czeka…].
Szczegółowo na ten temat w opracowaniu [Szanse i zagrożenia…, s. 7].
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5) zubożenie asortymentu polskich towarów w placówkach ze zdrową żywnością;
6) rezygnacja rolników z plantacji owoców jagodowych i owoców w sadach powyżej 10 ha;
7) trudności przetwórców ekologicznych w zdobyciu odpowiedniej ilości surowca do przetworzenia, co spowoduje zamykanie kolejnych zakładów przetwórczych.
Kolejnym argumentem, który przemawia na niekorzyść ekorolników, jest zbyt
silne uzależnienie funkcjonowania ich gospodarstw od funduszy unijnych i decyzji
polityków UE.
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SUPPORT FOR ECOLOGICAL FARMS IN POLAND IN
2004-2013 AND IN THE PERSPECTIVE OF 2014-2020
Summary: The purpose of this paper is to analyse different methods of support of Polish
ecological farming in 2004-2013 as well as to identify possibilities of the above mentioned
support in the years 2014-2020. During the research attention was paid to the fact that it is
necessary to stress potential risks for further development of the ecological farms in Poland.
These risks are coming from changes in the Rural Development Programme and are related to
the size of farms. This has significant influence on the acceptance or rejection of the financial
support. To make a follow up on the subject, the author analysed a lot of information materials from other institutions. The study also covered the analysis of the available domestic and
foreign scientific literature as well as the one related to the support of the ecological farming
in 2004-2020.
Keywords: ecological farms, national and EU support programs, development perspectives.

