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WPROWADZENIE
W kolejnym zeszycie z serii Z badaĔ nad rolnictwem spoáecznie zrównowaĪonym [21] przedstawiono zagadnienia dotyczące jakoĞci i bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞci ekologicznej oraz podjĊto próbĊ oceny ĪywnoĞci konwencjonalnej
i ĪywnoĞci ekologicznej w aspekcie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci na podstawie badaĔ prowadzonych w Polsce i za granicą.
Praca zostaáa zrealizowana w ramach zadania badawczego Rolnictwo
zrównowaĪone a bezpieczna ĪywnoĞü i zdrowie w temacie KonkurencyjnoĞü rolnictwa zrównowaĪonego, bĊdącego czĊĞcią Programu Wieloletniego 2011-2014
„KonkurencyjnoĞü polskiej gospodarki ĪywnoĞciowej w warunkach globalizacji
i integracji europejskiej”.
Celem pracy jest okreĞlenie jakoĞci i bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci ekologicznej oraz porównanie ĪywnoĞci konwencjonalnej i ĪywnoĞci ekologicznej
w aspekcie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci.
We wspóáczesnym rolnictwie wyróĪnia siĊ trzy systemy gospodarowania
(systemy rolnicze): konwencjonalny (intensywny, uprzemysáowiony, klasyczny,
zindustrializowany), ekologiczny (biologiczny, organiczny, alternatywny, biologiczno-organiczny) i integrowany (zintegrowany, harmonijny, zrównowaĪony,
ekologiczno-ekonomiczny). Podstawą wyróĪnienia systemów jest stopieĔ uzaleĪnienia rolnictwa od przemysáowych Ğrodków produkcji, gáównie nawozów
mineralnych i pestycydów oraz jego oddziaáywanie na Ğrodowisko przyrodnicze.
Powszechnie przyjĊte są nastĊpujące definicje systemów rolniczych: (1) rolnictwo konwencjonalne – sposób gospodarowania ukierunkowany na maksymalizacjĊ zysku osiąganego dziĊki duĪej wydajnoĞci roĞlin i zwierząt, (2) rolnictwo
ekologiczne – sposób gospodarowania, który aktywizując przyrodnicze mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie Ğrodków naturalnych nieprzetworzonych technologicznie, zapewnia trwaáą ĪyznoĞü gleby i zdrowotnoĞü zwierząt
oraz wysoką jakoĞü biologiczną produktów rolnych oraz (3) rolnictwo integrowane – sposób gospodarowania, który umoĪliwia realizacje celów ekonomicznych i ekologicznych poprzez Ğwiadome wykorzystywanie nowoczesnych technik wytwarzania, systematyczne usprawnianie zarządzania oraz wdraĪanie róĪnych form postĊpu biologicznego w sposób sprzyjający realizacji tych celów.
Rolnictwo alternatywne (integrowane, ekologiczne, ochronne, jakoĞciowe, precyzyjne, miejskie, permakultura) w porównaniu z rolnictwem konwencjonalnym nie dąĪy do uzyskania wysokiego plonu kosztem duĪych nakáadów
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na chemizacjĊ rolnictwa. Celem rolnictwa alternatywnego jest wytwarzanie
ĪywnoĞci, w sposób który nie powoduje degradacji Ğrodowiska. Ma to znaczenie
zarówno z punktu widzenia ekonomicznego (popyt na produkty ĪywnoĞciowe
wyprodukowane w sposób ekologiczny), jak równieĪ ekologicznego.
Pogodzenie rozwoju rolnictwa, którego najwaĪniejsza funkcja polega na
wytwarzaniu produktów na potrzeby wyĪywienia ludnoĞci, z ochroną Ğrodowiska przyrodniczego jest niezmiernie trudnym do zrealizowania zadaniem. Fakt
ten potĊguje niski poziom wiedzy o zagroĪeniach Ğrodowiska przyrodniczego
i jego konsekwencjach dla zdrowia czáowieka oraz o zagroĪeniach zdrowotnych
wynikających z nieprawidáowego sposobu odĪywiania siĊ, które zwiĊksza ryzyko wystąpienia przewlekáych chorób niezakaĨnych (chorób dietozaleĪnych), do
których naleĪą m.in. choroby ukáadu krąĪenia, niektóre nowotwory, choroby
ukáadu trawiennego, cukrzyca insulinoniezaleĪna, osteoporoza, alergie pokarmowe, a takĪe nadwaga i otyáoĞü.
Zdrowie czáowieka jest ĞciĞle związane ze zdrowiem ekosystemów –
zdrowa gleba wydaje zdrowe páody, które są pokarmem zwierząt i ludzi. ZdrowotnoĞü jest jedną z czterech fundamentalnych zasad rolnictwa ekologicznego.
Pozostaáe zasady to: ekologia, sprawiedliwoĞü, troskliwoĞü. Zasady te zostaáy
opracowane przez MiĊdzynarodową FederacjĊ Rolnictwa Ekologicznego (International Federation of Organic Agriculture Movement, IFOAM). Fundamentalne zasady rolnictwa ekologicznego to wartoĞci, które wyraĪają priorytety oraz
wskazują na wizjĊ poprawy rolnictwa w skali globalnej.
Rolnictwo ekologiczne jest wyróĪnikiem zrównowaĪonego rolnictwa, stanowiącego zasadniczy element zapewnienia bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego,
poprzez fizyczną i ekonomiczną dostĊpnoĞü ĪywnoĞci w warunkach zapewnianiających zdrowie konsumenta, autentycznoĞü i pochodzenie produktów rolno-ĪywnoĞciowych. Stanowi to waĪny element w realizacji europejskiej strategii
zapewnienia bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci i dbaáoĞci o jakoĞü od „pola do stoáu”.
Rolnictwo ekologiczne odgrywa istotną rolĊ w ochronie bioróĪnorodnoĞci, dynamizując przyrodnicze mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie
Ğrodków naturalnych – nieprzetworzonych technologicznie. Rolnictwo ekologiczne zapewnia trwaáą ĪyznoĞü gleby i zdrowotnoĞü zwierząt oraz wysoką jakoĞü biologiczną produktów. Jest to system zrównowaĪony ekologicznie, ekonomicznie i spoáecznie, nieobciąĪający Ğrodowiska, który umoĪliwia rozwój wsi
i rolnictwa, jako bezcennych, ponadczasowych wartoĞci samych w sobie.
Produkcja ekologiczna ma sens tylko wtedy, gdy zostanie zachowany caáy
áaĔcuch rolno-ĪywnoĞciowy realizujący praktycznie zasady produkcji ekologicznej, a zalecenia zawarte w przepisach prawnych bĊdą miaáy swoje odzwierciedlenie w dobrych praktykach produkcji rolniczej i wytwarzania. Wszystko to
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stanowi podstawĊ do zaliczenia tych praktyk do „zielonych” technologii. Sposób
produkcji, magazynowanie, transport, przetwórstwo muszą byü zgodne z zasadą
nadzoru i zgodnoĞci w wymogach prawa ĪywnoĞciowego „od pola do stoáu”.
Rynek ĪywnoĞci ekologicznej jest najbardziej dynamicznie rozwijającym
siĊ sektorem produkcji ĪywnoĞci na Ğwiecie. Wraz ze wzrostem zamoĪnoĞci
spoáeczeĔstw oraz zwiĊkszającą siĊ ĞwiadomoĞcią konsumentów na temat jakoĞci i bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci, a takĪe wpáywu spoĪywanej ĪywnoĞci na zdrowie czáowieka nastĊpuje rozwój rynku ĪywnoĞci ekologicznej.
Istotny wpáyw na popyt na ĪywnoĞü ekologiczną mają afery ĪywnoĞciowe, jakie miaáy miejsce na przeáomie XX i XXI wieku, a takĪe w ostatnich latach (np. BSE – Bovine Spongiform Encephalopathy, czyli gąbczasta encefalopatia bydáa, popularnie zwana chorobą szalonych krów, pryszczyca, glikol
w winach, dioksyny w paszach i ĪywnoĞci, melamina w mleku, skaĪenie kieáków zmutowanym szczepem bakterii E. coli – STEC, wykorzystanie soli wypadowej do produkcji ĪywnoĞci, wytwarzanie suszu jajecznego z nieĞwieĪych jaj
oraz z dodatkiem wapnia, kurkumy i mączki rybnej, sprzedaĪ zafaászowanego
miĊsa woáowego). Afery te wzmocniáy czujnoĞü europejskiego konsumenta na
wszelkie aspekty dotyczące jakoĞci i bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci.
Dla konsumenta bezpieczeĔstwo ĪywnoĞci jest najwaĪniejszą cechą jakoĞci ĪywnoĞci, stąd teĪ prawo ĪywnoĞciowe szczegóáowo reguluje tĊ kwestiĊ, dając konsumentowi pewnoĞü, Īe ĪywnoĞü, którą nabywa speánia jego oczekiwania pod wzglĊdem bezpieczeĔstwa.
ĩywnoĞü ekologiczna – to rodzaj ĪywnoĞci uzyskanej z produktów roĞlinnych i zwierzĊcych, które wytwarzane są w gospodarstwach ekologicznych,
czyli w nieskaĪonym Ğrodowisku przy zastosowaniu metod rolnictwa ekologicznego. Wysoka jakoĞü ĪywnoĞci ekologicznej zaleĪy od wysokiej jakoĞci surowca ekologicznego uĪytego do produkcji, a takĪe od zastosowanych technologii
przetwarzania, przechowywania i dystrybucji.
Zapewnieniem wysokiej jakoĞci ĪywnoĞci ekologicznej oraz tego, Īe produkty rolno-ĪywnoĞciowe zostaáy wyprodukowane zgodnie z przyjĊtymi zasadami rolnictwa ekologicznego jest certyfikacja, której rezultatem jest moĪliwoĞü
oznaczania produktów logo unijnym, jak równieĪ stosowanie terminów: ekologiczny, biologiczny i organiczny. JakoĞü ĪywnoĞci ekologicznej jest kluczowym
Ĩródáem przewagi konkurencyjnej w stosunku do ĪywnoĞci wyprodukowanej
metodami konwencjonalnymi.
Jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne obejmując swoim nadzorem áaĔcuch produktów/surowców rolnych „od pola do stoáu” weryfikują identyfikowalnoĞü ekologicznych produktów rolno-spoĪywczych na rynku. Budują
one zatem zaufanie konsumenta do rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa
9

rolno-spoĪywczego, Īe wprowadzają do praktyki koncepcjĊ wielofunkcyjnoĞci,
która obejmuje takie zagadnienia jak dbaáoĞü o bioróĪnorodnoĞü, dobro zwierząt, bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe, produkcjĊ na potrzeby rynku, rozwój terenów wiejskich oraz aspekty spoáeczne i uczciwy handel.
W Polsce kontrolĊ nad produkcją ĪywnoĞci ekologicznej sprawują wyspecjalizowane inspekcje. Tylko rzetelny system kontroli moĪe zapewniü autentycznoĞü ĪywnoĞci ekologicznej. ĩywnoĞü ekologiczna podlega systemowi kontroli w dwóch zakresach: bezpieczeĔstwa i jakoĞci handlowej. PaĔstwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna oraz PaĔstwowa Inspekcja Ochrony
RoĞlin i Nasiennictwa kontrolują ĪywnoĞü ekologiczną w zakresie bezpieczeĔstwa, zaĞ Inspekcja Handlowa oraz Inspekcja JakoĞci Handlowej Artykuáów
Rolno-SpoĪywczych – w zakresie jakoĞci handlowej.
Monografia powstaáa przy wspóápracy pracowników Instytutu Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej – PaĔstwowego Instytutu Badawczego
wraz z ekspertem ze Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
prof. dr. hab. Mieczysáawem W. ObiedziĔskim, który podjąá próbĊ oceny ĪywnoĞci konwencjonalnej i ekologicznej w aspekcie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci.
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I
POPYT NA ĩYWNOĝû EKOLOGICZNĄ
Popyt na ĪywnoĞü ekologiczną wzrasta nieprzerwanie od dwudziestu lat,
co jest spowodowane pozytywnymi trendami konsumenckimi, wynikającymi ze
wzrostu ĞwiadomoĞci oraz zorientowania na jakoĞü. JakoĞü ĪywnoĞci ekologicznej jest kluczowym Ĩródáem przewagi konkurencyjnej w stosunku do ĪywnoĞci
wyprodukowanej metodami konwencjonalnymi1.
1. Rynek ĪywnoĞci ekologicznej na Ğwiecie
W przeciągu jednej dekady wartoĞü rynku ĪywnoĞci ekologicznej na
Ğwiecie wzrosáa trzykrotnie i w 2011 roku oszacowano ją na 62,9 miliardów dolarów amerykaĔskich (wykres I.1).
Wykres I.1. WartoĞü rynku ĪywnoĞci ekologicznej na Ğwiecie
w latach 1999-2011 – w mld USD

ħródáo: Opracowano na podstawie [http://www.organic-world.net].

Znaczna czĊĞü udziaáów ze sprzedaĪy przypada Ameryce Póánocnej i Europie, których áączna wartoĞü stanowi 96% sprzedaĪy caákowitej. Mimo Īe rolnictwo ekologiczne jest praktykowane na kaĪdym kontynencie, to popyt na produkty ekologiczne koncentruje siĊ gáównie w tych regionach. Produkcja ĪywnoĞci ekologicznej w innych regionach Ğwiata, szczególnie w Azji, Ameryce àaciĔskiej i Afryce jest przede wszystkim nastawiona na eksport i dotyczy gáównie
nieprzetworzonych surowców: warzyw, owoców, zbóĪ, nasion i zióá.

1

A. Kowalska (2010), JakoĞü i konkurencyjnoĞü w rolnictwie ekologicznym, Difin, Warszawa.
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NajwiĊkszym Ğwiatowym rynkiem ĪywnoĞci ekologicznej są Stany Zjednoczone, którego wartoĞü jest równa wartoĞci sprzedaĪy w caáej Europie i stanowi 44% caákowitej sprzedaĪy detalicznej (wykresy I.2-I.3).
Wykres I.2. ĝwiatowy rynek ĪywnoĞci ekologicznej – udziaá wybranych krajów
w caákowitej wartoĞci sprzedaĪy detalicznej

ħródáo: Opracowano na podstawie [FiBL-AMI-IFOAM Survey 2013].

Produkty ekologiczne stanowią 4,2% caákowitej sprzedaĪy ĪywnoĞci i napojów w Stanach Zjednoczonych. ĝwieĪe warzywa i owoce oraz mleko i produkty mleczne są gáównymi grupami produktów ekologicznych, które są kupowane w Stanach Zjednoczonych2.
Jednym z waĪnych wydarzeĔ ostatniego czasu byáo podpisanie dwustronnej umowy o wzajemnym uznaniu standardów miĊdzy Stanami Zjednoczonymi
a Unią Europejską. Od 1 czerwca 2012 roku produkty ekologiczne posiadające
certyfikaty, wydane w Europie lub w Stanach Zjednoczonych, mogą byü sprzedawane jako ekologiczne w obu tych regionach Ğwiata.


2

http://www.ota.com/pics/documents/2011OrganicIndustrySurvey.pdf.
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Wykres I.3. WartoĞü rynku ĪywnoĞci ekologicznej na Ğwiecie
w latach 2009-2011 – w mln euro

ħródáo: Opracowano na podstawie [FiBL-AMI-IFOAM Survey 2013; FiBL-AMI Survey
2012; FiBL, AMI, ORC Survey 2011; http://www.organic-world.net; http://www.fibl.org].
13

RóĪne Ĩródáa wskazują na dynamiczny wzrost konsumpcji ĪywnoĞci ekologicznej w paĔstwach czáonkowskich Unii Europejskiej. Rynek ĪywnoĞci ekologicznej w Europie osiągnąá w 2011 roku wartoĞü 20,4 mld euro, z czego 68%
stanowiá udziaá czterech krajów wspólnotowych: Niemiec, Francji, Wielkiej
Brytanii i Wáoch. Kryzys gospodarczy z 2008 roku wydaje siĊ, Īe miaá wpáyw
tylko na rynek w Wielkiej Brytanii, gdzie nastąpiá spadek wartoĞci sprzedaĪy.
Dla innych krajów wartoĞü rynku ĪywnoĞci ekologicznej nadal siĊ zwiĊkszaáa.
W krajach tych gáównymi sprzedawanymi produktami ekologicznymi są ĞwieĪe
owoce, warzywa, mleko i produkty mleczne, napoje alkoholowe (gáównie wina),
bezalkoholowe napoje, ĪywnoĞü dla niemowląt oraz jaja (tab. I.1).
Tabela I.1. Gáówne produkty ekologiczne na rynku w Niemczech, we Francji,
w Wielkiej Brytanii i we Wáoszech
(procentowy udziaá w caákowitej sprzedaĪy ĪywnoĞci ekologicznej)
Niemcy

Francja

Wielka
Brytania

2012

2012

2012

9,0
5,3
4,4
4,4
4,4
8,9
12,8
2,8
10,5
5,3
4,8

15,0
15,0
6,0
7,0
3,0
16,0
16,0
5,0
9,0
*
*

30,8
30,8
*
5,6
5,6
22,8
22,8
6,0
*
13,9
*

Produkty ĪywnoĞciowe
Mleko i produkty mleczne
Sery
Jaja
MiĊso czerwone
Drób
Owoce
Warzywa
Napoje
Produkty zboĪowe
ĩywnoĞü dla niemowląt
Wyroby cukiernicze

Wáochy
2013
I póárocze
18,1
18,1
10,8
1,3
1,3
32,3
32,3
4,6
9,9
*
9,1

* brak danych

ħródáo: Opracowano na podstawie [D. Schaak, 2013; SINAB, 2013; Soil Association, 2013;
Agence Bio, 2013].

Mimo ciągáego rozwoju i wzrostu sprzedaĪy ĪywnoĞci ekologicznej, rynek ĪywnoĞci ekologicznej ma nadal niewielki udziaá w ogólnym rynku ĪywnoĞci. NajwiĊkszy udziaá ĪywnoĞci ekologicznej w sprzedaĪy ĪywnoĞci ogóáem
w 2011 roku odnotowano w Danii (7,8%), Austrii (6,0% – dane za 2009 r.)
i Szwajcarii (6,0%). W Polsce udziaá ĪywnoĞci ekologicznej jest niski i w roku
2011 wynosiá 0,2% (w 2009 r. – 0,1%)3.

3

FiBL-AMI-IFOAM Survey 2013.
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WartoĞü rynku ekologicznych produktów ĪywnoĞciowych jest związana
m.in. z liczbą mieszkaĔców danego kraju. Poziom wydatków na ĪywnoĞü ekologiczną, przypadający na jednego mieszkaĔca, zaleĪy zaĞ od czynników
o zróĪnicowanym charakterze, z których najwaĪniejsze to: dochody, ĞwiadomoĞü ekologiczna konsumentów, strategia sprzedaĪy oraz formy dystrybucji4.
W krajach wysokorozwiniĊtych, gdzie produkcja ĪywnoĞci ekologicznej stanowi
znaczny udziaá, a edukacja konsumenta jest na wysokim poziomie – wydatki na
ĪywnoĞü ekologiczną są najwyĪsze. W krajach tych konsumenci rocznie przeznaczają wiĊcej niĪ 100 euro na ĪywnoĞü ekologiczną: w Szwajcarii – 177 euro,
Danii – 162 euro, Luksemburgu – 134 euro i Austrii – 127 euro (wykres I.4).
Okoáo 15% produktów ekologicznych spoĪywanych w Europie jest importowanych z krajów spoza Unii Europejskiej. Są to gáównie produkty, które
nie są w ogóle lub są rzadko uprawiane na terenie wspólnoty, np. kawa, banany,
baweána itp. Brak jest jednolitych danych statystycznych na ten temat, poniewaĪ
w unijnych bazach danych na temat wymiany handlowej nie rozróĪnia siĊ surowców rolno-spoĪywczych konwencjonalnych i ekologicznych.
Popyt na produkty ekologiczne znacznie wyprzedza podaĪ sektora rolnictwa ekologicznego. Kilka czynników wpáywa na opóĨnienia sektora rolnictwa
ekologicznego wobec oczekiwaĔ na zapotrzebowanie rynku:
 w kilku podsektorach rolnictwa ekologicznego áaĔcuchy dostaw są w trakcie
tworzenia;
 specyfika sektora rolnictwa ekologicznego, np. jak dáugie są cykle produkcyjne, czy stosowanie páodozmianu zapobiega natychmiastowej reakcji;
 planowanie wielkoĞci produkcji jest trudniejsze w rolnictwie ekologicznym w stosunku do rolnictwa konwencjonalnego ze wzglĊdu na wyĪsze
ryzyko techniczne (ochrona przed szkodnikami, warunki klimatyczne).


4

J. Smoluk-Sikorska (2010), The condition of organic farming and market of its products in
the European Union, “Journal of Agribusiness and Rural Development”, 4 (18), pp. 87-95.
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Wykres I.4. PrzeciĊtne roczne wydatki na ĪywnoĞü ekologiczną na 1 mieszkaĔca
w latach 2009, 2010 i 2011 – w euro

ħródáo: Opracowano na podstawie [FiBL-AMI-IFOAM Survey 2013; FiBL-AMI Survey
2012; FiBL, AMI, ORC Survey 2011; http://www.organic-world.net; http://www.fibl.org].
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2. Rynek ĪywnoĞci ekologicznej w Polsce
Najmniejszy udziaá na rynku ĪywnoĞci ekologicznej w Europie mają paĔstwa z regionu Europy ĝrodkowej i Europy Wschodniej. JednakĪe patrząc na
przykáadzie Polski, to wartoĞü rynku tych paĔstw roĞnie. Porównując dane
z 2010 roku i 2011 roku wynika, Īe wartoĞü polskiego rynku ĪywnoĞci ekologicznej siĊ podwoiáa.
W Polsce, najlepiej sprzedającymi siĊ ekologicznymi produktami ĪywnoĞciowymi w 2008 roku byáy produkty zboĪowe i nasiona, a nastĊpnie soki, przetwory warzywne, ĞwieĪe warzywa i owoce. Wedáug T. Vaclavik i A. Szeremeta
oczekiwano, Īe produkcja krajowa ĪywnoĞci ekologicznej wzroĞnie na znaczeniu ze wzglĊdu na rosnącą liczbĊ przetwórców oraz lepszą organizacjĊ áaĔcucha
dostaw5. Ponadto ĞwieĪe produkty ekologiczne staną siĊ bardziej dostĊpne,
przez co wzroĞnie ich sprzedaĪ.
W przeciągu jednej dekady (2003-2012) liczba certyfikowanych przetwórni wzrosáa ponad czternastokrotnie (wykres I.5).
Wykres I.5. Liczba przetwórni ekologicznych w Polsce w latach 2003-2012

ħródáo: Opracowano na podstawie [IJHARS, 2013].

W 2012 roku certyfikaty poĞwiadczające speánienie kryteriów ekologicznego przetwórstwa posiadaáo 312 przetwórni. Zdecydowaną wiĊkszoĞü stanowiáy przetwórnie specjalizujące siĊ w przetwórstwie surowców rolnych: owoców
i warzyw oraz w produkcji związanej z przemiaáem zbóĪ (wykres I.6). MoĪna

5

T. Vaclavik, A. Szeremeta (2008), Poland [in:] Specialised Organic Retail Report. Practical
Compendium of the Organic Market in 27 European Countries, eds. S. van Osch, B. Schaer,
C. Strauch et al., ORA, Vienna, EKOZEPT, Montpellier/Freising, Biovista, Ettlingen.
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zauwaĪyü, iĪ w latach 2009-2012 udziaá poszczególnych branĪ przetwórstwa
ekologicznego nie zmieniá siĊ istotnie. W Polsce rynek ĪywnoĞci ekologicznej
systematycznie siĊ rozwija, ale wystĊpujące czynniki, takie jak: rozproszenie gospodarstw, maáa skala produkcji towarowej utrudniająca ciągáoĞü zaopatrzenia,
niski poziom dochodów duĪej czĊĞci konsumentów powodują, Īe rozwój rolnictwa ekologicznego jest utrudniony.
Wykres I.6. Udziaá poszczególnych branĪ przetwórstwa ekologicznego
w latach 2009-2012

ħródáo: Opracowano na podstawie [IJHARS, 2013].

Z badaĔ przeprowadzonych przez T. Nowogródzką i S. Szarka wynika, Īe
polskie gospodarstwa ekologiczne sprzedają zaledwie 32% produktów na rynek
jako ekologiczne, zaĞ pozostaáa czĊĞü sprzedawana jest jako ĪywnoĞü konwencjonalna. W strukturze produkcji towarowej dominują w kolejnoĞci: warzywa,
w tym ziemniaki, zboĪa, mleko i bydáo opasowe oraz trzoda chlewna6.
3. Kanaáy sprzedaĪy ĪywnoĞci ekologicznej
SprzedaĪ ĪywnoĞci ekologicznej odbywa siĊ za poĞrednictwem czterech
gáównych kanaáów dystrybucji: sprzedaĪy bezpoĞredniej, sprzedaĪy w specjalistycznych sklepach, sprzedaĪy w sklepach ogólnych, w tym wielkopowierzchniowych oraz sprzedaĪy internetowej.

6

T. Nowogródzka, S. Szarek (2012), Analiza krajowego rynku i rozpoznawalnoĞci produktów
ekologicznych, struktury popytu, oczekiwaĔ konsumentów i wielkoĞci obrotów produktami
ekologicznymi [w:] Wyniki badaĔ z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku, MRiRW,
Warszawa, Falenty, s. 173-185.
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W przeszáoĞci producenci ĪywnoĞci ekologicznej sprzedawali swoje produkty bezpoĞrednio lub za pomocą sklepów, które specjalizowaáy siĊ w sprzedaĪy tejĪe ĪywnoĞci. Te formy sprzedaĪy zapewniaáy oddzielenie ekologicznych
produktów od produktów otrzymanych metodami konwencjonalnymi. Rynek
sprzedaĪy ĪywnoĞci ekologicznej ewoluuje. Obecnie wiele sklepów wielkopowierzchniowych wprowadziáo do swojej oferty produkty ekologiczne.
W wiĊkszoĞci krajów europejskich, m.in. w Wielkiej Brytanii, Buágarii,
Szwajcarii oraz w krajach skandynawskich, gáównym kanaáem dystrybucji ekologicznej ĪywnoĞci są sklepy ogólne (wykres I.7). W krajach tych system dystrybucji jest wysokorozwiniĊty, posiada odpowiednią infrastrukturĊ (magazyny,
centra dystrybucji, transport) oraz powiązania pionowe i poziome miĊdzy
uczestnikami rynku, które są rozbudowane. Przekáada siĊ to na áatwą dostĊpnoĞü
szerokiego asortymentu produktów ekologicznych, od produktów pierwotnych
(ĞwieĪe warzywa i owoce) do produktów wysoko przetworzonych.
Wykres I.7. Udziaá kanaáów dystrybucji ekologicznej ĪywnoĞci
w krajach europejskich

ħródáo: Opracowano na podstawie [L. Kilcher et al., 2011, p. 17].
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Coraz bardziej popularnym kanaáem sprzedaĪy jest catering. Popyt na
ĪywnoĞü ekologiczną w gastronomii stale roĞnie, w szczególnoĞci w krajach
skandynawskich. Ministerstwo WyĪywienia, Rolnictwa i Ryboáówstwa w Danii
w 2009 roku wprowadziáo oznakowanie dla potraw przyrządzonych z produktów ekologicznych w restauracjach, kawiarniach, szpitalach, szkoáach, duĪych
kuchniach i wiĊkszych firmach7. DuĔskie placówki gastronomiczne mogą uĪyü
jednego z trzech „znaków ekologicznych”, które pokazują przedziaá procentowy
udziaáu surowca ekologicznego w przygotowanej potrawie: 30-60%, 60-90%
i 90-100% (rys. I.1).
Rys. I.1. „Znak ekologiczny” w duĔskich placówkach gastronomicznych

ħródáo: http://en.fvm.dk/focus-on/organic-production/organic-labelling-for-catering/.

Przestrzeganie zasad oznakowania zapewnia konsumentom istotne i zrozumiaáe informacje na temat wykorzystania produktów ekologicznych przez zakáady zbiorowego Īywienia oraz wspiera placówki w wykorzystaniu tych produktów. W 2013 roku ponad 500 obiektów gastronomicznych wprowadziáo znakowanie. W ciągu ostatnich trzech lat sprzedaĪ potraw przyrządzonych z produktów ekologicznych w duĔskich stoáówkach, restauracjach i instytucjach zostaáa podwojona – z 61,1 mln euro w 2009 roku do 123 mln euro w 2012 roku8.
W Polsce, Hiszpanii, Grecji, Sáowacji, Holandii i Portugalii znaczny
udziaá sprzedaĪy ĪywnoĞci ekologicznej odbywa siĊ za poĞrednictwem wyspecjalizowanych sklepów. Na polskim rynku w 2008 roku 73% produktów ekologicznych sprzedawano w wyspecjalizowanych sklepach. W latach 2004-2008
struktura ta zmieniáa siĊ na korzyĞü sklepów wyspecjalizowanych (wykres I.8).
Niemniej jednak sieü dystrybucji ĪywnoĞci ekologicznej zwáaszcza w pierwszych ogniwach áaĔcucha ĪywnoĞciowego – od rolnika, jest nadal sáabo rozwiniĊta. CzĊĞü producentów rolnych jest zmuszona sprzedawaü produkty ekologiczne jako konwencjonalne, tym samym uzyskując niĪsze ceny. W badaniu
przeprowadzonym przez A. Pawlewicza oraz W. Gotkiewicza w 2011 roku na
grupie gospodarstw ekologicznych w województwie warmiĔsko-mazurskim sy
7

http://en.fvm.dk/focus-on/organic-production/organic-labelling-for-catering.
http://www.organicdenmark.dk/uk/press/news-archive/organics-increasingly-popular-amongdanish-catering-centres.aspx.
8
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tuacja ta dotyczyáa 37,3% produktów roĞlinnych i 10,4% zwierzĊcych9. Powiązania pionowe miĊdzy rolnikami a odbiorcami produktów rolnych (przetwórniami, hurtowniami, sklepami) nie zapewniaáa zbytu wszystkich páodów i tylko
17,9% rolników miaáo staáe umowy na wszystkie wyprodukowane surowce.
Wykres I.8. Kanaáy dystrybucji ĪywnoĞci ekologicznej w Polsce
w 2008 roku i 2004 roku

ħródáo: Opracowano na podstawie [T. Vaclavik, A. Szeremeta, 2008; S. ĩakowska-Biemans, 200610].

WiĊkszoĞü ĪywnoĞci ekologicznej w Polsce, jak to wczeĞniej zaznaczono,
jest sprzedawana w wyspecjalizowanych sklepach oraz bezpoĞrednio. Potwierdzają to wyniki badaĔ przeprowadzonych przez TNS Polska, dotyczących liczby
osób kupujących ĪywnoĞü ekologiczną oraz znających sieü Organic Farma
Zdrowia11. Taką opiniĊ przedstawia niemalĪe poáowa Polaków (47%) i blisko
2/3 mieszkaĔców najwiĊkszych miast (63%). Na kolejnych miejscach respondenci badania wskazywali inne moĪliwe miejsca zakupu ĪywnoĞci ekologicznej:
27% badanych wymieniáo moĪliwoĞü ekozakupów bezpoĞrednio w gospodar
9

A. Pawlewicz, W. Gotkiewicz (2012), Kanaáy dystrybucji surowców ĪywnoĞciowych z gospodarstw ekologicznych w województwie WarmiĔsko-Mazurskim, „Logistyka”, 4, s. 1168-1174.
10
S. ĩakowska-Biemans (2006), Rynek ĪywnoĞci ekologicznej w Polsce. Szanse i moĪliwoĞci
rozwoju, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddziaá w Radomiu, Radom.
11
Badanie iloĞciowe wykonane zostaáo przez Zespóá BadaĔ Spoáecznych OBOP w TNS Polska w dniach 10-13 maja 2012 roku techniką wywiadu bezpoĞredniego wspomaganego komputerowo (CAPI) na reprezentatywnej, losowo wybranej próbie 1000 Polaków w wieku 15 lat
i wiĊcej. W dalszej czĊĞci badaĔ wziĊáo udziaá 120 mieszkaĔców najwiĊkszych polskich miast
(powyĪej 500 tys. ludnoĞci). Badania TNS przeprowadzone zostaáy na zlecenie Organic Farma Zdrowia [Organic Farma Zdrowia (2013), Raport Jednostkowy za rok 2012, s. 5.]
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stwie rolnym, 22% – na bazarze, a 16% – w super-, hipermarkecie. Z badaĔ wynika takĪe, Īe juĪ ponad milion Polaków (4%) regularnie kupuje ĪywnoĞü organiczną, a 26% zaopatruje siĊ w nią nieregularnie, ale co waĪniejsze – deklaruje,
Īe chce kupowaü czĊĞciej ekologiczne produkty.
Z badaĔ przeprowadzonych na temat poziomu i zróĪnicowania oferty
asortymentowej ĪywnoĞci ekologicznej w dystrybucji specjalistycznej, przez
W. àuczka-BakuáĊ i J. Smoluk-Sikorską w latach 2006-2007, wynika, Īe sklepy
specjalistyczne oferują przeciĊtnie okoáo 300-500 produktów ekologicznych.
Gáównymi produktami znajdującymi siĊ na póákach w sklepach są zboĪa i przetwory, przetwory owocowe i warzywne oraz oleje, a takĪe warzywa12. Najmniejszy udziaá mają produkty maáo trwaáe, jak miĊso i wĊdliny. Wzrost oferty
asortymentowej ĪywnoĞci ekologicznej wymaga nakáadów finansowych oraz
organizacyjnych m.in. zwiĊkszenia liczby jednostek zaangaĪowanych w handel
ĪywnoĞcią ekologiczną, poprawy wyposaĪenia sklepów i hurtowni oraz poszerzenia oferty producentów. Obserwuje siĊ wzrost liczby sklepów specjalistycznych, które oferują asortyment siĊgający do 1000 produktów ekologicznych13.
Obecnie istnieje okoáo 500 sklepów wyspecjalizowanych w sprzedaĪy
produktów ekologicznych oraz czĊĞü z nich naleĪy do jednej z czterech sieci
specjalistycznych sklepów ekologicznych – Organic Farma Zdrowia S.A., ĩóáty
Cesarz, Free Delikatesy oraz Secret Garden14. NajwiĊkszą siecią detaliczną produktów ekologicznych w Polsce jest Organic Farma Zdrowia S.A. z 25 stacjonarnymi sklepami oraz sklepem internetowym. W 2012 roku jej sprzedaĪ wyniosáa 37,8 mln záotych i byáa o 20% wyĪsza niĪ w roku poprzednim15.
Sieci handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe wprowadziáy do swojego
asortymentu takĪe produkty rolnictwa ekologicznego. Produkty te moĪna zakupiü m.in. w sklepach spoĪywczych Piotr i Paweá, Alma, Marcpol, Auchan, Carrefour, Real, Makro, Intermarche, Tesco.


12

W. àuczka-Bakuáa, J. Smoluk-Sikorska (2009), Poziom i zróĪnicowanie oferty asortymentowej ĪywnoĞci ekologicznej w kanale specjalistycznym, “Journal of Research and Application
in Agriculture Engineering”, 54(3), s. 191-195.
13
W. àuczka-Bakuáa, J. Smoluk-Sikorska (2010), Poziom cen ekologicznych owoców i warzyw a rozwój rynku ĪywnoĞci ekologicznej, “Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering”, 55(4), s. 12-14.
14
Organic Farma Zdrowia (2013a), Raport Skonsolidowany za rok 2012.
15
Organic Farma Zdrowia (2013), Raport Jednostkowy…, jw.
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Rozwijającym siĊ kanaáem dystrybucji jest sprzedaĪ internetowa. Z zakupów przez Internet korzysta obecnie ponad 7 mln obywateli, czyli ponad 23,3%
Polaków w wieku od 15 do 75 lat. Z badaĔ TNS Polska wynika, Īe dla 3% ankietowanych sklepy internetowe są Ĩródáem zaopatrywania siĊ w ĪywnoĞü ekologiczną16. Na tym poziomie istnieją e-sklepy nastawione gáównie na sprzedaĪ
produktów ekologicznych oraz internetowe oddziaáy sieci detalicznych, które
w swoim asortymencie uwzglĊdniáy produkty ekologiczne. W dobie coraz wiĊkszej popularnoĞci e-zakupów, rynek handlu internetowego roĞnie. Z badaĔ przeprowadzonych na podstawie zamówieĔ zrealizowanych w e-supermarkecie Frisco.pl w I póároczu 2012 roku i 2013 roku wynika, Īe liczba konsumentów kupujących ĪywnoĞü ekologiczną zwiĊkszyáa siĊ o 84%, a liczba zamówieĔ zawierających te produkty – o 56%17. Ekologiczne produkty ĪywnoĞciowe stanowiáy
10% wartoĞci koszyka e-konsumenta. Konsumenci najczĊĞciej wkáadali do koszyka owoce i warzywa, które stanowiáy 29% kupowanych ekologicznych produktów. NastĊpnie byáy to soki i napoje oraz produkty zboĪowe, które áącznie
z grupą owoców i warzyw stanowiáy wiĊcej niĪ dwie trzecie zamawianych ekologicznych produktów (wykres I.9).
Wykres I.9. Udziaá w sprzedaĪy poszczególnych grup ekologicznych produktów
za poĞrednictwem Internetu

ħródáo: Opracowano na podstawie [http://www.frisco.pl].


16
17

Organic Farma Zdrowia (2013a), Raport Skonsolidowany…, jw.
https://www.frisco.pl/stn,informacje-prasowe/art, 2013-08-22.
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4. Czynniki determinujące zakup ĪywnoĞci ekologicznej
Nowe obawy konsumentów, wzglĊdem spoĪywanej ĪywnoĞci wyprodukowanej w sposób konwencjonalny, są skutkiem powiązania prawidáowego sposobu odĪywiania siĊ, wystĊpowania chorób dietozaleĪnych, zmieniającego siĊ
klimatu oraz zminimalizowania Ğladu ekologicznego18. Konsumenci nie pojmują
produkcji ekologicznej tylko jako metody wytwarzania. Oczekują znacznie wiĊcej niĪ zastosowania dobrej praktyki rolniczej bez wykorzystania sztucznych
nawozów i pestycydów.
Wiele uwagi oraz badaĔ poĞwiĊca siĊ na odpowiedĨ na pytanie: Kim jest
konsument ĪywnoĞci ekologicznej?19,20. Badania z wykorzystaniem profilowania
demograficznego wykazaáo, Īe cechy demograficzne są skuteczne w opisie typowego konsumenta ĪywnoĞci ekologicznej. ĩywnoĞü ekologiczną kupują przede wszystkim mieszkaĔcy duĪych miast, z wyksztaáceniem Ğrednim i wyĪszym,
deklarujący dobrą sytuacjĊ materialną. W ogólnym zarysie, konsument ĪywnoĞci ekologicznej to dojrzaáa kobieta z dzieümi21. Konsumenci coraz czĊĞciej siĊgają po ekologiczne produkty z nastĊpujących powodów:
 Ekologiczne produkty wytwarzają mniej „mili ĪywnoĞciowych”22 – im
bliĪej miejsce pochodzenia produktu tym lepiej.
 Rolnictwo ekologiczne przyczynia siĊ do áagodzenia zmian klimatu.
 Rolnicy ekologiczni inwestują w róĪnorodnoĞü biologiczną i przyczyniają
siĊ do zachowania bioróĪnorodnoĞci rzadkich gatunków roĞlin i zwierząt,
jak np. rzadkich odmian roĞlin uprawnych. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego prowadzi za sobą wykorzystanie do produkcji wiĊkszej iloĞci róĪnych odmian roĞlin oraz gatunków zwierząt, co w konsekwencji wpáywa na utrzymanie wysokiego poziomu róĪnorodnoĞci biolo
18

ĝlad ekologiczny mierzy ludzkie zapotrzebowanie na zasoby naturalne biosfery pod wzglĊdem biologicznie produktywnych powierzchni gruntów i wód potrzebnych do wytworzenia
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gicznej. Zgodne jest to z Konwencją o róĪnorodnoĞci biologicznej z roku
1992, której gáównymi celami są ochrona róĪnorodnoĞci biologicznej,
zrównowaĪone uĪytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy
podziaá korzyĞci wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych,
w tym przez odpowiedni dostĊp do zasobów genetycznych i odpowiedni
transfer wáaĞciwych technologii, z uwzglĊdnieniem wszystkich praw do
tych zasobów i technologii, a takĪe odpowiednie finansowanie23. Pociąga
to za sobą zwiĊkszenie asortymentu oferowanego konsumentowi.
 Rolnictwo ekologiczne wzmacnia naturalne procesy regulacyjne oraz
wspiera poĪyteczne insekty i roĞliny, które zabezpieczają pola uprawne.
 Rolnictwo ekologiczne oznacza takĪe uczciwy handel, zwáaszcza dla ekologicznych produktów. Wszystkie podmioty ekologicznego áaĔcucha ĪywnoĞciowego powinny mieü korzyĞci ze sprzedaĪy, a zwáaszcza rolnicy.
 Rolnictwo ekologiczne przyczynia siĊ do zrównowaĪonego wyĪywienia
ludnoĞci Ğwiata. Dlatego powinno byü ono wydajne i efektywne w celu
promowania bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego w krajach rozwijających siĊ.
Wiele badaĔ wykazaáo, Īe zdrowie i obawy dotyczące odpowiedniego
Īywienia są najwaĪniejszymi czynnikami wpáywającymi na zakup ĪywnoĞci
ekologicznej24. Konsumenci coraz bardziej Ğwiadomie odnoszą siĊ do znaczenia
produkcji ekologicznej dla ochrony Ğrodowiska. WartoĞü odĪywcza, zrównowaĪone metody produkcji, zapewnienie dobrostanu zwierzĊtom oraz jakoĞü ekologicznych produktów sprawiają, Īe są one atrakcyjne dla konsumenta, który chce
spoĪywaü produkty ĪywnoĞciowe wysokiej jakoĞci zdrowotnej. Do czynników
ograniczających zakup ĪywnoĞci ekologicznej naleĪą m.in. ograniczona dostĊpnoĞü, wysokie ceny, brak wystarczającej wiedzy na temat produktów ekologicznych25. Czynniki determinujące wzrost lub ograniczenie rynku ĪywnoĞci ekologicznej przedstawiono na rysunku I.2.
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Rys. I.2. Czynniki warunkujące popyt na ĪywnoĞü ekologiczną

ħródáo: Opracowano na podstawie [L. Kilcher et al., 2011, p. 24].
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Wedáug badania, obejmującego grupĊ tysiąca brytyjskich konsumentów,
przeprowadzonego we wrzeĞniu i paĨdzierniku 2011 r. przez firmĊ Leapfrog
Research dla Organic UK, okreĞlono dziesiĊü kluczowych powodów, dla których konsumenci kupują ekologiczne produkty26. Czynnik zdrowotny wydaje siĊ
byü najsilniejszą motywacją – z 62% respondentów twierdzących, Īe ich gáównym powodem zakupu ĪywnoĞci ekologicznej byáa niĪsza zawartoĞü chemikaliów, 57% odpowiedziaáo, Īe ekologiczne produkty byáy naturalne i nieprzetworzone, a 52% – Īe są zdrowsze. Podczas gdy 47% respondentów twierdziáo, Īe
ich gáównym powodem byá lepszy wpáyw ĪywnoĞci ekologicznej na Ğrodowisko
naturalne, to tylko 33% stwierdziáo, Īe ĪywnoĞü ekologiczna jest bardziej etyczna. Okoáo 34% respondentów stwierdziáo, Īe siĊga po ĪywnoĞü ekologiczną ze
wzglĊdu na wyĪsze standardy dobrostanu zwierząt, a 29% – ze wzglĊdu na niewykorzystanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w produkcji. Okoáo
44% respondentów stwierdziáo, Īe kupiáo ĪywnoĞü ekologiczną, poniewaĪ jedzenie smakowaáo lepiej.
Gáówną przyczyną niskiego udziaáu rynku ĪywnoĞci ekologicznej w Polsce są ceny artykuáów rolno-spoĪywczych. Certyfikowane produkty ekologiczne
są droĪsze niĪ ich odpowiedniki pochodzące z produkcji konwencjonalnej. Na tĊ
sytuacjĊ wpáyw ma wiele czynników:
 dostawy ĪywnoĞci ekologicznej są ograniczone w stosunku do popytu;
 koszty produkcji ĪywnoĞci ekologicznej są wyĪsze z powodu wyĪszych
nakáadów pracy na jednostkĊ produkcyjną; z badaĔ przeprowadzonych
przez Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie wynika, Īe koszty produkcji metodami ekologicznymi 1 kg Īywca drobiowego wynosiáy 6,45 zá,
a 1 kg tuszki patroszonej z szyją – 9,09 zá, co jest o blisko 100% wiĊkszą
wartoĞcią w stosunku do chowu standardowego kurcząt brojlerów; produkcja metodami ekologicznymi 1 kg filetu z miĊĞni piersiowych byáa
zaĞ trzykrotnie droĪsza i wynosiáa 47,42 zá27;
 obsáuga po zbiorach stosunkowo maáych iloĞci ĪywnoĞci ekologicznej
powoduje wzrost kosztów z powodu obowiązkowej segregacji ekologicznych i konwencjonalnych produktów, zwáaszcza dla przetwarzania oraz
transportu;
 marketing i áaĔcuch dystrybucji ekologicznych produktów jest nieefektywny i koszty są stosunkowo wyĪsze z powodu maáych iloĞci;
 wyĪsze standardy dobrostanu zwierząt;
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 unikanie zagroĪeĔ dla zdrowia rolników z powodu niewáaĞciwego obchodzenia siĊ z pestycydami (i unikania przyszáych kosztów leczenia);
 rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie dodatkowego zatrudnienia
rolniczego oraz zapewnienie uczciwych i wystarczających dochodów dla
producentów;
 poprawa i ochrona Ğrodowiska naturalnego, co wpáywa na unikanie przyszáych kosztów zmniejszania poziomu zanieczyszczeĔ.
JednakĪe popyt na ekologiczne produkty roĞnie, wprowadzane są innowacje technologiczne i rosną korzyĞci skali – to wszystko powinno obniĪyü koszty
produkcji, przetwarzania, dystrybucji i marketingu produktów ekologicznych28.
Nadal jednak wysokie ceny ekologicznych produktów oraz niska ĞwiadomoĞü
konsumentów na temat ĪywnoĞci ekologicznej sprawia, Īe rynek ĪywnoĞci ekologicznej choü roĞnie, wciąĪ jest niski w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Ceny ĪywnoĞci ekologicznej są o 50-200% wyĪsze od cen ĪywnoĞci powstaáej metodami konwencjonalnymi.
W Polsce brak jest systematycznych notowaĔ cen ĪywnoĞci ekologicznej.
Tego typu dane dostĊpne są na przykáad w Niemczech, Danii i we Wáoszech.
ProblematykĊ z zakresu poziomu cen ĪywnoĞci ekologicznej na przykáadzie owoców i warzyw w sklepach detalicznych zlokalizowanych w Poznaniu podjĊáy
W. àuczka-Bakuáa i J. Smoluk-Sikorska. Z badaĔ wynika, Īe pomidory, ogórki
kiszone oraz papryka czerwona charakteryzowaáy siĊ najwyĪszymi cenami za
1 kg produktu wĞród badanych warzyw, odpowiednio 13,41 zá/kg, 12,90 zá/kg
oraz 11,70 zá/kg. Z kolei wĞród owoców zanotowano najwyĪsze ceny dla owoców
cytrusowych – w przedziale od 15,44 do 19,15 zá/kg. RóĪnice cenowe w porównaniu z konwencjonalnymi produktami byáy wysokie i dla warzyw wyniosáy od
34,3% (saáata/szt.) do 323,9% (cebula/kg), a dla owoców – od 58,5% (gruszki/kg)
do 189,0% (mandarynki/kg). ĝrednio dla wszystkich wybranych owoców i warzyw Ğrednia róĪnica cenowa wynosiáa 161%29.
W IERiGĩ-PIB podjĊto po raz pierwszy badanie dotyczące analizy poziomu cen ĪywnoĞci ekologicznej. W 2013 roku w miesiącach od marca do
wrzeĞnia przeprowadzono regularny, comiesiĊczny spis cen produktów ekologicznych i produktów konwencjonalnych w trzech specjalistycznych e-sklepach
z ĪywnoĞcią ekologiczną i w szeĞciu e-sklepach z ĪywnoĞcią konwencjonalną.
Zbadano ceny ponad 60 produktów ĪywnoĞciowych w obrĊbie szeĞciu grup:
produkty zboĪowe, mleko i przetwory mleczne, miĊso i przetwory miĊsne, warzywa, owoce i soki.
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W badanym okresie dla wszystkich porównywanych ekologicznych produktów ceny byáy wyĪsze wiĊcej niĪ jeden raz w stosunku do ich odpowiedników konwencjonalnych. W przypadku mleka i produktów mlecznych róĪnica
wzrastaáa wraz ze stopniem przetworzenia produktu. NajwyĪsze róĪnice wystĊpowaáy dla takich produktów ĪywnoĞciowych, jak mąka pszenna, mleko krowie
UHT, mleko krowie ĞwieĪe, Ğmietana 18%, jogurt naturalny, jogurt truskawkowy, miĊso mielone wieprzowe, szynka wieprzowa, cebula, buraki, kapusta biaáa,
saáata masáowa, saáata lodowa, seler, papryka, jabáka, sok jabákowy, pomaraĔcze
oraz sok pomaraĔczowy. Ponadto, w czasie zbierania danych przez okres siedmiu miesiĊcy ceny poszczególnych produktów ĪywnoĞciowych (ekologicznych
i konwencjonalnych) ulegaáy zmianie, w szczególnoĞci w odniesieniu do ĞwieĪych owoców i warzyw, co jest związane z sezonowoĞcią upraw.
Z badaĔ prowadzonych w Polsce wynika, Īe cena jest waĪnym czynnikiem
ksztaátującym zachowania konsumpcyjne. Blisko poáowa badanych osób deklarowaáa chĊü zapáacenia wyĪszej ceny za ekologiczne produkty. Najliczniejsza
grupa konsumentów (72%) jest gotowa zapáaciü 10% wiĊcej niĪ za konwencjonalne produkty, zaĞ 20% konsumentów – nawet 25% wiĊcej30. JednakĪe, chĊü
zapáaty wyĪszej ceny nie spotyka siĊ z cenami, które aktualnie panują na rynku
ekologicznych produktów i dla okoáo 50% polskich konsumentów ĪywnoĞü ekologiczna jest zbyt droga31. Wedáug badaĔ przeprowadzonych przez TNS Polska
w 2012 r. 4% konsumentów regularnie kupuje ĪywnoĞü ekologiczną, 26% konsumentów kupuje sporadycznie, aczkolwiek chcieliby to robiü czĊĞciej. Czynnikiem ograniczającym zakup ĪywnoĞci ekologicznej jest cena.
Ch.S. Brennan i V. Kuri zbadali za pomocą testów obejmujących seriĊ
paneli konsumenckich i ocenĊ sensoryczną relacje miĊdzy ĞwiadomoĞcią konsumentów, cenami ĪywnoĞci ekologicznej i ich postrzeganą jakoĞcią32. Osiemdziesiąt procent panelistów stwierdziáo, Īe ekologiczne produkty są zbyt drogie,
ale byliby skáonni je kupiü, gdyby byáy taĔsze. Badania wykazaáy, Īe wiĊkszoĞü
badanych osób nie zmieniáaby swoich preferencji, gdyby dokonywali oni wyboru produktów na podstawie cech sensorycznych. Ma to waĪne konsekwencje,
wskazując, Īe nie tylko cena, ale takĪe jakoĞü sensoryczna ĪywnoĞci ekologicz
30
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nej musi byü uwzglĊdniona w celu utrzymania powtarzających siĊ zakupów
przez wiĊkszoĞü konsumentów.
W ramach projektu badawczego QLIF (QualityLowInputModel) dokonano podziaáu okazjonalnych konsumentów ĪywnoĞci ekologicznej w odniesieniu
do ich preferencji dla produktów: ekologicznych, konwencjonalnych i konwencjonalnych-plus (np. konwencjonalne produkty ze specyficzną cechą, która dotyczy takĪe produktów ekologicznych). WystĊpujące róĪnice miĊdzy grupami
konsumentów analizowano w stosunku do ich wraĪliwoĞci cenowej i postaw
wobec ĪywnoĞci. Zidentyfikowano dwie grupy okazjonalnych konsumentów
ĪywnoĞci ekologicznej. Konsumentów w grupie pierwszej charakteryzowaáa
silna preferencja wobec ekologicznych produktów i byli mniej wraĪliwi na ich
cenĊ. Ponadto, konsumenci w tej grupie wykazali istotnie wyĪszy poziom zrozumienia z wiĊkszoĞcią badanych czynników postawy niĪ konsumenci z grupy
drugiej. Grupa druga skáadaáa siĊ z konsumentów, którzy byli znacznie bardziej
wraĪliwi na cenĊ i preferowali konwencjonalne i konwencjonalne-plus produkty
niĪ ekologiczne produkty. àącznie atrybuty jakoĞci w badaniach stanowią obiecujące narzĊdzie marketingowe dla sprzedawców ĪywnoĞci do róĪnicowania
i zdobywania informacji na temat zarówno ekologicznych produktów, jak
i konwencjonalnych produktów. WraĪliwoĞü cenowa u czĊĞci okazyjnych konsumentów ĪywnoĞci ekologicznej sugeruje, Īe postrzegany stosunek ceny do
jakoĞci ekologicznych produktów musi byü zwiĊkszony i objawiaü siĊ poprzez
ukierunkowane strategie cenowe i strategie informacyjne na temat danego produktu. JeĞli to nie nastąpi to moĪliwe jest, iĪ taĔsze odpowiedniki ĪywnoĞci ekologicznej w postaci ĪywnoĞci konwencjonalnej-plus mogą byü preferowane
przez czĊĞü okazjonalnych konsumentów ĪywnoĞci ekologicznej33.
5. PrzyszáoĞü rynku ĪywnoĞci ekologicznej
Zanoli R. i inni przeprowadzili analizĊ moĪliwych scenariuszy rozwoju
rynku ĪywnoĞci ekologicznej w Europie do 2015 roku34. Analiza ta miaáa na celu uzyskanie informacji, które mogáyby posáuĪyü paĔstwowym organom i aktorom odpowiedzialnym za zapewnienie ram w procesie podejmowania decyzji.
Na podstawie analizy eksperci wybrali dwa klastry „Globalne warunki spoáeczno-ekonomiczne i dostĊpnoĞü zasobów” oraz „WzglĊdna konkurencyjnoĞü rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego”, które stanowiáy siatkĊ odniesienia do
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tego, co jest najbardziej niepewne i jest najistotniejszym czynnikiem wpáywającym na system rolnictwa ekologicznego. Na podstawie tych dwóch klastrów
okreĞlono cztery przeciwstawne scenariusze (rys. I.3).



Rys. I.3. Gáówne scenariusze rozwoju rynku ĪywnoĞci ekologicznej

ħródáo: Opracowano na podstawie [Zanoli R. et al., 2012].

Scenariusz „Stabilny rozwój” zakáada, Īe decydenci mądrze zarządzają
obecnym kryzysem gospodarczym oraz stosują odpowiednią politykĊ fiskalną
i monetarną, aby szybko podnieĞü siĊ z recesji. Gáównym efektem tego scenariusza na sektor produkcji ekologicznej jest szczególnie widoczny od strony cenowej. Zakáada siĊ znaczny wzrost ogólnego poziomu cen, szczególnie w sektorze spoĪywczym, wáączając ceny ĪywnoĞci ekologicznej. Niemniej jednak róĪnica w cenie miĊdzy ĪywnoĞcią ekologiczną i ĪywnoĞcią konwencjonalną powinna zostaü zmniejszona. Ceny ĪywnoĞci ekologicznej rosną wolniej ze wzglĊdu na publiczne i prywatne inwestycje w sektorze produkcji ekologicznej, pozytywną politykĊ Ğrodowiskową oraz zmianĊ cen nakáadów, które sprzyjają produkcji ekologicznej.
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Scenariusz „Wzrost napĊdzany przez politykĊ” zakáada silny wzrost cen
surowców i ogólnych trudnoĞci ekonomicznych prowadzący do wystĊpowania
skandali ĪywnoĞciowych (gáównie związanych z zafaászowaniem ĪywnoĞci)
oraz wzrostu cen produktów ĪywnoĞciowych powyĪej krytycznych dla coraz
wiĊkszej liczby konsumentów. W tej sytuacji, interwencja rządu na arenie gospodarczej jest wzmocniona i sektor rolny nie jest wyjątkiem. W związku z tym,
polityka rolna nadal ma istotny wpáyw, powodując zwiĊkszenie badaĔ publicznych i rozwoju oraz zwiĊkszenie wsparcia finansowego i wyĪszych dopáat dla
rolnictwa ekologicznego.
W scenariuszu „Uprzemysáowienie rolnictwa” krytyczne warunki gospodarcze i zmniejszenie dochodów silnie wpáywa na zmniejszenie udziaáu produktów luksusowych, w tym ĪywnoĞci ekologicznej. Z perspektywy rynku ĪywnoĞci ma miejsce akceptacja ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie (GMO), poniewaĪ jest ona traktowana jako swego rodzaju warunek konieczny do produkcji
taniej ĪywnoĞci. A zatem nastĊpuje spadek sprzedaĪy ĪywnoĞci ekologicznej,
a jej udziaá w rynku ĪywnoĞci zmniejsza siĊ do marginalnego poziomu. Biorąc
pod uwagĊ ogólną akceptacjĊ genetycznie zmodyfikowanych produktów ĪywnoĞciowych, koszty produkcji w gospodarstwach ekologicznych wzrosną ze
wzglĊdu na wysokie ryzyko zanieczyszczenia. Tylko konsumenci o wysokich
dochodach bĊdą mogli pozwoliü sobie na zakup ĪywnoĞci ekologicznej.
W scenariuszu „Techniczne zrównowaĪenie” technologia jest kluczowym
czynnikiem i wystĊpuje wiĊksza akceptacja europejskiego konsumenta związana
z wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Innowacje technologiczne są postrzegane jako szansa do pogodzenia produktywnoĞci z ochroną
Ğrodowiska. Produkty konwencjonalne stają siĊ substytutem dla produktów ekologicznych ze wzglĊdu na nowe ulepszenia technologiczne w rolnictwie. Ochrona Ğrodowiska nie jest juĪ specyficzną przewagą konkurencyjną dla rolnictwa
ekologicznego. W konsekwencji rentownoĞü rolnictwa ekologicznego jest ograniczona ze wzglĊdu na znacznie wyĪsze koszty produkcji oraz wzrost cen, które
sprawiają, Īe produkty ekologiczne są atrakcyjne tylko na rynkach niszowych.
Podsumowując scenariusze rozwoju rynku ĪywnoĞci ekologicznej trzeba
wziąü pod uwagĊ: (1) zasady rolnictwa ekologicznego, wspólnej polityki rolnej
i polityki gospodarczej, (2) cykl koniunkturalny, (3) stosunek konsumentów do
rolnictwa ekologicznego i produktów ekologicznych oraz (4) ceny ĪywnoĞci.
Z badaĔ OECD nad zachowaniem gospodarstw domowych wzglĊdem
Ğrodowiska wynika, Īe na wzrost zakupu i konsumpcji ĪywnoĞci ekologicznej
mogáaby wpáynąü niĪsza cena oraz wiĊksze zaufanie do certyfikacji i oznakowania ekologicznych produktów. PrzystĊpnoĞü cenowa ĪywnoĞci ekologicznej
jest gáównym problemem dla gospodarstw domowych wykazujących najniĪszy
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dochód oraz dla osób w wieku od 18 do 24 lat. To, Īe ĪywnoĞü ekologiczna jest
postrzegana jako „za droga” nie wynika tylko z problemu jej przystĊpnoĞci cenowej, ale takĪe w niektórych przypadkach moĪe byü wynikiem braku wiedzy
na temat ekologicznych produktów. Brak jest zrozumienia, dlaczego ĪywnoĞü
ekologiczna jest droĪsza od ĪywnoĞci konwencjonalnej35.
Badanie przeprowadzone przez L. Zepeda i D. Deal wskazują, Īe osoby
zakupujące ĪywnoĞü ekologiczną czy lokalną są umotywowane wyznawanymi
wartoĞciami, przekonaniami oraz normami, które ksztaátują ich postawy. Zidentyfikowali oni istotnoĞü posiadanej wiedzy w ksztaátowaniu postaw oraz poszukiwaniu informacji w ksztaátowaniu tej wiedzy. Autorzy badania podkreĞlają
znaczenie nawyków, szczególnie tych wypracowanych we wczesnym okresie
Īycia oraz kontekstu w oddziaáywaniu na ich proces podejmowania decyzji zakupu. Dlatego waĪna jest edukacja oraz promocja ĪywnoĞci ekologicznej, jako
czynniki wpáywające na wybór i zakup tejĪe ĪywnoĞci36.
W Polsce, na poziomie krajowym jednostką odpowiedzialną za promocjĊ
ĪywnoĞci ekologicznej jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW),
które m.in. od paĨdziernika 2012 roku prowadzi ogólnopolską kampaniĊ promocyjno-informacyjną „ĩYWNOĝû EKOLOGICZNA gwarancją dobrego smaku”.
Mimo kampanii prowadzonych przez MRiRW wiedza polskiego spoáeczeĔstwa
na temat rolnictwa ekologicznego oraz ĪywnoĞci ekologicznej jest niska. Z badaĔprzeprowadzonych przez TNS Polska w 2012 roku, dotyczących ĞwiadomoĞci i zachowaĔ ekologicznych mieszkaĔców Polski wynika, Īe tylko 27% respondentów rozpoznawaáo znak „Produkcja ekologiczna (UE)”37. Odsetek badanych rozpoznających znak unijny jest ponad dwukrotnie wyĪszy niĪ w badaniach Eurobarometru, gdzie tylko 12% Polaków rozpoznawaáa znak, a Ğrednia
Unijna wynosiáa 24%38.

35

Pierwsze badanie zostaáo przeprowadzone w 2008 roku, a druga jego edycja – w 2011 roku
i opieraáa siĊ na odpowiedziach otrzymanych z ponad 12 000 gospodarstw domowych.
W badaniach udziaá wziĊáy gospodarstwa domowe z 11 paĔstw: Australii, Chile, Francji,
Hiszpanii, Holandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Poáudniowej, Szwajcarii i Szwecji. Badanie pozwala na lepsze zrozumienie zachowaĔ gospodarstw domowych wzglĊdem Ğrodowiska w piĊciu kluczowych obszarach: wykorzystania energii, wykorzystania wody, wyboru
transportu, konsumpcji ĪywnoĞci oraz produkcji odpadów i recyklingu [K. Millock, C. Nauges (2013), Household behaviour and food consumption [in:] Greening Household Behaviour.
Overview from the 2011 Survey, OECD Studies on Environmental Policy and Household Behaviour, OECD Publishing, p. 3, pp. 83-218].
36
L. Zepeda, D. Deal (2009), Organic and local food consumer behaviour: Alphabet Theory,
“International Journal of Consumer Studies”, 33, pp. 697-705.
37
TNS Polska, Ministerstwo ĝrodowiska (2012), Badanie ĞwiadomoĞci i zachowaĔ ekologicznych mieszkaĔców Polski, Warszawa.
38
European Commission (2012), Special Eurobarometer 389 „Europeans’ attitudes towards
food security, food quality and the countryside”. Report, TNS Opinion&Social, Brussels.
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Jedną z form promocji rozwoju rolnictwa ekologicznego i tym samym
produkcji ĪywnoĞci ekologicznej oraz uáatwienia nawiązania wspóápracy w sektorze produkcji ĪywnoĞci ekologicznej na arenie miĊdzynarodowej są targi
BIOFACH. Organizowane są one od 1990 r. w Norymberdze. Targi te gromadzą
przedstawicieli branĪy produktów ekologicznych, podczas których nastĊpuje
wymiana doĞwiadczeĔ producentów, przetwórców i ekspertów z caáego Ğwiata.
W Polsce, aĪeby rynek ĪywnoĞci ekologicznej rozwijaá siĊ, powstają inicjatywy zrzeszające firmy oraz instytucje dziaáające na rzecz promowania i rozwoju ĪywnoĞci ekologicznej. Na przykáad na terenie Polski Wschodniej powstaáa w 2010 roku ponadregionalna platforma wspóápracy – Klaster Dolina Ekologicznej ĩywnoĞci39,40. WpáynĊáo to m.in. na powstanie silnych powiązaĔ kooperacyjnych wewnątrz klastra oraz poprawĊ wskaĨników ekonomicznych oraz
wzrost skali produkcji firm wchodzących w skáad klastra.


39

Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek Ğwiadczących usáugi, zakáadów dziaáających w pokrewnych sektorach
oraz związanych z nimi instytucji, np. uniwersytetów, jednostek badawczych i normalizacyjnych oraz stowarzyszeĔ branĪowych.
40
http://www.dolinaeko.pl/news/627,podsumowanie_projektu_dolina_ekologicznej_zywnosci.
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II
JAKOĝû ĩYWNOĝCI EKOLOGICZNEJ
W komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. jednym z elementów ma byü polityka wobec jakoĞci produktów
rolnych, która bĊdzie prowadziü do dostĊpnoĞci zróĪnicowanej ĪywnoĞci wysokiej jakoĞci41. ĩywnoĞü ta ma byü produkowana w sposób zrównowaĪony zgodnie z wymogami w zakresie ochrony Ğrodowiska, zasobów wodnych, zdrowia
i dobrostanu zwierząt, zdrowia roĞlin oraz zdrowia publicznego. Do ĪywnoĞci
wysokiej jakoĞci zalicza siĊ ekologiczne produkty, a takĪe produkty o chronionej nazwie pochodzenia i gwarantowanych tradycyjnych specjalnoĞci, których
rynek stale roĞnie. Oprócz popytu na produkty lokalne wystĊpuje stale rosnący
popyt na produkty bardzo dobrej jakoĞci, speániające wysokie standardy bezpieczeĔstwa, normy Ğrodowiskowe i normy w zakresie dobrostanu zwierząt.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych jest gáównym
aktem prawnym, którego celem jest tworzenie zrównowaĪonego systemu zarządzania rolnictwem, którego wartoĞcią dodaną są produkty wysokiej jakoĞci. Produkty te obejmują szeroką gamĊ produktów spoĪywczych i innych produktów
rolnych, zaspokajających zapotrzebowanie klientów na towary produkowane
przy wykorzystaniu procesów niestanowiących zagroĪenia dla Ğrodowiska,
zdrowia ludzi, zdrowia roĞlin ani dla zdrowia i dobrostanu zwierząt42. Wysoka
jakoĞü ĪywnoĞci ekologicznej zaleĪy od wysokiej jakoĞci surowca ekologicznego uĪytego do produkcji oraz od zastosowanych technologii przetwarzania,
przechowywania i dystrybucji. Zapewnieniem wysokiej jakoĞci oraz tego, Īe
produkty pochodzą z rolnictwa ekologicznego, zostaáy wyprodukowane zgodnie
z przyjĊtymi zasadami rolnictwa ekologicznego jest certyfikacja, której rezultatem jest moĪliwoĞü oznaczania produktów logiem unijnym, a takĪe stosowanie
terminów ekologiczny, biologiczny i organiczny.
Mimo Īe standardy odnoĞnie rolnictwa ekologicznego są powszechne
i áatwe do zdefiniowania, to patrząc na wynik tejĪe produkcji, tym samym jakoĞü produktu finalnego, jest on znacznie trudniejszy do okreĞlenia. WĞród konsumentów istnieje powszechne przekonanie, Īe ĪywnoĞü ekologiczną charakte
41

Komisja Europejska (2010), WPR do 2020 r.: sprostaü wyzwaniom przyszáoĞci związanym
z ĪywnoĞcią, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, Komunikat Komisji do
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoáecznego i Komitetu Regionów, 672 wersja ostateczna, Bruksela.
42
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
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ryzuje wyĪsza jakoĞü niĪ ĪywnoĞü konwencjonalną oraz Īe zapewnia ona dodatkową wartoĞü dodaną wzglĊdem wpáywu na zdrowie w stosunku do ĪywnoĞci
wyprodukowanej konwencjonalnymi metodami. ZagroĪenia zdrowotne związane z ĪywnoĞcią w ciągu ostatnich 20 lat zwiĊkszyáy obawy konsumenta odnoĞnie jakoĞci ĪywnoĞci, a w szczególnoĞci bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci. WpáynĊáo
to na zmiany we wzorcach zakupów konsumenckich. Liczne badania wykazują,
Īe konsumenci postrzegają produkty ekologiczne jako mniej szkodliwe dla Ğrodowiska i zawierające mniej zanieczyszczeĔ chemicznych, ale ich reakcje na
jakoĞü ĪywnoĞci ekologicznej nie są zbyt dobrze znane. Uznaje siĊ powszechnie,
Īe akceptacja konsumentów ĪywnoĞci zaleĪy gáównie od ich postrzegania zmysáowego, zaĞ wybór – od stosunku jakoĞci do ceny. Czynniki etyczne (dobrostan
zwierząt, ochrona Ğrodowiska), waĪne w pewnych przypadkach, mogą byü jednak zawyĪane. Ponadto kaĪda ĪywnoĞü, czy to wyprodukowana metodami ekologicznymi czy konwencjonalnymi, musi speániaü wymagania jakoĞciowe
uwzglĊdnione w ramach prawa ĪywnoĞciowego Unii Europejskiej.
1. Portret konsumenta ĪywnoĞci ekologicznej
Na podstawie badaĔ Eurobarometru z 2010 roku prawie poáowa mieszkaĔców krajów wspólnotowych – 48% (w Polsce – 53%) obawia siĊ pogorszenia zdrowia spowodowanego spoĪywaną ĪywnoĞcią43. Niepokój jest związany
z kwestiami dotyczącymi m.in.:
 pozostaáoĞci pestycydów w owocach, warzywach lub zboĪach,
 pozostaáoĞci antybiotyków lub hormonów w miĊsie,
 jakoĞci i ĞwieĪoĞci ĪywnoĞci,
 stosowania dodatków do ĪywnoĞci (barwników, konserwantów),
 wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
 dobrostanu zwierząt hodowlanych44.
Z badania opinii publicznej paĔstw czáonkowskich dotyczącego bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, jakoĞci ĪywnoĞci, rolnictwa i wsi, przeprowadzonego
w 2012 roku wynika, Īe zdecydowana wiĊkszoĞü obywateli Unii Europejskiej
uwaĪa, Īe jakoĞü (96%, a w Polsce – 95%) i cena (91%, a w Polsce – 94%) są
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Eurobarometr to realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej miĊdzynarodowy projekt
regularnego badania opinii publicznej. Od 1973 r. Komisja Europejska monitoruje ewolucjĊ
opinii publicznej w paĔstwach czáonkowskich. Pomaga to w przygotowaniu tekstów, podejmowaniu decyzji i oceny pracy. Badania i sondaĪe związane są z zagadnieniami dotyczącymi
obywateli wspólnoty, np. rozszerzenia Unii Europejskiej, sytuacji spoáecznej, zdrowia, kultury, technologii informatycznych, ochrony Ğrodowiska oraz kwestiami związanymi z rolnictwem i ĪywnoĞcią. Wyniki badaĔ i raporty są ogólnodostĊpne.
44
European Commission (2010), Special Eurobarometer 354 „Food-related risks”. Report,
TNS Opinion & Social, Brussels.
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dla nich bardzo waĪne i doĞü waĪne przy zakupie ĪywnoĞci (wykres II.1). JakoĞü, cena i pochodzenie geograficzne są uwaĪane za istotne w wiĊkszoĞci paĔstw czáonkowskich, a cena jest szczególnie waĪna dla tych obywateli, którzy
mają problemy z opáatami za media45.
Wykres II.1. Procentowy udziaá odpowiedzi na pytanie
Kupując ĪywnoĞü, jak waĪne są dla Ciebie nastĊpujące kwestie?

ħródáo: Opracowano na podstawie [European Commission, 2012, p. 16, pp. T13-T20].

Dwie trzecie obywateli UE (67%) przed zakupem produktów ĪywnoĞciowych zadeklarowaáo, Īe czasami lub zawsze sprawdza, czy na opakowaniu zawarte są informacje lub logo, które wskazują, Īe ĪywnoĞü posiada specyficzne
wáaĞciwoĞci (wykres II.2). Jednak tylko jedna piąta badanych (22%) twierdzi, Īe
zawsze sprawdza etykiety, podczas gdy jedna trzecia nigdy tego nie robi. Porównując wyniki miĊdzy krajami naleĪącymi do Unii Europejskiej zauwaĪono
róĪnice w odpowiedziach. NajwiĊkszy odsetek respondentów, którzy zawsze
sprawdzają etykietĊ pod wzglĊdem charakterystycznych wáaĞciwoĞci mieszka
we Wáoszech (35%), na Malcie (34%) i w Rumunii (33%), zaĞ w Polsce i Portugalii ponad poáowa respondentów twierdzi, Īe nie robi tego wcale.

45

European Commission (2012), Special Eurobarometer 389 „Europeans’ attitudes…, jw.
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Wykres II.2. Procentowy udziaá odpowiedzi na pytanie
Kiedy kupując ĪywnoĞü, sprawdzasz czy produkt zawiera logo jakoĞciowe,
które zapewnia, Īe ĪywnoĞü posiada specyficzne wáasnoĞci?

ħródáo: Opracowano na podstawie [European Commission, 2012, p. 25].

Poziom zaufania do produktów ekologicznych wĞród europejskich konsumentów jest wysoki. Prawie trzy czwarte wszystkich respondentów – 71%
(80% w Polsce) przyznaáo, Īe mają peáne zaufanie do ekologicznych produktów.
Niemal jedna na piĊü ankietowanych osób (18%) nie wierzy w ekologiczne produkty. Mimo wysokiego poziomu zaufania do ekologicznych produktów tylko
24% obywateli Unii Europejskiej rozpoznaje unijny znak rolnictwa ekologicznego (wykres II.3). NajwiĊksza rozpoznawalnoĞü wystĊpuje w Danii, we Francji, w Luksemburgu i Austrii, czyli w krajach o rozwiniĊtym rynku ĪywnoĞci
ekologicznej, zaĞ najniĪsza – w Rumunii, Polsce, Buágarii i Estonii.
Z publicznych konsultacji przeprowadzonych przez KomisjĊ Europejską
w sprawie przeglądu europejskiej polityki w zakresie rolnictwa ekologicznego
wynika, Īe wiĊkszoĞü obywateli Unii Europejskiej – 83% regularnie spoĪywa
ekologiczne produkty, zaĞ 15% – spoĪywa je okazjonalnie46.


46

European Commission (2013), Report on the results of the public consultation on the review of the EU policy on organic agriculture conducted by the directorate general for agriculture and rural development (15 January-10 April 2013), Brussels, p. 12.
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Wykres II.3. RozpoznawalnoĞü unijnego znaku rolnictwa ekologicznego
w krajach Unii Europejskiej

ħródáo: Opracowano na podstawie [European Commission, 2012, p. 29].

Respondenci zostali poproszeni takĪe o wskazanie motywów do zakupu
i spoĪycia ekologicznych produktów (wykres II.4). Ponad 80% wszystkich ankietowanych obywateli stwierdziáo, Īe najwaĪniejszym motywem skáaniającym
do zakupu i konsumpcji ekologicznych produktów są obawy o Ğrodowisko naturalne (83%), czystoĞü tych produktów w odniesieniu do GMO (81%) oraz pozostaáoĞci pestycydów (80%). Znaczna liczba respondentów kupuje produkty ekologiczne ze wzglĊdu na przekonanie, iĪ wspierają produkty sezonowe i lokalne
(78%) oraz system rolnictwa ekologicznego jest bardziej zrównowaĪony niĪ
system rolnictwa konwencjonalnego (74%). Okoáo 63% ankietowanych obywateli odpowiedziaáo, Īe ĪywnoĞü ekologiczna jest zdrowsza niĪ ich konwencjonalne odpowiedniki. 55% wszystkich badanych podkreĞliáa, Īe są zmotywowani,
aby kupowaü produkty ekologiczne, poniewaĪ system produkcji szanuje dobrostan zwierząt. 47% ankietowanych ma przekonanie, Īe ekologiczne produkty
cechuje wyĪsza jakoĞü, zaĞ 43% uwaĪa, Īe ekologiczne produkty są smaczniejsze niĪ konwencjonalne produkty.
Podobnych odpowiedzi, jak dla ogóáu badanych, udzielili respondenci,
którzy spoĪywają regularnie ekologiczne produkty. Dla respondentów kupujących i spoĪywających ekologiczne produkty okazjonalnie struktura odpowiedzi
nieznacznie siĊ róĪniáa. Dla tej grupy badanych najistotniejszymi motywami,
które wpáywają na zakup i spoĪycie ĪywnoĞci ekologicznej są: chĊü spoĪywania
sezonowych i lokalnych produktów (68%), obawa o Ğrodowisko (64%) oraz
unikanie produktów zawierających pozostaáoĞci pestycydów (60%).
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Wykres II.4. Procentowy udziaá odpowiedzi obywateli Unii Europejskiej
na motywy stojące za konsumpcją ekologicznych produktów
z uwzglĊdnieniem regularnoĞci spoĪycia tych produktów

ħródáo: Opracowano na podstawie [European Commission, 2013, pp. 13-14].

2. JakoĞü ĪywnoĞci konwencjonalnej i ekologicznej
JakoĞü ĪywnoĞci w odniesieniu do produktów ĪywnoĞciowych skáada siĊ
z trzech gáównych skáadowych:
 jakoĞci zdrowotnej ĪywnoĞci (bezpieczeĔstwo produktu i jego wartoĞü
odĪywcza);
 atrakcyjnoĞci sensorycznej (wygląd zewnĊtrzny, smak, zapach, konsystencja, obraz struktury, smakowitoĞü);
 dyspozycyjnoĞci (rozpoznawalnoĞü gatunkowa, wielkoĞü jednostkowa,
trwaáoĞü, áatwoĞü przygotowania)47.

47

T. Sikora (2010), Podstawowe uwarunkowania zapewnienia jakoĞci ĪywnoĞci [w:] Zarządzanie bezpieczeĔstwem ĪywnoĞci. Teoria i praktyka, D. KoáoĪyn-Krajewska, T. Sikora, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
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Kwestie dotyczące jakoĞci ĪywnoĞci, w tym zdefiniowanie pojĊcia i jej
skáadowych oraz spojrzenia z róĪnych perspektyw zostaáy poddane dyskusji we
wczeĞniejszych publikacjach48,49,50,51,52.
Z konwencjonalnego punktu widzenia, jakoĞü ĪywnoĞci odnosząca siĊ do
wszystkich produktów ĪywnoĞciowych oparta jest na wáaĞciwoĞciach zewnĊtrznych, odĪywczych i sensorycznych, i jest mocno kierowana przez przedsiĊbiorców i trendy. Poza smakowitoĞcią i dojrzaáoĞcią, konsumenci oczekują, aĪeby
ekologiczne produkty charakteryzowaáy takie wáaĞciwoĞci, jak „witalnoĞü”
i „spójnoĞü”, czyli wáaĞciwoĞci, które nie są áatwe do zdefiniowania.
Na jakoĞü ĪywnoĞci skáadają siĊ takĪe charakterystyczne cechy determinujące jej wartoĞü bądĨ akceptowalnoĞü okreĞlona przez konsumenta, który
opierając siĊ na wáasnych doĞwiadczeniach i subiektywnej opinii sam ustala kryteria dotyczące jakoĞci ĪywnoĞci oraz preferencji w wyborze produktów. Wymagania konsumenta i akceptacja jakoĞci ĪywnoĞci ksztaátują siĊ pod wpáywem
róĪnorodnych czynników kulturowych, spoáecznych, ekonomicznych, psychologicznych i fizjologicznych. Wiele tych czynników oddziaáuje na siebie wzajemnie, a związane z nimi oczekiwania bywają sprzeczne53.
JakoĞü ĪywnoĞci z punktu widzenia konsumenta, K. Brunsø i inni oraz
K.G. Grunert i inni podzielili wedáug czterech gáównych wyróĪników, które są
uniwersalne dla krajów zachodnich: smak i wygląd, zdrowie, wygoda oraz produkcja i przetwarzanie54,55 (rys. II.1).
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Rys. I.1. JakoĞü ĪywnoĞci z perspektywy konsumenta

ħródáo: Opracowno na podstawie [K. Brunsø et al., 2002].

Smak i wygląd dla konsumentów są gáównymi cechami charakteryzującymi jakoĞü ĪywnoĞci. W badaniach konsumenckich przeprowadzonych przez
H. Torjusen i innych w regionie poáudniowej Norwegii wykonano analizĊ wieloczynnikową, która wykazaáa, Īe tradycyjne aspekty jakoĞci ĪywnoĞci, takie jak
ĞwieĪoĞü i smak, zwane „cechami obserwacji”, byáy waĪne dla wszystkich konsumentów (70% respondentów oceniáo je jako bardzo waĪny aspekt). Ponadto ci,
którzy kupili ĪywnoĞci ekologiczną byli bardziej zainteresowani etycznymi, Ğrodowiskowymi i zdrowotnymi problemami o nazwie „cechy refleksji”56.
W ostatnich latach wzrosáo zainteresowanie innymi atrybutami jakoĞci
ĪywnoĞci. Na przykáad utrzymanie zdrowia – dobrostanu jest cechą, która staáa
siĊ bardzo waĪna dla wielu konsumentów, tak samo jak smak. Rosnąca ĞwiadomoĞü na temat wáaĞciwego odĪywiania siĊ sprawia, iĪ konsument siĊga po produkty ĪywnoĞciowe, które mogą mu pomóc w utrzymaniu prawidáowego stanu
zdrowia. To samo dotyczy bezpieczeĔstwa zdrowotnego produktu, na które
obecnie konsument jest bardzo wyczulony. Jednak trzeba pamiĊtaü, Īe bardzo
czĊsto ĪywnoĞü ekologiczna nazywana jest potocznie „zdrową ĪywnoĞcią”, co
jest wprowadzaniem konsumenta w báąd. Wedáug prawa ĪywnoĞciowego do ob
56

H. Torjusen, G. Lieblein, M. Wandel et al. (2001), Food system orientation and quality
perception among consumers and producers of organic food in Hedmark County, Norway,
“Food Quality and Preference”, 12(3), pp. 207-216.
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rotu moĪe trafiü ĪywnoĞü bezpieczna, niezagraĪająca Īyciu i zdrowiu konsumenta, czyli takĪe ĪywnoĞü konwencjonalna. W nieobowiązujących juĪ polskich
przepisach regulujących znakowanie produktów ĪywnoĞciowych wystĊpowaá
zapis, Īe znakowanie nie moĪe wprowadzaü w báąd, sugerowaü ani zawieraü takich okreĞleĔ jak zdrowy i bezpieczny57.
Tabela II.1. PostĊpowanie konsumentów w wyborze ĪywnoĞci:
Jak waĪne są nastĊpujące aspekty dla Ciebie?
(procent wszystkich respondentów, n = 286)
WyróǏniki

Bardzo
waǏne

Raczej
waǏne

Minimalnie
Brak
NiewaǏne
waǏne
odpowiedzi

_wieǏoƑđ

79

18

1

0

3

Smak

75

22

1

0

2

Brakzastosowaniaorganizmów
genetyczniezmodyfikowanych

63

22

8

4

4

Brakszkodliwychsubstancjinazdrowie

61

23

10

1

5

OkresprzydatnoƑci

54

39

4

0

3

NajniǏszaliczbadodatkówdoǏywnoƑci

46

37

12

2

3

SkųadnikiodǏywcze

36

47

11

2

4

MoǏliwienajmniejprzetworzona
ǏywnoƑđ

28

38

24

5

5

ProdukcjabezpiecznadlaƑrodowiska

26

47

19

2

6

DobrostanzwierzČt

26

35

23

8

8

Wygodneprzygotowanie

22

42

28

5

4

Wzglħdyetyczneipolityczne

18

35

27

9

12

WidoczneatrybutyjakoƑciowe

16

43

28

6

7

ħródáo: Opracowano na podstawie [H. Torjusen et al., 2001].
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Wzrost zainteresowania ĪywnoĞcią ekologiczną związany jest takĪe ze
sposobem produkcji i przetwarzania ĪywnoĞci obejmujących produkcjĊ i wytwarzanie produktów w systemie ekologicznym, produkcjĊ i przetwarzanie bez zastosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), dobrostanem
zwierząt i naturalnoĞü.
Przepisy unijne dotyczące produkcji ekologicznej, káadą gáównie nacisk
na praktyczną agronomiĊ i są bardzo ograniczone w stosunku do przetwórstwa.
Istnieją jedynie ograniczenia w zakresie dodatków do ĪywnoĞci i Ğrodków pomocniczych stosowanych w przetwórstwie, ale brak jest zaleceĔ dotyczących
wykorzystywanych technik przetwarzania. Regulacje prawne dla przetwórstwa
ekologicznego w odniesieniu do bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci zabraniają:
 stosowania wiĊcej niĪ 5% skáadników nieekologicznych,
 napromieniowywania ĪywnoĞci,
 stosowania Ğrodków barwiących i sáodzących,
 stosowania dodatków syntetycznych,
 stosowania Ğrodków zapachowych do produktów zwierzĊcych oraz sztucznych Ğrodków zapachowych w produkcji przetworów warzywnych,
 stosowania GMO,
 stosowania syntetycznych kwasów táuszczowych typu trans58.
ĩycie w ciągáym poĞpiechu prowadzi do tego, iĪ konsument szuka produktów, które pozwolą mu zaoszczĊdziü czas przy przygotowaniu posiáku i póĨniejszej konsumpcji. W rozwijającym siĊ rynku ĪywnoĞci ekologicznej coraz
wiĊcej moĪna znaleĨü produktów, które są wysoce przetworzone59. NaleĪą one
do kategorii ĪywnoĞci wygodnej i są to takie produkty, jak mroĪona pizza, gotowe do spoĪycia produkty (páatki Ğniadaniowe, zupa). Popyt na tego typu produkty jest związany ze zmianą trybu Īycia wĞród konsumentów kupujących
ĪywnoĞü ekologiczną60. W filozofii ekologicznej, przypuszcza siĊ, Īe wpáyw
intensywnego przetwarzania, który jest potrzebny aby uzyskaü wyĪej wymienione produkty, moĪe zagraĪaü jakoĞci produktu.
Cechy jakoĞci ĪywnoĞci są oceniane przez konsumenta w sposób subiektywny wedáug posiadanej wiedzy na temat ĪywnoĞci oraz wáasnych odczuü sensorycznych. CzĊsto jakoĞü ĪywnoĞci postrzegana przez konsumenta bardzo róĪni siĊ od jakoĞci rzeczywistej. Oczekiwania konsumenckie moĪna podzieliü na
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dwa elementy: (1) wzglĊdem jakoĞci procesu produkcyjnego, który uwzglĊdnia
sposób w jaki produkt jest wyprodukowany i przetworzony, i jak to wpáywa na
Ğrodowisko oraz (2) wzglĊdem jakoĞci produktu.
Od rynku ĪywnoĞci ekologicznej konsument oczekuje dwóch rzeczy. Po
pierwsze, Īe produkt musi byü wyprodukowany zgodnie z ekologicznymi normami. To jest proces jakoĞciowy, gdzie otrzymany produkt moĪe byü oceniony
jako záy, gdy nie speánia standardów lub dobry, gdy standardy są speánione. Caáy ten proces jest kontrolowany przez jednostkĊ certyfikującą. Po drugie konsument oczekuje, Īe produkt bĊdzie speániaá ustalone parametry jakoĞciowe, takie
jak brak pozostaáoĞci pestycydów, niska zawartoĞü azotu, wysoka zawartoĞü witaminy C oraz bĊdzie autentyczny.
MoĪna zadaü pytanie: Czym charakteryzuje siĊ wysoka jakoĞü produktów
ekologicznych? Tak jak pisaá J. Tyburski ĪywnoĞü ekologiczna to nie taka, której
okreĞlone parametry chemiczne mieszczą siĊ w pewnych granicach. To ĪywnoĞü
pochodząca z gospodarstwa ekologicznego, czyli wytworzona w nieskaĪonym
Ğrodowisku, przy zastosowaniu metod rolnictwa ekologicznego61. Standardy ekologiczne skupiają siĊ wyáącznie na parametrach jakoĞciowych procesu. JakoĞü
produktu jest wymieniona, ale nie jest zdefiniowana i nie jest pod kontrolą, mimo oczekiwaĔ konsumentów.
Do tej pory podjĊto wiele prób w celu dokonania przeglądu literatury
i wyciągniĊcia wniosków związanych z porównaniem ĪywnoĞci ekologicznej
i ĪywnoĞci konwencjonalnej, ale wyniki są sprzeczne62,63,64,65,66,67,68. Z obszernej
analizy raportów dotyczących porównania ĪywnoĞci ekologicznej i konwencjonalnej oraz oddziaáywania na osoby je spoĪywające wyciągniĊto wnioski, Īe
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brak jest mocnych dowodów na to, Īe ĪywnoĞü ekologiczna jest znacznie bardziej odĪywcza niĪ ĪywnoĞü konwencjonalna69. Brak jest dowodów na związane
z odĪywianiem skutki zdrowotne, które wynikają ze spoĪycia ekologicznych
produktów ĪywnoĞciowych70. SpoĪywanie ĪywnoĞci ekologicznej moĪe jednak
zmniejszyü naraĪenie na pozostaáoĞci pestycydów i bakterii odpornych na antybiotyki. Na wartoĞü odĪywczą ekologicznych produktów mają wpáyw zarówno
czynniki genetyczne, jak i czynniki Ğrodowiskowe – jakoĞü gleby (np. czas
w jakim gleba funkcjonowaáa w warunkach ekologicznych), páodozmian, obszar
geograficzny, a takĪe umiejĊtnoĞci związane z zarządzeniem gospodarstwa. Dla
produktów przetworzonych istotny wpáyw ma zastosowana technologia przetworzenia oraz stopieĔ przetworzenia produktu wtórnego. Na rysunku II.2 zilustrowano czynniki, które wpáywają na jakoĞü ĪywnoĞci ekologicznej. Mogą one
mieü charakter iloĞciowy i/lub jakoĞciowy.
Konsumenci oczekują, Īe ĪywnoĞü ekologiczna bĊdzie zdrowsza niĪ ĪywnoĞü konwencjonalna, ale do tej pory nie istnieją badania, które mogáyby to
udowodniü71. MiĊdzynarodowe Stowarzyszenie BadaĔ JakoĞci ĩywnoĞci Ekologicznej i Ochrony Zdrowia (International Research Association for Organic
Food Quality and Health, FQH) ma na celu zbadanie i opracowanie naukowych
podstaw pojĊcia jakoĞci ĪywnoĞci ekologicznej, a takĪe opracowania nowych
metod w celu zbadania jakoĞci ĪywnoĞci oraz wpáywu ĪywnoĞci ekologicznej na
zdrowie czáowieka72. Wedáug czáonków FQH definicja lub koncepcja jakoĞci
ĪywnoĞci ekologicznej (stwierdzona lub zaimplementowana) musi byü wynikiem analizy regulacji unijnych, dotyczących rolnictwa ekologicznego, wytycznych MiĊdzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM), strategii
marketingowych zaangaĪowanych przedsiĊbiorstw, badaĔ konsumenckich oraz
doniesieĔ naukowych73.
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Rys. II.2. Czynniki wpáywające na jakoĞü ĪywnoĞci ekologicznej

74

ħródáo: Opracowano na podstawie [E. Rembiaákowska, A. ZaáĊcka, 2013 ].

Postrzeganie ĪywnoĞci ekologicznej przez konsumentów oraz ich zaufanie
do niej odgrywają waĪną rolĊ w tworzeniu jakoĞci ĪywnoĞci ekologicznej. Na
podstawie prac MiĊdzynarodowego Stowarzyszenia BadaĔ JakoĞci ĩywnoĞci
Ekologicznej i Ochrony Zdrowia (FQH) do kryteriów związanych z produktem
ekologicznym moĪna zaliczyü: cenĊ (kryterium zewnĊtrzne) – price, markĊ
(kryterium zewnĊtrzne) – brand/label, bezpieczeĔstwo ĪywnoĞci – food safety,
wartoĞü odĪywczą – nutrition, przyjemnoĞü – enjoyment/pleasure, zasadnicze
cechy produktu – vital quality, zasady produkcji ekologicznej – organic integrity oraz prawdziwą naturĊ – true nature.
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OkreĞlenie wskaĨników i parametrów ich okreĞlających dla jakoĞci produktu oraz jakoĞci procesu jest szerokim i záoĪonym problemem, który musi byü
wspierany przez ekspertów z róĪnych dziedzin nauki oraz stymulowany i odzwierciedlany przez zainteresowane strony. JakoĞü ĪywnoĞci ekologicznej moĪe
byü oceniana na czterech poziomach: aspektu (jakoĞciowego lub procesowego),
kryterium (np. przyjemnoĞci), wskaĨnika (np. cechy sensorycznej) oraz parametru oznaczonego daną metodą (np. analizy profilowej).
Na przykáad jakoĞü mleka ekologicznego moĪna oceniü pod wzglĊdem
aspektu produktu. Jako kryterium oceny przyjĊto doznania odczuwalne podczas
konsumpcji tego produktu, czyli przyjemnoĞü. WskaĨnikami opisującymi to kryterium są wáaĞciwoĞci sensoryczne tego produktu, których parametry moĪna
oznaczyü za pomocą analiz sensorycznych, np. analizy profilowej (rys. II.3).
Rys. II.3. Drzewko ukazujące poáączenia poziomów
od jakoĞci produktu do kilku parametrów opisujących go – na przykáadzie mleka

ħródáo: Opracowano na podstawie [J. Kahl et al., 2012, p. 5].

JakoĞü ĪywnoĞci ekologicznej, wedáug MiĊdzynarodowego Stowarzyszenia BadaĔ JakoĞci i ĩywnoĞci Ekologicznej i Ochrony Zdrowia (FQH), oceniana
na czterech poziomach powinna przyczyniaü siĊ do:
 doskonalenia i rozwoju istniejących i nowych metod produkcji,
 opracowania Kodeksu PostĊpowania (najlepsza praktyka zarządzania),
 potwierdzenia autentycznoĞci ĪywnoĞci ekologicznej (sprawdzenia czy
i w jakim stopniu ekologiczne metody produkcji byáy stosowane).
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3. Monitoring i kontrola ĪywnoĞci ekologicznej
W ciągu ostatnich 10 lat w kraju związkowym Badenii-Wirtembergii
prowadzony byá monitoring ĪywnoĞci wyprodukowanej metodami ekologicznymi75. W 2002 roku, w pierwszym okresie monitoringu badania byáy ograniczone do oznaczenia pozostaáoĞci pestycydów, organizmów genetycznie zmodyfikowanych i napromieniowania nieprzetworzonych produktów roĞlinnych. Zakres analiz byá sukcesywnie poszerzany do 2011 roku. W coraz wiĊkszym stopniu w monitoringu zostaáy uwzglĊdnione takie grupy produktów, jak pasza dla
zwierząt, ĪywnoĞü przetworzona oraz produkty nieĪywnoĞciowe (kosmetyki naturalne). W okresie od 2002 roku do 2011 roku zbadano okoáo 8000 produktów
zaliczanych do ĪywnoĞci ekologicznej i kosmetyków naturalnych oraz porównano je z produktami wytwarzanymi metodami konwencjonalnymi. W uzupeánieniu do oceny statusu produktów ekologicznych pod wzglĊdem pozostaáoĞci
pestycydów i zanieczyszczeĔ, takich jak dioksyny i polichlorowane bifenyle
(PCB), program monitoringu produktów ekologicznych pozwoliá na zidentyfikowanie moĪliwych przyczyn skaĪenia w uprawie czy hodowli (dryft, poĪywki
mikrobiologiczne) oraz w przetwórstwie ĪywnoĞci ekologicznej (zanieczyszczenia krzyĪowe). Monitoring pozwoliá takĪe na wykrycie incydentów zafaászowania ĪywnoĞci ekologicznej, w szczególnoĞci polegającej na podstawie báĊdnie
oznakowanego produktu ekologicznego.
Wyniki z monitoringu ĪywnoĞci ekologicznej w latach 2002-2011 przedstawiono na rysunku II.4, na którym:
 kolorem bladozielonym zostaáy zaznaczone stwierdzenia, które wynikaáy
na korzyĞü produktów otrzymanych metodami rolnictwa ekologicznego;
 kolorem intensywnym zielonym – duĪa korzyĞü produktów otrzymanych
metodami rolnictwa ekologicznego;
 kolorem blado czerwonym zostaáy zaznaczone stwierdzenia, które wynikaáy na korzyĞü produktów otrzymanych metodami rolnictwa konwencjonalnego.
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ħródáo: Opracowano na podstawie [Ministry of Rural Affairs and Consumer Protection Baden-Württemberg, 2012, pp. 9-10].

Rys. II.4. Wyniki z monitoringu ĪywnoĞci ekologicznej w okresie od 2002 roku do 2011 roku

ĩywnoĞü ekologiczna, tak jak ĪywnoĞü wyprodukowana metodami konwencjonalnymi podlega kontroli przez wyspecjalizowane inspekcje w zakresie
bezpieczeĔstwa (PaĔstwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna,
PaĔstwowa Inspekcja Ochrony RoĞlin i Nasiennictwa) oraz w zakresie jakoĞci
handlowej (Inspekcja Handlowa, Inspekcja JakoĞci Handlowej Artykuáów Rolno-SpoĪywczych). ĩywnoĞü ekologiczna ze wzglĊdu na swój charakter, wysoką
jakoĞü, czĊsto postrzegana jest jako ĪywnoĞü luksusowa, dlatego zdarzają siĊ
przypadki jej faászowania, czyli wprowadzanie zmian m.in. w oznakowaniu
i skáadzie. Wysoka jakoĞü ĪywnoĞci ekologicznej pociąga za sobą wyĪszą cenĊ
i moĪe stanowiü pokusĊ dla producentów by posáugiwaü siĊ bezprawnie nazwą –
dodając przedrostek bio- lub eko- oraz faászowaü ĪywnoĞü poprzez stosowanie
zamienników pochodzących z produkcji konwencjonalnej.
Podczas kontroli produktów ĪywnoĞciowych z segmentu luksusowych
przeprowadzonej w 2011 roku przez InspekcjĊ Handlową oceniono jakoĞü handlową w stosunku do obowiązujących przepisów prawa oraz deklaracji producentów zamieszczanych w oznakowaniu tych produktów, a zwáaszcza rzetelnoĞci informowania konsumentów o oferowanych produktach. WĞród produktów
luksusowych zbadano áącznie 377 partii ekologicznych produktów, naleĪących
do dziesiĊciu grup produktów: przetworów owocowych i warzywnych, wyrobów zboĪowych, suszonych produktów, mleka i przetworów mlecznych, soków
i napojów bezalkoholowych, przetworów miĊsnych, jaj spoĪywczych, miodu,
przetworów z koziego i owczego mleka oraz oliwy z oliwek. Na wykresie II.5
przedstawiono odsetek zakwestionowanych partii luksusowych produktów ogóáem, w tym w zakresie jakoĞci i oznakowania w obrĊbie danej grupy produktowej w ramach kontroli Inspekcji Handlowej w 2011 roku. Zakwestionowano
ogóáem 18,6% ocenianych partii, gáównie ze wzglĊdu na nieprawidáowy sposób
oznakowania (25,2%) oraz niewáaĞciwe cechy jakoĞciowe (15,8%). Na odsetek
zakwestionowanych produktów, pod wzglĊdem jakoĞci wpáyw miaáy gáównie
wyniki badaĔ czterech grup produktów, objĊtych kontrolą, wskazujące na: nieprawidáową klasyfikacjĊ wagową jaj spoĪywczych, niewáaĞciwe cechy stwierdzone w ocenie organoleptycznej bakalii i wyrobów zboĪowych oraz nieprzestrzeganie deklaracji w odniesieniu do zawartoĞci táuszczu w przypadku mleka
i przetworów mlecznych. W kategorii ekologicznych produktów, najwiĊcej uwag
pod wzglĊdem oznakowania dotyczyáo soków i napojów bezalkoholowych
(43,6%), jaj spoĪywczych (40,0%), przetworów miĊsnych (33,3%) oraz przetworów owocowych i warzywnych (21,6%), zaĞ w zakresie jakoĞci – do jaj spoĪywczych (33,3%), mleka i przetworów mlecznych (31,2%), wyrobów zboĪowych
(21,7%) oraz suszonych produktów (18,2%).
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Wykres II.5. Odsetek zakwestionowanych partii luksusowych produktów ogóáem,
w tym w zakresie jakoĞci i oznakowania w obrĊbie danej grupy produktowej
w ramach kontroli Inspekcji Handlowej w 2011 roku


ħródáo: Opracowano na podstawie [Inspekcja Handlowa, UOKiK, 2012, s. 22].



Biorąc pod uwagĊ liczbĊ zakwestionowanych produktów ĪywnoĞciowych
pod wzglĊdem liczby zakwestionowanych partii ogóáem, zauwaĪono, Īe najwiĊkszy odsetek zakwestionowanych partii ogóáem wystĊpowaá w przetworach
owocowych i warzywnych (27,4%) oraz sokach i napojach bezalkoholowych
(18,9%), w zakresie jakoĞci – w wyrobach zboĪowych oraz mleku i przetworach
mlecznych (26,3%), a w zakresie oznakowania – w przetworach owocowych
i warzywnych (30,4%) oraz sokach i napojach bezalkoholowych (24,6%). Dane
te zilustrowano na wykresie II.6.
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Wykres II.6. Odsetek partii zakwestionowanych luksusowych produktów ogóáem,
w tym w zakresie jakoĞci i oznakowania pod wzglĊdem liczby partii
zakwestionowanych ogóáem, jakoĞci i oznakowania
w ramach kontroli Inspekcji Handlowej w 2011 roku



ħródáo: Opracowano na podstawie [Inspekcja Handlowa, UOKiK, 2012, s. 22].


***
Wysoka jakoĞü ĪywnoĞci ekologicznej i jej szczególny charakter wynika
z wysokiej jakoĞci ekologicznego surowca (produktów pochodzenia roĞlinnego
i zwierzĊcego) uĪytego do produkcji oraz od zastosowanych technologii przetwarzania, przechowywania i dystrybucji. Konsumenci oczekują, Īe ĪywnoĞü
ekologiczna bĊdzie wpáywaáa korzystniej na zdrowie niĪ ĪywnoĞü konwencjonalna, ale do tej pory nie zostaáy przedstawione badania, które mogáyby to udo-
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wodniü. DostĊpne badania naukowe i opracowania nie wykazaáy staáej i istotnej
róĪnicy miĊdzy ĪywnoĞcią ekologiczną a ĪywnoĞcią konwencjonalną wzglĊdem
takich kategorii, jak bezpieczeĔstwo, wartoĞü odĪywcza, smak. Wpáyw na to
mogą mieü dwa czynniki, tj. sezonowoĞü i lokalnoĞü, które maskują róĪnice powstaáe w wyniku zastosowania róĪnych metod produkcyjnych.
Rynek ĪywnoĞci ekologicznej szybko siĊ rozwija. Sektor ten staje siĊ coraz bardziej zdominowany przez podmioty korporacyjne, które mogą nie podzielaü niematerialnych korzyĞci wypáywających z filozofii ekologicznej. W rozwijającym siĊ rynku ĪywnoĞci ekologicznej moĪna znaleĨü produkty, które są coraz bardziej záoĪone i wysoce przetworzone. Stawia to dodatkowe obciąĪenie
dla organów dziaáających w systemie certyfikacji, kontroli oraz identyfikowalnoĞci produktów ekologicznych. Aby zapewniü autentycznoĞü ĪywnoĞci sprzedawanej i oznakowanej jako ekologiczna, potrzebne jest zapewnienie solidnego
i dokáadnego systemu kontroli.
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III
REGULACJE PRAWNE
DOTYCZĄCE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
Rolnictwo ekologiczne stanowi czĊĞü áaĔcucha produkcji ĪywnoĞci. Jest
systemem rolnictwa, który dostarcza ĪywnoĞü produkowaną przy poszanowaniu
naturalnych cyklów Īyciowych. Zasady rolnictwa ekologicznego czáowiek realizuje poprzez odpowiednie dziaáania agro- i zootechniczne takie, które minimalizują jego szkodliwy wpáyw na Ğrodowisko i umoĪliwiają naturalne funkcjonowanie systemu rolniczego. Polska, bĊdąc czáonkiem Unii Europejskiej od 1 maja
2004 roku zobowiązaáa siĊ przyjąü wspólnotowy dorobek prawny.
1. Prawo wspólnotowe76
Pierwsze zasady rolnictwa ekologicznego w UE zostaáy zawarte w Rozporządzeniu Rady (EWG) z 1991 r. nr 2092/91 z 24 czerwca 1991 roku w sprawie
produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych
i Ğrodków spoĪywczych (Dz. U. WE L 198 z 22.07.1991). Rozporządzenie to
zaczĊáo obowiązywaü od 1992 roku i stanowiáo czĊĞü reformy Wspólnej Polityki
Rolnej UE oraz kulminacjĊ procesu oficjalnego uznania rolnictwa ekologicznego w paĔstwach czáonkowskich UE. Z roku na rok dotychczasowe prawo w zakresie rolnictwa ekologicznego byáo modyfikowane, i tak:
 14 stycznia 1992 roku weszáo w Īycie Rozporządzenie Komisji (EWG)
nr 94/92 ustanawiające szczegóáowe zasady wprowadzenia w Īycie
uzgodnieĔ dotyczących przywozu z paĔstw trzecich przewidzianych
w Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i Ğrodków spoĪywczych (Dz. Urz. WE L 11 z 17.01.1992 r., z póĨn. zm.).
 Rada Europejska przyjĊáa Rozporządzenie Rady (WE) nr 1804/99 z 19 lipca 1999 roku uzupeániające Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 w sprawie
produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów
rolnych i Ğrodków spoĪywczych w celu wáączenia produkcji zwierzĊcej.
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Podrozdziaá opracowano na podstawie [IJHARS (2007), Podstawy prawne i system kontroli
w rolnictwie ekologicznym [w:] Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach
2005-2006, Warszawa, s. 6; IJHARS (2009), Akty prawne [w:] Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Raport 2007-2008, Warszawa, s. 4 i 64; IJHARS (2011), Przepisy prawa w zakresie rolnictwa ekologicznego obowiązujące w latach 2009-2010 [w:] Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010, Warszawa, s. 8-9 oraz informacji zamieszczonych
na: http://www.organic-farming.europa.eu; http://www.minrol.gov.pl].
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 7 wrzeĞnia 2001 r. Komisja przyjĊáa Rozporządzenie nr 1788/2001/WE
ustanawiające szczegóáowe zasady wykonania przepisów dotyczących Ğwiadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z paĔstw trzecich, na podstawie
art. 11 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 EWG w sprawie produkcji
ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych
i Ğrodków spoĪywczych (Dz. Urz. L 243 z 13.09.2001 r., z póĨn. zm.).
 5 lutego 2003 r. Komisja przyjĊáa Rozporządzenie nr 223/2003/WE
w sprawie wymogów w zakresie etykietowania związanych z ekologiczną
metodą produkcji pasz, mieszanek paszowych i materiaáów paszowych
oraz zmieniające Rozporządzenie Rady nr 2092/91/EWG (Dz. Urz. WE
nr 31 z 06.02.2003 r.).
 14 sierpnia 2003 r. Komisja przyjĊáa Rozporządzenie nr 1452/2003/WE
utrzymujące odstĊpstwo przewidziane w art. 6 ust. 3 lit. a) Rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do niektórych gatunków nasion
i roĞlinnego materiaáu rozmnoĪeniowego oraz ustanawiające zasady proceduralne i kryteria dotyczące tego odstĊpstwa (Dz. Urz. WE L 206
z 15.08.2003 r.).
 28 czerwca 2006 r. Komisja (WE) przyjĊáa Rozporządzenie nr 956/2006
zmieniające Rozporządzenie (EWG) nr 94/92 w odniesieniu do wykazu
paĔstw trzecich, z których muszą pochodziü niektóre produkty rolne, uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu we
Wspólnocie (Dz. Urz. WE nr 175 z 29.06.2006 r.).
W wyniku nieustannie prowadzonych poprawek zasad zawartych w Rozporządzeniu (EWG) nr 2092/91 zostaáy opracowane kolejne 3 rozporządzenia:
1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, aby uczyniü ustawodawstwo ekologiczne bardziej przejrzyste i áatwiejsze do interpretacji
dla kaĪdego. Nowe rozporządzenie zawieraáo jasno sprecyzowane cele, zaáoĪenia i ogólne zasady produkcji ekologicznej. ZaáoĪeniem byáo ustalenie kierunku
rozwoju rolnictwa ekologicznego, zapewnienie zrównowaĪonych systemów
upraw oraz produkcja wysokiej jakoĞci, a takĪe ochrona Ğrodowiska, róĪnorodnoĞü biologiczna i wysokie normy ochrony zwierząt. ĩywnoĞü moĪe byü oznakowana jako „ekologiczna”, gdy co najmniej 95% skáadników pochodzenia rolniczego ma charakter ekologiczny. W celu zagwarantowania wiĊkszej przejrzystoĞci naleĪy podaü kod identyfikujący organu nadzorczego.
Rozporządzenie Rady obejmuje nastĊpujące produkty ekologiczne, w tym
akwakulturĊ i droĪdĪe: produkty Īywe i nieprzetworzone, ĪywnoĞü przetworzoną, pasze dla zwierząt, nasiona i materiaá rozmnoĪeniowy. W zakres tego rozporządzenia wchodzi równieĪ zbiór dzikich roĞlin i wodorostów, a nie wchodzą
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produkty pochodzące z myĞlistwa i poáawiania zwierząt dziko Īyjących. Rozporządzenie to weszáo w Īycie 1 stycznia 2009 roku, a tym samym zastąpiáo poprzednie rozporządzenie nr 2092/91 z 24 czerwca 1991 roku.
Rozporządzenia zmieniające:
 Sprostowanie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
 Rozporządzenie Rady (WE) nr 967/2008 z 29 wrzeĞnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych.
2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 wrzeĞnia 2008 r. ustanawiające szczegóáowe zasady wdraĪania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
W powyĪszym rozporządzeniu zamieszczono regulacje dla wszystkich
szczebli produkcji roĞlinnej i zwierzĊcej – od uprawy gleby i hodowli zwierząt do
przetwarzania ekologicznych produktów ĪywnoĞciowych, ich dystrybucji i kontroli. Przepisy zawierają istotne szczegóáy techniczne i stanowią w duĪej mierze
rozszerzenie oryginalnego rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej,
z wyjątkiem odmiennych przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady.
Rozporządzenie Komisji zawiera liczne zaáączniki. WĞród nich moĪna
znaleĨü nastĊpujące dokumenty:
í produkty dozwolone w rolnictwie ekologicznym, takie jak: nawozy, Ğrodki poprawiające wáaĞciwoĞci gleby i pestycydy;
í minimalne wymagania w zakresie powierzchni pomieszczeĔ i przestrzeni
wybiegowych, w tym pastwisk dla bydáa hodowanego ekologicznie, w zaleĪnoĞci od gatunków zwierząt i etapu rozwoju;
í nieekologiczne materiaáy paszowe, dodatki paszowe i substancje pomocnicze w przetwórstwie, stosowane do produkcji pasz záoĪonych oraz mieszanek pierwotnych dozwolonych w hodowli ekologicznej;
í nieekologiczne skáadniki, dodatki i substancje pomocnicze w przetwórstwie, dozwolone w produkcji ĪywnoĞci ekologicznej (w tym w produkcji
droĪdĪy);
í wymagania dotyczące logo wspólnotowego.
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Rozporządzenia zmieniające:
 Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 wrzeĞnia 2008 r. ustanawiającego szczegóáowe zasady wdraĪania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 250 z 18
wrzeĞnia 2008 r.).
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2008 z 15 grudnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegóáowe zasady wdraĪania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2009 z 5 sierpnia 2009 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegóáowe zasady wdraĪania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do
ustanawiania szczegóáowych zasad dotyczących ekologicznej produkcji
zwierzĊcej w sektorze akwakultury i ekologicznej produkcji wodorostów
morskich.
 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2010 z 24 marca 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegóáowe zasady
wdraĪania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do
unijnego logo produkcji ekologicznej.
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 344/2011 z 8 kwietnia
2011 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające
szczegóáowe zasady wdraĪania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 426/2011 z 2 maja 2011 r.
zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegóáowe zasady wdraĪania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 126/2012 z 14 lutego 2012 r.
zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do certyfikatów oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do ustaleĔ dotyczących przywozu produktów ekologicznych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
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 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 203/2012 z 8 marca 2012 r.
zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegóáowe zasady wdraĪania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do szczegóáowych zasad dotyczących wina ekologicznego.
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 505/2012 z 14 czerwca
2012 r. zmieniające i poprawiające Rozporządzenie (WE) nr 889/2008
ustanawiające szczegóáowe zasady wdraĪania Rozporządzenia Rady (WE)
nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów
ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania
i kontroli.
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 392/2013 z 29 kwietnia
2013 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do
systemu kontroli produkcji ekologicznej.
3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegóáowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007
w odniesieniu do ustaleĔ dotyczących przywozu ekologicznych produktów z krajów trzecich.
Rozporządzenia zmieniające:
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 508/2012 z 20 czerwca
2012 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające
szczegóáowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007
w odniesieniu do ustaleĔ dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.
OdnoĞnie nowych rozporządzeĔ Komisji w zakresie importu Komisja
ustala zwyczajowe wzajemne uznawanie krajów trzecich we wspóápracy z paĔstwami czáonkowskimi. Komisja przy wsparciu paĔstw czáonkowskich nadzoruje produkcjĊ i kontrolĊ produktów ekologicznych, przy czym konieczna jest
zbieĪnoĞü z celami i zasadami prawodawstwa ekologicznego, chociaĪ nie muszą
siĊ one ĞciĞle pokrywaü. ListĊ uznanych krajów trzecich moĪna znaleĨü w zaáączniku III rozporządzenia w sprawie przywozu.
Nowe przepisy importowe gwarantują, Īe ekologiczne produkty mogą byü
importowane z krajów trzecich, które nie osiągnĊáy jeszcze statusu paĔstw wzajemnie uznawanych. Produkty wytwarzane i kontrolowane w sposób identyczny
jak w Unii Europejskiej powinny w przyszáoĞci mieü moĪliwoĞü uzyskania dostĊpu do rynku unijnego. Organy nadzorujące planujące w przyszáoĞci równieĪ
uzyskaü dostĊp do takich kontroli, muszą záoĪyü wniosek w Komisji Europejskiej oraz otrzymaü zezwolenie Komisji i paĔstw czáonkowskich w tym wzglĊ-
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dzie. Nadzór nad nimi bĊdzie równieĪ w przyszáoĞci spoczywaá bezpoĞrednio na
Komisji we wspóápracy z paĔstwami czáonkowskimi. CzĊsto jednak w krajach
trzecich panują odmienne warunki produkcji w porównaniu z krajami europejskimi. W tym wzglĊdzie naleĪy zatem dopuĞciü zastosowanie innych reguá produkcji i kontroli, ale takich, które odpowiadają celom i zasadom prawodawstwa
ekologicznego77.
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 590/2011 z 20 czerwca
2011 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające
szczegóáowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1084/2011 z 27 paĨdziernika 2011 r. w sprawie zmiany i sprostowania Rozporządzenia (WE)
nr 1235/2008 ustanawiającego szczegóáowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleĔ dotyczących
przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1267/2011 z 6 grudnia
2011 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające
szczegóáowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007
w odniesieniu do ustaleĔ dotyczących przywozu ekologicznych produktów z krajów trzecich.
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 126/2012 z 14 lutego 2012 r.
zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do certyfikatów oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do ustaleĔ dotyczących przywozu produktów ekologicznych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 125/2013 z 13 lutego 2013 r.
zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegóáowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleĔ dotyczących przywozu ekologicznych produktów
z krajów trzecich.
Wspólnotowe Rozporządzenie w sprawie rolnictwa ekologicznego okreĞla
zasady uprawy roĞlin i chowu zwierząt, a takĪe zasady przetwarzania ĪywnoĞci
i pasz warunkujące ich znakowanie jako ekologiczne.
Dystrybucja ekologicznych produktów z krajów trzecich jest dozwolona
na rynku unijnym wówczas, gdy wyroby zostaáy wyprodukowane i skontrolowane przy zachowaniu tych samych lub równowaĪnych standardów.
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http://ec.europa.eu.
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ZgodnoĞü z rozporządzeniem jest warunkiem znakowania produktów
wspólnotowym logo rolnictwa ekologicznego. Obowiązkowym elementem ekorolniczego znakowania jest ponadto zamieszczenie numeru identyfikacyjnego
C741 jednostki kontrolującej i certyfikującej produkcjĊ ekologiczną.
Podstawową zasadą rolnictwa ekologicznego jest wykorzystywanie
w dziaáalnoĞci rolniczej nasion produkowanych ekologicznie. PaĔstwa czáonkowskie prowadzą internetową bazĊ danych w celu uáatwienia zakupu tego rodzaju materiaáu nasiennego. Dostawcy mogą rejestrowaü w bazie nasiona oraz
sadzeniaki produkowane ekologicznie i dostĊpne w sprzedaĪy.
Historia ustawodawstwa w zakresie rolnictwa ekologicznego
wraz z ostatnią zmianą podstawy prawnej
PóĨne lata 80.
XX wieku
1987
VI 1990
VI 1991
I 1993
II 1993
VII 1999
II 2000
V 2001
XII 2002
I 2004
II 2004
VI 2004
X 2004
IX 2005
21 XII 2005

KE rozwaĪa zredagowanie dyrektywy definiującej oraz kontrolującej ĪywnoĞü
i rolnictwo ekologiczne.
IFOAM utworzyáa delegacjĊ IFOAM EC Delegation, speániającą funkcje
doradcze i wystĊpującą w roli negocjatora z Komisją Europejską.
Utworzenie Grupy Roboczej IFOAM UE na konferencji w Budapeszcie, mającej na
celu rozwiniĊcie struktury reprezentującej europejskie organizacje zrzeszone
w IFOAM.
Publikacja rozporządzenia Rady EWG nr 2092/91 w sprawie produkcji
ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i Ğrodków
spoĪywczych.
Rozporządzenie nr 2092/91 weszáo w Īycie. Po raz pierwszy na Ğwiecie produkcja
ĪywnoĞci ekologicznej i uprawa ekologiczna zostaáy objĊte prawną definicją
i kontrolą.
Rozporządzenie nr 207/93 zdefiniowaáo substancje dodatkowe i pomocnicze oraz
skáadniki pochodzenia nieekologicznego dozwolone w przetworzonej ĪywnoĞci
ekologicznej.
Rozporządzenie nr 1804/1999 okreĞla wymagania dotyczące ekologicznej
produkcji zwierzĊcej, ustalając po raz pierwszy wspólnotowe zasady
w odniesieniu do ekologicznego chowu zwierząt.
Zgromadzenie zaáoĪycielskie Grupy Regionalnej IFOAM UE w Norymberdze;
przeksztaácenie poprzedniej grupy roboczej (EU Working Group)
w peánoprawną GrupĊ Regionalną IFOAM.
Konferencja rządu duĔskiego i Grupy IFOAM EU w Elsinor, Dania; deklaracja
nawoáująca do opracowania europejskiego planu dziaáania dla rolnictwa
ekologicznego.
Rada Europejska w ramach duĔskiej prezydencji wezwaáa KomisjĊ do
opracowania Europejskiego Planu Dziaáania dla Rolnictwa Ekologicznego.
Komisja zorganizowaáa wysáuchanie poĞwiĊcone Europejskiemu Planowi
Dziaáania dla Rolnictwa Ekologicznego.
Komisja uruchomiáa internetowe konsultacje na temat Europejskiego Planu
Dziaáania dla Rolnictwa Ekologicznego.
Komisja opublikowaáa Europejski Plan Dziaáania dla ĩywnoĞci i Rolnictwa
Ekologicznego.
Rada zwróciáa siĊ do Komisji o przygotowanie szczegóáowego projektu.
Komisja wysyáa do paĔstw czáonkowskich i zainteresowanych stron dokument
roboczy dotyczący weryfikacji, prosząc o komentarze w ciągu 3 tygodni.
Komisja publikuje swoje propozycje zmian do rozporządzenia Rady.
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Grupa robocza Rady Europejskiej dyskutuje na temat propozycji zmian
przygotowanej przez KomisjĊ i przygotowuje dwa dokumenty kompromisowe
w czasie trwania prezydencji austriackiej.
Parlament Europejski przedstawia wáasny dokument roboczy w swoim
8 VI 2006
Komitecie ds. Rolnictwa.
Komisja informuje jak zamierza przeksztaáciü zaáączniki do Rozporządzenia
16 VI 2006
Rady (EWG) nr 2092/91 w przepisy wykonawcze.
Prezydencja fiĔska nastĊpuje po austriackiej – intensywne negocjacje w Grupie
1 VII – 31 XII
Roboczej Rady i Komitecie Specjalnym ds. Rolnictwa dotyczącego dokumentu
2006
kompromisowego.
Rada zdecydowaáa siĊ na „podejĞcie ogólne” dotyczące nowego rozporządzenia
21 XII 2006
i przyjĊáa nową regulacjĊ dotyczącą importu.
Parlament Europejski przyjmuje swój raport na temat rewizji rozporządzenia
V 2007
dotyczącego ĪywnoĞci i rolnictwa ekologicznego.
Rada uchwala nowe Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji
28 VI 2007
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (opublikowane
w oficjalnym Dzienniku UrzĊdowym UE dnia 20 lipca 2007).
VII 2007
Komisja rozpoczyna pracĊ nad szczegóáowymi przepisami wykonawczymi.
Komisja uruchamia konsultacje dla zainteresowanych stron, dotyczące
IX 2007
technicznych aspektów przepisów wykonawczych, z szeĞciotygodniowym
okresem na odpowiedĨ.
Komisja publikuje dokument roboczy dotyczący ogólnych przepisów
I 2008
wykonawczych i importu.
Komisja zbiera komentarze od paĔstw czáonkowskich i zainteresowanych stron
II – III 2008
na temat przepisów wykonawczych.
Komisja inicjuje projekt dotyczący importu; ogólny projekt przepisów
25 III – 10 IV
wykonawczych dla krajów czáonkowskich, do dyskusji w Staáym Komitecie ds.
2008
Rolnictwa Ekologicznego (SCOF).
Publikacja ogólnych przepisów wykonawczych (WE) nr 889/2008 w Dzienniku
18 IX 2008
UrzĊdowym Unii Europejskiej po ich zatwierdzeniu w lipcu przez Staáy Komitet
ds. Rolnictwa Ekologicznego (SCOF).
Publikacja Rozporządzenia Rady (WE) nr 967/2008, nowelizującego
29 IX 2008
Rozporządzenie (WE) nr 834/2007, opóĨniające wprowadzenie logo UE.
Publikacja Rozporządzenia Komisji (WE) 1254/2008; pierwsza poprawka do
Rozporządzenia (WE) nr 889/2008 zezwalająca rolnikom na stosowanie 100%
XII 2008
wáasnej paszy z okresu konwersji, Ğwiąteczne barwienie jaj oraz dodająca
standardy dla produkcji.
Publikacja Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008, ustanawiająca przepisy
12 XII 2008
wykonawcze dla importu z krajów trzecich na mocy Rozporządzenia (WE)
nr 834/2007.
Akwakultura: Komisja zorganizowaáa spotkania ekspertów i przedáoĪyáa cztery
XI 2007 – I 2009 dokumenty robocze zarysowujące przepisy wykonawcze dotyczące akwakultury
ekologicznej.
Prezentacja przed SCOF pierwszych wyników projektu badawczego ORWINE,
XII 2008
definiującego przepisy wykonawcze dotyczące ekologicznej produkcji wina.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 weszáo w Īycie wraz z przepisami
1 I 2009
wykonawczymi: Rozporządzeniami Komisji (WE) nr 889/2008 i 1235/2009.
I-VI 2006

ħródáo: Opracowano na podstawie [Nowe rozporządzenie UE w sprawie ĪywnoĞci ekologicznej i rolnictwa: (WE) nr 834/2007. Kontekst, Ocena, Interpretacja (2009), Grupa IFOAM UE,
Bruksela, s. 8 i 10-11].
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1.1.

Projekt unijny dotyczący udoskonalenia przepisów

W dniach 13-14 maja 2013 roku podczas posiedzenia poĞwiĊconego kwestiom rolnictwa i ryboáówstwa Rada wezwaáa paĔstwa czáonkowskie Unii Europejskiej do przeglądu obowiązujących norm prawnych, m.in. rolnictwa ekologicznego, w celu poprawy ich uĪytecznoĞci.
Nowe przepisy mają zmierzaü do uzyskania trwaáej konkurencyjnoĞci,
aby zbudowaü ekonomicznie rentowny sektor produkcji ĪywnoĞci oraz w sposób zrównowaĪony zarządzaü naturalnymi zasobami rolnymi Unii. Produkcja
ekologiczna zostaáa uznana za jeden z kluczowych elementów polityki rolnej.
Respondenci, którzy wziĊli udziaá w konsultacjach spoáecznych, koncentrowali siĊ gáównie na kwestiach Ğrodowiska i jakoĞci. W sektorze produkcji
ekologicznej panuje powszechna zgoda co do koniecznoĞci poprawy przepisów
dotyczących tej produkcji. Zespóá pracujący nad poprawą legislacji dotyczących
produkcji ekologicznej opracowaá trzy warianty strategiczne:
 poprawiający obowiązujące przepisy,
 wariant rynkowy – zapewniający odpowiednie warunki pozwalające dynamicznie reagowaü na ewolucjĊ rynku,
 wariant powrotu produkcji do fundamentalnej zasady produkcji ekologicznej.
Ustalono, Īe preferowanym wariantem bĊdzie wariant trzeci – powrotu do
fundamentalnej zasady produkcji ekologicznej áącznie z elementami dwóch pozostaáych wariantów.
Produkcja ekologiczna musi w dalszym ciągu przebiegaü w myĞl zasad
odzwierciedlających oczekiwania konsumentów. Ograniczono oferowane obecnie paĔstwom czáonkowskim moĪliwoĞci zezwalania na odstĊpstwa. Wniosek
rozporządzenia przewiduje uproszczenie i wyjaĞnienie przepisów oraz zniesie
37 ze 135 obowiązków w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego.
W Brukseli w 2014 r., po konsultacjach spoáecznych, ma zostaü záoĪony wniosek projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania ekologicznych produktów, zmieniającego
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX (rozporządzenie o kontrolach urzĊdowych) i uchylające Rozporządzenie Rady (WE)
nr 834/2007.
1.2.

Cykle robocze w legislacjach unijnych

Decyzje dotyczące nowych rozporządzeĔ w zakresie rolnictwa ekologicznego są podejmowane przy udziale róĪnych instytucji europejskich. Nowe ustawodawstwo unijne, np. rozporządzenie Rady, jest rekomendowane przez Komi63

sjĊ za poĞrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich. NastĊpnie uchwala siĊ go przez Europejską RadĊ Ministrów Rolnictwa i ostatecznie zatwierdza po konsultacjach w Parlamencie.
Komisja wystĊpuje z wnioskiem o poparcie nowego rozporządzenia przez
paĔstwa czáonkowskie w komitecie regulacyjnym, staáym Komitecie ds. Rolnictwa
Ekologicznego. W tym procesie przedstawiciele paĔstw czáonkowskich w Staáym
Komitecie muszą zatwierdziü wniosek kwalifikowaną wiĊkszoĞcią gáosów.
Komisja Europejska wspóápracuje równieĪ z organami wspierającymi jej
proces decyzyjny w sprawach związanych z rolnictwem ekologicznym. Jest to
Staáy Komitet ds. Rolnictwa Ekologicznego (Standing Committee on Organic
Farming, SCOF) oraz grupa doradcza ds. Rolnictwa ekologicznego z grupami
ekspertów ds. promocji rolnictwa ekologicznego. Decyzje podjĊte przez Komitet
i GrupĊ doradczą z jej ekspertami nie są dla Komisji wiąĪące, ale są bardzo powaĪnie traktowane, a czáonkowie informowani są o wszystkich dziaáaniach podjĊtych w związku z tymi decyzjami.
W Unii Europejskiej dziaáa System Informacji o Rolnictwie Ekologicznym (Organic Farming Information System, OFIS). Jest on kluczowym instrumentem wymiany danych rolniczych związanych z ekologicznymi produktami.
Baza danych Systemu Informacji o Rolnictwie Ekologicznym zawiera: zezwolenia krajów czáonkowskich na wprowadzanie do obrotu handlowego produktów
importowanych z krajów trzecich, pozwolenia na tymczasowe wykorzystywanie
skáadników pochodzących z rolnictwa konwencjonalnego, które nie mogą byü
produkowane ekologicznie w iloĞciach wystarczających, listĊ organów i instytucji nadzorczych78.
2. Prawo krajowe79
W Polsce rolnictwo ekologiczne regulowane jest aktami prawnymi.
Historycznie rzecz ujmując w 1997 roku powstaá Zespóá ds. Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej. Rok póĨniej
rozpoczĊáa swoją dziaáalnoĞü Koalicja na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, która organizowaáa liczne spotkania z parlamentarzystami. Pierwszą polską ustawą o rolnictwie ekologicznym byáa ustawa o rolnictwie ekologicznym
z 16 marca 2001 roku (Dz.U. z 2 maja 2001 r., nr 38, poz. 452).
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http://ec.europa.eu.
Podrozdziaá opracowano na podstawie [IJHARS (2007), Podstawy prawne i system kontroli
w rolnictwie ekologicznym [w:] Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach
2005-2006, Warszawa, s. 6-7; IJHARS (2009), Akty prawne [w:] Rolnictwo ekologiczne
w Polsce. Raport 2007-2008, Warszawa, s. 65; IJHARS (2011), Przepisy prawa w zakresie
rolnictwa ekologicznego obowiązujące w latach 2009-2010 [w:] Raport o stanie rolnictwa
ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010, Warszawa, s. 8; http://www.minrol.gov.pl].
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Podstawowym aktem prawnym okreĞlającym zadania, wáaĞciwoĞü organów i jednostek organizacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego w Polsce
jest Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym – tzw. Ustawa kompetencyjna (Dz.U. z 2004 r., nr 93, poz. 898). Powstaáa ona w wyniku nowelizacji
ustawy o rolnictwie ekologicznym z 16 marca 2001 roku po przystąpieniu Polski
do Unii Europejskiej. Szczegóáowe wymagania dotyczące prowadzenia dziaáalnoĞci w rolnictwie ekologicznym regulują przepisy prawa wspólnotowego80.
W kolejnych latach zasady rolnictwa ekologicznego zostaáy zawarte
w nastĊpujących aktach wykonawczych, wydanych przez ministra wáaĞciwego
ds. rolnictwa lub Prezesa Rady Ministrów:
 Ustawa z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2009 r.,
nr 116, poz. 975).
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 lipca 2004 r.
w sprawie okreĞlenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej Ğrodki
ochrony roĞlin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych Ğrodków (Dz.U. z 2004 r., nr 164, poz. 1719).
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 lipca 2004 r.
w sprawie okreĞlenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej nawozy
i Ğrodki poprawiające wáaĞciwoĞci gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych nawozów i Ğrodków (Dz.U.
z 2004 r., nr 164, poz. 1720).
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 paĨdziernika
2004 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy speánili
wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym (Dz.U.
z 2004 r., nr 232, poz. 2336).
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 stycznia 2005 r. w sprawie
nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji JakoĞci Handlowej Artykuáów Rolno-SpoĪywczych oraz PaĔstwowej Inspekcji
Ochrony RoĞlin i Nasiennictwa uprawnieĔ do nakáadania grzywien
w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2005 r., nr 15, poz. 124).
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13 kwietnia 2007 r. w sprawie
stawek dotacji przedmiotowych dla róĪnych podmiotów wykonujących
zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. z 2007 r., nr 67, poz. 446).
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji JakoĞci Handlowej Artykuáów Rolno-SpoĪywczych oraz PaĔstwowej Inspekcji Ochro-
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P. ModliĔski (2005), Rolnictwo ekologiczne, „Biuletyn Informacyjny”, nr 1, IJHARS, Warszawa, s. 19-21.
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ny RoĞlin i Nasiennictwa uprawnieĔ do nakáadania grzywien w drodze
mandatu karnego (Dz.U. z 2008 r., nr 137, poz. 861).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 marca 2010 r.
w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających
zgodnoĞü Ğrodków do produkcji ekologicznej z wymogami okreĞlonymi
w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących
wykaz tych Ğrodków (Dz.U. z 2010 r., nr 54, poz. 326).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 marca 2010 r.
w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej (Dz.U. z 2010 r.,
nr 56, poz. 348).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 maja 2010 r.
w sprawie nabywania uprawnieĔ inspektora rolnictwa ekologicznego
(Dz.U. z 2010 r., nr 94, poz. 607).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 wrzeĞnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy speánili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym oraz sposobu jego przekazywania (Dz.U. z 2010 r., nr 173,
poz. 1176).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 listopada 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodnoĞü Ğrodków do produkcji ekologicznej
z wymogami okreĞlonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych Ğrodków (Dz.U. z 2010 r., nr 225,
poz. 1468).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 paĨdziernika
2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu
producentów, którzy speánili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym oraz sposobu jego przekazywania (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1269).
3. Logo produktów rolnictwa ekologicznego

W celu unikniĊcia zafaászowaĔ ekologicznych produktów oraz w celu potwierdzenia, Īe byá on produkowany zgodnie z systemem kontroli i certyfikacji
produkcji ekologicznej Unia Europejska stworzyáa logo rolnictwa ekologicznego
(znak wspólnotowy)81. System znakowania zostaá wprowadzony dla dobra konsumentów Unii Europejskiej, którzy kupując produkt rolnictwa ekologicznego
odpowiednio oznakowany są przekonani, Īe nabyli produkt pochodzący z pro81

M. Duda-Krynicka, H. Jaskólecki (2010), Historia i perspektywy rolnictwa ekologicznego
w Polsce, „Problemy Ekologii”, vol.14, nr 2.
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dukcji ekologicznej. Pierwsze logo rolnictwa ekologicznego zostaáo wprowadzone pod koniec lat 90. XX wieku i byáo ono stosowane na zasadach dobrowolnoĞci. Logo to zostaáo wycofane z dniem 1 lipca 2010 roku (rys. III.1).
Rys. III.1. Logo rolnictwa ekologicznego

W 2007 roku Komisja Europejska wraz ze wszystkimi paĔstwami czáonkami Unii Europejskiej podjĊáa inicjatywĊ utworzenia nowego logo produktów
rolnictwa ekologicznego, jako obowiązkowego wsparcia i wyróĪnienia tych
produktów. W nastĊpnym roku zapadáa decyzja o zorganizowaniu ogólnoeuropejskiego konkursu na projekt nowego logo rolnictwa ekologicznego UE, aby
wybraü projekt, który przemawiaáby do wszystkich europejskich konsumentów.
Rys. III.2. „Euro-liĞü” – logo rolnictwa ekologicznego

Od 1 lipca 2012 roku producenci pakowanych ekologicznych produktów,
wytwarzanych na terytorium Wspólnoty, muszą zamieszczaü na opakowaniach
nowe logo produktów ekologicznych. ObecnoĞü logo potwierdza, Īe zakupiony
produkt zostaá wyprodukowany zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie
rolnictwa ekologicznego82. KorzyĞcią páynącą z ekologicznego logo jest fakt, Īe
konsumenci we wszystkich krajach Unii Europejskiej są w stanie áatwiej rozpoznaü ekologiczne produkty, bez wzglĊdu na ich pochodzenie.
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych uchylające Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91
oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 wrzeĞnia 2008 r. ustanawiające szczegóáowe zasady wdraĪania 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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4. Wymogi formalne rolnictwa ekologicznego po 2014 roku
Proces certyfikacji gospodarstwa ekologicznego obejmuje produkt finalny
i proces produkcyjny tego produktu. Zarówno pierwszy, jak i drugi muszą posiadaü odpowiednie informacje, które producent zobowiązany jest umieszczaü
na etykietach produktu, umoĪliwiając tym samym jednostkom certyfikującym
sprawowanie nadzoru, tj. sprawdzanie, czy prowadzona produkcja w sposób
ciągáy speánia wymogi rolnictwa ekologicznego zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi:
1. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.
2. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegóáowe
zasady wdraĪania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.
Zgodnie z art. 72 Rozporządzenia 889/2008, kaĪde gospodarstwo ekologiczne musi prowadziü tzw. ewidencjĊ produktów roĞlinnych. Zapisy prowadzone są w formie rejestrów, które obejmują nastĊpujące informacje:
a) w zakresie uĪycia nawozów – data uĪycia, rodzaj, iloĞü nawozu, dziaáki
rolne poddane nawoĪeniu;
b) w zakresie stosowania Ğrodków ochrony roĞlin – przyczyna i data zastosowania, rodzaj Ğrodka i zastosowana metoda;
c) w zakresie zakupu Ğrodków produkcji – data, rodzaj, iloĞü zakupionego
produktu;
d) w zakresie zbiorów – data, rodzaj i wielkoĞü produkcji ekologicznej.
Artykuá 76 powyĪszego Rozporządzenia nakáada na rolników ekologicznych obowiązek prowadzenia tzw. ewidencji zwierząt gospodarskich, który powinien zawieraü:
a) w zakresie zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego – pochodzenie i data przybycia, okres konwersji, oznakowanie identyfikacyjne
i dokumentacja weterynaryjna;
b) w zakresie zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne – wiek, liczebnoĞü, waga, a w przypadku uboju – znak identyfikacyjny i przeznaczenie;
c) szczegóáowe dane zwierząt padáych wraz z przyczynami padniĊcia;
d) w zakresie pasz – rodzaj, áącznie z dodatkami paszowymi, proporcje poszczególnych skáadników w porcjach karmy i okresy dostĊpu do obszaru
na wolnej przestrzeni, okresy sezonowego wypasu w razie obowiązywania ograniczeĔ;
e) w zakresie leczenia chorób i ich zapobieganiu oraz opieki weterynaryjnej
– data leczenia, szczegóáowa diagnoza, dawkowanie, rodzaj Ğrodka leczniczego, wskazanie zastosowanych aktywnych substancji farmakologicz-
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nych, metoda leczenia i zalecenia lekarskie dla opieki weterynaryjnej
z uzasadnieniem, okresem karencji obowiązującym zanim produkty pochodzenia zwierzĊcego mogą zostaü oznakowane jako ekologiczne.
Wszystkie zapisy (ewidencje) zaleca siĊ prowadziü w formie rejestrów
i przechowywaü w gospodarstwie, aby byáy one dostĊpne podczas kontroli. Same dowody zakupów nie zastąpią rejestrów, ale mogą stanowiü zaáączniki.
W związku z tym kaĪde gospodarstwo ekologiczne powinno zawieraü rejestry
produkcyjne, takie jak:
 zakup Ğrodków do produkcji rolnej,
 zakup materiaáu siewnego, sadzeniowego, pasz i dodatków paszowych,
 sprzedaĪ produktów rolnictwa ekologicznego,
 stan zapasów produktów rolnych i Ğrodków produkcji,
 kartoteka magazynowa,
 karta pola,
 rejestr dziaáaĔ agrotechnicznych,
 nawoĪenie upraw oraz zabiegi ochrony roĞlin,
 zbiory páodów rolnych, w tym roĞlin paszowych,
 urodzenia zwierząt,
 zakup zwierząt,
 zwierzĊta opuszczające gospodarstwo – sprzedaĪ zwierząt,
 zabiegi weterynaryjne i pielĊgnacyjne,
 padáe zwierzĊta,
 dostĊp zwierząt do pastwisk,
 plan zagospodarowania obornika,
 obsada zwierząt i stan Ğrednioroczny.
KaĪdy rolnik prowadzący gospodarstwo ekologiczne ma obowiązek prowadzenia ww. dokumentacji, a jej brak skutkuje brakiem certyfikacji dla danej
jednostki ekologicznej.
Rolnictwo ekologiczne jest jednym z elementów Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2014. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przyjĊto nastĊpujące zaáoĪenia:
1. Rolnicy ekologiczni mają byü automatycznie objĊci páatnoĞciami z tytuáu
„zazielenienia” (art. 29.4 planowanych páatnoĞci bezpoĞrednich), zaĞ rolnicy konwencjonalni bĊdą musieli udowodniü stosowanie páodozmianu,
utrzymanie trwaáych uĪytków zielonych (TUZ), wyáączenie z uprawy 7%
UR na cele proĞrodowiskowe.
2. Rolnictwo ekologiczne ma stanowiü samodzielny program w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (a nie jak dotychczas, jeden z pakietów programu rolnoĞrodowiskowego).
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3. Plan obejmuje zarówno gospodarstwa w caáoĞci ekologiczne, jak równieĪ
ekologiczne z wyodrĊbnioną jednostką konwencjonalną.
4. Plan dotyczy zarówno gospodarstw ekologicznych, jak i w okresie konwersji.
5. Zobowiązanie planowane jest na okres 5-7 lat.
6. MoĪliwe jest pokrycie kosztów transakcyjnych do 20% wartoĞci zobowiązania – do 600 euro/ha dla upraw rocznych, 900 euro/ha dla wybranych upraw wieloletnich oraz 450 euro/ha dla innych upraw (maksymalnie dla 30% rolników).
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IV
SYSTEM KONTROLI I CERTYFIKACJI
W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
Systemy certyfikacji są dziĞ powszechne w sektorze rolno-spoĪywczym.
W 2010 roku podczas spisu przeprowadzonego dla Komisji Europejskiej wykazano 441 systemów dla produktów rolnych i Ğrodków spoĪywczych wprowadzanych do obrotu w Unii Europejskiej83. Obejmują one szeroki zakres inicjatyw, które dziaáają na róĪnych etapach áaĔcucha ĪywnoĞciowego. Począwszy od
pierwotnej produkcji rolniczej – istnieje m.in. dobrowolny system zapewnienia
bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci Global GAP (Good Agricultural Practice, Dobra
Praktyka Rolnicza), aĪ po caáy áaĔcuch ĪywnoĞciowy – na przykáad dobrowolny
System Gwarantowanej JakoĞci ĩywnoĞci (Quality Assurance for Food Products, QAFP).
Systemy te mogą dziaáaü na poziomie miĊdzy przedsiĊbiorstwami (business-to-business, B2B) lub na poziomie miĊdzy przedsiĊbiorstwem a konsumentem (business-to-consumer, B2C)84. Stosowanie dobrowolnych systemów certyfikacji produktów rolnych i spoĪywczych umoĪliwia zdobywanie nowych rynków zbytu na poziomie krajowym oraz miĊdzynarodowym. Rozwój systemów
certyfikacji spowodowany jest m.in. zapotrzebowaniem spoáecznym na produkt
o okreĞlonych wáaĞciwoĞciach i wysokiej jakoĞci, który wynika z rosnącej ĞwiadomoĞci konsumentów. Systemy certyfikacji sprawiają, Īe niewidzialne atrybuty ĪywnoĞci stają siĊ widoczne.
Jednym z systemów zarządzania gospodarstwem i produkcji ĪywnoĞci
jest produkcja ekologiczna. àączy on w sobie najkorzystniejsze dla Ğrodowiska praktyki, wysoki stopieĔ róĪnorodnoĞci biologicznej, ochronĊ zasobów
naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodĊ produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów
preferujących wyroby wytwarzane przy uĪyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów85. Przepisy prawne Unii Europejskiej regulujące sektor produkcji ekologicznej mają na celu zapewnienie podstaw dla zrównowaĪonego
rozwoju produkcji ekologicznej przy jednoczesnym zagwarantowaniu uczciwej
konkurencji, zapewniając konsumentom zaufanie i ochronĊ jego interesów oraz
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http://ec.europa.eu/agriculture/quality/certification/index_en.htm.
Komisja Europejska (2010a), Wytyczne UE dotyczące najlepszych praktyk dla dobrowolnych systemów certyfikacji produktów rolnych i Ğrodków spoĪywczych (Dziennik UrzĊdowy
Unii Europejskiej 2010/C 341/04).
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
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zapewnienie efektywnego funkcjonowania rynku wewnĊtrznego. W celu weryfikacji poprawnego przestrzegania przepisów unijnych zostaá ustanowiony system
kontroli, który obejmuje wszystkie etapy áaĔcucha ĪywnoĞciowego produkcji
ekologicznej, w tym: produkcjĊ w gospodarstwie rolnym, przetwórstwo ĪywnoĞci, dystrybucjĊ, import oraz sprzedaĪ detaliczną.
System kontroli ma na celu zagwarantowanie poprawnoĞci przebiegu procesu produkcyjnego, a nie samego produktu, poniewaĪ nie ma sposobu, aby
ustaliü naukowo czy produkt jest ekologiczny, czy nie. Rynek ĪywnoĞci ekologicznej jest wysoce zaleĪny od systemu certyfikacji, który daje gwarancjĊ autentycznoĞci produktów ekologicznych.
KaĪdy z podmiotów dziaáający w áaĔcuchu ĪywnoĞci ekologicznej musi
przestrzegaü tych samych regulacji prawnych odnoĞnie produkcji ĪywnoĞci,
przetwórstwa, dystrybucji, oznakowania i kontroli w celu potwierdzenia ekologicznego charakteru produktu, czyli speánienia okreĞlonych wymagaĔ produkcyjnych i jakoĞciowych. W Unii Europejskiej przepisy te są zawarte w kilku
rozporządzeniach (p. rozdziaá III).
System kontroli rolnictwa ekologicznego i produkcji ekologicznej jest
zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie kontroli urzĊdowych przeprowadzanych
w celu sprawdzenia zgodnoĞci z prawem paszowym i ĪywnoĞciowym oraz reguáami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
ĩywnoĞü ekologiczna musi speániaü takie same wymagania co ĪywnoĞü
konwencjonalna, czyli speániaü wszystkie wymagania zawarte w ogólnym prawie ĪywnoĞciowym, gdzie podstawą jest Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne
zasady i wymagania prawa ĪywnoĞciowego, powoáujące Europejski Urząd ds.
BezpieczeĔstwa ĩywnoĞci oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci. ĩywnoĞü ekologiczna musi takĪe speániaü specyficzne wymogi
ustawodawstwa mającego zastosowanie do odpowiednich produktów, takie jak
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z 29 kwietnia
2004 roku w sprawie higieny Ğrodków spoĪywczych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 853/2004 z 29 kwietnia 2004 roku ustanawiające
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do ĪywnoĞci pochodzenia
zwierzĊcego i Rozporządzenie nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady
z 17 lipca 2000 roku ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydáa oraz
dotyczące etykietowania woáowiny i produktów z woáowiny.
Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia (WE) nr 834/2007 Komisja Europejska
powoáaáa Staáy Komitet ds. Rolnictwa Ekologicznego (Standing Committee on
Organic Farming, SCOF). Staáy Komitet ds. Rolnictwa Ekologicznego jest ko72

mitetem regulacyjnym Komisji w sprawie produkcji ekologicznej, dziaáającym
pod przewodnictwem Komisji i skáadającym siĊ z przedstawicieli paĔstw czáonkowskich, którego celem jest koordynacja wspóápracy unijnych instytucji we
wprowadzeniu w Īycie prawa wtórnego w zakresie rolnictwa ekologicznego.
Komisja, we wspóápracy z paĔstwami czáonkowskimi opracowaáa dokument
roboczy na temat jej roli w zakresie urzĊdowych kontroli w sektorze ekologicznym86. Mimo Īe dokument ten nie jest prawnie wiąĪący, to pokazuje starania
Komisji zmierzające do opracowania konkretnych wytycznych stanowiących
pomoc przy wdraĪaniu rozporządzeĔ dotyczących produkcji ekologicznej.
Wedáug stanu na 31 grudnia 2011 roku 96 krajów na Ğwiecie miaáo
wprowadzone uregulowania dotyczące rolnictwa i produkcji ekologicznej. Na
powiĊkszającym siĊ rynku ĪywnoĞci ekologicznej w Unii Europejskiej, w tym
w Polsce coraz wiĊcej produktów sprzedawanych jest za poĞrednictwem duĪych
sieci handlowych, co związane jest z przemierzaniem duĪych odlegáoĞci produktu finalnego. W związku z tym, kontrole ekologicznych produktów mają coraz
wiĊksze znaczenie. Kontrole te muszą odbywaü siĊ na kaĪdym etapie ekologicznego áaĔcucha ĪywnoĞci „od pola do stoáu”, aby konsument dokonujący zakupu
byá zapewniony o autentycznoĞci produktu. JeĪeli rolnicy, przetwórcy oraz importerzy chcą stosowaü ekologiczne logo Unii Europejskiej lub odpowiednio
znakowaü produkty rolne i Ğrodki spoĪywcze, to muszą speániaü wymagania
unijne mające na celu poszanowanie Ğrodowiska oraz dobrostanu zwierząt. Aby
zapewniü zgodnoĞü z tymi przepisami, musi byü zapewniony Ğcisáy system kontroli i certyfikacji.
Certyfikacja gospodarstw rolnych prowadzących produkcjĊ w oparciu
o metody ekologiczne, gospodarstw rolnych przestawiających produkcjĊ na metody ekologiczne, przetwórców ĪywnoĞci oraz jej dystrybutorów, producentów
i przetwórców pasz, mieszanek paszowych i materiaáów paszowych jest prowadzona przez odpowiednie jednostki certyfikujące, w zaleĪnoĞci od ich uprawnieĔ. Proces ten jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Rady (WE)
nr 834/2007 oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008. Jednostki certyfikujące w ramach swoich zadaĔ przeprowadzają weryfikacjĊ i certyfikacjĊ prawidáowego stosowania zasad produkcji dla kaĪdego podmiotu gospodarczego
w áaĔcuchu dostaw.
Certyfikat zgodnoĞci z wymaganiami rolnictwa ekologicznego moĪe
otrzymaü gospodarstwo rolne, gospodarstwo produktów akwakultury, przetwórnie ekologicznych produktów rolno-spoĪywczych, hurtownie prowadzące obrót
86
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tymi produktami, importerzy ekologicznych produktów rolno-spoĪywczych,
punkty skupu, np. produktów dzikorosnących ze zbiorów naturalnych, zbierający produkty dzikorosnące oraz przetwórnie pasz. Przebieg certyfikacji odbywa
siĊ wedáug nastĊpującego schematu (rys. IV.1).
Rys. IV.1. Schemat przebiegu procesu certyfikacji

ħródáo: Opracowano na podstawie [www.agroeko.com.pl].

Na szczeblu UE Komisja Europejska jest odpowiedzialna za nadzór systemów kontroli paĔstw wspólnotowych, a na szczeblu krajowym – odpowiednie
wáadze paĔstw czáonkowskich. Zgodnie z art. 27 Rozporządzenia Rady (WE)
nr 834/2007 paĔstwa czáonkowskie tworzą system kontroli wykonywany przez
jeden lub wiĊcej organów i/lub zatwierdzone prywatne podmioty kontrolujące
(rys. IV.2). WáaĞciwe organy odpowiedzialne są za zatwierdzanie i nadzór jednostek certyfikujących i organy kontroli. Ponadto zobowiązane są do organizowania audytów lub inspekcji organów kontroli w miarĊ koniecznoĞci i w razie
potrzeby wycofania pozwoleĔ dla jednostek certyfikujących, które nie speániają
wymogów. W przypadku, gdy paĔstwo czáonkowskie wybierze system opierają-
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cy siĊ o prywatne jednostki certyfikujące, to jednostki te muszą uzyskaü akredytacjĊ. KaĪde paĔstwo czáonkowskie Unii Europejskiej wyznaczyáo jedną krajową jednostkĊ akredytującą. Kontrole przeprowadzane przez te jednostki akredytujące dotyczą fachowych kompetencji, niezaleĪnoĞci, bezstronnoĞci oraz rzetelnoĞci zawodowej jednostek certyfikujących. Publiczne organy kontroli nie
muszą posiadaü akredytacji.
Rys. IV.2. Przegląd podmiotów uczestniczących w systemie certyfikacji
i kontroli produktów ekologicznych

ħródáo: Opracowano na podstawie [A. Zorn et al., 2009].

Jednostki certyfikujące (lub organy kontroli obecne w publicznych systemach) są gáównym elementem systemu kontroli. Jednostki te przeprowadzają
kontrole na poziomie indywidualnych podmiotów. Konsumenci, organy paĔstw czáonkowskich oraz Komisja polegają w duĪej mierze na wykonywanej
pracy przez te jednostki (organy). Kontrole przeprowadzone na podmiotach
ekologicznych obejmują fizyczne inspekcje miejsc produkcji lub przetwarzania, weryfikacji dokumentacji, jak równieĪ pobieranie próbek do kontroli
z produktów koĔcowych, zebranych plonów, liĞci lub gleby do przeprowadzenia testów w celu wykrycia uĪywania niedozwolonych substancji (np. pestycydów, hormonów). Koszty certyfikatów wydawanych przez jednostki certyfikujące ponoszą poszczególne podmioty.
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Nie wszystkie kraje reprezentowane są na wszystkich szczeblach. W niektórych krajach nadzór systemu certyfikacji ekologicznej spoczywa na regionalnych lub wojewódzkich wáadzach, np. w Niemczech i we Wáoszech. W Danii
nadzór systemu certyfikacji ekologicznej zostaá przekazany dwóm agencjom
rządowym – organom kontroli87. W takich krajach wspólnotowych, jak Niemcy
i Wielka Brytania wystĊpują podmioty bĊdące wáaĞcicielem prywatnych standardów – Demeter88, Bioland89, Bio-Siegel90, Soil Association91. W Danii odpowiednie wáadze publiczne w 2009 r. wprowadziáy standard oraz system znakowania produktów ekologicznych dla obszaru nieobjĊtego przepisami unijnymi
(dla cateringu)92.
W Unii Europejskiej wyróĪnia siĊ trzy rodzaje systemów, do których naleĪą kraje wspólnotowe (tab. IV.1)93:
 system A – oparty na zatwierdzonych prywatnych podmiotach certyfikujących (19 krajów czáonkowskich);
 system B – oparty na jednym lub wiĊkszej liczbie wyznaczonych publicznych organów certyfikujących (5 krajów czáonkowskich);
 system C – oparty na wyznaczonym publicznym organie certyfikującym
i zatwierdzonych prywatnych podmiotach certyfikujących (4 kraje czáonkowskie).
Nadzór jest szczególnie wymagany w krajach, które przyjĊáy systemy A
i C, w których prywatne organy kontrolne mogą konkurowaü o klientów. AĪeby
zagwarantowaü jednakowy minimalny poziom intensywnoĞci kontroli w warunkach konkurencyjnego rynku, nadzór prywatnych organów kontrolnych jest konieczny94.
W Polsce obowiązuje system kontroli C, w skáad którego wchodzą:
 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który upowaĪnia jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodnoĞci w zakresie rolnictwa ekologicznego.
 Inspekcja JakoĞci Handlowej Artykuáów Rolno-SpoĪywczych (IJHARS),
która sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi i produkcją ekologiczną. IJHARS w ramach nadzoru wspóápracuje z Inspekcją Weteryna87

A. Zorn, C. Lippert, S. Dabbert (2012), Supervising a system of approved private control bodies
for certification: The case of organic farming in Germany, “Food Control”, 25(2), pp. 525-532.
88
http://www.demeter.net.
89
http://www.bioland.de.
90
http://www.oekolandbau.de/bio-siegel.
91
http://www.sacert.org.
92
http://en.fvm.dk/focus-on/organic-production/organic-labelling-for-catering.
93
http://ec.europa.eu.
94
A. Zorn, C. Lippert, S. Dabbert (2012) Supervising a system…, jw.
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ryjną (w zakresie pasz), Inspekcją Handlową (w zakresie wprowadzania
do obrotu detalicznego Īywych lub nieprzetworzonych produktów rolnych oraz przetworzonych produktów rolnych przeznaczonych do spoĪycia), PaĔstwową Inspekcją Ochrony RoĞlin i Nasiennictwa (w zakresie
wegetatywnego materiaáu rozmnoĪeniowego i nasion do celów uprawy).
 Jednostki Certyfikujące95.
Tabela IV.1. System kontroli w krajach czáonkowskich Unii Europejskiej
System

Kraje

A

Austria, Belgia, Buágaria, Cypr, Czechy, Chorwacja, Francja, Niemcy, Grecja,
WĊgry, Irlandia, Wáochy, àotwa, Portugalia, Rumunia, Sáowacja, Sáowenia,
Szwecja, Wielka Brytania

B

Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Holandia

C

Luksemburg, Malta, Polska, Hiszpania

ħródáo: Opracowano na podstawie [http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-trust/
certification-and-confidence/controls-and-inspections/control-system/index_en.htm].

Kontrola przeprowadzana w rolnictwie ekologicznym powinna byü niezaleĪna, jawna, dobrowolna i poufna. Kontrola gospodarstw bĊdących w trakcie
przestawiania i posiadających certyfikat odbywa siĊ co roku. Wówczas jest to
tak zwana kontrola zapowiedziana. Oprócz kontroli zapowiedzianej, moĪe odbyü siĊ takĪe kontrola niezapowiedziana.
Wedáug stanu na 22 sierpnia 2013 roku w rejestrze wpisanych byáo dziewiĊü jednostek certyfikujących wraz z zakresem upowaĪnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodnoĞci w rolnictwie
ekologicznym (tab. IV.2).
UpowaĪnienie mogą otrzymaü wyáącznie jednostki akredytowane przez
Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie wymogów okreĞlonych w normie EN: 45011 lub przewodniku ISO 65: „Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w odniesieniu do wymagaĔ normy EN
45011:2000”. Decyzją z 23 lipca 2013 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
cofnąá w caáoĞci upowaĪnienie jednostce certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o. do
dziaáania w rolnictwie ekologicznym96.

95

MRiRW (2011), Plan DziaáaĔ dla ĩywnoĞci i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata
2011-2014, Warszawa.
96
http://www.ijhar-s.gov.pl.
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PNG Sp. z o.o.

COBICO Sp. z o.o.

PL-EKO-02

PL-EKO-03

SGS Polska Sp. z o.o.

X

–
X
X
X

X
X
X
X

X

–

–

X

–

X

ħródáo: Opracowano na podstawie [http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=643&LangId=0].

X

X

X

X

X

X

X

–
X

X

X

Przetwórstwo
produktów
ekologicznych
oraz
produkcja pasz
i droĪdĪy

X

X

Produkty
z akwakultury
i wodorosty
morskie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pszczelarstwo

X

X

Zbiór ze stanu
naturalnego

X

Ekologiczna
uprawa roĞlin
i utrzymanie
zwierząt

Zakres upowaĪnienia do przeprowadzania kontroli
oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodnoĞci w rolnictwie ekologicznym

* z wyáączeniem wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego importowanych z krajów trzecich

PL-EKO-10

PL-EKO-09

PL-EKO-08

PL-EKO-07

PL-EKO-06

PL-EKO-05

EKOGWARANCJA
PTRE Sp. z o.o.

PL-EKO-01

BIOCERT
MAàOPOLSKA
Sp. z o.o.
Polskie Centrum BadaĔ
i Certyfikacji S.A.
AGRO BIO TEST
Sp. z o.o.
TÜV Rheinland Polska
Sp. z o.o.
Centrum JakoĞci AgroEko
Sp. z o.o.

Nazwa upowaĪnionej
jednostki
certyfikującej

Numer
identyfikacyjny
nadany
w
upowaĪnieniu
jednostce
certyfikującej

Tabela IV.2. Rejestr jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym w Polsce

X*

X

X

X

X

X

X

X

X

Wprowadzanie na
rynek produktów
ekologicznych,
w tym
importowanych
z paĔstw trzecich

W Polsce kontrolą jednostek certyfikujących objĊtych byáo ponad 23 tysiące producentów ekologicznych (stan na 31 grudnia 2012 r.). W 2012 roku
w stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby kontrolowanych
producentów ekologicznych. Związane to byáo takĪe ze wzrostem liczby osób
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli, inspektorów rolnictwa ekologicznego97. W latach 2010-2012 áącznie wydano 708 uprawnieĔ w szeĞciu zakresach
specjalizacji (tab. IV.3).
Tabela IV.3. Liczba inspektorów wpisanych do rejestru
w zakresie danej specjalizacji
Zakres uprawnieŷ

2010

2011

2012

Ekologiczna uprawa roƑlin i utrzymanie zwierzČt

175

249

59

483

Zbiór ze stanu naturalnego

14

27

6

47

Pszczelarstwo

6

25

6

37

Produkty akwakultury i wodorosty morskie

5

15

4

24

Przetwórstwo produktów ekologicznych
oraz produkcja pasz i droǏdǏy

25

32

8

65

Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych,
w tym importowanych z krajów trzecich

10

33

9

52

235

381

92

708

SUMA

SUMA

ħródáo: Opracowano na podstawie [IJHARS, 2011a, 2012, 2013a].

Podmioty gospodarcze, w których zostanie wykryta niezgodnoĞü z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego produkcji ekologicznej otrzymają od organu kontroli lub jednostki certyfikującej zakaz sprzedaĪy swoich produktów jako
ekologicznych. JeĞli nawet tylko jedna partia produktu nie speánia wymagaĔ, to
organ kontroli lub jednostka certyfikująca musi zapewniü, Īe produkty te nie
bĊdą zawieraáy odniesienia, oznaczenia i logo nawiązujące do produktu ekologicznego. Organy kontroli lub jednostki certyfikujące są zobowiązane do bezzwáocznego udostĊpniania informacji o wykrytej niezgodnoĞci, zarówno ekolo97

IJHARS (2013), Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012,
Warszawa.
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gicznych produktów pochodzących z krajów wspólnotowych, jak i importowanych z krajów spoza Unii Europejskiej. Pozwala to na szybkie zbadanie nieprawidáowoĞci oraz ich natychmiastowe usuniĊcie. Tego typu informacje są udostĊpniane za poĞrednictwem Systemu Informacyjnego Rolnictwa Ekologicznego
(Organic Farming Information System, OFIS) – narzĊdzia informatycznego
prowadzonego przez KomisjĊ Europejską.
1. SkutecznoĞü systemu kontroli produkcji, przetwarzania, dystrybucji
i importu produktów ekologicznych
W 2012 roku Europejski Trybunaá Obrachunkowy przeprowadziá audyt
skutecznoĞci systemu kontroli produkcji, przetwarzania, dystrybucji i importu
ekologicznych produktów98. Audyt miaá na celu odpowiedzenie na pytanie, czy
system kontroli ekologicznych produktów jest wystarczającym zapewnieniem, Īe
kluczowe wymagania są speánione dla produkcji ekologicznej, przetwórstwa,
dystrybucji i importu. Na podstawie przeprowadzonego audytu Trybunaá wskazaá na uchybienia i jednoczeĞnie przedstawiá zalecenia99. Uchybienia i zalecenia
te zaprezentowano w tabeli IV.4.
W odpowiedzi na przedstawione uchybienia i rekomendacje Europejskiego Trybunaáu Obrachunkowego, Komisja Europejska przyznaje, iĪ wystĊpują
pewne uchybienia (sáabe punkty) w systemie kontroli produkcji ekologicznej,
które mogą wpáywaü na zaufanie konsumentów. Dlatego Komisja podejmuje
staáe dziaáania we wspieraniu paĔstw czáonkowskich w wykonywaniu ich zadaĔ
nadzorczych, w tym szkoleĔ i doradztwa.
Dodatkowo Komisja stwierdziáa, iĪ jest w trakcie: (1) oceny ram prawnych Unii Europejskiej regulujących produkcjĊ ekologiczną i (2) doskonalenia
narzĊdzi, aĪeby usprawniü komunikacjĊ miĊdzy instytucjami uczestniczącymi
w systemie kontroli produkcji ekologicznej.

98

Europejski Trybunaá Obrachunkowy (European Court of Auditors) zostaá powoáany na mocy tzw. II traktatu budĪetowego z 22 lipca 1975 r. Dziaáa on od 18 paĨdziernika 1977 roku
i jest jedną z instytucji Unii Europejskiej, która kontroluje finanse Unii Europejskiej. Jego
dziaáania kontrolne koncentrują siĊ na budĪecie UE i politykach unijnych, w szczególnoĞci na
kwestiach dotyczących wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, wartoĞci dodanej, finansów
publicznych oraz ochrony Ğrodowiska i przeciwdziaáania zmianom klimatu. Trybunaá kontroluje wykonanie budĪetu UE zarówno pod kątem dochodów, jak i wydatków. Trybunaá wydaje
równieĪ opinie dotyczące przepisów prawa UE w kwestiach finansowych oraz wspierania
dziaáaĔ UE związanych ze zwalczaniem naduĪyü. Siedzibą Europejskiego Trybunaá Obrachunkowego jest Luksemburg.
99
European Court of Auditors (2012), Special Report No 9/2012 – Audit of the control system
governing the production, processing, distribution and imports of organic products, Luksemburg.
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Tabela IV.4. Uchybienia oraz zalecenia przedstawione przez Europejski Trybunaá
Obrachunkowy z audytu systemu kontroli regulującego produkcjĊ,
przetwarzanie, dystrybucjĊ i import ekologicznych produktów
Uchybienia

Zalecenia

1 Pewna liczba wáaĞciwych organów niewystarczająco speánia swoją rolĊ nadzorczą w stosunku do jednostek certyfikujących.
W efekcie niektóre organy kontrolne nie speániają szeregu wymogów Unii Europejskiej
i tym samym nie mogą skorzystaü z moĪliwoĞci wdroĪenia pewnych dobrych praktyk.

WáaĞciwe organy powinny wzmocniü swoją rolĊ
nadzoru nad jednostkami certyfikującymi poprzez:
zastosowanie odpowiednich udokumentowanych
procedur zatwierdzania i nadzoru jednostek certyfikujących; promocjĊ ujednolicenia w definicji
naruszeĔ, nieprawidáowoĞci oraz odpowiadających sankcji, promocjĊ zidentyfikowanych dobrych praktyk.

2 Wymiana informacji miĊdzy paĔstwami czáonkowskimi oraz paĔstwami czáonkowskimi
i Komisją Europejską i innymi paĔstwami nadal nie jest wystarczająca by zapewniü, Īe system dziaáa prawidáowo.

Wymiana informacji miĊdzy paĔstwami czáonkowskimi oraz paĔstwami czáonkowskimi z Komisją Europejską i innymi paĔstwami powinna
byü ulepszona w celu zapewnienia wysokiej jakoĞci kontroli i nadzoru.

3 WáaĞciwe organy w paĔstwach czáonkowskich spotykają siĊ z trudnoĞciami w zapewnieniu identyfikowalnoĞci (traceability) ekologicznych produktów na terytorium, do którego mają uprawnienia.
IdentyfikowalnoĞü jest trudniejsza w przypadku produktów przekraczających granice.

Kontrole powinny zostaü wzmocnione w celu
zapewnienia, Īe podmioty speániają wymogi
regulacyjne związane z identyfikowalnoĞcią;
w związku z tym Komisja powinna wyjaĞniü role
i obowiązki róĪnych aktorów.

4 Komisja nie poĞwiĊciáa wystarczająco uwagi
dziaáaniom nadzorczym, w tym audytom by
zapewniü prawidáowe funkcjonowanie systemów kontroli paĔstw czáonkowskich.

Komisja powinna wzmocniü swój monitoring
systemów kontroli paĔstw czáonkowskich poprzez
podejmowanie misji audytowych oraz zbieranie
i wykorzystywanie niezbĊdnych danych i informacji.

5 Komisja nie posiada wystarczających informacji by siĊ upewniü, Īe uznane za równowaĪne
systemy kontroli dla produkcji ekologicznej
w krajach trzecich nadal speániają prawne wymagania, tak dáugo jak zachowują ten status.
Trybunaá zauwaĪa ponadto, Īe wystĊpują istotne zalegáoĞci w zakresie oceny wniosków
o równowaĪnoĞü z krajów trzecich.

W odniesieniu do importu Komisja powinna zapewniü odpowiedni nadzór nad krajami znajdującymi siĊ na liĞcie krajów uznanych za równorzĊdne w produkcji ekologicznej oraz przeprowadzaü
terminowe oceny wniosków z krajów trzecich
aplikujących o wáączenie do tej listy.

6 WystĊpują uchybienia w systemie uĪywanym Trybunaá z zadowoleniem przyjmuje uproszczenia
do udzielania pozwoleĔ na import ekologicz- w inicjatywie Komisji w wycofywaniu reĪimu
nych produktów.
związanego z importem. Jednak tak dáugo jak ten
reĪim obowiązuje, paĔstwa czáonkowskie powinny zapewniü jego poprawne stosowanie. WáaĞciwe organy paĔstw czáonkowskich powinny
wzmocniü kontrole przeprowadzane w jednostkach certyfikujących uprawnionych do wydawania Ğwiadectw kontroli.

ħródáo: Opracowano na podstawie [European Court of Auditors, 2012].

81

Rezultatem dziaáaĔ Komisji byáo takĪe wprowadzenie misji audytowych
w ramach zadaĔ Biura ds. ĩywnoĞci i Weterynarii (Food and Veterinary Office,
FVO100) w paĔstwach czáonkowskich i paĔstwach trzecich, które obejmowaáy
równieĪ ocenĊ identyfikowalnoĞci ekologicznych produktów. Biuro ds. ĩywnoĞci i Weterynarii wáączyáo do swojego programu przeprowadzenie audytu m.in.
w Polsce, gdzie w dniach 11-21 wrzeĞnia 2012 r. dokonano oceny systemów
kontroli produkcji ekologicznej i znakowania ekologicznych produktów. Wyniki
audytu zostaáy przedstawione w sprawozdaniu, w którym stwierdzono, Īe w ujĊciu ogólnym wprowadzono prawidáowy system kontroli i sankcji, w szczególnoĞci w zakresie nadzoru nad jednostkami certyfikującymi. Co prawda odnotowano pewne uchybienia dotyczące dokumentacji i prowadzenia rejestrów przez
podmioty gospodarcze oraz do planowanych dodatkowych, niezapowiedzianych
kontroli podmiotów gospodarczych przez jednostki certyfikujące, a takĪe brak
systematycznych i opartych na analizie ryzyka kontroli rynku ekologicznych
produktów. Zalecenia przedstawione przez Biuro ds. ĩywnoĞci i Weterynarii
zostaáy uwzglĊdnione przez wáaĞciwe organy101.
2. Przegląd europejskiej polityki w zakresie rolnictwa ekologicznego
– konsultacje spoáeczne
W okresie od 15 stycznia do 10 kwietnia 2013 roku Komisja Europejska
przeprowadziáa publiczne konsultacje w sprawie przeglądu europejskiej polityki
w zakresie rolnictwa ekologicznego. Zainteresowane strony i obywatele odpowiadali na pytania zawarte w kwestionariuszu przez Internet. Komisja otrzymaáa
44 846 odpowiedzi i 1450 dodatkowych uwag. W kwestionariuszu zawarte byáy
pytania odnoszące siĊ m.in. do kwestii związanych z kontrolą i certyfikacją
w rolnictwie ekologicznym oraz ekologicznych produktów102.
100

Biuro ds. ĩywnoĞci i Weterynarii (Food and Veterinary Office, FVO) podlega Dyrekcji
Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów w Komisji Europejskiej. Podstawowym zadaniem
Biura ds. ĩywnoĞci i Weterynarii jest sprawdzanie, w jaki sposób krajowe organy w kaĪdym
z paĔstw zapewniają bezpieczeĔstwo produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium
Unii Europejskiej. Ponadto stwierdza ono, czy organy krajowe kontrolują waĪne choroby
zwierząt i roĞlin oraz czy przestrzegane są zasady dobrostanu zwierząt.
101
European Commission, Directorate F – Food and Veterinary Office (2013), Final report of an
audit carried out in Poland from 11 to 21 September 2012 in order to evaluate the control systems
for organic production and labelling of organic products.
102
Pozostaáe pytania dotyczyáy: (1) uproszczenia ram prawnych – przy równoczesnym zagwarantowaniu, by nie staáy siĊ one zbyt elastyczne, (2) uprawy roĞlin zmodyfikowanych
genetycznie a rolnictwa ekologicznego, (3) porozumieĔ handlowych w zakresie ekologicznych produktów, (4) wpáywu nowych reguá etykietowania – w szczególnoĞci obowiązkowego
obecnie uĪywanego europejskiego logo na wszystkich ekologicznych produktach wytwarzanych w UE – czy dziĊki temu produkty te staáy siĊ bardziej widoczne?
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Na podstawie przeprowadzonych badaĔ powstaá raport. Z raportu wynika,
Īe ponad 3/4 wszystkich respondentów (71%) ufa produktom poĞwiadczonym
jako ekologiczne. Niemniej jednak 18% badanych wyraziáa brak zaufania do
ekologicznych produktów. Respondenci, którzy regularnie i okazjonalnie kupują
ekologicznie produkty wykazywali najwiĊcej zaufania do produktów ekologicznych: konsumenci regularni – 74% i konsumenci okazjonalni – 62%. W pytaniu
dotyczącym czĊstotliwoĞci kontroli/inspekcji przeprowadzanych w ekologicznych podmiotach gospodarczych – 50% respondentów miaáo ĞwiadomoĞü, Īe
przynajmniej raz na rok powinna byü przeprowadzana kontrola przez odpowiednie organy103. Wykres IV.1 przedstawia znajomoĞü przepisu o obowiązku
corocznych kontroli wszystkich europejskich podmiotów ekologicznych wĞród
róĪnych zainteresowanych stron. We wszystkich kategoriach zainteresowanych
stron, z wyjątkiem kategorii mieszkaĔcy, wiĊkszoĞü respondentów (60-98%) zadeklarowaáa znajomoĞü tego przepisu.
Wykres IV.1. Procentowy udziaá odpowiedzi na ĞwiadomoĞü obowiązku
corocznych kontroli wszystkich europejskich podmiotów ekologicznych
wedáug kategorii zainteresowanych stron

1) Organy wáadzy publicznej w krajach spoza Unii Europejskiej
2) Kompetentne organy wáadzy publicznej w Unii Europejskiej, publiczne organy kontroli, jednostki
akredytujące

ħródáo: Opracowano na podstawie [European Commission, 2013, p. 92].
103
European Commission (2013), Report on the results of the public consultation on the review of the EU policy on organic agriculture conducted by the directorate general for agriculture and rural development (15 January-10 April), Brussels.
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JednakĪe doĞü znaczny odsetek niektórych respondentów reprezentujących interesy zainteresowanych stron nie byá Ğwiadomy obowiązkowej corocznej kontroli – organy wáadzy publicznej w krajach spoza Unii Europejskiej
(40%), konsumenci (37%), inni (33%), stowarzyszenia krajowe (27%), naukowcy (25%), usáugi doradcze (19%).
Na pytanie Czy zgadzasz siĊ, Īe ekologiczne podmioty gospodarcze o udokumentowanym przestrzeganiu zasad mogáyby byü kontrolowane rzadziej, na
przykáad raz na 2 lub 3 lata? wiĊcej niĪ poáowa respondentów (57%) nie zgodziáa siĊ z tym, zaĞ 36% – zgodziáa siĊ (wykres IV.2).
Patrząc na odpowiedzi respondentów róĪnych grup zainteresowanych
stron, bez Īadnych wyjątków, wiĊkszoĞü z nich (52-83%) byáa zdecydowanie
przeciwko czĊstotliwoĞci kontroli opartych na ocenie ryzyka ekologicznych
podmiotów. Najsilniejszymi przeciwnikami byli respondenci naleĪący do prywatnych jednostek certyfikujących (83%), sprzedawcy (70%), kompetentne organy wáadzy publicznej w Unii Europejskiej, publiczne organy kontroli i jednostki akredytujące (68%).
Wykres IV.2. Procentowy udziaá odpowiedzi w sprawie czĊstotliwoĞci
kontroli opartej na ryzyku podmiotów ekologicznych
wedáug kategorii zainteresowanych stron

1) Organy wáadzy publicznej w krajach spoza Unii Europejskiej
2) Kompetentne organy wáadzy publicznej w Unii Europejskiej, publiczne organy kontroli, jednostki
akredytujące

ħródáo: Opracowano na podstawie [European Commission, 2013, p. 96].
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WiĊcej niĪ poáowa (58%) badanych respondentów stwierdziáa, Īe naleĪy
poprawiü system kontroli ekologicznych produktów sprzedawanych w Europie,
nawet gdyby wiązaáo siĊ to ze wzrostem cen ĪywnoĞci ekologicznej (wykres
IV.3). WĞród róĪnych grup zainteresowanych stron prawie poáowa i wiĊcej respondentów (od 48 do 72%), z wyjątkiem przetwórców, opowiedziaáa siĊ za potrzebą usprawnienia systemu kontroli ĪywnoĞci ekologicznej, nawet jeĞli oznaczaáoby to wzrost cen.
Wykres IV.3. Procentowy udziaá odpowiedzi na koniecznoĞü poprawy systemu
kontroli produkcji ekologicznej, nawet jeĞli cena ĪywnoĞci ekologicznej miaáaby
wzrosnąü wedáug kategorii zainteresowanych stron

1) Organy wáadzy publicznej w krajach spoza Unii Europejskiej
2) Kompetentne organy wáadzy publicznej w Unii Europejskiej, publiczne organy kontroli, jednostki
akredytujące

ħródáo: Opracowano na podstawie [European Commission, 2013, p. 100].

Zdecydowana wiĊkszoĞü respondentów wskazywaáa na dwie moĪliwoĞci
poprawy systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym poprzez usprawnienie
kontroli: importowanych produktów ekologicznych (73%) oraz na wszystkich
poziomach áaĔcucha ĪywnoĞciowego (71%). Procentowy udziaá odpowiedzi na
rozwiązania dla usprawnienia systemu kontroli produkcji ekologicznej przedstawiono na wykresie IV.4.
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Wykres IV.4. Procentowy udziaá odpowiedzi na rozwiązania
dla usprawnienia systemu kontroli produkcji ekologicznej

ħródáo: Opracowano na podstawie [European Commission, 2013, p. 103].

Podczas publicznych konsultacji zbadano opiniĊ dotyczącą grupowej certyfikacji. W krajach wspólnotowych obecni są takĪe rolnicy posiadający maáe
gospodarstwa rolne, którzy produkują zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Niestety nie mogą oni sprzedawaü swoich produktów jako ekologicznych,
z róĪnych powodów, np. nie mają dostĊpu do certyfikacji, poniewaĪ jest kosztowna, a biorąc pod uwagĊ ich ograniczoną wielkoĞü produkcji nie są w stanie
zarządzaü dokumentacją i rejestrem wymaganym przez europejski system kontroli. Koszty finansowe i zarządcze („biurokracja”) związane z systemem kontroli ekologicznej są wysokie. Jednym ze sposobów umoĪliwiających certyfikacjĊ i sprzedaĪ produktów, jako ekologicznych moĪe byü zastosowanie certyfikacji grup rolników. Grupy te miaáyby swój wáasny wewnĊtrzny system kontroli,
który obejmowaáby kontrolĊ wybranych rolników, a nie wszystkich. Okoáo 70%
respondentów wyraziáa siĊ pozytywnie wzglĊdem pomysáu wprowadzenia certyfikacji grupowej w Unii Europejskiej, co jest dozwolone dla rolników ekologicznych w niektórych krajach spoza Unii.
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3. Projekt badawczy CERTCOST
W ramach 7 Programu Ramowego zrealizowany zostaá europejski projekt
badawczy CERTCOST, zajmujący siĊ analizą ekonomiczną systemów certyfikacji ĪywnoĞci i rolnictwa ekologicznego104. Projekt wspierany byá przez KomisjĊ Europejską i trwaá od wrzeĞnia 2008 r. do listopada 2011 r. W skáad konsorcjum realizującego projekt wchodziáo 10 instytucji (8 z sektora badaĔ, 2 z sektora certyfikacji) pochodzących z siedmiu krajów: Danii, Czech, Niemiec, Turcji,
Szwajcarii, Wáoch i Wielkiej Brytanii.
Gáównym celem projektu byáo dostarczenie zaleceĔ umoĪliwiających poprawĊ systemów certyfikacji ĪywnoĞci i rolnictwa ekologicznego w Europie pod
wzglĊdem wydajnoĞci, transparentnoĞci i efektywnoĞci kosztowej. Powodem
badaĔ byáa potrzeba wzmocnienia konkurencyjnoĞci europejskiego sektora
ĪywnoĞci ekologicznej poprzez zmniejszenie czĊstotliwoĞci wystĊpowania niezgodnoĞci, a tym samym zwiĊkszenie zaufania konsumentów. W ramach projektu przedstawiono szeĞü zaleceĔ usprawniających system certyfikacji ĪywnoĞci
i rolnictwa ekologicznego:
 zharmonizowanie nadzoru nad systemem certyfikacji, zatwierdzanie organów kontroli (jednostek certyfikujących) i zbieranie danych,
 rozwijanie systemów kontroli opartych na ocenie ryzyka,
 podniesienie ĞwiadomoĞci konsumentów oraz zaufania do znaku certyfikacji ekologicznej,
 wzmocnienie podstaw instytucjonalnych,
 zwiĊkszenie przejrzystoĞci i wzmocnienie dostarczonych informacji dla
podmiotów ekologicznych,
 zainwestowanie w system wiedzy dotyczący systemu certyfikacji ekologicznej105.
Na podstawie badaĔ przeprowadzonych w ramach projektu CERTCOST
oszacowano takĪe wartoĞü rynku systemów certyfikacji ekologicznej106. Szacuje
siĊ, Īe w 2008 r. w 27 krajach Unii Europejskiej wykorzystano okoáo 1500 peánoetatowych wymiarów pracy na przeprowadzenie kontroli przez wáaĞciwe organy, jednostki akredytujące, organy kontroli oraz jednostki certyfikujące. Liczba
ta moĪe byü wiĊksza, poniewaĪ nie zostaáy uwzglĊdnione nakáady pracy poĞwiĊcone przez jednostki akredytujące, organy kontrolne, wáaĞcicieli standar104

http://www.certcost.org.
S. Dabbert (2011), Improving the organic certification system. Recommendations from the
CERTCOST project.
106
L.M. Jespersen (2011), Organic certification in selected European countries: control fees
and size of the sector, Deliverable 8 of the EU FP7 CERTCOST project.
105
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dów na dziaáania związane z akredytacją i kontrolą wedáug prywatnych norm
i standardów spoza Unii Europejskiej. Nakáad pracy przeznaczony na kontrolĊ
importu i eksportu takĪe nie zostaá uwzglĊdniony. Z 1500 peánoetatowych wymiarów pracy, koszty pracy w sektorze certyfikacji ekologicznej oszacowano na
okoáo 35-55 mln euro. Oprócz wynagrodzeĔ pracowników dochodzą inne koszty
staáe i zmienne, co oznacza, Īe roczny obrót wáaĞciwych organów, jednostek
akredytujących, organów kontroli oraz jednostek certyfikujących w UE-27
w 2008 roku prawdopodobnie wynosiá okoáo 70-110 mln euro.
***
Dla Ğwiadomego konsumenta wartoĞcią dodaną dla produktów rolnictwa
i przetwórstwa ekologicznego są m.in. dobrostan zwierząt, ochrona Ğrodowiska,
brak stosowania przy produkcji nawozów sztucznych czy organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Europejski sektor rolnictwa ekologicznego stale roĞnie. Rynek ĪywnoĞci ekologicznej jest wysoce zaleĪny od zaufania konsumentów do systemu certyfikacji. Dlatego, waĪne jest aby caáy czas usprawniaü i doskonaliü system kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym wzdáuĪ caáego
áaĔcucha ĪywnoĞciowego, od przetwórstwa pierwotnego poprzez przetwórnie,
aĪ do sieci sprzedaĪy.
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V
ĩYWNOĝû KONWENCJONALNA I ĩYWNOĝû EKOLOGICZNA
W ASPEKCIE BEZPIECZEēSTWA ĩYWNOĝCI
Konwencjonalny system produkcji rolniczej nazywany takĪe intensywnym, uprzemysáowionym lub wysokonakáadowym jest sposobem gospodarowania ukierunkowanym gáównie na maksymalizacjĊ zysku, osiąganego dziĊki duĪej wydajnoĞci roĞlin i zwierząt. Rozwój rolnictwa konwencjonalnego nastąpiá
w Europie w drugiej poáowie XX wieku. W rolnictwie konwencjonalnym, stosującym technologie produkcji oparte na duĪym zuĪyciu przemysáowych Ğrodków
produkcji – nawozów mineralnych oraz chemicznych Ğrodków ochrony roĞlin
i bardzo maáych nakáadach robocizny, duĪy nacisk káadzie siĊ na ciągáe ulepszanie chemicznych i technicznych Ğrodków produkcji. Efektem są m.in. zwiĊkszające siĊ plony i poprawa produkcyjnoĞci w rolnictwie. JednoczeĞnie wraz ze
wzrostem intensywnoĞci produkcji nastĊpowaá wzrost wydajnoĞci pracy, co doprowadziáo do znacznego zmniejszenia liczby osób utrzymujących siĊ z rolnictwa. Wraz ze wzrostem produkcji zwiĊkszaáa siĊ powierzchnia gospodarstw107.
Rozwój rolnictwa konwencjonalnego, oprócz znaczącego postĊpu w produkcji roĞlinnej i zwierzĊcej, stworzyá jednak liczne zagroĪenia ekologiczne
wynikające m.in. ze stosowania nawozów mineralnych oraz chemicznych Ğrodków ochrony roĞlin w dawkach czĊsto przekraczających faktyczne potrzeby nawozowe roĞlin oraz stopnia zagroĪenia upraw wystąpieniem chwastów, chorób
i szkodników.
Degradacja Ğrodowiska naturalnego spowodowana konwencjonalnym
sposobem gospodarowania przejawia siĊ pogorszeniem jakoĞci gleby, wody
oraz powietrza (spadek ĪyznoĞci gleb, zanieczyszczenie wód gruntowych
i powierzchniowych gáównie związkami azotu i fosforu, emisje do atmosfery
gazów cieplarnianych, masowe wymieranie wielu gatunków roĞlin i zwierząt,
zanieczyszczenie páodów rolnych pozostaáoĞciami związków chemicznych stosowanych w rolnictwie konwencjonalnym). ZagroĪenia te pokazaáy, Īe naleĪy
zwracaü wiĊkszą uwagĊ na jakoĞü ĪywnoĞci w kontekĞcie bezpieczeĔstwa
zdrowotnego konsumentów, a takĪe na wpáyw produkcji rolniczej na Ğrodowisko naturalne, aby w przyszáoĞci nie doprowadziü do degradacji i nieodwracalnego zniszczenia przyrodniczych podstaw produkcji ĪywnoĞci.
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G. Cacak-Pietrzak (2011), Studia nad wpáywem ekologicznego i konwencjonalnego systemu produkcji roĞlinnej na wartoĞü technologiczną wybranych odmian pszenicy ozimej, praca
habilitacyjna, SGGW, Warszawa.
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Odpowiedzią na zagroĪenia wynikające z intensyfikacji produkcji rolniczej jest, obserwowany zwáaszcza w ostatnich kilkunastu latach, wzrost zainteresowania rolnictwem ekologicznym. Rolnictwo ekologiczne nie jest jednak
nowym trendem, bowiem ma ono blisko stuletnią tradycjĊ, a jego początki
związane byáy z dziaáalnoĞcią twórców naturalnego rolnictwa oraz ruchami spoáecznymi wspierającymi te idee.
Prowadzona w obrĊbie gospodarstwa produkcja roĞlinna i zwierzĊca powinna byü zrównowaĪona, oparta na Ğrodkach nieprzetworzonych technologicznie, pochodzenia biologicznego i mineralnego. Podstawową zasadą w produkcji
ekologicznej jest niestosowanie Ğrodków chemii rolnej, weterynaryjnej i spoĪywczej. Rolnictwo ekologiczne jest pracocháonną metodą produkcji wymagającą duĪej wiedzy, lecz dającą produkty najwyĪszej jakoĞci.
Ekologiczna metoda produkcji peáni podwójną funkcjĊ spoáeczną: z jednej
strony dostarcza towary na specyficzny rynek ksztaátowany przez popyt na produkty ekologiczne, a z drugiej – jest dziaáaniem w interesie publicznym, poniewaĪ przyczynia siĊ do ochrony Ğrodowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich.
Uczestnicy ekologicznego áaĔcucha ĪywnoĞciowego stosują techniki oraz
technologie produkcji, które cechuje dbaáoĞü o ekosystemy i Ğrodki przeciwdziaáające skaĪeniu Ğrodowiska. Obecnie ocenia siĊ, Īe w krajach Unii Europejskiej
tylko 5% gruntów ornych jest zarządzane w ramach produkcji ekologicznej, zaĞ
pozostaáe 95% í w rolnictwie konwencjonalnym.
Rolnictwo ekologiczne funkcjonuje przede wszystkim w oparciu o zasoby
odnawialne, w ramach systemów rolniczych zorganizowanych na poziomie lokalnym. W celu ograniczenia zuĪycia zasobów nieodnawialnych, odpady i produkty uboczne pochodzenia roĞlinnego i zwierzĊcego powinny byü poddawane
recyklingowi, który umoĪliwia uzyskanie substancji odĪywczych do nawoĪenia
gleby. Ekologiczna produkcja roĞlinna przyczynia siĊ do utrzymywania i zwiĊkszania ĪyznoĞci gleby, a takĪe zapobiega jej erozji. RoĞliny muszą byü nawoĪone poprzez ekosystem gleby, a nie za pomocą dodawanych do gleby nawozów
rozpuszczalnych.
MiĊdzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego (International Federation of Organic Agriculture Movements, IFOAM ) przyjĊáa, Īe do gáównych
celów rolnictwa ekologicznego naleĪą:
 dziaáania wspierające wszelkie procesy Īyciowe zachodzące w systemach
przyrodniczych zamiast prób zdominowania przyrody;
 podtrzymywanie i wzmacnianie cykli biologicznych w gospodarstwie;
 wykorzystywanie odnawialnych zasobów przyrody, dąĪenie do stworzenia
harmonijnej równowagi miĊdzy produkcją roĞlinną i zwierzĊcą;
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 utrzymywanie oraz podwyĪszanie trwaáej ĪyznoĞci gleby;
 stosowanie materiaáów i substancji nadających siĊ do wielokrotnego wykorzystania lub recyklingu, dąĪenie do zamkniĊcia obiegu materii organicznej i skáadników pokarmowych w obrĊbie gospodarstwa;
 unikanie jakichkolwiek form skaĪenia i zanieczyszczenia Ğrodowiska
w nastĊpstwie dziaáalnoĞci rolniczej;
 zapewnienie zwierzĊtom gospodarskim warunków odpowiadających potrzebom bytowym poszczególnych gatunków;
 promowanie wáaĞciwego wykorzystania i troski o zasoby wodne oraz istniejące w nich Īycie;
 utrzymanie genetycznej róĪnorodnoĞci wszystkich Īywych skáadowych
gospodarstwa rolnego i jego otoczenia, wáączając w to ochronĊ dziko rosnących roĞlin oraz dziko Īyjących zwierząt;
 zapewnienie rolnikom prowadzącym gospodarstwa ekologiczne i przetwórcom odpowiednich dochodów, bezpiecznego Ğrodowiska pracy oraz
godnego Īycia;
 wytwarzanie ĪywnoĞci o wysokich walorach odĪywczych w dostatecznej
iloĞci108.
IFOAM przyjĊáa zasady: naturalnego tworzenia zdrowotnoĞci, ekologii,
sprawiedliwoĞci i troskliwoĞci. JednoczeĞnie podkreĞlając, Īe te fundamentalne
zasady naleĪy traktowaü jako caáoĞü, jako zespóá norm etycznych inspirujących
do dziaáania. W gospodarstwach ekologicznych nie stosuje siĊ syntetycznych
Ğrodków chemicznych. Wszelkie Ğrodki produkcji są pochodzenia naturalnego.
Produkcja ekologiczna jest zgodna z zasadami wyáoĪonymi w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 wraz z póĨniejszymi zmianami. Faktyczną jakoĞü produktów ĪywnoĞciowych (i pasz dla zwierząt) naleĪy oceniaü caáoĞciowo
(holistycznie). Takie podejĞcie reprezentuje wspominane Rozporządzenie, które
odnosi siĊ nie tylko do zasad na wszystkich etapach produkcji, przygotowania
i dystrybucji, ale takĪe do produkcji pierwotnej ekologicznego produktu, przechowania, przetwarzania, transportu, sprzedaĪy lub ostatecznego zaopatrzenia
konsumenta, znakowania, reklamy, importu i eksportu.
Ekologiczne produkty przetworzone powinny byü produkowane przy uĪyciu takich metod przetwarzania, które gwarantują przestrzeganie zasad produkcji ekologicznej i utrzymanie zasadniczych cech produktu na wszystkich
etapach produkcji (pkt 19 preambuáy rozporządzenia 834/2007 – wersja w jĊz.
polskim).
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IFOAM (2012), The IFOAM norms for organic production and processing, Version 2012,
Bonn.
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Organic processed products should be produced by the use of processing
methods which guarantee that the organic integrity and vital qualities of the
product are maintained through all stages of the production chain (pkt 19 preambuáy rozporządzenia 834/2007 – wersja w jĊz. angielskim).
ĩywnoĞü przetworzona powinna byü oznaczona jako ekologiczna, wyáącznie jeĪeli wszystkie lub niemal wszystkie skáadniki są pochodzenia rolnego
– produkcji ekologicznej. Zasadą jest stanowienie przepisów dotyczących znakowania ĪywnoĞci przetworzonej zawierającej skáadniki rolne, których nie moĪna otrzymaü ekologicznie, np. produkty myĞlistwa i rybactwa. Ponadto w celu
informowania konsumentów, zapewnienia przejrzystoĞci rynku i przyczynienia
siĊ do stosowania skáadników pochodzących z rolnictwa ekologicznego naleĪy
pod pewnymi warunkami umoĪliwiü odniesienie do produkcji ekologicznej
w wykazie skáadników.
W 2012 r. ukazaáo siĊ opracowanie wydane przez Instytut Badawczy Rolnictwa Organicznego w Niemczech (The Research Institute of Organic Agriculture) dotyczące stanu wiedzy oparte na dogáĊbnym przeglądzie literatury w odniesieniu do aspektów wyróĪników ekologicznej jakoĞci, skupionych tematycznie w odniesieniu do Īywienia i dietetyki, oceny sensorycznej i identyfikowalnoĞci (traceability) ze szczególnym uwzglĊdnieniem tematyki i cech ekologicznych produktów waĪnych dla rynku ĪywnoĞci ekologicznej, w tym tematyki
przechowania takich grup ĪywnoĞci, jak zboĪowe, mleko oraz owoce i warzywa
z uwzglĊdnieniem pakowania i praktykami operatorów áaĔcucha ĪywnoĞci ekologicznej109. W ekspertyzie stwierdzono, Īe brak jest jasnych i przejrzystych zasad definiujących metody zrównowaĪone o niskim wpáywie przetwórstwa produktów organicznych niezbĊdnych dla zrównowaĪonego i ekologicznego rozwoju przemysáu spoĪywczego.
Obecnie produkty ekologiczne są uwaĪane w percepcji spoáecznej za
„zdrowsze”, witalizujące, a ich wartoĞcią dodaną są: naturalnoĞü, integralnoĞü
ekologiczna, naturalna prawdziwoĞü oraz uczciwoĞü konkurencji, co przedstawiono na rysunku V.1.
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A. Beck, J. Kahl, B. Liebl et al. (2012), Analysis of the Current State of Knowledge of the
Processing and Quality of Organic Food, and of Consumer Protection. Final Report, FiBL,
Deutschland e.V.
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Rys. V.1. Kryteria oraz spójnoĞü produkcji ekologicznej
i przetwórstwa produktów

ħródáo: Opracowano na podstawie [A. Beck et al., 2012].

Zatem pojawia siĊ waĪna kwestia dla przyszáego rozwoju áaĔcucha produkcji i przetwórstwa ĪywnoĞci ekologicznej „sparametryzowania” pokazanych
cech ĪywnoĞci ekologicznej, czĊsto stosowanych werbalnie i emocjonalnie,
opartych o mierzalne wyróĪniki. Szczególnie jest to niezbĊdne w odniesieniu do
stosowanych procesów technologicznych, dodatków i materiaáów pomocniczych
dla zapewnienia ekologicznej ciągáoĞci w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym od „pola
(pastwiska) do stoáu”.
Na rysunku V.2, adaptowanym z opracowania porównującego cechy jakoĞci Īywieniowej produktów z rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego,
przedstawiono wpáyw róĪnorodnych czynników na wyróĪniki jakoĞci Īywieniowej w ukáadzie czasowo-przestrzennym áaĔcucha produkcji rolniczej, przetwórstwa i ĪywnoĞci110. Ponadto na rysunku moĪna zauwaĪyü moĪliwe problemy związane z zapewnieniem tak waĪnej dzisiaj identyfikowalnoĞci produktów
ekologicznych i ich autentycznoĞci.

110
A.D. Dangour, S. Dodhia, A. Hayter et al. (2009a), Comparison of composition (nutrients
and other substances) of organically and conventionally produced foodstuffs: a systematic review of the available literature. Report for the Food Standards Agency, London School of Hygiene & Tropical Medicine.

93

Rys. V.2. Czynniki wpáywające na jakoĞü Īywieniową produktów
w ukáadzie czasowo-przestrzennym

ħródáo: Opracowano na podstawie [A.D. Dangour et al., 2009a, p. 7].
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BezpieczeĔstwo mikrobiologiczne to nie tylko zagadnienia dotyczące mikroflory patogennej, ale równieĪ zachowanie niezbĊdnej i korzystnej dla organizmu czáowieka endogennej mikroflory. Istotne jest bezpieczeĔstwo synbiotyków, pro- i prebiotyków – zatem jakoĞci diety, sposobu Īywienia, technologii
ĪywnoĞci i Īywienia. Są to równieĪ dziaáania prowadzące do regulacji odpornoĞci czáowieka, zatem nie bez wpáywu na zachorowalnoĞü i dobrostan czáowieka.
BezpieczeĔstwo toksykologiczne, czĊsto uproszczony synonim bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci, obecnie najprostsze do zdefiniowania, to ĪywnoĞü wolna od
substancji toksycznych i przeciwĪywieniowych, naturalnych toksyn: mikotoksyn wolnych i ukrytych, biotoksyn fauny morskiej; zanieczyszczeĔ111 Ğrodowiskowych, takich jak metale ciĊĪkie, wielopierĞcieniowe wĊglowodory aromatyczne, dioksyny, furany, radionuklidy; chemikaliów stosowanych w przetwórstwie ĪywnoĞci, które mogą dostaü siĊ do produktów ĪywnoĞciowych w wyniku
przecieków smarów, uszkodzeĔ maszyn, pozostaáoĞci Ğrodków czyszczących
i dezynfekujących; związków i polimerów migrujących z materiaáów w kontakcie z ĪywnoĞcią, pozostaáoĞci zabiegów agrochemicznych, leków weterynaryjnych, toksycznych endobiotyków powstających podczas przetwórstwa ĪywnoĞci, a w szczególnoĞci procesów termicznych: akrylamid, furany, aromatyczne
aminy hetrocykliczne HAA (heterocyclic aromatic amines) i inne powstające
w reakcjach glikacji biaáek, autooksydacji, reakcji Maillarda (rys. V.3-V.4).
Rys. V.3. Holistyczne podejĞcie do Ğrodowiska ekologicznej produkcji rolniczej

ħródáo: Opracowano na podstawie [A.D. Dangour et al., 2009a].
111
Zanieczyszczenie – to kaĪda substancja nie dodana celowo do ĪywnoĞci, a której obecnoĞü
jest wynikiem produkcji, hodowli zwierząt, zabiegów weterynaryjnych, przetwarzania, obróbki i pakowania, transport i przechowywania lub rezultatów zanieczyszczenia Ğrodowiska [Dyrektywa Rady 93/315/EWG dotycząca zanieczyszczeĔ ĪywnoĞci].
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Rys.V.4. Wybrane zagroĪenia chemiczne w áaĔcuchu ekologicznej produkcji
i ĪywnoĞci od „pola do stoáu”

ħródáo: Opracowanie wáasne.

1. PozostaáoĞci Ğrodków ochrony roĞlin w ĪywnoĞci w Europie
Powszechnie podkreĞla siĊ, Īe ekologiczne produkty w porównaniu
z konwencjonalnymi produktami zawierają zdecydowanie niĪsze pozostaáoĞci
Ğrodków ochrony roĞlin. W raporcie Europejskiego UrzĊdu ds. BezpieczeĔstwa
ĩywnoĞci (European Food Safety Authority, EFSA) z programu badaĔ pozostaáoĞci pestycydów w ĪywnoĞci w Europie stwierdzono, Īe 97% próbek zawieraáo
pozostaáoĞci poniĪej najwyĪszych dopuszczalnych pozostaáoĞci (NDP), maksymalnie dopuszczonego poziomu (MRL – maximum residue limit)112. W 2010
roku w programach krajowych stwierdzono, Īe 97,2% próbek zawieraáo pozostaáoĞci poniĪej prawnie dopuszczalnych limitów MRL, a najniĪszy wskaĨnik
przekroczeĔ (1% caáej populacji) dotyczyá próbek pochodzenia zwierzĊcego.
Badania wykazaáy, Īe dla 3571 próbek ĪywnoĞci ekologicznej wskaĨnik przekroczeĔ MRL dotyczyá tylko 0,8%. Rezultaty programu wskazują, Īe 98,4%
analizowanych próbek byáo zgodnych z dopuszczalnymi limitami, a dla porównania udziaá niezgodnych w latach 2007 i 2009 wynosiá odpowiednio 2,3 i 1,2%.
112

EFSA (2013), The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food, “EFSA
Journal”, 11(3):3130.
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Z raportu wynika, Īe w 2010 r. ĪywnoĞü o najwyĪszych przekroczeniach MRL
stanowiáy: owies (5,3%), saáata (3,4%), truskawki (2,8%) i brzoskwinie (1,8%).
Porównanie pozostaáoĞci Ğrodków ochrony roĞlin w grupach badanej ĪywnoĞci
pochodzącej z produkcji ekologicznej i produkcji konwencjonalnej przedstawiono na wykresie V.1.
Wykres V.1. Porównanie pozostaáoĞci Ğrodków ochrony roĞlin w grupach
ĪywnoĞci pochodzącej z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

ħródáo: EFSA (2013), The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food,
„EFSA Journal”, 11(3):3130, p. 106.

Na podstawie wyników monitoringu zawartoĞci pestycydów w ĪywnoĞci
EFSA oceniáa takĪe, Īe dla dáugoterminowej ekspozycji konsumentów nie
zwiĊksza siĊ ryzyko wystąpienia problemów ze zdrowiem. Z kolei dla krótkoterminowej ekspozycji konsumentów takie ryzyko nie moĪe byü wykluczone ze
wzglĊdu na stwierdzoną zawartoĞü 30 róĪnych pestycydów w 79 próbkach ĪywnoĞci, których spoĪycie w duĪych iloĞciach moĪe prowadziü do wystąpienia
problemów zdrowotnych.
Podczas badaĔ monitoringowych ĪywnoĞci ekologicznej (o zasiĊgu federalnym) w odniesieni do pozostaáoĞci pestycydów w ĪywnoĞci pochodzenia roĞlinnego, prowadzonych w latach 2002-2011 w niemieckim kraju Federalnym
Badenia-Wirtembergia, stwierdzono znaczące róĪnice zawartoĞci miĊdzy ekologicznymi i konwencjonalnymi owocami i warzywami113. Zdecydowana wiĊk113

Ministry of Rural Affairs and Consumer Protection Baden-Württemberg (2012), 10 Years
of Organic…, jw.
97

szoĞü ekologicznych próbek nie zawieraáa pestycydów. W przypadkach, gdy
stwierdzono pozostaáoĞci pestycydów, byáy one w Ğladowych iloĞciach pojedynczych substancji (0,01 mg/kg), w stĊĪeniach zdecydowanie niĪszych od stwierdzonych w roĞlinach uprawianych w rolnictwie konwencjonalnym. ĝrednia zawartoĞü pestycydów w ekologicznych owocach wynosiáa 0,15 mg/kg i prawdopodobnie byáaby ona nawet niĪsza (0,001 mg/kg), gdyby wyáączyü z obliczeĔ
próbki podejrzane o zmieszanie produktów konwencjonalnych z ekologicznymi.
Dla warzyw ekologicznych Ğrednia zawartoĞü pestycydów wykrywanych we
wszystkich próbkach wynosiáa 0,009 mg/kg.
Monitoring wykazaá, Īe liczba przekroczeĔ dla ĞwieĪych ekologicznych
produktów byáa na niskim poziomie w ostatnich latach. W 2012 r. wzrosáa ona
w stosunku do lat poprzednich (4,2% w 2012 r.; 2,1% – w 2011 r.; 1,3% –
w 2010 r.; 1,0% – w 2009 r.; 4,9% – w 2008 r.; 7,5% – w 2007 r. i 4,9% –
w 2006 r.). Dla produktów ekologicznych przetworzonych udziaá procentowy
przekroczeĔ wynosiá 3,4% – porównywalny poziom ze ĞwieĪymi produktami,
i byá zdecydowanie mniejszy w porównaniu z latami poprzednimi: w 2011 roku
– 8,1% i w 2010 roku – 6,3%. Ze zbadanych 179 produktów spoĪywczych tylko
dwie próbki (1,1%) zawieraáy substancje powyĪej maksymalnie dopuszczonego
poziomu (MRL) ustalonego Rozporządzeniem Parametru Europejskiego i Rady
(WE) nr 396/2005 z 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyĪszych dopuszczalnych
poziomów pozostaáoĞci pestycydów w ĪywnoĞci i paszy pochodzenia roĞlinnego
i zwierzĊcego oraz na ich powierzchni.
2. Badania pestycydów wykonane w Polsce
W 2012 roku badania kontrolne przeprowadzone w Zakáadzie Badania
BezpieczeĔstwa ĩywnoĞci Instytutu Ogrodnictwa objĊáy od 194 do 250 substancji biologicznie czynnych Ğrodków ochrony roĞlin oraz 27 upraw: 7 sadowniczych, 17 upraw warzyw oraz 3 uprawy rolnicze. CzĊĞü prób byáa analizowana
na potrzeby kontroli wyrywkowej i pochodziáy one z 15 rodzajów upraw. Próbki
do badaĔ, zgodnie z wczeĞniej ustalonym harmonogramem, pobierali pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony RoĞlin i Nasiennictwa, a nastĊpnie
dostarczali je do laboratorium. Ogóáem pobrano do badaĔ monitoringowych 900
próbek páodów rolnych, w tym 222 próbki owoców, 421 próbek warzyw, 219
próbek upraw rolniczych oraz 38 próbek dla celów kontroli wyrywkowej114.
SpoĞród przebadanych 900 próbek, w 346 próbkach, czyli w 38,4% ogóáu
analizowanych próbek, nie stwierdzono obecnoĞci pozostaáoĞci Ğrodków ochro114

Analiza pozostaáoĞci Ğrodków ochrony roĞlin w uprawach ekologicznych – Sprawozdanie
za rok 2012 (2012), Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice.
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ny roĞlin. W 538 próbkach, czyli w 59,8%, wykryto pozostaáoĞci w stĊĪeniach
poniĪej najwyĪszych dopuszczalnych pozostaáoĞci (NDP). WĞród nich 87 próbek zawieraáo nieprawidáowe Ğrodki, które nie są aktualnie zarejestrowane przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dla danych upraw (9,6%), a w 1,7%
ogólnej liczby próbek, czyli w 15 próbkach stwierdzono przekroczenia NDP.
Zbadano równieĪ próbki, które byáy pobierane przez jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym (50 próbek) oraz przez PIORiN (50 próbek)
i przekazywane do Instytutu Ogrodnictwa. W 2012 r. badania kontrolne dla jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym objĊáy od 194 do 250 substancji biologicznie czynnych Ğrodków ochrony roĞlin w: 16 próbach z 5 upraw
sadowniczych (aronia, malina, czarna porzeczka, czerwona porzeczka, truskawka); 7 prób z 2 upraw warzyw (kapusta i ogórek); 15 prób z 5 upraw zbóĪ (kukurydza, owies, pszenica, pszenĪyto i Īyto), 5 prób z upraw ziemniaka; 7 prób gleby oraz badania kontrolne próbek pobrane przez PIORiN. W badaniach tych
wskazano, Īe 60% próbek dostarczonych przez jednostki certyfikujące byáy
wolne od pozostaáoĞci pestycydów, zaĞ w 40% stwierdzono obecnoĞü pozostaáoĞci poniĪej NDP, zaĞ w próbach pobranych przez PIORiN wolne od pozostaáoĞci
pestycydów byáo 98% próbek, zaĞ tylko 2% byáo z pozostaáoĞciami Ğrodków
ochrony roĞlin poniĪej NDP.
3. JakoĞü i bezpieczeĔstwo konwencjonalnych i ekologicznych produktów
w Ğwietle badaĔ naukowych
ĩywnoĞü powstaje z produkcji pierwotnej (roĞlinnej) i tu powinniĞmy
szukaü Ĩródeá elementarnej jakoĞci biologicznej. Jednak wzorcem czy prawzorem powinna byü jakoĞü produktów, które powstają naturalnie w przyrodzie.
OczywiĞcie zaáoĪenia te dotyczą takĪe surowców zwierzĊcych i przetwórstwa,
które nie moĪe obniĪaü wáaĞciwoĞci biologicznych produktu. Wszelkie produkty
wytworzone sztucznie, niemające swoich odpowiedników w naturze, nie są
w ogóle brane pod uwagĊ jako surowce spoĪywcze. Mówiąc to inaczej przyjmuje
siĊ, Īe w bezpiecznych warunkach przyrodniczych, bez ingerencji agrochemikaliów, czyli w naturalnych cyklach przemian substancji – powstaje produkt
o zrównowaĪonym biologicznie, swoistym dla swego rodzaju skáadzie i wysokiej
jakoĞci pierwotnej. JakoĞü páodów rolnych ma wymiar caáoĞciowy, globalny
i organiczny. Naturalnie formy uprawne roĞlin doĞü znacznie róĪnią siĊ od dzikich odmian, ale sposób uprawy nie powinien zbytnio siĊ róĪniü od mechanizmów wystĊpujących w naturze zarówno pod wzglĊdem iloĞciowym (stopieĔ
intensywnoĞci), jak i jakoĞciowym (Ğrodki wprowadzone do produkcji). Trudno
jest zapobiec, Īeby nawet w czystych przyrodniczo regionach nie migrowaáy
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Īadne niepoĪądane substancje z tak zwanego táa, ale waĪne jest to, Īe nie stosuje
siĊ bezpoĞrednio Ğrodków chemicznych w produkcji, a jest to celem rolnictwa
ekologicznego – produkowaü naĞladując przyrodĊ115.
Produkt ekologiczny jest zatem wynikiem rolnictwa ekologicznego, czyli
systemu zrównowaĪonej produkcji rolnej pod wzglĊdem ekologicznym, ekonomicznym i spoáecznym opartym na procesach zachodzących w przyrodzie, zachowującym naturalne cechy Ğrodowiska.
Wedáug ostatnio opublikowanych prac badawczych, przeglądowych
w tym meta-studiów podkreĞla siĊ, Īe ekologiczne produkty, pod wzglĊdem biologicznym, nie zawsze przewyĪszają produkty z rolnictwa konwencjonalnego,
w szczególnoĞci uwzglĊdniającego zasady rolnictwa zintegrowanego116,117. Badania te wskazują, Īe bioaktywne związki fenolowe i witamina C wystĊpują
w wyĪszych stĊĪeniach w ekologicznych produktach, zaĞ karotenoidy – w wyĪszych zawartoĞciach w konwencjonalnych produktach. Mleko ekologiczne zawiera wyĪsze zawartoĞci skoniugowanego kwasu linolowego (CLA) i kwasu
omega-3, a stosunek kwasów omega-6 do omega-3 jest korzystniejszy oraz
wyĪsze są zawartoĞci tokoferoli i antyoksydantów.
Szczególnie przejrzysty pod wzglĊdem jakoĞci jest Report for the Food
Standards Agency. Comparison of composition (nutrients and other substances)
of organically and conventionally produced foodstuffs z 2009 roku118. Dokonano
w nim przeglądu ponad 162 publikacji naukowych, zweryfikowano stosowane
metody badaĔ, jakoĞü wykonanych badaĔ i na tej podstawie przedstawiono nastĊpujące konkluzje:
1. Dla ĪywnoĞci konwencjonalnej i ekologicznej pochodzenia roĞlinnego
nie stwierdzono róĪnic w zawartoĞci: witaminy C, wapnia, fosforu, potasu, zawartoĞci substancji rozpuszczalnej, kwasowoĞci miareczkowej, miedzi, Īelaza,
azotanów, magnezu, popioáu, specyficznych biaáek, sodu, niestrawnych wĊglowodanów, beta-karotenu i siarki.
2. Istotne róĪnice dla produktów roĞlinnych stwierdzono w zawartoĞci
skáadników mineralnych (wyĪsza zawartoĞü azotu w produktach konwencjonalnych, a magnezu i cynku – w produktach ekologicznych), fitozwiązków (wyĪsza
zawartoĞü związków fenolowych i flawonoidów w produktach ekologicznych)
i cukrów (wyĪsza zawartoĞü w produktach ekologicznych).
115

U. Soátysiak (1993), Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki, Stowarzyszenie
EKOLAND i Fundacja LEBEN&UMWELT, wyd. 1, Warszawa.
116
Ministry of Rural Affairs and Consumer Protection Baden-Württemberg (2012), 10 Years
of Organic…, jw.
117
G.P.P. Lima, F. Vianello (2011), Review on the main differences between organic and conventional plant-based food, „International Journal of Food Science and Technology”, 46, pp. 1-13.
118
A.D. Dangour, S. Dodhia, A. Hayter et al. (2009a), Comparison of composition…, jw.
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3. Dla ĪywnoĞci konwencjonalnej i ekologicznej pochodzenia zwierzĊcego nie stwierdzono róĪnic w zawartoĞci takich skáadników odĪywczych i innych
substancji, takich jak: nasycone kwasy táuszczowe, jedno nienasycone kwasy
táuszczowe o konfiguracji cis, wielonienasycone kwasy táuszczowe z rodzin
omega-6 i omega-3, azot i popióá.
W Polsce wystĊpuje spoáeczne przekonanie i wiara w argumenty, Īe ĪywnoĞü ekologiczna jest znacząco bardziej bezpieczna dla konsumenta niĪ uprawiana konwencjonalnie. To przekonanie ma charakter raczej emocjonalny niĪ
oparty o dowody naukowe. Ponadto w odniesieniu do bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci
nie istnieje gradacja bezpieczeĔstwa – tylko produkt ĪywnoĞciowy bezpieczny
moĪe byü podmiotem áaĔcucha ĪywnoĞciowego i w tym tkwi holistyczne podejĞcie do bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci. Obecnie dysponujemy dostĊpną literaturą naukową, która w odniesieniu do bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci potwierdza, Īe nie istnieją Īadne istotne róĪnice miĊdzy dwoma systemami produkcji w odniesieniu
do bezpieczeĔstwa. CzĊsto wnioski dotyczące wzglĊdnie bezpieczniejszej ĪywnoĞci ekologicznej byáy ograniczone problemami związanymi z odpowiednim
zaprojektowaniem badaĔ porównawczych i maáą liczbą takich badaĔ.
ZagroĪenia chemiczne, które mogą wystąpiü w ĪywnoĞci, przedostaü siĊ
ze Ğrodowiska produkcji rolniczej, jak i ogniw áaĔcucha ĪywnoĞciowego, na
przykáad w wyniku procesów termicznych i przygotowania do spoĪycia przedstawiono w tabeli V.1. Niewątpliwie potrzebnym dziaáaniem jest prowadzenie
monitoringu opartego o analizĊ ryzyka i ocenĊ zagroĪeĔ, tak aĪeby kontrolowaü
Ĩródáa skaĪeĔ, zanieczyszczeĔ i pozostaáoĞci w ĪywnoĞci zgodnie z zasadami
HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points (rys. V.6).
Rys. V.6. Monitoring jakoĞci i bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci

ħródáo: Y. Motarjemi, G. Moy, T. Ewen (2014), Encyclopedia of Food Safety, ELSEVIER.
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Tabela V.1. ZagroĪenia chemiczne ĪywnoĞci
Podstawowe grupy związków toksycznych w ĪywnoĞci
ĝrodki ochrony roĞlin

PozostaáoĞci insektycydów, herbicydów, fungicydów

Leki weterynaryjne i dodatki
do pasz

Przeciwciaáa, hormony, antybiotyki i inne leki weterynaryjne

Przemysáowe i Ğrodowiskowe
zanieczyszczenia

Arsen, selen, rtĊü, radionuleotydy, dioksyny, furany,
chlorowane, bromowane, fluorowane wĊglowodory,
polichlorowane, polibromowane bifenyle, trifenyle,
dibenzofurany, polybromowane bifenyle, wielopierĞcieniowe wĊglowodory aromatyczne

Związki chemiczne migrujące
z materiaáów w kontakcie
z ĪywnoĞcią, z opakowaĔ
i pojemników

Oáów, miedĨ, cyna, cynk

Niezamierzone substancje
toksyczne z procesów
przetwórczych ĪywnoĞci

WielopierĞcieniowe wĊglowodory aromatyczne,
alkohole, toksyny bakteryjne, naczyniowo aktywne
biogenne aminy, azotany, azotyny i nitrozoaminy,
akrylamid, chlorowane propanole, ftalany, bisfenole,
chloropropanol oraz chloroestry

Mikotoksyny

Aflatoksyny, ochratoksyny, sterigmatocystyny,
zearalenon, fumoniziny, trichoteceny, patulina, cytrynina i citreowirdina, toksyny ergotowe
i wiele innych mikotoksyn

Toksyny bakteryjne

Enterotoksyny staphylokokalne, toksyny: Clostrydium botulinum, Bacillus cereus

Endogenne roĞlinne
związki toksyczne

Lektyny i hemaglutyniny, rycyna, inhibitory enzymów, alkaloidy, cyjanogenne glukozydy, fitoestrogeny, glukozynolany, kumaryny, tujony, neurotoksyna
anizatyna, toksyczne aminokwasy, toksyczne lipidy,
szczawiany, flurooctany, saponiny, toksyny grzybowe

ZwierzĊce endogenne
toksyny

Priony, kwas fitanowy, awidyna, tetrodotoksyna
(w ciele niektórych gatunków ryb rozdymoksztaátnych, w tym w rybach fugu)

Dodatki do ĪywnoĞci

Naturalne i syntetyczne barwniki, sztuczne sáodziki,
przeciwutleniacze, Ğrodki zakwaszające,
Ğrodki przeciwzbrylające, Ğrodki przeciwbakteryjne,
przeciwutleniacze, Ğrodki emulgujące, Ğrodki maskujące, stabilizatory, Ğrodki zapachowe i inne

ħródáo: Y. Motarjemi, G. Moy, T. Ewen (2014), Encyclopedia of Food Safety, ELSEVIER.
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W latach 2002-2011 prowadzono monitoring jakoĞci i bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞci ekologicznej w ramach programu urzĊdowej kontroli ĪywnoĞci
w Landzie Baden-Wurttemberg. W ramach tego programu stwierdzono interesujące wyniki badaĔ dotyczące zanieczyszczeĔ chemicznych:
1. Ekologiczne owoce i warzywa ogólnie zawieraáy zdecydowanie niĪsze
stĊĪenia pestycydów w porównaniu z konwencjonalnymi. Na początku okresu
monitoringu wykrywano w okoáo 25% prób pozostaáoĞci antybiotyków w miodach – obecnie wykrywa siĊ bardzo rzadko.
2. Interesujące byáy produkty poddane procesom termicznym. W przypadku ekologicznej kawy, która zostaáa poddana procesowi praĪenia stwierdzono znaczące stĊĪenie furanu, zaĞ w przypadku ekologicznych krakersów i chipsów ziemniaczanych stwierdzono zawartoĞü akrylamidu powyĪej wartoĞü sygnalnej, tj. 1000 μg/kg.
3. W ĪywnoĞci pochodzenia zwierzĊcego, jajach od kur z wolnego wybiegu oraz miĊsie woáowym, zawartoĞü dioksyn i dioksynopodobnych byáy wyĪsze
dla produktów ekologicznych (dalekie od MRL). Spowodowane jest to przebywaniem zwierząt na wolnym wybiegu.
4. NajczĊĞciej badane zanieczyszczenia ĪywnoĞci ekologicznej to mikotoksyny, metabolity grzybów mikroskopowych, okreĞlanych teĪ potocznie pleĞniami, wykazujące silne dziaáanie toksyczne wobec organizmu czáowieka
i zwierząt. Zanieczyszczenie ziarna zbóĪ mikotoksynami jest istotnym problemem wspóáczesnego rolnictwa w wielu krajach. Ich szkodliwe dziaáanie przejawia siĊ w niewielkich stĊĪeniach – na poziomie okoáo jednego miligrama w kilogramie, czyli jednomilionowej czĊĞci masy ziarna, lub jeszcze niĪszym. SpoĪycie ich z paszą powoduje mikotoksykozy – choroby cechujące siĊ specyficznym efektem u zwierząt gospodarskich, takich jak uszkodzenia i nowotwory wątroby w przypadku aflatoksyn, uszkodzenia nerek w przypadku ochratoksyny A,
zaburzenia páodnoĞci trzody przez zearalenon, utrata áaknienia i wymioty
u trzody po spoĪyciu deoksyniwalenolu (womitoksyny). JednoczeĞnie wszystkie
mikotoksyny cechuje dziaáanie niespecyficzne, przejawiające siĊ zmniejszeniem
wykorzystania paszy i ogólnym pogorszeniem zdrowotnoĞci zwierząt.
5. Wiele mikotoksyn cechuje aktywnoĞü antybiotyczna oraz fitotoksyczna. AktywnoĞü fitotoksyczna metabolitów grzybów nabiera znaczenia wtedy,
gdy grzyb jest patogenem i tworzony przez niego metabolit jest toksyczny dla
komórek roĞlinnych, w których siĊ rozwija. AktywnoĞü antybiotyczna metabolitów grzybów moĪe zaĞ wpáywaü na rozwój i wzajemne oddziaáywanie drobnoustrojów w poszczególnych niszach ekologicznych – w glebie, na pozostawionej
w polu sáomie czy áodygach kukurydzy, na pleĞniejącym na skutek zbyt duĪej
wilgotnoĞci ziarnie zbóĪ. NajwiĊkszym problemem są fuzaryjne mikotoksyny.
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Ich stĊĪenia w konwencjonalnych i ekologicznych produktach są na podobnym
poziomie z tendencją malejącą dla produktów przetworzonych.
W ostatnich latach, obserwuje siĊ w Polsce dynamiczny wzrost liczby gospodarstw rolnych prowadzących produkcjĊ w systemie ekologicznym. W strukturze upraw dominują w nich roĞliny zboĪowe, gáównie Īyto ozime. Uprawa Īyta, jako podstawowej roĞliny zboĪowej w gospodarstwach ekologicznych wynika z faktu, iĪ na ogóá prowadzą one produkcjĊ na glebach klas sáabszych,
a w trakcie procesu produkcyjnego nie stosuje siĊ syntetycznych nawozów mineralnych oraz Ğrodków ochrony roĞlin. Ogranicza to moĪliwoĞü uprawy pszenicy. Technologie uprawy roĞlin w systemie ekologicznym wymagają od rolnika
odmiennego niĪ w uprawie konwencjonalnej podejĞcia do nawoĪenia i ochrony
roĞlin, a w konsekwencji do caáej agrotechniki. W uprawie Īyta niejednokrotnie
dziaáania profilaktyczne (przedplon, odmiana, zagĊszczenie áanu) są niewystarczające i rolnicy muszą podejmowaü walkĊ mechaniczną z chwastami. MoĪe to
rzutowaü na wzrost liczby wykonywanych zabiegów agrotechnicznych oraz pracocháonnoĞü uprawy.
W wielu publikacjach naukowych pojawiają siĊ sugestie, Īe zboĪa są bardziej podatne na zanieczyszczenia mikotoksynami, ze wzglĊdu na fakt, Īe stosowanie pestycydów przeciwgrzybicznych (fungicydów) jest zakazane w produkcji ekologicznej. Uprawiane w Polsce zboĪa i wytwarzane produkty zboĪowe są gáównie zanieczyszczone mikotoksynami – trichotecenami, fumonizynami, zearaleonem, ochratoksyną i ich metabolitami.
W tabelach V.2-V.3 przedstawiono wyniki badaĔ porównawczych mikotoksyn w ziarnach zbóĪ i produktach Īytnich przetworzonych pochodzących
z rolnictwa konwencjonalnego i rolnictwa ekologicznego. Znaczące iloĞci mikotoksyn (deoksyniwalenon DON, zearalenon ZEN, toksyna HT-2) odnotowano
w ziarnie Īyta z uprawy konwencjonalnej. Ziarna zboĪa z upraw konwencjonalnych byáy zdecydowanie bardziej zanieczyszczone w porównaniu z uprawami
ekologicznymi, co równieĪ przekáadaáo siĊ na produkty przetworzone119. NaleĪy
dodaü, Īe w Īadnym z badanych przypadków upraw i produktów Īytnich przetworzonych nie stwierdzono przekroczenia dotyczących mikotoksyn120. WaĪnym wnioskiem wypáywającym z badaĔ jest to, Īe zarówno w uprawach konwencjonalnych, jak i w uprawach ekologicznych stwierdzono wystĊpowanie
w wielu przypadkach jednoczesne od dwóch do kilku mikotoksyn, a toksyczne
oddziaáywanie mieszanin obecnych toksyn jest jeszcze maáo poznane.
119

A. Báajet-Kosicka A., M. TwaruĪek, R. Kosicki et al. (2014), Co-occurrence and evaluation of
mycotoxins in organic and conventional rye grain and products, „Food Control” 38, pp. 61-66.
120
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyĪsze
dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeĔ w Ğrodkach spoĪywczych.
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Tabela V.2. WystĊpowanie i zawartoĞü mikotoksyn w ziarnie Īyta

Mikotoksyna
NIV
DON
3ADON
MAS
DAS
HT-2
T-2
ZEN

Udziaá zanieczyszczonych
próbek (%)
Konw.
n = 24

Ekol.
n = 52

8
79
8
17
0
42
38
71

0
37
0
2
0
21
27
46

ZawartoĞci Ğrednie
μg/kg
Konw.
n = 24

Ekol.
n = 52

nw
45,6
nw
nw
nw
<6
<2,0
9,8

nw
<15
nw
nw
nw
nw
<2,0
2,1

Legenda: NIV – niwalenol; DON – deoksynivalenol; 3ADON – 3-acetylodeoksyniwalenol; MAS –
monoacetoksyscirpenol; DAS – diacetoksyscirpenol; HT-2 – toksyna; T-2 – toksyna; ZEN – zearalenon.

ħródáo: Opracowano na podstawie [A. Báajet-Kosicka et al., 2014].

Tabela V.3. WystĊpowanie i zawartoĞü mikotoksyn
w produktach Īytnich przetworzonych
Mikotoksyna
NIV
DON
3ADON
MAS
DAS
HT-2
T-2
ZEN

Udziaá zanieczyszczonych
próbek (%)
Konw.
Ekol.
n = 18
n = 23
0
4
83
26
0
0
11
4
0
0
50
13
50
9
89
44

ZawartoĞci Ğrednie
μg/kg
Konw.
Ekol.
n = 18
n = 23
nw
nw
29,5
<15
nw
nw
nw
nw
nw
nw
<6,0
nw
<2,0
nw
1,21
<0,6

ħródáo: Jak w tabeli V.2.

Z badaĔ A. Báajet-Kosickiej i innych wynika, Īe ziarno Īyta z rolnictwa
konwencjonalnego jest bardziej zanieczyszczone mikotoksynami niĪ z rolnictwa
ekologicznego, zaĞ w produktach przemiaáu zawartoĞci są zdecydowanie niĪsze
lub niewykrywalne. Autorzy takĪe podają, Īe w ziarnach czĊsto wystĊpuje nawet do trzech/czterech mikotoksyn równoczeĞnie. Wydaje siĊ celowym podjĊcie
pogáĊbionych badaĔ monitoringowych mikotoksyn w Polsce roĞlin zboĪowych
konwencjonalnych i ekologicznych z uwzglĊdnieniem sezonów i zmiennoĞci
czasowo – przestrzennej.
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JakoĞü higieniczna ĪywnoĞci wskazuje, Īe chodzi o ĪywnoĞü bezpieczną
z punktu widzenia konsumenta. Wszelkie zagroĪenia zdrowotne ĪywnoĞci wynikają gáównie z powodu wystĊpowania w ĪywnoĞci roĪnych mikroorganizmów
chorobotwórczych, jak i ich metabolitów, ale równieĪ wirusów, pasoĪytów czy
toksygennych roĞlin i zwierząt. Są to zagroĪenia pochodzenia biologicznego.
Czynniki chemiczne stanowiące zagroĪenia dla zdrowia czáowieka, to m.in. pozostaáoĞci pestycydów, Ğrodków myjących, antybiotyków, metali ciĊĪkich oraz
niektóre dodatki (np. siarczyny). Z czynników fizycznych moĪna wymieniü
fragmenty metali, szkáa, drewna, kamieni, które mogą powodowaü mechaniczne
uszkodzenia przewodu pokarmowego.
W obecnych czasach najwiĊkszym zagroĪeniem są czynniki biologiczne,
gdyĪ zatrucia pokarmowe bakteryjne czy wirusowe zazwyczaj mają ostry przebieg i áatwo je zauwaĪyü.
W ostatnich latach jakoĞü mikrobiologiczna produktów ĪywnoĞciowych
wytwarzanych przez przemysá znacznie siĊ poprawiáa, ale jednoczeĞnie statystyki pokazują wzrost zachorowaĔ spowodowany obecnoĞcią mikroflory chorobotwórczej i jej metabolitów. Inną przyczyną pojawiania siĊ zatruü pokarmowych tego typu jest obecnoĞü bakterii z rodzaju Salmonella, Listeria, Campylobacter enteritis i Escherichia coli 0157:H7. Te bardziej tradycyjne zatrucia
spowodowane obecnoĞcią enterotoksyn bakterii, takich jak Staphylococcus aureus, Bacillus cereus i Clostridium perfingens mają tendencjĊ spadkową. TakĪe
infekcje bakteryjne pochodzenia ludzkiego, jak dyzenteria czy dur mają tendencjĊ spadkową. Z kolei wzrasta iloĞü infekcji bakteriami typu Aeromonas i Yersinia, wirusowych i pierwotniakami Cryptosporidium oraz Giardia intestinalis.
Z waĪniejszych powodów mających wpáyw na wzrost zatruü pokarmowych jest
bardziej ruchliwy tryb Īycia spoáeczeĔstw cywilizowanych i spoĪywanie wiĊkszej iloĞci posiáków poza domem, a takĪe moda na ĪywnoĞü naturalną o minimalnym stopniu przetworzenia. Zainteresowanie taką ĪywnoĞcią powoduje
zmniejszenie zainteresowania ĪywnoĞcią trwaáą, jak konserwy, susze, koncentraty. Przemysá spoĪywczy, dostosowując siĊ do wymagaĔ konsumentów, rozwija
nowoczesne technologie wytwarzania potraw gotowych, jak na przykáad gotowanie – mroĪenie, gotowanie – cháodzenie, gotowanie w próĪni czy pakowanie warzyw saáatkowych w zmodyfikowanej atmosferze. Technologie te pozwalają na
produkcjĊ produktów o wysokim stopniu mikrobiologicznego zagroĪenia zdrowotnego. Wynika to z tego, Īe nacisk káadziony na naturalnoĞü powoduje unikanie konserwantów, obniĪanie zawartoĞci soli kuchennej i cukru, stosowanie minimalnej dawki cieplnej do ugotowania czy wyjaáowienia, unikanie temperatury
zamraĪalniczej uszkadzającej strukturĊ produktu. Lecz powodzenie zaleĪy nie
tylko od Ğcisáego przestrzegania procesów technologicznych, ale takĪe od dokáad106

nej kontroli mikrobiologicznej. Widaü zatem, Īe te tradycyjne metody dostarczania konsumentom bezpiecznej ĪywnoĞci są czĊsto zawodne. Z reguáy tradycyjne
metody zapewnienia jakoĞci czy kontroli jakoĞci speániają funkcje monitoringowe. Z tego powodu w ostatnich latach zaczĊto poĞwiĊcaü coraz wiĊcej uwagi
wprowadzaniu nowego bardziej skutecznego systemu prewencyjnego, który jest
oparty na naukowej analizie przyczyn i skutków.
W wielu publikacjach naukowych podkreĞla siĊ, Īe gáówną motywacją do
nabywania i konsumpcji ĪywnoĞci ekologicznej są jej walory, cechy prozdrowotne oraz sensoryczne – aczkolwiek podkreĞla siĊ, Īe dowody naukowe dotyczące wyĪszoĞci ekologicznych produktów nad konwencjonalnymi są ograniczone. W Holandii przeprowadzono badania konsumenckie (566 respondentów),
w których 30% respondentów nie stwierdziáo Īadnego efektu zdrowotnego wynikającego ze spoĪywania ekologicznych produktów. Pozostali respondenci dowodzili lepszego ogólnego stanu zdrowia, w tym zwiĊkszonej energii i odpornoĞci na choroby (70%), pozytywnego wpáywu na dobre psychiczne samopoczucie, intelektualną sprawnoĞü (30%), polepszenie funkcjonowania ukáadu pokarmowego i jelit, polepszenie stanu skóry, wáosów i paznokci. Ponadto respondenci podali kilka przypadków reakcji alergicznych (14%) i poprawĊ sytoĞci.
Do wyników ankietyzacji, co podkreĞlają autorzy, naleĪy podchodziü z pewną
dozą ostroĪnoĞci, poniewaĪ odczucia i obserwacje konsumentów mogą byü zarówno niedoszacowane, jak i przeszacowane. Z badaĔ tych wynika takĪe, Īe
gáównym efektem prozdrowotnym byáo polepszenie pracy ukáadu pokarmowego, Īoáądka i jelit – spowodowane, zdaniem autorów, skáadem skáadników odĪywczych, w szczególnoĞci wykazywanymi w wielu publikacjach porównujących ekologiczne i konwencjonalne produkty, a takĪe zawartoĞcią antyoksydantów i báonnika oraz suchej masy. W dalszej czĊĞci autorzy podkreĞlali, Īe dokonywane meta-analizy (przez Food Standards Agency, FSA i innych autorów)
wykazywaáy nieznaczne róĪnice w zawartoĞciach aktywnych biologicznie substancji zarówno w ekologicznych, jak i konwencjonalnych produktach, aby miaáy znaczący wpáyw na zdrowie konsumenta. W konkluzji podkreĞlono koniecznoĞü prowadzenia badaĔ klinicznych diet opartych o skáadniki organiczne, aĪeby
zweryfikowaü w oparciu o dowody naukowe wyĪszoĞü ĪywnoĞci z rolnictwa
ekologicznego nad konwencjonalnym.
W 2009 r. w mini przeglądzie stwierdzono, Īe wiĊkszoĞü przeprowadzonych badaĔ biologicznych z udziaáem zwierząt doĞwiadczalnych, wykazaáa pozytywny wpáyw pasz produkowanych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicz-
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nego na reprodukcjĊ í rozrodczoĞü oraz reakcje odpornoĞciowe121. Badania te są
trudne do prowadzenia ze wzglĊdu na wystĊpujące efekty interakcji miĊdzy
skáadnikami diet w systemach biologicznych. W ostatnich latach opublikowano
szereg prac przeglądowych dotyczących skáadników odĪywczych i jakoĞci ekologicznych produktów i ich porównania z produktami rolnictwa konwencjonalnego. W jednych pracach wykazano wyĪszoĞü produktów rolnictwa ekologicznego, zaĞ w drugich – brak spójnej i przekonywującej wyĪszoĞci ĪywnoĞci ekologicznej nad ĪywnoĞcią konwencjonalną. Wraz ze stwierdzanym nieznacznym
wpáywem stosowanych praktyk rolniczych na gáówne skáadniki odĪywcze roĞlin, badania nad ĪywnoĞcią ekologiczną rozwijaáy siĊ w kierunku metabolitów
wtórnych oraz antyoksydantów. Wiele z wtórnych metabolitów wciąĪ nie jest
poznanych, a znana jest jedynie wąska grupa związków oraz ich biodostĊpnoĞü,
jak i znaczenie dla „zdrowotnoĞci” ekologicznych produktów. Dodatkowym
problemem w badaniach dotyczących wyĪszoĞci „zdrowotnoĞci” – funkcjonalnej prozdrowotnoĞci – jest czĊsto stawiane pytanie: jak ją zmierzyü i jak zdefiniowaü jej biologiczne markery (wskaĨniki)?
W badaniach biologicznych na szczurach C. Lauridsen i inni naukowcy zastosowali diety zaprojektowane ze skáadników pochodzących z rygorystycznie
kontrolowanych i porównywalnych upraw. Badania te ujawniáy wpáyw ekologicznych upraw pasz na rozrodczoĞü i reakcje odpornoĞciowe. NaleĪy uznaü, Īe
w takim systemie badaĔ biologicznych nie mamy do czynienia z prostym schematem związku przyczynowo-skutkowego, a raczej z róĪnorodnoĞcią interakcji
w sieci biologicznych oddziaáywaĔ organicznych skáadników diet. Wspomnieü
moĪna, Īe eksperymenty te miaáy tĊ wadĊ, Īe nie uwzglĊdniaáy powtórzeĔ polowych diety, co wykluczaáo oszacowanie zmiennoĞci związanej z lokalizacją
oraz rokiem zbiorów122.
Jednym z interesujących badaĔ biologicznych, przeprowadzonych przez
M.M. Jensena i innych, byáo badanie wpáywu pobranej wraz z dietą marchwi
(40% udziaá w diecie) pochodzącej z czterech róĪnych systemów upraw, które
uprawiano w dwóch kolejnych latach, na zdrowie modelowych zwierząt –
szczurów123. Wyniki badaĔ wskazują na podwyĪszenie Į-tokoferolu w osoczu
A. Velimirov, M. Huber, Ch. Lauridsen et al. (2009), Feeding trials in organic food quality
and health research, “Journal of the Science of Food and Agriculture”, 90, pp. 175-182.
122
C. Lauridsen, C. Yong, U. Halekoh et al. (2008), Rats show differences in some biomarkers
of health when eating diets based on ingredients produced with three different cultivation
strategies, “Journal of the Science of Food and Agriculture”, 88, pp. 720-732.
123
M.M. Jensen, H. Jørgensen, U. Halekoh et al. (2012), Health biomarkers in a rat model
after intake of organically grown carrots, “Journal of the Science of Food and Agriculture”,
92, pp. 2936-2943.
121
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krwi zwierząt karmionych dietą z marchwią pochodzącą z ekologicznej uprawy
w porównaniu z marchwią pochodzącą z uprawy konwencjonalnej. Prezentowane badania wskazaáy na nieznaczny wpáyw systemu upraw i roku uprawy oraz
niewielki wpáyw systemu uprawy na porównywalne markery zdrowotne doĞwiadczalnych zwierząt.
M.M. Jensen i inni w pracy opublikowanej w 2012 r. zadali pytanie Can
Agricultural Cultivation Methods Influence the Healthfulness of Crops for Foods? – Czy rolnicze metody uprawy rolnej wpáywają na zdrowotnoĞü zbiorów
dla ĪywnoĞci? Przedstawili oni dáugookresowe badania Īywieniowe spoĪycia
produktów z róĪnych systemów upraw oraz poddali weryfikacji hipotezĊ, Īe metody uprawy mogą wpáywaü na spektrum biowskaĨników związanych ze „zdrowotnoĞcią”, tj. stanem odĪywienia, wzrostem, stanem immunologicznym, antyoksydantami, profilem kwasów táuszczowych, oceną organów post-mortem
i aktywnoĞcią zwierząt doĞwiadczalnych124. Uprawami roĞlin doĞwiadczalnych
byáy ziemniaki (Solanum tuberosum L. cv. Sava), pszenica ozima (Triticum
aestivum L. cv. Tommi), jĊczmieĔ jary (Hordeum vulgare L. mieszanina cvs.
Simba, Smilla i Power) i fasola fava (Vicia faba L. cv. Columbo), które byáy
produkowane w kontrolowanych warunkach páodozmianu w dáugoterminowym
doĞwiadczeniu polowym z losowanych bloków. W badaniach uzyskano 36 diet.
Uprawy prowadzono w warunkach ekologicznych przy zastosowaniu obornika,
nawozów ekologicznych z nawozem zielonym oraz w warunkach konwencjonalnych z pestycydami i nawozem nieorganicznym (NPK). Badania wykazaáy,
Īe rok i czas zbiorów, jak równieĪ sposób uprawy miaáy wpáyw na mierzone
wartoĞci Īywieniowe diet. Przy ocenie efektów zdrowotnych zwierząt, lokalizacja upraw i rok uprawy nie miaáy wpáywu na wiĊcej zmiennych niĪ system
uprawy. W konkluzji rok i lokalizacja byáy najbardziej istotnymi czynnikami
oddziaáowującymi na wartoĞü Īywieniową i związane z tym implikacje zdrowotne dla zwierząt i to do takiego stopnia, Īe wyáączaáy wpáyw sposobu uprawy.
Mocnymi stronami tych badaĔ byáy:
 wáaĞciwie i dobrze nadzorowane, dáugoterminowe eksperymenty polowe
upraw do wytworzenia pasz w trzech systemach upraw, w czasie dwóch
lat i dwóch polowych powtórzeniach;
 dáugoterminowe badania Īywieniowe szczurów z pomiarami biomarkerów „zdrowotnoĞci”.
124

M.M. Jensen, H. Jørgensen, U. Halekoh et al. (2012), Can Agricultural Cultivation Methods Influence the Healthfulness of Crops for Foods?, “Journal of Agricultural and Food
Chemistry”, 60, pp. 6383-6390.
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Wyniki badaĔ wskazują, Īe Īaden z badanych systemów upraw nie miaá
wpáywu na biomarkery zdrowia z wyjątkiem podwyĪszonego wskaĨnika IgG
osocza. Przedstawione badania Īywieniowe na zwierzĊtach – szczurach zdają siĊ
sugerowaü, Īe ĪywnoĞü ekologiczna oceniana przez konsumentów jako ĪywnoĞü
o lepszej jakoĞci i „zdrowsza” w porównaniu z ĪywnoĞcią konwencjonalną,
w ocenach naukowych opartych na wynikach badaĔ jawi siĊ co najmniej jako
kontrowersyjna.
4. IdentyfikowalnoĞü a autentycznoĞü ekologicznych produktów
PamiĊtaü naleĪy, Īe system produkcji ekologicznej stanowi element unijnych systemów jakoĞci produkcji rolniczej, wraz z oznaczeniami geograficznymi, gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnoĞciami oraz produktami pochodzącymi z regionów najbardziej oddalonych i obszarów górskich, co podkreĞlono
w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Spoáecznego i Komitetu Regionów w sprawie polityki
jakoĞci produktów rolnych, a takĪe zaznaczono w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z 21 listopada 2012 roku w sprawie
systemów jakoĞci produktów rolnych i Ğrodków spoĪywczych. W tym ujĊciu
produkcja ekologiczna realizuje te same cele w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, które stanowią nieodáączny element wszystkich unijnych systemów jakoĞci
produkcji rolniczej.
Zanim powstaáa „Biaáa KsiĊga” bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci w Unii Europejskiej wiĊksza czĊĞü przepisów prawa ĪywnoĞciowego UE byáa w postaci dyrektyw, które byáy wytycznymi dla krajów czáonkowskich co do zagadnieĔ, które
powinny byü w przepisach krajowych, a nie dziaáaáy bezpoĞrednio na przedsiĊbiorcĊ. Istotne jest to, Īe dyrektywy nie mają mocy prawnej dopóki nie zostaną
wdroĪone do prawa krajowego. Powodowaáo to, Īe interpretacja i sposób wdraĪania dyrektyw byá róĪny w poszczególnych krajach i dawaá róĪne rezultaty.
NajwaĪniejsze dla wspólnotowego prawa ĪywnoĞciowego jest Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002
roku, w którym zawarte są ogólne zasad i wymagania prawa ĪywnoĞciowego, misja i zadania Europejskiego UrzĊdu ds. BezpieczeĔstwa ĩywnoĞci oraz procedury
w sprawie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci. Rozporządzenie to jest ramową „konstytucją” prawa ĪywnoĞciowego, a jego zadaniem jest zapewnienie spójnoĞci przepisów prawnych, które obejmują wszystkie aspekty zapewnienia bezpieczeĔstwa,
ale równieĪ jakoĞci w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym „od gospodarstwa do stoáu”, czy
„od wideá do widelca”.
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Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 táumaczy, Īe cel prawa ĪywnoĞciowego to zapewnienie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci poprzez wspólne zasady legislacji,
które oparte są o podstawy naukowe, a takĪe odpowiedzialnoĞü producentów,
dostawców, identyfikowalnoĞü, efektywną kontrolĊ i wdroĪenie prawa do praktyki oraz otwartoĞü i przejrzystoĞü dziaáania i prawne bezpieczeĔstwo.
TreĞü Artykuáu 18 powyĪszego rozporządzenia brzmi nastĊpująco:
1. NaleĪy zapewniü moĪliwoĞü monitorowania ĪywnoĞci, pasz, zwierząt hodowlanych oraz wszelkich substancji przeznaczonych do dodania do ĪywnoĞci lub pasz, bądĨ które moĪna do nich dodaü na wszystkich etapach
produkcji, przetwarzania i dystrybucji.
2. Podmioty dziaáające na rynku spoĪywczym i pasz powinny móc zidentyfikowaü kaĪdą osobĊ, która dostarczyáa im Ğrodek spoĪywczy, paszĊ, zwierzĊ hodowlane lub substancjĊ przeznaczoną do dodania do ĪywnoĞci lub
paszy, bądĨ którą moĪna do nich dodaü.
IdentyfikowalnoĞü powinna obejmowaü caáy áaĔcuch ĪywnoĞciowy razem
z produkcją pierwotną, co moĪe spowodowaü, Īe wprowadzanie tego systemu
bĊdzie wiązaáo siĊ z kosztami pracy w przypadku rozwiązaĔ tradycyjnych, ale
równieĪ nakáadów na Ğrodki trwaáe w przypadku rozwiązaĔ informatycznych.
W praktyce identyfikowalnoĞü to prawidáowe zarządzanie informacją,
która jest dostĊpna w ogniwach áaĔcucha. Bez wzglĊdu na to czy firma uĪywa
tradycyjnej metody opierającej siĊ na rejestracji danych w kartach kontroli czy
systemu informatycznego napisanego specjalnie dla niej lub teĪ ogólnie dostĊpnego oprogramowania, to zawsze podstawą takiego systemu jest zarządzanie
informacjami, które zakáad dostaje i jakie generuje w odniesieniu do danych
procesów produkcyjnych czy równieĪ gotowych produktów.
Do podstawowych problemów, w przypadku identyfikowalnoĞci produktu
w procesie produkcyjnym z surowców dostarczanych przez producentów pierwotnych, moĪna zaliczyü wymuszanie na producentach opracowywania systemu, który jest zgodny z oczekiwaniami zakáadu. Aby rozwiązaü ten problem
moĪna zastosowaü umowy kontraktacyjne, albo programy wspóápracy i szkoleĔ
oferowanych staáym, zadeklarowanym dostawcom.
Z systemem identyfikowalnoĞci ĞciĞle wiąĪe siĊ autentycznoĞü ĪywnoĞci,
zwáaszcza w przypadku ekologicznych produktów, których cena rynkowa jest
wyĪsza niĪ konwencjonalnych. Ekologiczne produkty mają tendencjĊ do sprzedaĪy detalicznej po cenie wyĪszej niĪ ich powszechnie uprawiane i produkowane odpowiedniki, gáównie z powodu wyĪszych nakáadów pracy, niĪszej wydajnoĞci i kosztów certyfikacji. Cena premii i zwiĊkszające siĊ zapotrzebowanie na
produkty spoĪywcze sprawia, Īe produkty ekologiczne są podatne na naduĪycia.
WartoĞü dodana tych produktów jest gwarantowana przez system certyfikacji,
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który powinien zapewniü moĪliwoĞci Ğledzenia i identyfikacji na wszystkich
etapach produkcji, przetwarzania i marketingu. AutentycznoĞü, pochodzenie
oraz identyfikowalnoĞü dotyczą gáównie maáych sklepów, lokalnych rynków
i sprzedaĪy przez Internet, a nie duĪych detalistów i supermarketów. Pojawia siĊ
zatem znany problem bezpieczeĔstwa ekonomicznego, czyli praktycznie podrabianie lub faászowanie ĪywnoĞci. Jest to problem szerszy, bo nie dotyczy tylko
konsumenta, ale równieĪ przestrzegania reguá rolnictwa ekologicznego w caáym
áaĔcuchu ekologicznych produktów, co przedstawiono schematycznie na rysunku V.4. Dla zapewnienia autentycznoĞci produktów niezbĊdne są wydajne i wiarygodne metody analityczne, wytypowanie markerów pochodzenia czy skáadu,
w szczególnoĞci związków lub profili substancji organicznych czy nieorganicznych. Do nich naleĪą metody badaĔ oparte o stabilne izotopy, techniki separacyjne sprzĊĪone z technikami spektroskopowymi lub spektrometrycznymi i wykorzystaniu metod chemometrycznych do analizy danych.
W raporcie z badaĔ monitoringowych w Niemczech stwierdzono szereg
przypadków zafaászowania produktów ekologicznych produktami z rolnictwa
konwencjonalnego. Z punktu widzenia satysfakcji konsumenta niezbĊdnym jest,
oprócz systemu certyfikacji, niezaleĪna weryfikacja deklarowanego sposobu
produkcji ekologicznej w sposób obiektywny i niezaleĪny. W przeglądzie opublikowanym w 2012 r. przedstawiono stan wiedzy w zakresie wykorzystania
róĪnorodnych markerów do analitycznych badaĔ autentycznoĞci ekologicznych
produktów zarówno w zakresie atrybutów jakoĞci i bezpieczeĔstwa, jak i sposobów przetwarzania ĪywnoĞci125. W Polsce ciągáoĞü áaĔcucha identyfikacji „od
pola do dystrybucji” ekologicznych produktów jest weryfikowana przez jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne, a kontrolĊ i nadzór sprawuje Inspekcja JakoĞci Handlowej Artykuáów Rolno-SpoĪywczych.

125

E. Capuano, R. Boerrigter-Eenling, G. van der Veer et al. (2012), Analytical authentication
of organic products: an overview of markers, “Journal of Science of Food and Agricultural”,
93, pp. 12-28.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Dokonany przegląd Ğwiatowej literatury przedmiotu, dotyczący krytycznego porównania jakoĞci i bezpieczeĔstwa zdrowotnego ekologicznych i konwencjonalnych produktów rolno-ĪywnoĞciowych nie upowaĪnia do stwierdzenia
jednoznacznie wyĪszoĞci produktów wyprodukowanych w sposób ekologiczny
nad produktami konwencjonalnymi z puntu widzenia zdrowia konsumenta. Ekologiczny sposób Īycia to nie tylko dieta záoĪona z produktów ekologicznych, ale
takĪe sposób myĞlenia i filozofia Īycia, do których naleĪą dbaáoĞü o Ğrodowisko
Īycia i pracy, a takĪe o dobrostan roĞlin i zwierząt.
Z zaprezentowanych wyników badaĔ wynika jednak, Īe ekologiczne produkty rolno-ĪywnoĞciowe charakteryzuje zdecydowanie niĪszy poziom zanieczyszczeĔ pozostaáoĞciami chemicznych Ğrodków ochrony roĞlin, trwaáych zanieczyszczeĔ organicznych, a takĪe metali ciĊĪkich w porównaniu z produktami
wytwarzanymi w sposób konwencjonalny.
Z punktu widzenia bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci naleĪy pamiĊtaü, Īe pozostaje wciąĪ problem tworzenia siĊ związków niekorzystnych dla zdrowia konsumenta w procesach technologicznych, zwáaszcza termicznych, w przetwórstwie
i podczas przygotowywaniu ĪywnoĞci do spoĪycia. Problematyka ta dotyczy
w równym stopniu ĪywnoĞci ekologicznej i konwencjonalnej.
NiezbĊdnym warunkiem sprzedaĪy ĪywnoĞci ekologicznej jest zapewnienie jej autentycznoĞci oraz identyfikowalnoĞci áaĔcucha ĪywnoĞci ekologicznej,
jako niezbĊdnych cech jakoĞci i bezpieczeĔstwa (takĪe bezpieczeĔstwa ekonomicznego) ĪywnoĞci ekologicznej.
Wnioski aplikacyjne páynące z przeprowadzonych badaĔ:
1. Rolnictwo zrównowaĪone oferuje ĪywnoĞü wyprodukowaną z zastosowaniem minimalnej iloĞci nawozów i Ğrodków ochrony roĞlin oraz ukierunkowane jest na takie wykorzystanie zasobów ziemi, które nie niszczy ich naturalnych Ĩródeá, lecz pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb kolejnych
generacji producentów i konsumentów.
2. WdraĪanie modeli rolnictwa zrównowaĪonego, które wytwarza ĪywnoĞü ekologiczną, ĪywnoĞü wytwarzaną na podstawie tradycyjnych technologii,
ĪywnoĞü regionalną, czyli tzw. ĪywnoĞü niszową, na którą jest coraz wiĊkszy
popyt, stanowi szansĊ dla Polski w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na Ğwiatowym rynku.
3. Rozwój przetwórstwa ekologicznego powinien wyraĪaü siĊ poprzez holistyczne podejĞcie, które uwzglĊdnia m.in. postĊp innowacyjny w technologiach
przetwórstwa rolno-spoĪywczego, efektywniejsze wykorzystanie surowców rolno-ĪywnoĞciowych, a takĪe zagospodarowanie ubocznych produktów przetwórstwa
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i odpadów produkcyjnych. To wszystko przyczyniáoby siĊ w znacznej mierze do
ograniczenia zuĪycia energii i wody.
4. NiezbĊdnym warunkiem rozwoju rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego są: stworzenie mechanizmów prawnych i finansowych wspierających rolników przestawiających siĊ z rolnictwa konwencjonalnego, dostĊpnoĞci doradztwa oraz wysokiej spoáecznej wiarygodnoĞci certyfikacji i nadzoru paĔstwa.
5. Na dzieĔ dzisiejszy brak jest wyspecjalizowanego systemu monitoringu
zanieczyszczeĔ i pozostaáoĞci chemicznych (zagroĪeĔ chemicznych), krytycznych wyróĪników jakoĞci i identyfikowalnoĞci, obejmującego caáy áaĔcuch
ĪywnoĞci ekologicznej w ukáadzie czasowo przestrzennym dla wsparcia wiarygodnoĞci oĞwiadczeĔ prozdrowotnych i bezpieczeĔstwa związanych z ĪywnoĞcią ekologiczną i jej pochodzeniem.
6. Dla zapewnienia bezpieczeĔstwa zdrowotnego i ekonomicznego konsumentów naleĪaáoby opracowaü systemowe rozwiązania typu obrony ĪywnoĞci
(Food Defence), czyli ochrony produktów ĪywnoĞciowych przed zamierzonym
skaĪeniem czynnikami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi lub radiologicznymi w caáym áaĔcuchu rolno-ĪywnoĞciowym í „od pola do stoáu”. NiezbĊdnym elementem takiego rozwiązania jest powoáanie wyspecjalizowanego
centrum naukowo-badawczego w zakresie wsparcia w kreowaniu jakoĞci i bezpieczeĔstwa w rolnictwie ekologicznym i ĪywnoĞci ekologicznej.
7. WaĪnym elementem rozwoju rolnictwa ekologicznego jest ĪywnoĞü regionalna, oparta o tradycyjne technologie, której produkcja surowca oraz przetwórstwo moĪe odgrywaü waĪną rolĊ w rozwoju rejonów obszarów rolniczych.
Do najwaĪniejszych z nich naleĪy zaliczyü:
 wytwarzanie produktów ĪywnoĞciowych o wysokiej jakoĞci,
 zapewnienie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego rolnikom i konsumentom
oraz zapewnienie dobrostanu zwierząt gospodarskich,
 zapewnienie odpowiedniego standardu Īycia mieszkaĔcom wsi,
 ochronĊ Ğrodowiska naturalnego w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich,
 utrzymanie i rozwijanie walorów estetycznych i rekreacyjnych terenów
wiejskich,
 zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.
8. Rolnictwo Unii Europejskiej bĊdzie musiaáo nie tylko dostarczaü wiĊcej ĪywnoĞci, ale takĪe doskonaliü jej jakoĞü w warunkach nasilających siĊ
zmian klimatycznych (susze, powodzie), zmniejszonej dostĊpnoĞci wody i gruntów, zanikaniu bioróĪnorodnoĞci, nowych chorób roĞlin i zwierząt, nasilających
siĊ spekulacji na rynku surowców rolnych, rosnących dysproporcji i tempie
przyrostu naturalnego w skali globalnej, a takĪe rosnących wymagaĔ konsumentów w zakresie jakoĞci i bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci.
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