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Przedmowa 
 

Zadanie badawcze Rolnictwo zrównowa�one a bezpieczna �ywno�� i zdrowie 
zosta�o zrealizowane w ramach tematu Konkurencyjno�� rolnictwa zrównowa�onego, 
b�d�cego cz��ci� Programu Wieloletniego 2011-2014 „Konkurencyjno�	 polskiej 
gospodarki 
ywno�ciowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”, 
ustanowionego Uchwa�� Nr 19/2011 Rady Ministrów z 1 lutego 2011 roku. 

Celem zadania badawczego Rolnictwo zrównowa�one a bezpieczna �ywno�� 
i zdrowie by�a ocena jako�ci i bezpiecze�stwa 
ywno�ci wytwarzanej w ramach 
rolnictwa konwencjonalnego i rolnictwa ekologicznego oraz monitorowanie zmian 
w tym zakresie, a tak
e wp�ywu 
ywno�ci na zdrowie. Dostarczanie naukowo uza-
sadnionych przes�anek do decyzji w zakresie promowania racjonalnego 
ywienia, 
ochrony zdrowia, rozwijania produkcji 
ywno�ci wysokiej jako�ci.  

Zakres przeprowadzonych bada� w okresie trwania Programu Wielolet-
niego 2011-2014 dotyczy� czterech g�ównych zagadnie�: 1) oceny stanu wy
y-
wienia ludno�ci w Polsce w aspekcie bezpiecze�stwa 
ywno�ciowego, 2) jako-
�ci i bezpiecze�stwa 
ywno�ci w aspekcie zdrowia konsumenta, 3) 
ywno�ci 
konwencjonalnej i 
ywno�ci ekologicznej w aspekcie bezpiecze�stwa 
ywno�ci 
oraz 4) zrównowa
onych systemów rolniczych i zrównowa
onej diety. Zagad-
nienia te znalaz�y odzwierciedlenie w licznych publikacjach, w tym w monogra-
fiach naukowych opublikowanych w wydawnictwie Instytutu Ekonomiki Rol-
nictwa i Gospodarki �ywno�ciowej – Pa�stwowego Instytutu Badawczego, jak 
równie
 w innych wydawnictwach.  

Monografie naukowe powsta�y przy wspó�pracy pracowników Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki �ywno�ciowej – Pa�stwowego Instytutu 
Badawczego: prof. dr. hab. Waldemara Michny, dr hab. in
. Marioli Kwasek, 
dr in
. Agnieszki Obiedzi�skiej i mgr in
. Bo
eny Brzostek-Kasprzak z eksper-
tami zewn�trznymi – prof. dr. hab. Mieczys�awem W. Obiedzi�skim ze Szko�y 
G�ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dr. n. med. Walerianem 
Piotrowskim z Instytutu Kardiologii w Warszawie. Wszystkim Autorom sk�a-
dam serdeczne podzi�kowania za wspó�prac�. 
  Prezentowan� syntez� osi�gni�tych wyników zadania badawczego Rolnic-
two zrównowa�one a bezpieczna �ywno�� i zdrowie opracowano na podstawie opu-
blikowanych prac, które powsta�y podczas trwania Programu Wieloletniego 2011- 
-2014. Jednak
e niektóre fragmenty syntezy, np. dotycz�ce fizycznej dost�pno�ci 

ywno�ci oraz ekonomicznej dost�pno�ci 
ywno�ci, zaktualizowano. 
 

Mariola Kwasek 



 8

 
 
 
Wprowadzenie 
 

Zmiany klimatyczne stanowi� jeden z kluczowych aspektów politycz-
nych, spo�ecznych i gospodarczych wspó�czesnego �wiata. G�ówn� przyczyn� 
zmian klimatu jest wzrost emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Prowa-
dzone dotychczas badania wskazuj�, 
e do globalnej zmiany klimatu przyczyniaj� 
si� cztery rodzaje dzia�alno�ci cz�owieka: wytwarzanie energii, przemys�, trans-
port oraz rolnictwo.  

Rolnictwo istotnie wp�ywa na �rodowisko, i to zarówno w negatywnym, 
jak i pozytywnym znaczeniu. Dzia�alno�	 rolnicza z jednej strony mo
e degra-
dowa	 �rodowisko przyrodnicze, a z drugiej – zachowywa	 i je chroni	, a nawet 
tworzy	 walory przyrodnicze. Pogodzenie rozwoju rolnictwa, którego najwa
-
niejsza funkcja polega na wytwarzaniu produktów na potrzeby wy
ywienia lud-
no�ci, z ochron� �rodowiska przyrodniczego jest niezmiernie trudnym do zreali-
zowania zadaniem. 

Fakt ten pot�guje niski poziom �wiadomo�ci polskiego spo�ecze�stwa za-
równo o zagro
eniach �rodowiska przyrodniczego i jego konsekwencjach dla 
zdrowia cz�owieka, jak i o zagro
eniach zdrowotnych wynikaj�cych z nieprawi-
d�owego sposobu od
ywiania, które zwi�ksza ryzyko wyst�pienia przewlek�ych 
chorób niezakanych (m.in. chorób uk�adu kr�
enia, niektórych nowotworów, 
chorób uk�adu trawiennego, cukrzycy insulinoniezale
nej, osteoporozy, a tak
e 
nadwagi i oty�o�ci). 

Rosn�ce zagro
enie przewlek�ymi chorobami niezakanymi na �wiecie 
spowodowa�o, 
e ich prewencja zosta�a uznana za g�ówne wyzwanie dla organi-
zacji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne. W zwi�zku z tym wymaga to za-
anga
owania rz�dów poszczególnych krajów, jak i spo�eczno�ci mi�dzynarodo-
wej w promocj� zdrowej diety oraz aktywno�ci fizycznej. 
  Zdrowie jest nieod��cznym warunkiem osi�gni�	 cz�owieka. Najwi�kszy 
wp�yw na zdrowie cz�owieka ma styl 
ycia, czyli �wiadome zachowania sprzy-
jaj�ce utrzymaniu i ochronie zdrowia. Na styl 
ycia sk�adaj� si� nast�puj�ce 
elementy: aktywno�	 fizyczna, sposób od
ywiania, higiena osobista, umiej�t-
no�	 radzenia sobie ze stresem, stosowanie u
ywek (alkoholu, tytoniu, narkoty-
ków, �rodków psychotropowych) oraz poddawanie si� profilaktycznym bada-
niom okresowym. Jest to grupa czynników, na które cz�owiek ma bezpo�redni 
wp�yw, a wi�c sam decyduje o swoim zdrowiu. Styl 
ycia wp�ywa na zdrowie 
cz�owieka w oko�o 50%.  
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  �rodowisko fizyczne (naturalne i stworzone przez cz�owieka) warunkuje 
stan zdrowia cz�owieka w oko�o 20%. Pozytywny wp�yw na zdrowie ma stan 
czysto�ci wody, gleby oraz powietrza, a tak
e jako�	 zdrowotna 
ywno�ci, bez-
pieczna szko�a, miejsce pracy i warunki mieszkaniowe. Negatywne oddzia�ywa-
nie �rodowiska na zdrowie cz�owieka wynika w du
ym stopniu z degradacji 
�rodowiska, szkodliwych substancji chemicznych, promieniowania jonizuj�cego 
i ha�asu. Oddzia�ywanie cz�owieka na poszczególne elementy zmienia si� wraz 
z post�pem cywilizacyjnym i technologicznym. 
  Czynniki genetyczne (dziedziczenie cech anatomicznych przez potomstwo, 
odziedziczone predyspozycje do pewnych chorób) s� równie
 odpowiedzialne za 
zdrowie cz�owieka w oko�o 20%, ale na czynniki genetyczne cz�owiek nie ma 

adnego wp�ywu. 
  Zdrowie cz�owieka zaledwie w oko�o 10% zale
y od opieki zdrowotnej – 
jej struktury, organizacji, funkcjonowania, a tak
e dost�pno�ci �wiadcze� me-
dycznych i ich jako�ci. Poziom opieki zdrowotnej i dost�pno�	 us�ug medycz-
nych na tle pozosta�ych uwarunkowa� maj� najmniejsze znaczenie. 
  Do najwa
niejszych zagro
e� zdrowotnych nale
�: nieprawid�owy sposób 
od
ywiania, zanieczyszczenia chemiczne 
ywno�ci zwi�zane z produkcj� rolni-
cz� i hodowl� zwierz�t, zanieczyszczenia fizyczne 
ywno�ci, niew�a�ciwa ja-
ko�	 zdrowotna 
ywno�ci oraz �rodowiskowe zagro
enia zdrowia (fizyczne 
i spo�eczne).  

Zdrowie cz�owieka jest �ci�le zwi�zane ze zdrowiem ekosystemów – zdrowa 
gleba wydaje zdrowe p�ody, które s� pokarmem zwierz�t i ludzi. Zdrowotno�	 jest 
jedn� z czterech fundamentalnych zasad rolnictwa ekologicznego. Pozosta�e zasady 
to: ekologia, sprawiedliwo�	, troskliwo�	. Zasady te zosta�y opracowane przez 
Mi�dzynarodow� Federacj� Rolnictwa Ekologicznego (International Federation 
of Organic Agriculture Movement, IFOAM). Fundamentalne zasady rolnictwa eko-
logicznego to warto�ci, które wyra
aj� priorytety oraz wskazuj� na wizj� poprawy 
rolnictwa w skali globalnej.   
  Rolnictwo ekologiczne jest wyró
nikiem zrównowa
onego rolnictwa, sta-
nowi�cego zasadniczy element zapewnienia bezpiecze�stwa 
ywno�ciowego, 
poprzez fizyczn� i ekonomiczn� dost�pno�	 
ywno�ci w warunkach zapewnia-
niaj�cych zdrowie konsumenta, autentyczno�	 i pochodzenie produktów rolno-
-
ywno�ciowych. Stanowi to wa
ny element w realizacji europejskiej strategii 
zapewnienia bezpiecze�stwa 
ywno�ci i dba�o�ci o jako�	 „od pola do sto�u”. 
  Rolnictwo ekologiczne odgrywa istotn� rol� w ochronie bioró
norodno�ci, 
dynamizuj�c przyrodnicze mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie �rod-
ków naturalnych – nieprzetworzonych technologicznie. Ponadto zapewnia trwa�� 

yzno�	 gleby i zdrowotno�	 zwierz�t oraz wysok� jako�	 biologiczn� produk-
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tów. Jest to system zrównowa
ony ekologicznie, ekonomicznie i spo�ecznie, nie-
obci�
aj�cy �rodowiska, który umo
liwia rozwój wsi i rolnictwa, jako bezcen-
nych, ponadczasowych warto�ci samych w sobie.  

Szans� na popraw� kondycji zdrowotnej mieszka�ców Polski, a tym sa-
mym zmniejszenie wydatków na ochron� zdrowia i jednocze�nie na popraw� 
ochrony �rodowiska przyrodniczego jest rolnictwo zrównowa
one. 

Respektowanie podstawowych zasad rolnictwa zrównowa
onego, ukie-
runkowanego na takie wykorzystanie zasobów ziemi, które nie niszczy ich natu-
ralnych róde�, lecz pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb kolejnych 
generacji producentów i konsumentów, mo
e sta	 si� szans� dla Polski. Polska 
oferuj�c model rolnictwa zrównowa
onego, a tak
e 
ywno�	 wyprodukowan� 
z zastosowaniem minimalnej ilo�ci nawozów i �rodków ochrony ro�lin, czyli 

ywno�	 o wysokiej jako�ci zdrowotnej, mo
e sta	 si� bardziej konkurencyjna 
na globalnym rynku.  

W warunkach globalizacji podstawowym wyzwaniem staje si� bycie kon-
kurencyjnym. Rolnictwo mo
e konkurowa	 na globalnym rynku poprzez maso-
w� produkcj� przy zastosowaniu metod industrialnych (konwencjonalnych), ale 
taka konkurencyjno�	, zorientowana przede wszystkim na korzy�ci ekonomicz-
ne (maksymalizacj� zysków), stoi w sprzeczno�ci ze zrównowa
eniem. W za-
kresie takiej konkurencyjno�ci Polska znajduje si� w niezbyt korzystnej sytuacji, 
ze wzgl�du na gorsz� waloryzacj� przestrzeni produkcyjnej w porównaniu 
z g�ównymi eksporterami oraz mniej korzystne struktury rolne. W tej sytuacji 
wydaje si�, i
 wi�ksza szansa konkurencyjna polskiego rolnictwa tkwi we wdra-

aniu modelu rolnictwa zrównowa
onego, które wytwarza 
ywno�	 o wysokich 
walorach od
ywczych, 
ywno�	 ekologiczn�, 
ywno�	 wytwarzan� wed�ug tra-
dycyjnych technologii, 
ywno�	 regionaln�, czyli tak zwan� 
ywno�	 niszow�, 
na któr� jest coraz wi�kszy popyt na rynkach �wiatowych. 

Warunkiem konkurencyjno�ci jest innowacyjno�	. Do innowacyjnych pro-
duktów 
ywno�ciowych nale
� m.in. 
ywno�	 tradycyjna, 
ywno�	 regionalna, 

ywno�	 ekologiczna oraz 
ywno�	 prozdrowotna (pomagaj�ca w walce z choro-
bami uk�adu kr�
enia oraz z nadwag� i oty�o�ci�), w tym 
ywno�	 funkcjonalna. 
Zapotrzebowanie na produkty zwi�zane ze zdrowym stylem 
ycia systematycznie 
wzrasta. A zatem innowacyjne produkty 
ywno�ciowe stanowi� szans� dla Polski 
w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na �wiatowym rynku. 
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I 

OCENA STANU WY�YWIENIA LUDNO�CI W POLSCE 
W ASPEKCIE BEZPIECZE�STWA �YWNO�CIOWEGO 

Bezpiecze�stwo 
ywno�ciowe ma fundamentalne znaczenie dla egzystencji 
cz�owieka. Na �wiatowym Szczycie �ywno�ciowym Organizacji Narodów Zjed-
noczonych ds. Wy
ywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, FAO) w 1996 roku przyj�to, 
e bezpiecze�stwo �ywno-
�ciowe na poziomie jednostki, gospodarstwa domowego, narodowym, regional-
nym i globalnym zostanie osi	gni�te wówczas, kiedy ka�dy cz
owiek przez ca
y 
czas b�dzie mia
 fizyczny i ekonomiczny dost�p do wystarczaj	cej, bezpiecznej 
i w
a�ciwej pod wzgl�dem od�ywczym �ywno�ci, zaspokajaj	cej zapotrzebowa-
nie jego organizmu i spe
niaj	cej preferencje, b�d	ce podstaw	 aktywnego 
i zdrowego �ycia.  

Rozpatruj�c bezpiecze�stwo 
ywno�ciowe, nale
y bra	 pod uwag� aspekt 
fizyczny (poda
 
ywno�ci), aspekt ekonomiczny (popyt na 
ywno�	) i aspekt ja-
ko�ciowy. Poj�cie bezpiecze�stwa 
ywno�ciowego odnosi si� zatem do zespo�u 
trzech warunków, które musz� by	 spe�nione równocze�nie, tj. fizycznej dost�p-
no�ci 
ywno�ci, ekonomicznej dost�pno�ci 
ywno�ci i bezpiecze�stwa 
ywno�ci.  

Produkcja rolnicza, przetwórstwo, import, eksport, a tak
e zapasy surow-
ców rolnych oraz 
ywno�ci decyduj� o fizycznej dost�pno�ci 
ywno�ci, za� do-
chody ludno�ci i ceny 
ywno�ci oraz pozosta�ych dóbr i us�ug – o ekonomicznej 
dost�pno�ci 
ywno�ci. 
 

1. Fizyczna dost�pno�� �ywno�ci 

  Fizyczna dost�pno�	 
ywno�ci jest tym warunkiem narodowego bezpie-
cze�stwa 
ywno�ciowego, którego osi�gni�cie i utrzymanie powinno by	 nad-
rz�dnym celem polityki 
ywno�ciowej ka
dego pa�stwa. Je�li kraj jest samowy-
starczalny i ma zapewnion� 
ywno�	 niezb�dn� do zaspokojenia minimalnego 
zapotrzebowania fizjologicznego wszystkich jego mieszka�ców, to powinien 
czyni	 wszystko, a
eby nie zaprzepa�ci	 tego warunku bezpiecze�stwa 
ywno-
�ciowego. W przeciwnym razie mo
e znale	 si� w pu�apce importowanej 
yw-
no�ci [Ma�ysz 2008]. 
  Fizyczna dost�pno�	 
ywno�ci oznacza, 
e krajowa gospodarka 
ywno-
�ciowa gwarantuje zaspokojenie co najmniej minimalnego zapotrzebowania 
fizjologicznego, za� import dostarcza 
ywno�ci ponad to minimalne zapotrze-
bowanie. Z fizyczn� dost�pno�ci� 
ywno�ci wi�
e si� potrzeba utrzymywania 
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rezerw 
ywno�ciowych [Ma�ysz 2008]. Gromadzenie i przechowywanie tych 
rezerw jest konieczne z powodu mo
liwych zak�óce� na rynku krajowym 
i �wiatowym, spowodowanych przez niedoskona�o�ci rynku, naturalne warunki 
klimatyczno-pogodowe, a tak
e ró
ne kataklizmy, w tym gospodarcze i poli-
tyczne [Sobiecki 2007]. 

Istotnym czynnikiem decyduj�cym o bezpiecze�stwie 
ywno�ciowym 
Polski jest wysoki stopie� samowystarczalno�ci 
ywno�ciowej. W warunkach 
gospodarki otwartej samowystarczalno�	 
ywno�ciowa oznacza fizyczn� do-
st�pno�	 
ywno�ci i ekonomiczn� dost�pno�	 
ywno�ci na rynku wewn�trznym, 
niezale
nie od róde� jej pochodzenia (produkcja krajowa czy import). Samowy-
starczalno�	 
ywno�ciowa kraju oznacza tym samym, poza równo�ci� popytu 
krajowego na produkty krajowe, równo�	 popytu krajowego na zagraniczne ar-
tyku�y rolne z zagranicznym popytem na krajowe artyku�y rolne. Samowystar-
czalno�	 
ywno�ciowa kraju polega wi�c na zbilansowaniu handlu zagraniczne-
go artyku�ami rolno-
ywno�ciowymi. Import artyku�ów rolno-spo
ywczych 
powinien zosta	 pokryty wp�ywami z eksportu tych artyku�ów [Sobiecki 2007].  

W warunkach globalizacji samowystarczalno�	 
ywno�ciowa kraju mo
e 
by	 rozumiana jako zdolno�	 ca�ej gospodarki, a wi�c zarówno rolnictwa, prze-
mys�u spo
ywczego, jak i innych sektorów do pokrycia krajowego popytu na 

ywno�	 [Sobiecki 2007].  

W warunkach gospodarki rynkowej miar� samowystarczalno�ci 
ywno-
�ciowej kraju jest saldo bilansu handlowego produktami rolno-spo
ywczymi. 
Produkty rolno-spo
ywcze – to grupa towarowa, która w wymianie handlowej, 
od momentu przyst�pienia Polski do Unii Europejskiej, przynosi dodatnie saldo 
w handlu zagranicznym. W 2013 r. saldo produktami rolno-spo
ywczymi osi�-
gn��o poziom 6,1 mld euro (w 2004 r. – 0,8 mld euro, w 2006 r. – 2,1 mld euro, 
w 2008 r. – 1,4 mld euro, w 2010 r. – 2,6 mld euro, w 2012 r. – 4,3 mld euro) 
i by�o 7,6-krotnie wy
sze w porównaniu z 2004 r. 

Warto�	 sprzeda
y produktów rolno-spo
ywczych za granic� systema-
tycznie wzrasta: od 5,2 mld euro w 2004 r., 8,6 mld euro w 2006 r., 11,7 mld 
euro w 2008 r., 13,5 mld euro w 2010 r. do 20,4 mld euro w 2013 r. Oznacza to, 

e w latach 2004-2013 warto�	 sprzeda
y produktów rolno-
ywno�ciowych za 
granic� wzros�a blisko 4-krotnie. 

W 2004 roku sprowadzono do Polski produkty rolno-spo
ywcze na kwot� 
4,4 mld euro, a w 2013 r. – na kwot� 14,3 mld euro. Przeprowadzona analiza bi-
lansu handlowego produktami rolno-spo
ywczymi w latach 2004-2013 �wiad-
czy o samowystarczalno�ci 
ywno�ciowej kraju. Bilans handlowy produktami 
rolno-spo
ywczymi w Polsce (w mld euro) w latach 2004-2013 przedstawiono 
na wykresie I.1. 
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Wykres I.1. Bilans handlowy produktami rolno-spo�ywczymi w Polsce 
w latach 2004-2013 – w mld euro 
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 �ród
o: Opracowano na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki. 
 
  Na polskim rynku dost�pna jest wi�kszo�	 produktów 
ywno�ciowych nie-
zb�dnych do prawid�owego 
ywienia, którego zapewnienie jest nieodzownym 
warunkiem rozwoju cz�owieka, jego sprawno�ci fizycznej, rozwoju intelektualne-
go, dobrego samopoczucia i stanu zdrowia. �wiadcz� o tym wskaniki samowy-
starczalno�ci 
ywno�ciowej mierzonej stosunkiem produkcji krajowej do zu
ycia 
krajowego produktów rolnych (bez wzgl�du na pochodzenie tych produktów). 
Dane dotycz�ce zu
ycia krajowego rozliczono jako sum� produkcji krajowej 
(pomniejszon� o eksport produktów rolnych i ich przetworów w ekwiwalencie 
surowca) i importu, z uwzgl�dnieniem zmian w stanie zapasów. 
  Zu
ycie krajowe obrazuje rozdysponowanie produkcji wed�ug g�ównych 
odbiorców i ko�cowego jej przeznaczenia, i opracowane jest – w zale
no�ci od 
rodzaju bilansu – w podziale na: rozchody gospodarcze (np. siew, sadzenie, spa-
sanie), spo
ycie produktów rolnych przez ludno�	, przetwórstwo przemys�owe 
(surowce do produkcji spirytusu, skrobi, piwa, wina i oleju) oraz ubytki i straty 
u producentów i w obrocie [GUS 2011]. 
  Polska w 2013 roku osi�gn��a wysoki stopie� samowystarczalno�ci 
yw-
no�ciowej w zakresie: mi�sa wo�owego (336,8%), jaj (166,4%), mi�sa drobio-
wego (160,1%), cukru (146,1%), mleka krowiego �wie
ego (112,9%), owoców 
(113,8%), warzyw (108,1%), mi�sa wieprzowego (107,9%), ziemniaków (105,9%) 
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i zbó
 podstawowych (103,4%). Wskanik samowystarczalno�ci dla t�uszczów 
i olejów ro�linnych wynosi� 68,2%, a dla nasion ro�lin str�czkowych – 99,7%. 
Z danych FAO wynika, 
e wskanik samowystarczalno�ci dla ryb i owoców 
morza by� niski i wynosi� zaledwie 43,5%1. Im wy
szy jest wskanik samowy-
starczalno�ci 
ywno�ciowej, tym mo
liwo�ci wy
ywienia ludno�ci z w�asnej pro-
dukcji s� wi�ksze. 

Zmiany w samowystarczalno�ci 
ywno�ciowej podstawowych produktów 
ro�linnych i zwierz�cych, jakie nast�pi�y w latach 2005-2013 przedstawiono 
w tabelach I.1-I.2. 

Tabela I.1. Samowystarczalno�� �ywno�ciowa podstawowych produktów ro�linnych 
w latach 2005-2013 – w procentach 

Wyszczególnienie  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 
Zbo
a podstawowe 98,7 82,5 103,8 103,9 110,7 100,6 97,1 103,4 
Ziemniaki 102,4 100,5 101,5 102,0 101,0 101,6 103,3 105,9 
Warzywa 112,6 108,2 112,2 109,7 108,1 106,6 109,5 108,1 
Nasiona ro�lin  96,4 90,4 95,0 92,8 91,0 95,0 98,1 99,7 
 str�czkowych         
Owoce 88,3 94,9 73,8 98,9 98,4 84,5 100,3 113,8 
Cukier 136,4 129,4 130,2 102,7 131,6 98,9 146,6 146,1 
T�uszcze ro�linne a 64,5 68,7 63,8 74,3 81,8 71,9 59,4 68,2 

a ��cznie z olejami  

�ród
o: Obliczenia na podstawie [Roczniki Statystyczne Rolnictwa z kolejnych lat]. 
 

Tabela I.2. Samowystarczalno�� �ywno�ciowa podstawowych produktów zwierz�cych 
w latach 2005-2013 – w procentach 

Wyszczególnienie  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Mi�so, t�uszcze a  111,1 115,7 114,4 113,1 111,4 121,4 123,3 130,4 138,5 
Mi�so wo�owe 161,2 172,6 169,2 200,0 218,4 295,2 303,6 359,1 336,8 
Mi�so wieprzowe 104,1 106,6 104,7 96,4 88,5 96,6 97,2 100,7 107,9 
Mi�so drobiowe 112,2 115,2 121,6 126,6 134,5 143,4 147,5 154,6 160,1 
Mleko krowie b  123,0 120,0 122,0 123,0 118,5 117,6 118,6 120,6 112,9 
Jaja  109,2 112,1 124,1 126,3 127,7 129,5 137,1 153,7 166,4 

a ��cznie z podrobami, b �wie
e  

�ród
o: Obliczenia na podstawie [Roczniki Statystyczne Rolnictwa z kolejnych lat]. 
  
  Sektor rolniczy w Polsce ma szans� sta	 si� jednym z g�ównych eksporte-
rów 
ywno�ci na rynek Europy. Strategicznymi kierunkami rozwoju dla polskie-
go rolnictwa powinny by	: produkcja mi�sa wo�owego, mi�sa drobiowego, mleka 
i przetworów mlecznych, jaj, ziemniaków, warzyw oraz cukru. Wysoki wskanik 
samowystarczalno�ci 
ywno�ciowej na poziomie Polski i Unii Europejskiej jest 
podstaw� bezpiecze�stwa 
ywno�ciowego.  
                                                 
1 Dane dotycz� roku 2011 (najnowsze dane Food Balance Sheets). 
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Bogaty asortyment produktów 
ywno�ciowych na rynku jest jednym 
z najwa
niejszych czynników decyduj�cych o poziomie wy
ywienia mieszka�-
ców kraju. W Polsce wyst�puj� jednak problemy zwi�zane z ekonomiczn� do-
st�pno�ci� 
ywno�ci, a ponadto narastaj� problemy dotycz�ce nieprawid�owego 
sposobu od
ywiania.  
 

2. Ekonomiczna dost�pno�� �ywno�ci 

  Drugim warunkiem osi�gni�cia bezpiecze�stwa 
ywno�ciowego jest eko-
nomiczna dost�pno�	 
ywno�ci. Ekonomiczna dost�pno�	 
ywno�ci – oznacza, 

e najs�absze ekonomicznie gospodarstwa domowe maj� dost�p do niezb�dnej 

ywno�ci (dzi�ki ró
nym formom pomocy 
ywno�ciowej). Konsument musi 
dysponowa	 si�� nabywcz�, która umo
liwi mu zakupienie na rynku niezb�dnej 
ilo�ci 
ywno�ci rozumianej jako suma warto�ci energetycznej i sk�adników od-

ywczych do normalnego 
ycia cz�owieka. Si�� nabywcz� konsumenta na rynku 

ywno�ci wyznacza: dochód, ceny 
ywno�ci oraz ceny pozosta�ych dóbr i us�ug 
[Ma�ysz 2008]. 

Analiza bezpiecze�stwa 
ywno�ciowego na poziomie gospodarstw do-
mowych w Polsce wykaza�a, 
e w 2012 r. w gospodarstwach domowych 20% 
osób najubo
szych stopie� zaspokojenia potrzeb 
ywno�ciowych by� niezado-
walaj�cy. �wiadczy o tym niski poziom spo
ycia wielu podstawowych produk-
tów 
ywno�ciowych, wysokie wspó�czynniki dochodowej elastyczno�ci popytu 
(spo
ycia) na wi�kszo�	 produktów 
ywno�ciowych, a tak
e relatywnie wysoki 
wspó�czynnik dochodowej elastyczno�ci wydatków na 
ywno�	 i napoje bezal-
koholowe (0,872). W miar� przechodzenia z ni
szej grupy zamo
no�ci do wy
-
szej nast�puje wyrany spadek wspó�czynników dochodowej elastyczno�ci wy-
datków na 
ywno�	 i napoje bezalkoholowe. W II grupie wspó�czynnik wynosi�  
0,463, w III grupie – 0,338, w IV grupie – 0,251 i w V grupie – 0,136. Wspó�-
czynnik dochodowej elastyczno�ci wydatków na 
ywno�	 i napoje bezalkoho-
lowe dla gospodarstw domowych ogó�em w Polsce wynosi� 0,284.  

We wszystkich grupach kwintylowych wed�ug dochodu rozporz�dzalnego 
wspó�czynniki dochodowej elastyczno�ci popytu (spo
ycia) dla wi�kszo�ci pro-
duktów 
ywno�ciowych by�y dodatnie, z wyj�tkiem: pieczywa, mleka pe�not�u-
stego, margaryny i innych t�uszczów ro�linnych oraz ziemniaków. Wspó�czyn-
niki uzyskane dla tych produktów by�y ujemne, co oznacza spadek popytu na te 
produkty wraz ze wzrostem dochodów konsumentów.  

Wspó�czynniki dochodowej elastyczno�ci popytu (spo
ycia) na produkty 

ywno�ciowe w gospodarstwach domowych ogó�em w Polsce wed�ug grup kwin-
tylowych w 2012 roku przedstawiono w tabeli I.3.  
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Tabela I.3. Wspó�czynniki dochodowej elastyczno�ci popytu (spo�ycia) 
na produkty �ywno�ciowe w gospodarstwach domowych ogó�em w Polsce 

wed�ug grup kwintylowych w 2012 roku 

Wyszczególnienie R2 Ogó-
�em 

Grupy kwintylowe wed�ug dochodu 
rozporz�dzalnego 

I II III IV V 
Pieczywo  0,87 -0,032 -0,097 -0,052 -0,038 -0,028 -0,015
Makaron 0,96 0,096 0,295 0,157 0,114 0,085 0,046
Ry
 0,93 0,135 0,414 0,220 0,160 0,119 0,065
Wyroby ciastkarskie 0,96 0,381 1,171 0,622 0,453 0,336 0,183
Mi�so wieprzowe a 0,95 0,120 0,368 0,195 0,142 0,106 0,057
Mi�so wo�owe a 0,98 1,041 3,195 1,697 1,237 0,918 0,498
Drób a 0,91 0,107 0,328 0,174 0,127 0,094 0,051
W�dliny wysokogatunkowe b 0,98 0,368 1,129 0,600 0,437 0,324 0,176
W�dliny drobiowe 0,38 0,010 0,031 0,017 0,012 0,009 0,005
Ryby i przetwory c 0,96 0,402 1,233 0,655 0,478 0,354 0,192
Mleko pe�not�uste 0,92 -0,062 -0,191 -0,101 -0,074 -0,055 -0,030
Mleko chude 0,96 0,199 0,612 0,325 0,237 0,176 0,095
Jogurt 0,95 0,500 1,535 0,816 0,595 0,441 0,239
Napoje mleczne 0,97 0,595 1,827 0,970 0,707 0,525 0,285
Sery twarogowe 0,94 0,371 1,138 0,605 0,441 0,327 0,177
Sery dojrzewaj�ce i topione 0,95 0,319 0,979 0,520 0,379 0,281 0,153
Jaja 0,93 0,120 0,368 0,196 0,143 0,106 0,057
Mas�o 0,97 0,491 1,508 0,801 0,584 0,433 0,235
Pozosta�e t�uszcze zwierz�ce 0,37 0,047 0,143 0,076 0,055 0,041 0,022
Margaryna i inne t�uszcze ro�linne 0,63 -0,061 -0,187 -0,099 -0,073 -0,054 -0,029
Oleje ro�linne d 0,91 0,084 0,257 0,137 0,100 0,074 0,040
Owoce i przetwory a 0,64 0,438 1,345 0,714 0,521 0,386 0,210
Owoce cytrusowe 0,97 0,603 1,850 0,983 0,717 0,532 0,288
Banany 0,96 0,371 1,139 0,605 0,441 0,327 0,178
Owoce jagodowe 0,95 0,712 2,186 1,161 0,847 0,628 0,341
Przetwory owocowe e 0,96 0,819 2,514 1,335 0,973 0,722 0,392
Warzywa i przetwory a 0,93 0,207 0,635 0,337 0,246 0,182 0,099
Ziemniaki 0,83 -0,064 -0,196 -0,104 -0,076 -0,056 -0,031
Przetwory ziemniaczane 0,95 0,287 0,880 0,468 0,341 0,253 0,137
Cukier 0,66 0,010 0,072 0,038 0,028 0,021 0,011
Wyroby cukiernicze 0,95 0,341 1,047 0,556 0,405 0,301 0,163
Lody 0,93 0,325 0,997 0,530 0,386 0,286 0,155
Wody mineralne i ródlane 0,96 0,567 1,740 0,924 0,674 0,500 0,271
Soki f 0,95 0,505 1,549 0,823 0,600 0,445 0,242

R2 � wspó�czynnik determinacji 
a �wie
e, ch�odzone i mro
one; b w�dzone i gotowane (np. szynka, pol�dwica, baleron) oraz kie�basy trwa�e 
(np. my�liwska, salami, kabanosy); c bez marynat, przetworów ze zwierz�t morskich i s�odkowodnych, wyrobów 
garma
eryjnych i panierowanych; d ��cznie z oliw� z oliwek; e ��cznie z owocami suszonymi, orzechami, 
nasionami i pestkami jadalnymi; f ��cznie z sokami owocowymi, warzywnymi i owocowo-warzywnymi 

�ród
o: Obliczono na podstawie przeci�tnego miesi�cznego dochodu rozporz	dzalnego oraz 
przeci�tnego miesi�cznego spo�ycia produktów �ywno�ciowych wed
ug funkcji logarytmiczno-
-hiperbolicznej. 
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Z analizy wspó�czynników dochodowej elastyczno�ci popytu na produkty 

ywno�ciowe i napoje bezalkoholowe obliczonych dla gospodarstw domowych 
20% osób najubo
szych w Polsce wynika, 
e: 

� dobrami wy
szego rz�du by�y nast�puj�ce produkty 
ywno�ciowe: wyroby 
cukiernicze, w�dliny wysokogatunkowe i kie�basy trwa�e, sery twarogowe, 
banany, wyroby ciastkarskie, ryby i przetwory, mas�o, jogurt, soki, wody 
mineralne i ródlane, napoje mleczne, owoce cytrusowe, owoce jagodowe, 
przetwory owocowe, mi�so oraz mi�so wo�owe i ciel�ce; 

� dobrami podstawowymi by�y nast�puj�ce produkty 
ywno�ciowe: w�dliny 
drobiowe, cukier, t�uszcze zwierz�ce (bez mas�a), oleje ro�linne, makaron, 
drób, jaja, mi�so wieprzowe, ry
, mleko o niskiej zawarto�ci t�uszczu 
(chude), warzywa i przetwory, przetwory ziemniaczane, sery dojrzewaj�-
ce i topione oraz lody; 

� dobrami ni
szego rz�du by�y takie produkty 
ywno�ciowe, jak: margaryna 
i inne t�uszcze ro�linne, mleko pe�not�uste, ziemniaki oraz pieczywo.  
Z analizy wspó�czynników dochodowej elastyczno�ci popytu na produkty 


ywno�ciowe i napoje bezalkoholowe obliczonych dla gospodarstw domowych 
20% osób najzamo
niejszych w Polsce wynika, 
e: 

� dobrami ni
szego rz�du by�y nast�puj�ce produkty 
ywno�ciowe: mleko 
pe�not�uste, ziemniaki, margaryna i inne t�uszcze ro�linne, pieczywo oraz 
cukier, za� dobrami podstawowymi – pozosta�e produkty 
ywno�ciowe; 

� dla wielu produktów 
ywno�ciowych uzyskano wspó�czynniki bliskie 
zeru – t�uszczów zwierz�cych (bez mas�a), olejów ro�linnych, makaronu, 
jaj, drobiu, mi�sa wieprzowego, ry
u oraz mleka o niskiej zawarto�ci 
t�uszczu (chudego); produkty te wykazuj� minimaln� wra
liwo�	 na 
zmian� dochodów najzamo
niejszych konsumentów;  

� wspó�czynniki dochodowej elastyczno�ci popytu (spo
ycia) na wszystkie 
podstawowe produkty 
ywno�ciowe s� niskie i bardzo niskie, co oznacza 
stan bliski nasycenia produktami 
ywno�ciowymi.  
Istotnym czynnikiem warunkuj�cym zmiany w poziomie i strukturze spo-


ycia 
ywno�ci jest cena, która decyduje o realnej warto�ci i sile nabywczej do-
chodów w danych warunkach spo�eczno-gospodarczych kraju. Z bada� ankieto-
wych przeprowadzonych przez Szko�� G�ówn� Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie wynika, 
e przy zakupie produktów 
ywno�ciowych za bardzo 
wa�ny lub wa�ny czynnik 83,6% respondentów wymieni�o cen�, 55,3% – warto�	 
od
ywcz�, 54,2% – brak konserwantów lub innych dodatków chemicznych, 
44,8% – polskie pochodzenie produktu, 35,8% – ekologiczny sposób produkcji 

ywno�ci, a 31,1% – niski stopie� przetworzenia [Gutkowska, Ozimek 2005].  
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W latach 2005-2013 
ywno�	 i napoje bezalkoholowe zdro
a�y o 34,1%, 
przy jednoczesnym wzro�cie przeci�tnego miesi�cznego wynagrodzenia realne-
go brutto o 25,4%. W omawianym okresie najbardziej wzros�y ceny nast�puj�-
cych produktów 
ywno�ciowych: jaj (63,1%), mi�sa wo�owego (o 63,0%), 
ziemniaków (o 59,9%), pieczywa (o 55,3%), owoców (o 43,4%), ryb i przetwo-
rów (39,4%), warzyw (o 38,8%), margaryny i innych t�uszczów ro�linnych 
(o 36,2%), mas�a (36,0%), mleka (o 31,6%), w mniejszym stopniu: drobiu 
(o 27,8%), mi�sa wieprzowego (o 25,1%), cukru (o 21,5%), jogurtu, napojów 
i deserów mlecznych (o 22,7%) oraz serów (o 21,1%), za� najmniej – napoje 
alkoholowe (o 15,1%) oraz wody mineralne i ródlane, soki (o 16,8%). 
Wskaniki cen towarów i us�ug konsumpcyjnych oraz wskaniki wynagrodze� 
nominalnych i realnych w latach 2005-2013 przedstawiono w tabeli I.4. 
 

Tabela I.4. Wska�niki cen towarów i us�ug konsumpcyjnych 
oraz wska�niki wynagrodze� nominalnych i realnych w latach 2005-2013 

Wyszczególnienie 
2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

rok poprzedni =100 2005= 
=100 

Towary i us�ugi konsumpcyjne 102,1 102,5 103,5 102,6 104,3 103,7 100,9 124,9 
�ywno�	 i napoje bezalkoholowe 102,1 104,9 104,1 102,7 105,4 104,3 102,0 134,1 
 pieczywo 100,4 109,8 103,1 103,5 112,0 102,3 100,5 155,3 
 mi�so i przetwory 102,6 104,7 108,4 98,6 105,2 108,4 101,8 130,6 
  wo�owe 116,5 102,8 110,0 103,7 109,8 114,3 102,3 163,0 
  wieprzowe 100,7 100,9 108,2 95,3 104,6 110,3 100,8 125,1 
  drób 99,2 119,4 109,9 96,0 112,9 106,0 100,0 127,8 
 ryby i przetwory 100,3 101,6 108,4 103,8 106,2 108,5 101,1 139,4 
 mleko  104,2 106,4 99,3 100,6 104,5 103,0 102,2 131,6 
 sery dojrzewaj�ce i topione 102,9 105,3 95,3 103,5 104,7 102,2 101,7 108,9 
 jaja 90,9 104,9 108,7 105,4 98,5 131,9 93,3 163,1 
 jogurt, napoje i desery mleczne 102,1 103,8 98,0 100,2 103,4 104,5 101,7 122,7 
 oleje i pozosta�e t�uszcze 102,2 104,6 101,8 105,5 107,6 103,7 102,1 137,9 
  mas�o 103,1 107,9 96,9 115,0 108,3 98,8 104,2 136,0 
  margaryna i in. t�uszcze ro�linne 100,5 103,8 101,6 102,8 106,9 105,4 100,2 136,2 
 owoce 102,7 109,9 95,8 109,2 109,3 101,8 102,2 143,4 
 warzywa 104,2 103,9 104,5 114,1 96,1 93,6 110,7 138,8 
 ziemniaki 117,2 102,7 105,9 128,1 104,0 62,1 147,6 159,9 
 cukier 100,3 97,1 114,9 89,3 148,2 98,4 91,7 121,5 
 wody mineralne i ródlane, soki 100,3 102,0 103,1 101,3 101,8 102,5 100,7 116,8 
 napoje alkoholowe 99,7 100,6 106,1 101,8 100,9 100,9 101,1 115,1 
Wynagrodzenia miesi�czne 
 brutto 

        

  nominalne  103,8 107,9 105,4 103,9 105,6 103,7 103,7 154,8 
  realne  101,8 105,5 102,0 101,4 101,4 100,1 102,8 125,4 

�ród
o: Opracowano na podstawie [Roczniki Statystyczne RP z kolejnych lat]. 
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G�ówny Urz�d Statystyczny w dniach 4-20 lipca 2014 roku przeprowadzi� 
Europejskie Badanie Warunków �ycia Ludno�ci (EU-SILC) na terenie ca�ego 
kraju. Badanie EU-SILC jest dobrowolnym, reprezentacyjnym badaniem ankie-
towym prywatnych gospodarstw domowych, realizowanym technik� bezpo�red-
niego wywiadu z respondentem2. Celem tego badania jest dostarczanie porów-
nywalnych dla krajów UE danych dotycz�cych warunków 
ycia ludno�ci. 

Gospodarstwa domowe bior�ce udzia� w badaniu ocenia�y m.in. swoj� sy-
tuacj� finansow�. Tylko 1,1% badanych gospodarstw domowych zadeklarowa�o, 

e przy aktualnym dochodzie bardzo 
atwo „wi�
� koniec z ko�cem”, 
atwo – 
6,8%, do�� 
atwo – 21,2%, z pewn	 trudno�ci	 – 35,6%, z trudno�ci	 – 20,3%, 
a z wielk	 trudno�ci	 – 15,0% [GUS 2014a]. 

Gospodarstwa domowe zlokalizowane na wsi znajduj� si� w trudniejszej 
sytuacji finansowej ni
 gospodarstwa zlokalizowane w mie�cie. Zaledwie 0,5% 
badanych gospodarstw zlokalizowanych na wsi zadeklarowa�o, 
e bardzo 
atwo 
„wi�
e koniec z ko�cem” przy aktualnym poziomie dochodów (w mie�cie – 
1,4%), 
atwo – 4,3% (w mie�cie – 8,1%), do�� 
atwo – 18,5% (w mie�cie – 
22,6%), z pewn	 trudno�ci	 – 39,8% (w mie�cie – 33,5%), z trudno�ci	 – 22,0% 
(w mie�cie – 19,4%), a z wielk	 trudno�ci	 14,9% (w mie�cie – 15,0%). 

Gospodarstwa domowe ocenia�y tak
e trudno�ci w zaspokajaniu potrzeb, 
w tym: (1) jedzenia mi�sa lub ryb co drugi dzie�, (2) ogrzewania mieszkania 
odpowiednio do potrzeb, (3) tygodniowego wypoczynku rodziny raz w roku. 
W najtrudniejszej sytuacji znajdowa�y si� gospodarstwa domowe rencistów 
i gospodarstwa domowe emerytów, za� w najlepszej – gospodarstwa domowe 
osób pracuj�cych na w�asny rachunek. Znacznie wi�ksze trudno�ci w zaspokaja-
niu potrzeb zadeklarowa�y gospodarstwa domowe zlokalizowane w mie�cie. 
Trudno�ci gospodarstw domowych w zaspokajaniu potrzeb w Polsce w 2012 roku 
przedstawiono w tabeli I.5. 

Niezaspokojenie potrzeb 
ywno�ciowych grozi niedo
ywieniem, które 
powoduje powa
ne konsekwencje zdrowotne, zw�aszcza w�ród dzieci. Z bada� 
przeprowadzonych przez UNICEF Innocenti Research Centre wynika, 
e w Pol-
sce 14,5% dzieci zagro
onych jest wzgl�dnym ubóstwem, okre�lanym jako 
y-
cie w gospodarstwie domowym dysponuj�cym dochodem, który po uwzgl�d-
nieniu rozmiaru i sk�adu rodziny, wynosi mniej ni
 50% mediany dochodu 
w kraju, w którym dzieci te mieszkaj� [UNICEF 2012]. 
 

                                                 
2 Organizacja i metodologia badania EU-SILC regulowana jest rozporz�dzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1177/2003 z 16 czerwca 2003 r. (z modyfikacjami zawartymi w roz-
porz�dzeniu nr 1553/005) dotycz�cym statystyki dochodów i warunków 
ycia ludno�ci oraz 
koresponduj�cymi z tym aktem prawnym rozporz�dzeniami Komisji Europejskiej. 
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Tabela I.5. Trudno�ci gospodarstw domowych w zaspokajaniu potrzeb  
w Polsce w 2012 roku 

Gospodarstwa 
domowe 

Jedzenie mi�sa 
lub ryb 

co drugi dzie� 

Ogrzewanie mieszka-
nia odpowiednio 

do potrzeb 

Tygodniowy 
wypoczynek 

rodziny raz w roku 
 Procent gospodarstw domowych deklaruj�cych 

brak mo
liwo�ci realizacji danej potrzeby 
Ogó�em 16,8 14,7 60,0 
Pracowników 12,0 10,8 53,9 
Rolników    9,8 11,5 65,1 
Pracuj�cych 
na w�asny rachunek 

 
10,0 

 
10,9 

 
35,6 

Emerytów  20,3 17,7 67,3 
Rencistów  32,3 25,6 82,7 

Miasto 15,3 13,8 54,2 
Wie� 19,7 16,7 71,8 

�ród
o: Opracowano na podstawie [GUS 2014a, tabl. 33, s. 105].  

 
Ochrona ubo
szej ludno�ci przed niedo
ywieniem powinna by	 jednym 

z najwa
niejszych zada� polityki 
ywno�ciowej. Pomoc 
ywno�ciowa udzielana 
rodzinom najubo
szym nie zlikwiduje jednak problemu niedo
ywienia. Nale
y 
szuka	 innych rozwi�za�. Jednym z nich powinno by	 ograniczenie bezrobocia, 
co z pewno�ci� przyczyni�oby si� do zmniejszenia liczby osób korzystaj�cych 
z pomocy 
ywno�ciowej. Tylko wzrost dochodów najubo
szej ludno�ci, nie tych 
pochodz�cych ze �wiadcze� pomocy spo�ecznej, ale – z pracy, spowoduje ograni-
czenie liczby osób niedo
ywionych, a tak
e przyczyni si� do wzrost popytu na 
wi�kszo�	 produktów 
ywno�ciowych, które na dzie� dzisiejszy s� dobrami wy
-
szego rz�du, a wi�c nieosi�galnymi dla wielu rodzin w Polsce. 

 
3. Racjonalizacja �ywienia 

Niedo
ywienie nie wynika tylko z ubóstwa. Coraz cz��ciej jest ono efek-
tem niew�a�ciwego kszta�towania zachowa� 
ywieniowych. Spo
ywanie posi�-
ków poza domem, np. w restauracjach szybkiej obs�ugi typu fast food, prowadzi 
do nadwy
ek energii w codziennym spo
yciu i do niezbilansowanego 
ywienia, 
bowiem zbyt du
o energii dostarczaj� t�uszcze i cukier. W takiej racji pokarmo-
wej wyst�puj� niedobory witamin, sk�adników mineralnych oraz b�onnika po-
karmowego w stosunku do zalece� 
ywieniowych (niedo
ywienie jako�ciowe). 

Wyniki przeprowadzonych bada� wskazuj�, 
e wzorzec konsumpcji 
yw-
no�ci w Polsce znacznie odbiega od zasad racjonalnego 
ywienia. Pod poj�ciem 
racjonalnego �ywienia nale�y rozumie� takie od�ywianie, które jest praktyczn	 
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realizacj	 zalece� wynikaj	cych z aktualnej wiedzy o �ywno�ci, potrzebach po-
karmowych organizmu cz
owieka oraz roli �ywienia w profilaktyce i leczeniu 
chorób [Gaw�cki 2002]. Racjonalizacja sposobu 
ywienia zwi�zana jest z trosk� 
o zdrowie ludno�ci i stanowi wa
ny element profilaktyki przewlek�ych chorób 
niezakanych (dietozale
nych). 

Polacy spo
ywaj� zbyt du
o t�uszczów pochodzenia zwierz�cego, t�ustego 
mi�sa i przetworów mi�snych, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych oraz s�o-
dzonych napojów gazowanych. Z kolei poziom spo
ycia owoców, warzyw, mle-
ka i przetworów mlecznych, ryb oraz ich przetworów, czyli produktów maj�cych 
istotny wp�yw na zdrowie cz�owieka jest za niski w stosunku do zalece� 
ywie-
niowych rekomendowanych przez organizacje mi�dzynarodowe zajmuj�ce si� 
problematyk� wy
ywienia ludno�ci (�wiatow� Organizacj� Zdrowia – WHO, 
World Health Organization, FAO) i polskich specjalistów z dziedziny nauki 
o 
ywieniu cz�owieka. Niedobór spo
ycia: (1) mleka i przetworów mlecznych  
– kszta�towa� si� od 57,4% w gospodarstwach emerytów i rencistów do 67,9% 
w gospodarstwach pracowników, (2) owoców i warzyw oraz ich przetworów – od 
22,0% w gospodarstwach emerytów i rencistów do 44,5% w gospodarstwach pra-
cowników oraz (3) ryb i przetworów – od 35,6% w gospodarstwach emerytów 
i rencistów do 58,7% w gospodarstwach pracowników.  

Przy obecnym, niskim poziomie spo
ycia mleka, ryb, owoców i warzyw 
oraz ich przetworów nale
y liczy	 si� z powa
nymi konsekwencjami zdrowot-
nymi ludno�ci. Niedobór wapnia w codziennej diecie jest jednym z g�ównych 
czynników wyst�powania osteoporozy, za� niedobór owoców, warzyw i ryb jest 
czynnikiem powoduj�cym zapadalno�	 i umieralno�	 z powodu przewlek�ych 
chorób niezakanych, w tym chorób uk�adu kr�
enia i niektórych nowotworów. 
Choroby te nios� ogromne zagro
enie dla zdrowia i 
ycia ludno�ci. Wed�ug 
�wiatowej Organizacji Zdrowia nawet 70% chorób ma ród�o w nieprawid�o-
wym sposobie od
ywiania.  

Choroby uk�adu kr�
enia generuj� najwi�ksze koszty ekonomiczne. Sza-
cuje si�, 
e choroby uk�adu kr�
enia w XXI wieku nadal b�d� najpowa
niej-
szym problemem zdrowotnym, spo�ecznym i ekonomicznym na �wiecie. W Unii 
Europejskiej w 2009 roku nak�ady na choroby uk�adu kr�
enia, w przeliczeniu 
na mieszka�ca rocznie, wynosi�y 212 tys. euro, a w Polsce – 109 tys. euro [Leal 
et al. 2012]. Koszty opieki zdrowotnej zwi�zane z chorobami uk�adu kr�
enia na 
mieszka�ca oraz udzia� w wydatkach na ochron� zdrowia ogó�em w krajach 
Unii Europejskiej przedstawiono na wykresie I.2. 

W profilaktyce kardiologicznej szczególnie polecanym modelem 
ywie-
nia jest dieta �ródziemnomorska, któr� w 2010 r. wpisano na list� �wiatowego 
dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. O�wiaty, Nauki i Kultury 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) 
[Bach-Faig et al. 2011].  



 22

Wykres I.2. Koszty opieki zdrowotnej zwi	zane z chorobami uk�adu kr	�enia 
na mieszka�ca oraz udzia� w wydatkach na ochron� zdrowia ogó�em 

w krajach Unii Europejskiej 

 �ród
o: Opracowano na podstawie [Leal et al. 2012].  
 

Diet� �ródziemnomorsk� charakteryzuje: (1) wysoki poziom spo
ycia wa-
rzyw, ro�lin str�czkowych, owoców, orzechów i zbó
, (2) umiarkowane spo
ycie 
ryb, tak
e bior�c pod uwag� odleg�o�	 od morza, (3) umiarkowane spo
ycie mi�-
sa i drobiu, (4) znacz�ce wykorzystanie oliwy z oliwek, (5) regularne spo
ycie 
alkoholu w postaci wina podczas posi�ków oraz (6) niskie spo
ycie produktów 
mlecznych, przede wszystkim w postaci jogurtów i serów [Trichopoulou 2004]. 

Cechom diety �ródziemnomorskiej odpowiadaj� zalecenia 
ywieniowe re-
komendowane przez American Heart Association’s (AHA). Ameryka�scy nau-
kowcy udowodnili, 
e proponowane przez nich zalecenia 
ywieniowe w po��cze-
niu ze zdrowym stylem 
ycia redukuj� ryzyko chorób uk�adu kr�
enia. Zalecenia 

ywieniowe rekomendowane przez AHA to:  

� spo
ywa	 du
e ilo�ci warzyw i owoców; 
� równowa
y	 spo
ycie energii z aktywno�ci� fizyczn�, a
eby osi�gn�	 lub 

utrzyma	 odpowiedni� mas� cia�a; 
� wybiera	 produkty z pe�nego ziarna i zawieraj�ce du
e ilo�ci b�onnika; 
� spo
ywa	 ryby, zw�aszcza t�uste – przynajmniej 2 razy w tygodniu; 
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� ograniczy	 spo
ycie nasyconych kwasów t�uszczowych (SAFA) do mniej 
ni
 7% energii, nienasyconych kwasów t�uszczowych trans – do mniej 
ni
 1% energii oraz cholesterolu – do mniej ni
 300 mg/dzie�; mo
na to 
osi�gn�	 spo
ywaj�c: chude mi�so, potrawy warzywne, bezt�uszczowe lub 
o niskiej zawarto�ci t�uszczu produkty mleczne, a tak
e minimalizowa	 
spo
ycie cz��ciowo uwodornionych t�uszczów; 

� minimalizowa	 spo
ycie napojów bezalkoholowych i 
ywno�ci z dodatkiem 
cukru; 

� wybiera	 i przygotowywa	 
ywno�	 z ma�� ilo�ci� soli lub bezsoln�; 
� napoje alkoholowe spo
ywa	 z umiarem; 
� nale
y stosowa	 si� do zalece� American Heart Association’s nawet wtedy, 

gdy spo
ycie 
ywno�ci nast�puje poza domem [Lichtenstein et al. 2006]. 
Organem odpowiedzialnym za wy
ywienie polskiego spo�ecze�stwa po-

winno by	 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które prowadz�c polityk� 

ywno�ciow� wspó�pracowa�oby z Ministerstwem Zdrowia. Ministerstwo Zdro-
wia przy wspó�pracy z innymi instytucjami powinno stworzy	 warunki do po-
prawy stanu zdrowia mieszka�ców Polski, np. przez rozpowszechnianie zasad 
prawid�owego 
ywienia.  

Wa
n� rol� w u�wiadamianiu polskiego spo�ecze�stwa na temat w�a�ci-
wo�ci od
ywczych produktów 
ywno�ciowych wp�ywaj�cych korzystnie na 
zdrowie cz�owieka odgrywaj� kampanie reklamowe prowadzone w Polsce. 
Dzi�ki nim mog� ulec zmianie dotychczasowe nawyki 
ywieniowe osób doro-
s�ych oraz dzieci. Prowadzenie edukacji 
ywieniowej w�ród najm�odszych mo
e 
przynie�	 wymierne skutki zdrowotne ca�emu spo�ecze�stwu, ale tylko pod wa-
runkiem, 
e reklamy skierowane do dzieci (�atwowiernych konsumentów) b�d� 
prawdziwe. Wyegzekwowanie rzetelnej reklamy jest jednak wyj�tkowo trudnym 
zadaniem, bowiem reklama podporz�dkowana jest wy��cznie interesom produ-
centów wprowadzaj�cych swoje produkty na rynek. Tylko dzi�ki edukacji spo-
�ecze�stwa w zakresie 
ywno�ci, 
ywienia i zdrowia mo
na osi�gn�	 cel polity-
ki 
ywno�ciowej i jeden z warunków zagwarantowania bezpiecze�stwa 
ywno-
�ciowego w Polsce. 

Zadaniem polityki 
ywno�ciowej jest przede wszystkim zapewnienie nie-
przerwanego dost�pu do 
ywno�ci dla zachowania zdrowia i dobrej kondycji 
wszystkim ludziom (food security), a tak
e ochrona konsumentów poprzez nad-
zór jako�ci i bezpiecze�stwa 
ywno�ci (food safety), tak a
eby dost�pna 
yw-
no�	 by�a bezpieczna dla zdrowia cz�owieka.  
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II 

JAKO�� I BEZPIECZE�STWO �YWNO�CI 
W ASPEKCIE ZDROWIA KONSUMENTA 

We wspó�czesnym �wiecie kwestia jako�ci i bezpiecze�stwa 
ywno�ci 
jest przedmiotem szczególnej troski pa�stw Unii Europejskiej, w tym Polski. 
Wyst�powanie substancji niepo
�danych w produktach rolno-
ywno�ciowych 
mo
e stanowi	 zagro
enie dla zdrowia konsumenta. Rozpoznanie obszarów za-
gro
e� w ca�ym �a�cuchu rolno-
ywno�ciowym stanowi podstaw� zapewnienia 
bezpiecze�stwa 
ywno�ci.  

 
1. Regulacje prawne 

Jako�	 i bezpiecze�stwo 
ywno�ci s� ze sob� �ci�le powi�zane. Bezpie-
cze�stwo 
ywno�ci wchodzi w sk�ad poj�cia jako�� �ywno�ci (rys. II.1). Jednak 
ze wzgl�du na fakt, 
e obszar ten jest regulowany prawnie wydziela si� poj�cie 
bezpiecze�stwo �ywno�ci. Pozosta�e cechy jako�ci 
ywno�ci s� spraw� akcepta-
cji przez konsumentów. 

 
Rys. II.1. Sk�adowe jako�ci �ywno�ci 

 
�ród
o: Opracowano na podstawie [Sikora 2010]. 

 
Bezpiecze�stwo 
ywno�ci, z punktu widzenia konsumenta, jest najwa
niej-

sz� cech� jako�ci 
ywno�ci, dlatego prawo 
ywno�ciowe szczegó�owo reguluje t� 
kwesti�, daj�c konsumentowi pewno�	, 
e 
ywno�	, któr� nabywa spe�nia jego 
oczekiwania pod wzgl�dem bezpiecze�stwa.  
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W�adze publiczne pa�stw Unii Europejskiej s� zobowi�zane przepisami 
prawa do realizacji zada� z zakresu zdrowia publicznego i ochrony interesów 
konsumenta m.in. poprzez nadzór nad bezpiecze�stwem 
ywno�ci i 
ywienia.  

W Zielonej Ksi�dze z 1997 r. uznano ochron� zdrowia w aspekcie kon-
sumpcji 
ywno�ci za priorytet w ka
dym czasie, a nie tylko wówczas, gdy zaist-
nieje zagro
enie. Najwa
niejsze cele prawa 
ywno�ciowego to: 

� zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego i ochrony 
konsumenta; 

� zapewnienie swobodnego przep�ywu 
ywno�ci w obr�bie Wspólnoty; 
� oparcie ustawodawstwa dotycz�cego 
ywno�ci na naukowych dowodach 

i analizie ryzyka; 
� zapewnienie konkurencyjno�ci europejskiego przemys�u spo
ywczego; 
� przypisanie podstawowej odpowiedzialno�ci za bezpiecze�stwo 
ywno�ci 

producentom, przemys�owi i dostawcom – na podstawie systemu HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points), czyli systemu Analizy Za-
gro
e� i Krytycznych Punktów Kontroli, popartego mechanizmem sku-
tecznej urz�dowej kontroli; 

� zapewnienie spójno�ci i racjonalno�ci prawa, przyjaznego dla stosuj�cych 
je (user-friendly), tworzonego z zachowaniem wszechstronnej konsultacji 
ze wszystkimi zainteresowanymi [Korzycka-Iwanow 2007]. 
Najwa
niejszym dokumentem prawa 
ywno�ciowego jest Rozporz�dzenie 

(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r., usta-
nawiaj�ce ogólne zasady i wymagania prawa 
ywno�ciowego, powo�uj�ce  
Europejski Urz�d ds. Bezpiecze�stwa �ywno�ci oraz ustanawiaj�ce procedury 
w zakresie bezpiecze�stwa 
ywno�ci. W Rozporz�dzeniu tym ochrona zdrowia 
i 
ycia konsumenta wpisywana jest jako cel nadrz�dny (bezpiecze�stwo 
ywno-
�ci – food safety). Inne cele prawa 
ywno�ciowego Unii Europejskiej (wspólno-
towego i krajowego) to ochrona ekonomicznych interesów konsumenta (consumer 
protection) oraz rzetelny, uczciwy obrót 
ywno�ci� (fair trade practices). Prawo 

ywno�ciowe ma te
 wzgl�d na ochron� �rodowiska i dobrostan zwierz�t  
[Korzycka-Iwanow 2007]. 

W�ród krajowych przepisów tworz�cych prawo 
ywno�ciowe najwa
niej-
sza jest ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze�stwie 
ywno�ci i 
ywienia 
z póniejszymi zmianami. Ustawa okre�la wymagania i procedury niezb�dne dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa 
ywno�ci i 
ywienia zgodnie z przepisami rozpo-
rz�dzenia (WE) nr 178/2002.  

Bezpiecze�stwo �ywno�ci, zgodnie z ustaw� o bezpiecze�stwie 
ywno�ci 
i 
ywienia, rozumiane jest jako ogó
 warunków, które musz	 by� spe
niane, doty-
cz	cych w szczególno�ci: (1) stosowanych substancji dodatkowych i aromatów,  



 26

(2) poziomów substancji zanieczyszczaj	cych, (3) pozosta
o�ci pestycydów, 
(4) warunków napromieniania �ywno�ci, (5) cech organoleptycznych oraz dzia
a�, 
które musz	 by� podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu �ywno-
�ci	 – w celu zapewnienia zdrowia i �ycia cz
owieka [Dz.U. 2006, nr 171,  
poz. 1225]. 

W dzia�aniach na rzecz bezpiecze�stwa 
ywno�ci istotn� rol� odgrywa ko-
misja Kodeksu �ywno�ciowego (Codex Alimentarius), która bezpiecze�stwo 

ywno�ci definiuje jako zapewnienie, �e �ywno�� nie spowoduje uszczerbku na 
zdrowiu konsumenta, je�li jest przygotowana i/lub spo�ywana zgodnie z zamie-
rzonym zastosowaniem.  

O bezpiecze�stwie produktów 
ywno�ciowych decyduje jego czysto�	  
fizyczna, chemiczna i mikrobiologiczna. Zagro
enia zdrowotne 
ywno�ci mog� 
mie	 trzy podstawowe ród�a pochodzenia: 

� obecno�	 zanieczyszcze� fizycznych, np. szk�o, kamienie, metale itp.; 
� wyst�powanie naturalnych substancji toksycznych lub szkodliwych w su-

rowcach rolnych, np. pozosta�o�ci zwi�zków chemicznych (pestycydów, 
herbicydów, antybiotyków, �rodków myj�cych, metali ci�
kich, a tak
e 
substancji, które przypadkowo dosta�y si� do 
ywno�ci); 

� wyst�powanie mikroorganizmów chorobotwórczych, ich metabolitów, wi-
rusów, bakterii, paso
ytów, toksyn itp. [Zalewski 2004]. 
Gwarancj� dla konsumenta, 
e 
ywno�	 znajduj�ca si� na rynku zosta�a 

wyprodukowana zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i jest ona wolna od za-
nieczyszcze� fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych jest funkcjonowa-
nie systemu kontroli i certyfikacji. W systemie tym najwa
niejsza jest pe�na 
identyfikacja pochodzenia produktów rolno-
ywno�ciowych – od powstania su-
rowca w gospodarstwie rolnym a
 do ko�cowego przetworzonego produktu 

ywno�ciowego. Mo
liwo�	 odtworzenia i �ledzenia 
ywno�ci, pasz, zwierz�t 
przeznaczonych na 
ywno�	 lub substancji zamierzonych lub przeznaczonych 
do wprowadzenia do 
ywno�ci lub pasz, poprzez wszystkie etapy produkcji, 
przetwórstwa i dystrybucji – to identyfikowalno�	 (traceability).  

System identyfikalno�ci przyczynia si� do zapewnienia bezpiecze�stwa 
zdrowotnego 
ywno�ci, a tak
e umo
liwia realizacj� nast�puj�cych celów:  
(1) dokumentowanie historii lub pochodzenia produktu, (2) wycofanie ze sprze-
da
y albo z obrotu produktów, (3) identyfikowanie odpowiedzialnych organizacji, 
(4) u�atwianie weryfikacji konkretnych informacji o produkcie oraz (5) przekaza-
nie informacji odpowiednim udzia�owcom oraz konsumentom [Kijowska, Cegiel-
ska-Radziejewska 2006]. 
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2. Czynniki kszta�tuj	ce jako�� i bezpiecze�stwo �ywno�ci 

Do najwa
niejszych czynników wp�ywaj�cych na jako�	 i bezpiecze�stwo 
produktów rolno-
ywno�ciowych nale
�: �rodowisko (jako�	 gleb, czysto�	 wód 
i powietrza), jako�	 ro�linnych i zwierz�cych produktów rolnych, przetwórstwo, 
dystrybucja, ustawodawstwo 
ywno�ciowe (krajowe, unijne) oraz system kon-
troli i certyfikacji. Ilustruje to rysunek II.2. 

Jako�	 i bezpiecze�stwo produktów 
ywno�ciowych musz� by	 zapew-
nione w ca�ym �a�cuchu rolno-
ywno�ciowym. W przypadku produkcji ro�lin-
nej wa
ne s� nie tylko warunki uprawy (wybór rodzaju ro�lin, warunki glebowe, 
szklarniowe, stosowanie pestycydów, wp�yw pogody i pór roku), ale tak
e i wa-
runki zbioru surowców ro�linnych (okres zbiorów, stosowany sprz�t). Warunki 
uprawy i zbioru wp�ywaj� na sk�ad chemiczny i warto�	 od
ywcz� �wie
ych lub 
przetworzonych produktów ro�linnych, ich walory organoleptyczne (smak, za-
pach, tekstur�, barw�), zawarto�	 naturalnych zanieczyszcze�, czynników anty-
mikrobiologicznych i antyoksydantów. W przypadku produkcji zwierz�cej wa
-
ne s�: wybór 
ywienia, warunki 
ycia i zdrowie zwierz�t, warunki transportu 
(stres) i uboju (higiena). Czynniki te wp�ywaj� na jako�	 i bezpiecze�stwo mi�sa 
i produktów pochodzenia zwierz�cego [Luning et al. 2005]. 

Chemizacja �rodowiska naturalnego i zwi�zana z tym powszechno�	 wy-
st�powania ró
nego rodzaju niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicz-
nych nieodzownie wi�
e si� z wyst�powaniem tych substancji w 
ywno�ci. Po-
tencjalne chemiczne kontaminanty w 
ywno�ci mo
na podzieli	 na szereg grup: 

1. Naturalne toksyny: mikotoksyny, biotoksyny fauny morskiej. 
2. Kontaminanty �rodowiskowe, takie jak np. metale ci�
kie, dioksyny, fu-

rany i radionukleidy. 
3. Chemikalia stosowane w przetwórstwie 
ywno�ci, które mog� dosta	 si� 

w wyniku: przecieków smarów, uszkodze� maszyn, pozosta�o�ci �rodków 
czyszcz�cych, dezynfektantów. 

4. Zwi�zki i polimery migruj�ce z materia�ów w kontakcie z 
ywno�ci�. 
5. Pozosta�o�ci zabiegów agrochemicznych, leki weterynaryjne. 
6. Toksykanty powstaj�ce podczas przetwórstwa, w szczególno�ci procesów 

termicznych: akrylamid, furan, WWA (wielopier�cieniowe w�glowodory 
aromatyczne), HAA (heterocykliczne aminy aromatyczne) i inne [Obie-
dzi�ski 2011]. 
Drogi dostania si� zanieczyszcze� chemicznych do poszczególnych ogniw 

�a�cucha rolno-
ywno�ciowego przedstawiono na rysunku II.3.  
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Rys. II.3. Drogi dostawania si� zanieczyszcze� chemicznych 
do ogniw �a�cucha rolno-�ywno�ciowego 

�
�ród
o: Obiedzi�ski 2011.   
 

Stan i jako�	 �rodowiska, zw�aszcza w przypadku ekosystemów, mo
e 
mie	 wp�yw na poszczególne etapy �a�cucha rolno-
ywno�ciowego. W zwi�zku 
z tym polityka ochrony �rodowiska odgrywa wa
n� rol� w zaopatrywaniu kon-
sumenta w 
ywno�	 bezpieczn� i wysokiej jako�ci. 
 Jako�	 
ywno�ci oraz bezpiecze�stwo 
ywno�ci s� wa
nymi czynnikami 
wp�ywaj�cymi na zdrowie publiczne. Odpowiednie jednostki na poziomie mi�-
dzynarodowym i krajowym wykazuj� dzia�ania w celu poprawy jako�ci i bez-
piecze�stwa 
ywno�ci. Te starania s� reakcj� na coraz wi�ksze problemy zwi�-
zane z jako�ci� i bezpiecze�stwem 
ywno�ci oraz rosn�c� �wiadomo�ci� kon-
sumentów, którzy nie s� oboj�tni na afery 
ywno�ciowe, jakie mia�y miejsce 
w ci�gu ostatnich 30 lat. 
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Zagadnienia zwi�zane ze ska
eniem �rodowiska naturalnego i artyku�ów 
rolno-spo
ywczych wzbudzaj� coraz wi�ksze zainteresowanie spo�ecze�stwa. 
Edukacja prowadzona w �rodkach masowego przekazu, dotycz�ca szczególnie 
zagro
enia zdrowia na skutek spo
ycia zagro
onej mikrobiologicznie czy che-
micznie 
ywno�ci, sprawi�a, 
e obecnie brane s� pod uwag� w ocenie artyku�ów 
rolno-spo
ywczych przez konsumentów nie tylko walory u
ytkowe, sensoryczne, 
higieniczne i estetyczne, ale równie
 zagro
enia ze strony substancji obcych, kse-
nobiotyków w produkcie, które mog� zagra
a	 bezpiecze�stwu zdrowia i dobro-
stanu [Obiedzi�ski 2011].  
 W Polsce urz�dow� kontrol� 
ywno�ci sprawuje pi�	 wyspecjalizowa-
nych inspekcji: Pa�stwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, Pa�-
stwowa Inspekcja Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa, Inspekcja Handlowa oraz 
Inspekcja Jako�ci Handlowej Artyku�ów Rolno-Spo
ywczych. Struktura urz�-
dowej kontroli 
ywno�ci w Polsce wskazuje na fragmentaryczne podej�cie do 
�a�cucha rolno-
ywno�ciowego, poniewa
 
adna z instytucji nie obejmuje  
swoim dzia�aniem ca�ego �a�cucha rolno-
ywno�ciowego – „od pola do sto�u”. 
Zatem brak jest postulowanego w prawie 
ywno�ciowym holistycznego podej-
�cia do problematyki bezpiecze�stwa i jako�ci 
ywno�ci, które sprzyja�oby 
wspieraniu doskonalenia jako�ci oraz umacnianiu bezpiecze�stwa polskich pro-
duktów 
ywno�ciowych.  
  Bezpiecze�stwo 
ywno�ci jest integraln� cz��ci� bezpiecze�stwa 
ywno-
�ciowego i stanowi istotny czynnik pozwalaj�cy osi�gn�	 bezpiecze�stwo 
yw-
no�ciowe. Brak bezpiecze�stwa 
ywno�ci ujemnie wp�ywa na kondycj� krajo-
wej gospodarki, jak i gospodarstw domowych poprzez ograniczon� dost�pno�	 

ywno�ci na rynku krajowym czy zamkni�cie rynków eksportowych. Konsu-
ment ma prawo do 
ywno�ci bezpiecznej, która nie b�dzie stanowi	 zagro
enia 
dla jego zdrowia i 
ycia, czyli jego dobrostanu.  

Rosn�ca �wiadomo�	 i wiedza konsumentów w zakresie wspó�zale
no�ci 
mi�dzy spo
ywan� 
ywno�ci� a zdrowiem znajduje odzwierciedlenie w coraz 
wi�kszym popycie na produkty 
ywno�ciowe wysokiej jako�ci, która jest wyni-
kiem szczególnych metod ich wytwarzania, wyj�tkowego sk�adu oraz okre�lo-
nego pochodzenia. W�ród konsumentów, zw�aszcza tych zamo
niejszych, ob-
serwuje si� odwrót od konsumpcji produktów 
ywno�ciowych produkowanych 
masowo na rzecz produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych. 

Naprzeciw oczekiwaniom konsumentów wychodzi wspólna polityka rolna 
UE, której celem jest nie tylko zapewnienie wystarczaj�cej ilo�ci 
ywno�ci, ale 
tak
e 
ywno�ci o wysokiej jako�ci, 
ywno�ci produkowanej w sposób zrówno-
wa
ony, zgodnie z wymogami w zakresie ochrony �rodowiska, zasobów wod-
nych, zdrowia i dobrostanu zwierz�t, zdrowia ro�lin oraz zdrowia publicznego.  
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3. Systemy jako�ci �ywno�ci  

Na terenie Unii Europejskiej wprowadzono nast�puj�ce systemy jako�ci 

ywno�ci: (1) system certyfikowania i znakowania produktów 
ywno�ciowych 
wysokiej jako�ci o charakterystycznych cechach wynikaj�cych z tradycyjnego 
sk�adu, sposobu wytwarzania lub miejsca pochodzenia, i s� to: Gwarantowana 
Tradycyjna Specjalno�	 (GTS), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG), 
Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), oraz (2) system certyfikowania i zna-
kowania produktów 
ywno�ciowych pochodz�cych z rolnictwa ekologicznego.  

Prawo unijne zezwala na tworzenie krajowych systemów jako�ci 
ywno-
�ci. W Polsce dzia�aj� nast�puj�ce systemy: System „Jako�	 Tradycja”, Inte-
growana Produkcja, System Jako�ci Wieprzowiny (Pork Quality System – PQS), 
System Jako�ci Wo�owiny (Quality Meat Program – QMP) oraz System Gwa-
rantowanej Jako�ci �ywno�ci (Quality Assurance for Food Products – QAFP). 

Systemy wspólnotowe i krajowe maj� na celu u�atwienie konsumentom 
dokonywanie �wiadomych wyborów. Niestety, zarówno w�ród konsumentów, 
jak i producentów 
ywno�ci obserwuje si� niski poziom wiedzy na temat istnie-
j�cych systemów wytwarzania oraz kontroli produktów 
ywno�ciowych o wy-
sokiej jako�ci oraz gwarancji, jakie stwarzaj� konsumentom, a tak
e korzy�ci, 
jakie wynikaj� dla producentów. W rezultacie utrzymuje si� zarówno niski po-
pyt, jak i poda
 tych produktów. 

Polityka jako�ci stanowi nieod��czn� cz��	 wspólnej polityki rolnej UE, 
co oznacza, 
e rozwój i wyznaczanie tej polityki, zw�aszcza w przypadku ozna-
cze� geograficznych, b�d� mia�y decyduj�ce znaczenie dla zrównowa
onego 
i konkurencyjno�ci rolnictwa europejskiego. 

System ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych jest 
jednym z najwa
niejszych czynników wp�ywaj�cych na zrównowa
ony rozwój 
obszarów wiejskich i realizacj� za�o
e� II filaru wspólnej polityki rolnej UE. 
Przyczynia si� on do zró
nicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich, two-
rz�c na wsi pozarolnicze ród�a utrzymania i zwi�ksza dochody producentów 
rolnych. Ma to ogromne znaczenie, w szczególno�ci dla obszarów odleg�ych lub 
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, gdy
 zapobiega wylud-
nianiu si� tych terenów. Za spraw� systemu ochrony i promocji produktów re-
gionalnych i tradycyjnych chroni si� tak
e dziedzictwo kulturowe wsi, co w du-

ym stopniu przyczynia si� do zwi�kszenia atrakcyjno�ci terenów wiejskich 
i rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej. 
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III 

�YWNO�� KONWENCJONALNA 
VERSUS �YWNO�� EKOLOGICZNA 

�ywno�	 ekologiczna to rodzaj 
ywno�ci uzyskanej z produktów ro�lin-
nych oraz zwierz�cych wytwarzanych w gospodarstwach ekologicznych, czyli 
w nieska
onym �rodowisku i przy zastosowaniu metod rolnictwa ekologicznego. 
Wysoka jako�	 
ywno�ci ekologicznej zale
y od wysokiej jako�ci surowca eko-
logicznego u
ytego do produkcji, a tak
e od zastosowanych technologii przetwa-
rzania, przechowywania i dystrybucji.  

�ywno�	 przetworzona powinna by	 oznaczona jako ekologiczna, wy��cz-
nie je
eli wszystkie lub niemal wszystkie sk�adniki s� pochodzenia rolnego – pro-
dukcji ekologicznej. Zasad� jest stanowienie przepisów dotycz�cych znakowania 

ywno�ci przetworzonej zawieraj�cej sk�adniki rolne, których nie mo
na otrzy-
ma	 ekologicznie, np. produkty my�listwa i rybactwa [Obiedzi�ski 2013]. 

�ywno�	 ekologiczna tak jak 
ywno�	 wyprodukowana metodami kon-
wencjonalnymi podlega kontroli przez wyspecjalizowane inspekcje. Tylko rze-
telny system kontroli mo
e zapewni	 autentyczno�	 
ywno�ci ekologicznej. 
�ywno�	 ekologiczna podlega systemowi kontroli w dwóch zakresach: bezpie-
cze�stwa i jako�ci handlowej. Pa�stwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Wete-
rynaryjna oraz Pa�stwowa Inspekcja Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa kontroluj� 

ywno�	 ekologiczn� w zakresie bezpiecze�stwa, za� Inspekcja Handlowa oraz 
Inspekcja Jako�ci Handlowej Artyku�ów Rolno-Spo
ywczych – w zakresie ja-
ko�ci handlowej.  

Wyniki kontroli jako�ci handlowej produktów rolnictwa ekologicznego 
przeprowadzonej przez Inspekcj� Handlow� wykazuj�, 
e przepisy o rolnictwie 
ekologicznym s� na ogó� przestrzegane. Odsetek zakwestionowanych partii pro-
duktów wynosi� 25,2%, w tym w zakresie jako�ci – 15,8%, za� w zakresie ozna-
kowania – 18,6%. Najwy
szy odsetek zakwestionowanych grup produktów  
ekologicznych dotyczy� jaj spo
ywczych (60%), soków i napojów bezalkoholo-
wych (46,2%) oraz przetworów mi�snych (33,3%).  

Zapewnieniem wysokiej jako�ci 
ywno�ci ekologicznej oraz tego, 
e pro-
dukty rolno-
ywno�ciowe zosta�y wyprodukowane zgodnie z przyj�tymi zasa-
dami rolnictwa ekologicznego jest certyfikacja, której rezultatem jest mo
liwo�	 
oznaczania produktów unijnym logo.  

Jednostki certyfikuj�ce rolnictwo ekologiczne, obejmuj�c swoim nadzo-
rem �a�cuch produktów/surowców rolnych „od pola do sto�u”, weryfikuj� iden-
tyfikowalno�	 ekologicznych produktów rolno-
ywno�ciowych na rynku. Budu-
j� one zatem zaufanie konsumenta do rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa 
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rolno-spo
ywczego, 
e wprowadzaj� do praktyki koncepcj� wielofunkcyjno�ci, 
która obejmuje takie zagadnienia, jak dba�o�	 o bioró
norodno�	, dobro zwie-
rz�t, bezpiecze�stwo 
ywno�ciowe, produkcj� na potrzeby rynku, rozwój tere-
nów wiejskich, aspekty spo�eczne i uczciwy handel.  

Na podstawie bada� Eurobarometru z 2010 r. blisko po�owa mieszka�ców 
Unii Europejskiej (48%), a w Polsce 53% obawia si� pogorszenia stanu zdrowia 
z powodu spo
ywanej 
ywno�ci. Niepokój zwi�zany jest z kwestiami dotycz�-
cymi: pozosta�o�ci pestycydów w owocach, warzywach lub zbo
ach, pozosta�o-
�ci antybiotyków lub hormonów w mi�sie, stosowania dodatków do 
ywno�ci 
(barwników, konserwantów), wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfi-
kowanych oraz dobrostanu zwierz�t hodowlanych. 

Produkty ekologiczne uwa
ane s� w percepcji spo�ecznej za „zdrowsze”, 
witalizuj�ce, a ich warto�ci� dodan� s�: naturalno�	, integralno�	 ekologiczna, 
naturalna prawdziwo�	 oraz uczciwo�	 konkurencji (rys. III.1). 

 
Rys. III.1. Kryteria oraz spójno�� produkcji ekologicznej  

i przetwórstwa produktów 
 

 
�ród
o: Opracowano na podstawie [Beck et al. 2012]. 

 
Zatem pojawia si� wa
na kwestia, dla przysz�ego rozwoju �a�cucha pro-

dukcji i przetwórstwa 
ywno�ci ekologicznej, „sparametryzowania” pokazanych 
cech 
ywno�ci ekologicznej, cz�sto stosowanych werbalnie i emocjonalnie, opar-
tych o mierzalne wyró
niki. Szczególnie jest to niezb�dne w odniesieniu do sto-
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sowanych procesów technologicznych, dodatków i materia�ów pomocniczych dla 
zapewnienia ekologicznej ci�g�o�ci w �a�cuchu rolno-
ywno�ciowym od „pola 
(pastwiska) do sto�u” [Obiedzi�ski 2013].  

Wed�ug ostatnio opublikowanych prac badawczych, w tym meta-studiów 
podkre�la si�, 
e ekologiczne produkty pod wzgl�dem biologicznym nie zawsze 
przewy
szaj� produkty pochodz�ce z rolnictwa konwencjonalnego, w szczegól-
no�ci uwzgl�dniaj�cego zasady rolnictwa zintegrowanego [Ministry of Rural 
Affairs and Consumer Protection Baden-Württemberg 2012; Lima, Vianello 2011]. 
Badania te wskazuj�, 
e bioaktywne zwi�zki fenolowe i witamina C wyst�puj� 
w wy
szych st�
eniach w ekologicznych produktach, za� karotenoidy – w wy
-
szych zawarto�ciach w konwencjonalnych produktach. Mleko ekologiczne za-
wiera wy
sze zawarto�ci skoniugowanego kwasu linolowego (CLA) i kwasu 
omega-3, a stosunek kwasów omega-6 do omega-3 jest korzystniejszy oraz 
wy
sze s� zawarto�ci tokoferoli i antyoksydantów [Obiedzi�ski 2013]. 

W raporcie Comparison of composition (nutrients and other substances) 
of organically and conventionally produced foodstuffs dokonano przegl�du po-
nad 162 publikacji naukowych, zweryfikowano stosowane metody bada�, jako�	 
wykonanych bada� i na tej podstawie przedstawiono nast�puj�ce konkluzje do-
tycz�ce jako�ci 
ywno�ci: 

1. Dla 
ywno�ci konwencjonalnej i ekologicznej pochodzenia ro�linnego 
nie stwierdzono ró
nic w zawarto�ci: witaminy C, wapnia, fosforu, potasu, za-
warto�ci substancji rozpuszczalnej, kwasowo�ci miareczkowej, miedzi, 
elaza, 
azotanów, magnezu, popio�u, specyficznych bia�ek, sodu, niestrawnych w�glo-
wodanów, beta-karotenu i siarki.  

2. Istotne ró
nice stwierdzono w zawarto�ci sk�adników mineralnych 
w produktach pochodzenia ro�linnego (wy
sz� zawarto�	 azotu w produktach 
konwencjonalnych, za� magnezu i cynku – w produktach ekologicznych), fito-
zwi�zków (wy
sz� zawarto�	 zwi�zków fenolowych i flawonoidów w produktach 
ekologicznych) i cukrów (wy
sz� zawarto�	 w produktach ekologicznych). 

3. Dla 
ywno�ci konwencjonalnej i ekologicznej pochodzenia zwierz�ce-
go nie stwierdzono ró
nic w zawarto�ci sk�adników od
ywczych i innych sub-
stancji, takich jak: nasycone kwasy t�uszczowe, jednonienasycone kwasy t�usz-
czowe o konfiguracji cis, wielonienasycone kwasy t�uszczowe z rodzin omega-6 
i omega-3, azot i popió� [Dangour et al. 2009]. 

W latach 2002-2011 w Landzie Baden-Württemberg, w ramach programu 
urz�dowej kontroli 
ywno�ci, przeprowadzano monitoring jako�ci i bezpiecze�-
stwa 
ywno�ci ekologicznej. Na podstawie uzyskanych bada� dotycz�cych za-
nieczyszcze� chemicznych stwierdzono, 
e:  
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1. Ekologiczne owoce i warzywa ogólnie zawiera�y zdecydowanie ni
sze 
st�
enia pestycydów w porównaniu z konwencjonalnymi. Na pocz�tku okresu 
monitoringu wykrywano w oko�o 25% prób pozosta�o�ci antybiotyków w mio-
dach – obecnie wykrywa si� bardzo rzadko.  

2. Interesuj�ce by�y produkty poddane procesom termicznym. W przy-
padku ekologicznej kawy, która zosta�a poddana procesowi pra
enia stwierdzo-
no znacz�ce st�
enie furanu, za� w przypadku ekologicznych krakersów i chip-
sów ziemniaczanych stwierdzono zawarto�	 akrylamidu powy
ej warto�	 sy-
gnalnej, tj. 1000 μg/kg. 

3. W 
ywno�ci pochodzenia zwierz�cego, jajach od kur z wolnego wybie-
gu oraz mi�sie wo�owym, zawarto�	 dioksyn i dioksynopodobnych by�y wy
sze 
dla produktów ekologicznych (dalekie od maksymalnego dopuszczalnego po-
ziomu – maximum residue limit, MRL). Spowodowane jest to przebywaniem 
zwierz�t na wolnym wybiegu. 

4. Najcz��ciej badane zanieczyszczenia 
ywno�ci ekologicznej to miko-
toksyny, metabolity grzybów mikroskopowych, okre�lanych potocznie ple�nia-
mi, które wykazuj� silne dzia�anie toksyczne wobec organizmu cz�owieka 
i zwierz�t. Zanieczyszczenie ziarna zbó
 mikotoksynami jest istotnym proble-
mem wspó�czesnego rolnictwa w wielu krajach. Ich szkodliwe dzia�anie przeja-
wia si� w niewielkich st�
eniach – na poziomie oko�o 1 miligrama w kilogra-
mie, czyli jednomilionowej cz��ci masy ziarna, lub jeszcze ni
szym. Spo
ycie 
ich z pasz� powoduje mikotoksykozy – choroby cechuj�ce si� specyficznym 
efektem u zwierz�t gospodarskich, takich jak uszkodzenia i nowotwory w�troby 
w przypadku aflatoksyn, uszkodzenia nerek w przypadku ochratoksyny A, zabu-
rzenia p�odno�ci trzody przez zearalenon, utrata �aknienia i wymioty u trzody po 
spo
yciu deoksyniwalenolu (womitoksyny). Jednocze�nie wszystkie mikotoksy-
ny cechuje dzia�anie niespecyficzne, przejawiaj�ce si� zmniejszeniem wykorzy-
stania paszy i ogólnym pogorszeniem zdrowotno�ci zwierz�t. Najwi�kszym 
problemem s� fuzaryjne mikotoksyny. Ich st�
enia w konwencjonalnych i eko-
logicznych produktach s� na podobnym poziomie z tendencj� malej�c� dla pro-
duktów przetworzonych. 

Dokonany przegl�d �wiatowej literatury przedmiotu dotycz�cy krytycz-
nego porównania jako�ci i bezpiecze�stwa zdrowotnego ekologicznych i kon-
wencjonalnych produktów rolno-
ywno�ciowych nie upowa
nia do stwierdzenia 
jednoznacznie wy
szo�ci produktów wyprodukowanych w sposób ekologiczny 
nad produktami konwencjonalnymi z puntu widzenia zdrowia konsumenta. 
Z zaprezentowanych wyników bada� wynika jednak, 
e ekologiczne produkty 
rolno-
ywno�ciowe charakteryzuje zdecydowanie ni
szy poziom zanieczysz-
cze� pozosta�o�ciami chemicznych �rodków ochrony ro�lin, trwa�ych zanie-
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czyszcze� organicznych, a tak
e metali ci�
kich w porównaniu z produktami 
wytwarzanymi w sposób konwencjonalny [Obiedzi�ski 2013].  

W Polsce wyst�puje spo�eczne przekonanie i wiara w argumenty, 
e 
yw-
no�	 ekologiczna jest bardziej bezpieczna dla konsumenta ni
 
ywno�	 konwen-
cjonalna. To przekonanie ma charakter raczej emocjonalny ni
 oparty o dowody 
naukowe. W odniesieniu do bezpiecze�stwa 
ywno�ci nie istnieje gradacja bez-
piecze�stwa – tylko produkt 
ywno�ciowy bezpieczny mo
e by	 podmiotem 
�a�cucha 
ywno�ciowego i w tym tkwi holistyczne podej�cie do bezpiecze�stwa 

ywno�ci. Obecnie dysponujemy dost�pn� literatur� naukow�, która w odniesie-
niu do bezpiecze�stwa 
ywno�ci potwierdza, 
e nie istniej� 
adne istotne ró
ni-
ce mi�dzy dwoma systemami produkcji w odniesieniu do bezpiecze�stwa. Cz�-
sto wnioski dotycz�ce wzgl�dnie bezpieczniejszej 
ywno�ci ekologicznej by�y 
ograniczone problemami zwi�zanymi z odpowiednim zaprojektowaniem bada� 
porównawczych i ma�� liczb� takich bada� [Obiedzi�ski 2013]. 

Rynek 
ywno�ci ekologicznej w Polsce i na �wiecie systematycznie si� 
zwi�ksza. W Polsce wyst�puje dynamiczny wzrost wynosz�cy od 20% do 30% 
rocznie. W ci�gu ostatnich 10 lat liczba przetwórców ekologicznych wzros�a 14-
-krotnie. Asortyment oferowanych polskich produktów jest jednak nadal niski ze 
wzgl�du na ma�� liczb� przetwórni wyst�puj�cych na terenie Polski w stosunku 
do innych krajów. Wed�ug badania przeprowadzonego przez Euromonitor  
International na pakowane produkty ekologiczne polski konsument przeznaczy� 
194,5 mln z� w 2012 r. Obecnie warto�	 polskiego rynku 
ywno�ci ekologicznej 
wynosi oko�o 600 mln z�otych. Wed�ug prognoz warto�	 ta powinna wzrosn�	 
do 700 mln z�otych do roku 2015.   

Sprzeda
 
ywno�ci ekologicznej odbywa si� za po�rednictwem czterech 
g�ównych kana�ów dystrybucji: sprzeda
y bezpo�redniej, sprzeda
y w specjali-
stycznych sklepach, sprzeda
y w sklepach ogólnych, w tym wielkopowierzch-
niowych, oraz sprzeda
y internetowej. W Polsce g�ównym kana�em dystrybucji 
jest sprzeda
 za pomoc� wyspecjalizowanych sklepów (73% 
ywno�ci ekolo-
gicznej jest sprzedawane za po�rednictwem tego kana�u). Rozwijaj�cym si� ka-
na�em dystrybucji jest sprzeda
 internetowa.  
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IV 

ZRÓWNOWA�ONE SYSTEMY ROLNICZE 
I ZRÓWNOWA�ONA DIETA 

Rolnictwo, podobnie jak i inne dzia�y gospodarki, zobowi�zane jest do 
uwzgl�dniania zasad zrównowa
onego rozwoju, okre�lonych w Odnowionej 
Strategii Zrównowa
onego Rozwoju Unii Europejskiej, skierowanej do rozsze-
rzonej Wspólnoty i uwzgl�dniaj�cej globalny wymiar podejmowanych wyzwa�. 
Odnowiona Strategia Zrównowa
onego Rozwoju opiera si� na �cis�ym wspó�-
dzia�aniu ze Strategi� Lizbo�sk�, poniewa
 celem obu strategii jest wspieranie 
zmian strukturalnych koniecznych do tego, a
eby gospodarki pa�stw cz�onkow-
skich mog�y rozwija	 si� w sposób gwarantuj�cy zwi�kszenie dobrobytu i po-
praw� jako�ci 
ycia, przy zachowaniu sprawiedliwo�ci mi�dzy pokoleniami oraz 
uwzgl�dnieniu potrzeby ochrony �rodowiska. Zrównowa
ony rozwój – to taki 
rozwój spo
eczno-gospodarczy, w którym nast�puje proces integrowania dzia
a� 
politycznych, gospodarczych i spo
ecznych, z  zachowaniem równowagi przy-
rodniczej oraz trwa
o�ci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu za-
gwarantowania mo�liwo�ci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 
spo
eczno�ci lub obywateli zarówno wspó
czesnego pokolenia, jak i przysz
ych 
pokole� [GUS 2011].  

Zrównowa
ony rozwój oznacza zatem lepsz� przysz�o�	 dla ka
dego, 
obecnie oraz dla przysz�ych pokole�. Jest to wizja wspó�czesnego spojrzenia na 
�wiat, która ��czy rozwój gospodarczy, sprawiedliwo�	 spo�eczn� i ochron� �ro-
dowiska przyrodniczego.  

Na konieczno�	 dzia�ania na rzecz przywrócenia równowagi ekologicznej 
oraz zapobiegania zagra
aj�cemu ludzko�ci kryzysowi klimatycznemu zwraca 
uwag� tak
e jedna ze strategii Organizacji Wspó�pracy Gospodarczej i Rozwoju 
(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), tj. Strate-
gia Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy). Zielony Wzrost jest rozumia-
ny, jako dzia
anie w kierunku osi	gni�cia rozwoju gospodarczego, przy jedno-
czesnym zapobieganiu degradacji �rodowiska, zachowaniu bioró�norodno�ci 
oraz wykorzystywaniu zasobów naturalnych w sposób, który nie narusza rów-
nowagi ekologicznej. Strategia, któr� przyj�to w I po�owie 2011 roku, tworzy 
ramy zapewniaj�ce tak� polityk�, która pozwoli na wi�ksz� integracj� gospodar-
cz�, zmian� wzorców konsumpcji i produkcji prowadz�c� do rozs�dniejszego 
wykorzystania ograniczonych zasobów naturalnych.  

Odpowiedzi� na globalne problemy �rodowiskowe wynikaj�ce z post�pu-
j�cego uprzemys�owienia produkcji rolniczej jest koncepcja rolnictwa zrówno-
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wa
onego, czyli rolnictwo podporz�dkowane realizacji podstawowych celów 
zrównowa
onego rozwoju oraz przyjazne cz�owiekowi i �rodowisku. 

Rolnictwo zrównowa
one oferuje 
ywno�	 wyprodukowan� z zastoso-
waniem minimalnej ilo�ci nawozów i �rodków ochrony ro�lin oraz ukierunko-
wane jest na takie wykorzystanie zasobów ziemi, które nie niszczy ich natural-
nych róde�, lecz pozwala na zaspokajanie podstawowych potrzeb kolejnych 
generacji producentów i konsumentów [Urban, 2003]. Koncepcja zrównowa-

onego modelu rozwoju rolnictwa zak�ada bezkolizyjne wype�nianie przez rol-
nictwo i obszary wiejskie wielorakich funkcji rolniczych i pozarolniczych. Do 
najwa
niejszych z nich nale
�: (1) produkcja 
ywno�ci o okre�lonej jako�ci 
i ilo�ci, (2) zapewnienie odpowiedniego standardu 
ycia mieszka�com wsi (in-
frastruktura techniczna, zapewnienie pracy i godziwych dochodów), (3) ochrona 
�rodowiska przyrodniczego (ochrona gleby, wód, powietrza, bioró
norodno�ci), 
(4) zapewnienie zdrowia oraz komfortu 
ycia rolnikom i konsumentom, (5) za-
pewnienie dobrostanu zwierz�t gospodarskich (6) rozwijanie walorów estetycz-
nych i rekreacyjnych terenów wiejskich oraz (7) zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego wsi [Fotyma, Ku� 2000].  

 
1. Zrównowa�one systemy rolnicze 

W literaturze przedmiotu stosuje si� ró
ne definicje i podzia�y systemów 
produkcji rolniczej oraz systemów rolniczych.  

System produkcji rolniczej (farming system) jest poj�ciem ekonomiczno- 
-rolniczym, opisuj�cym holistycznie (dzi�ki zbiorowi wielu zmiennych i wska-
ników) rolnicze gospodarstwo domowe pod wzgl�dem rolniczego wykorzysta-
nia ziemi, czyli systemów produkcji ro�linnej i zwierz�cej, rodzaju gospodarczej 
dzia�alno�ci pozarolniczej (róde�, sposobów i efektywno�ci zarobkowania poza 
rolnictwem), dochodów oraz 
ycia cz�onków rolniczego gospodarstwa domo-
wego, a tak
e pod wzgl�dem �rodowiska przyrodniczego, spo�ecznego, ekono-
micznego, infrastrukturalnego i instytucjonalnego, które warunkuj� wymienione 
rodzaje dzia�alno�ci gospodarczej. Ka
de gospodarstwo rolne posiada w�asny 
niepowtarzalny system produkcji rolniczej. Zwykle istnieje du
a ró
norodno�	 
systemów produkcji rolniczej w zbiorowo�ci gospodarstw nie tylko w du
ej ska-
li przestrzeni geograficznej, ale tak
e w obr�bie ograniczonych obszarów wiej-
skich lub ukierunkowanych typów tych systemów [M�dry i in. 2011]. 

W nazwie g�ównego lub ukierunkowanego typu systemów produkcji rolni-
czej cz�sto jest zawarta nazwa systemu rolniczego (agricultural system), który 
okre�la generalnie podej�cie do produkcji rolniczej w rozpatrywanym systemie, ze 
wzgl�du na wnoszone nak�ady na produkcj�, obci�
enie �rodowiska oraz stopie� 
zrównowa
enia �rodowiskowego i spo�eczno-ekonomicznego [M�dry i in. 2011]. 
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System rolniczy albo system gospodarowania okre�la si� najcz��ciej jako 
sposób zagospodarowania przestrzeni rolniczej w zakresie produkcji ro�linnej 
i zwierz�cej oraz ich przetwarzania, wyceniony kryteriami ekologicznymi i eko-
nomicznymi [Niewiadomski 1993; Krasowicz 2009]. 

We wspó�czesnym rolnictwie wyró
nia si� trzy systemy gospodarowania 
(systemy rolnicze): konwencjonalny, ekologiczny i integrowany. Podstaw� wy-
ró
nienia systemów jest stopie� uzale
nienia rolnictwa od przemys�owych �rod-
ków produkcji, g�ównie nawozów mineralnych i pestycydów oraz jego oddzia-
�ywanie na �rodowisko przyrodnicze [Ku� 2002]. 

Konwencjonalny system produkcji rolniczej (intensywny, uprzemys�o-
wiony, wysokonak�adowy) jest sposobem gospodarowania ukierunkowanym 
g�ównie na maksymalizacj� zysku, osi�ganego dzi�ki du
ej wydajno�ci ro�lin 
i zwierz�t. Rozwój rolnictwa konwencjonalnego w Europie nast�pi� w drugiej 
po�owie XX wieku. W rolnictwie konwencjonalnym, stosuj�cym technologie 
produkcji oparte na du
ym zu
yciu przemys�owych �rodków produkcji (nawo-
zów mineralnych, chemicznych �rodków ochrony ro�lin) oraz bardzo ma�ych 
nak�adach robocizny, du
y nacisk k�adzie si� na ci�g�e ulepszanie chemicznych 
i technicznych �rodków produkcji. Efektem tego s� m.in. zwi�kszaj�ce si� plony 
i poprawa produkcyjno�ci w rolnictwie. Jednocze�nie wraz ze wzrostem inten-
sywno�ci produkcji nast�powa� wzrost wydajno�ci pracy, co doprowadzi�o do 
znacznego zmniejszenia liczby osób utrzymuj�cych si� z rolnictwa. Wraz ze 
wzrostem produkcji zwi�ksza�a si� powierzchnia gospodarstw rolnych [Cacak- 
-Pietrzak 2011].  

Innym negatywnym zjawiskiem intensyfikacji produkcji rolnej sta�y si� 
przemys�owe fermy chowu zwierz�t (produkcja mleka i mi�sa) rozwini�te 
w Holandii, pó�nocnej Belgii, zachodniej Danii i Dolnej Saksonii. Nadmiar gno-
jowicy spowodowa� na tych terenach powa
ne zagro
enia czysto�ci wody grun-
towej oraz wód otwartych [Wiktorowski 2012]. 

Hodowla zwierz�t jest odpowiedzialna za 18% �wiatowych emisji gazów 
cieplarnianych (Greenhouse gas, GHG) pochodz�cych z dzia�alno�ci cz�owieka, 
mierzonych za pomoc� równowa
nika CO2. Jest to wi�cej ni
 procentowy udzia� 
transportu, odpowiedzialny za 14% globalnych emisji GHG. Wi�kszo�	 z tych 
18% stanowi� emisje podtlenku azotu oraz metanu pochodz�ce z nawozu zwie-
rz�cego, emisje metanu z procesów trawiennych zwierz�t oraz podtlenku azotu 
z nawozów mineralnych stosowanych w uprawach paszowych. Udzia� sektora 
hodowlanego w globalnych antropogenicznych emisjach g�ównych gazów cie-
plarnianych wynosi: 37% sumarycznej emisji metanu, 65% emisji podtlenku azo-
tu oraz 9% emisji dwutlenku w�gla. Z produkcji zwierz�cej pochodzi tak
e  
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64% emisji amoniaku, który przyczynia si� do zanieczyszczenia powietrza, gleby, 
wody, powstawania kwa�nych deszczy oraz uszkadzania warstwy ozonowej.  

Przyczyn� odej�cia od intensywnego rolnictwa na rzecz wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich w latach 90. XX wieku by�y m.in. nadprodukcja 

ywno�ci, degradacja �rodowiska przyrodniczego spowodowana nadmiern� che-
mizacj� i mechanizacj� rolnictwa, wyludnianie si� terenów wiejskich, a tak
e 
kryzys spowodowany chorob� szalonych krów. 

Przeciwdzia�anie tym tendencjom znalaz�o odzwierciedlenie w Traktacie 
z Maastricht z 1992 r., w którym Unia Europejska przyj��a rozporz�dzenia pre-
miuj�ce wytwarzanie 
ywno�ci o wysokiej jako�ci zwi�zanej ze �rodowiskiem 
i tradycj�. Wprowadzone zosta�y nast�puj�ce zasady: 

� rolnictwo ma za zadanie dostarcza	 
ywno�	 i �wiadczy	 us�ugi �rodo-
wiskowe; 

� rolnictwo ma wspiera	 formy gospodarowania przyjazne dla �rodowiska 
przyrodniczego; nale
y promowa	 rolnictwo ekologiczne; 

� rolnictwo ma wspiera	 ochron� zasobów naturalnych oraz ró
norodno�ci 
biologicznej i krajobrazowej; 
Degradacja �rodowiska naturalnego spowodowana konwencjonalnym 

sposobem gospodarowania przejawia si� przede wszystkim pogarszaniem jako-
�ci gleby, wody i powietrza (spadek 
yzno�ci gleb, zanieczyszczenie wód grun-
towych i powierzchniowych g�ównie zwi�zkami azotu i fosforu, emisje do at-
mosfery gazów cieplarnianych, masowe wymieranie wielu gatunków ro�lin 
i zwierz�t, zanieczyszczenie p�odów rolnych pozosta�o�ciami stosowanych 
zwi�zków chemicznych). Zagro
enia te pokaza�y, 
e nale
y zwraca	 wi�ksz� 
uwag� na jako�	 
ywno�ci w kontek�cie bezpiecze�stwa zdrowotnego konsu-
mentów, a tak
e na wp�yw produkcji rolniczej na �rodowisko naturalne, a
eby 
w przysz�o�ci nie doprowadzi	 do degradacji i nieodwracalnego zniszczenia 
przyrodniczych podstaw produkcji 
ywno�ci. 

Post�puj�ca degradacja �rodowiska przyrodniczego, pod wzgl�dem wyko-
rzystania zasobów naturalnych przy produkcji 
ywno�ci, sprawia, 
e nale
y 
uwzgl�dni	 aspekty �rodowiskowe w ca�ym �a�cuchu rolno-
ywno�ciowym 
(rys. IV.1). Sektor 
ywno�ciowy, po sektorze energetycznym, jest g�ównym 
czynnikiem determinuj�cym globalne zrównowa
enie [BCFN 2014]. Jego 
sprawne oraz efektywne dzia�anie powinno minimalizowa	 wykorzystanie 
i degradacj� �rodowiska przyrodniczego oraz utrat� bioró
norodno�ci. 
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Rys. IV.1. Wspó�zale�no�� mi�dzy �a�cuchem �ywno�ciowym, spo�yciem �ywno�ci,  
zdrowiem i �rodowiskiem  

 
 

�ród
o: Kwasek, Obiedzi�ska 2014. 
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2. Alternatywne formy rolnictwa 

Zrównowa
one rolnictwo jest podstawow� potrzeb� spo�ecze�stwa oby-
watelskiego, któr� mo
na zaspokoi	 za pomoc� ró
nych modeli produkcyjnych, 
w tym rolnictwa ekologicznego i rolnictwa integrowanego okre�lanych mianem 
rolnictwa alternatywnego. 

Rolnictwo alternatywne w porównaniu z rolnictwem konwencjonalnym 
nie d�
y do uzyskania wysokiego plonu kosztem du
ych nak�adów na chemiza-
cj� rolnictwa. Celem rolnictwa alternatywnego jest wytwarzanie 
ywno�ci 
w sposób, który nie powoduje degradacji �rodowiska przyrodniczego. Ma to 
znaczenie zarówno z punktu widzenia ekonomicznego (popyt na produkty 
yw-
no�ciowe wyprodukowane w sposób ekologiczny), jak równie
 ekologicznego 
[Stankiewicz 1992].  

Rolnictwo ekologiczne uwa
ane jest za jeden z podstawowych elementów 
zrównowa
onego rozwoju obszarów wiejskich. W Rozporz�dzeniu Rady (WE) 
nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekolo-
gicznych podano definicj� produkcji ekologicznej, zgodnie z któr� produkcja 
ekologiczna to ogólny system zarz	dzania gospodarstwem i produkcj	 �ywno�ci, 

	cz	cy najkorzystniejsze dla �rodowiska praktyki, wysoki stopie� ró�norodno�ci 
biologicznej, ochron� zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów 
dotycz	cych dobrostanu zwierz	t i metod� produkcji odpowiadaj	c	 wymaga-
niom niektórych konsumentów preferuj	cych wyroby wytwarzane przy u�yciu 
substancji naturalnych i naturalnych procesów. Ekologiczna metoda produkcji 
pe
ni zatem podwójn	 funkcj� spo
eczn	: z jednej strony dostarcza towarów na 
specyficzny rynek kszta
towany przez popyt na produkty ekologiczne, a z drugiej 
strony jest dzia
aniem w interesie publicznym, poniewa� przyczynia si� do 
ochrony �rodowiska, dobrostanu zwierz	t i rozwoju obszarów wiejskich [Rozpo-
rz�dzenie Rady (WE) nr 834/2007]. 

Odpowiedzi� na zagro
enia wynikaj�ce z intensyfikacji produkcji rolni-
czej jest wzrost zainteresowania rolnictwem ekologicznym. Fundamentalne za-
sady rolnictwa ekologicznego, wed�ug The International Federation of Organic 
Agriculture Movement, to warto�ci które wyra
aj� priorytety oraz wskazuj� na 
wizj� poprawy rolnictwa w skali globalnej. Rolnictwo ekologiczne opiera si� na 
czterech zasadach: zdrowotno�	, ekologia, sprawiedliwo�	, troskliwo�	. 

Z danych G�ównego Urz�du Statystycznego wynika, 
e w 2013 r. w Polsce 
by�o 19 872 ekologicznych gospodarstw rolnych z certyfikatem (w 2005 roku  
– 1 463) oraz 6 726 ekologicznych gospodarstw rolnych w okresie przestawiania 
(w 2005 roku – 5 719). W latach 2005-2013 liczba ekologicznych gospodarstw 
rolnych wzros�a z 7 182 do 26 598, tj. 3,7-krotnie [GUS 2014b]. Zagadnienie to 
jest wa
ne dla Polski, poniewa
 wspólna polityka rolna UE na lata 2014-2020 
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przewiduje znacz�cy nacisk na kwestie ekologiczne. W ka
dym kraju Unii Euro-
pejskiej gospodarstwa o powierzchni powy
ej 15 ha b�d� musia�y posiada	 od 
2017 r. co najmniej 7% gruntów zaliczanych do obszarów proekologicznych 
(Ecological Focus Area, EFA) w stosunku do powierzchni gruntów ornych. 

Rolnictwo ekologiczne mo
e by	 alternatyw� dla pewnej grupy gospo-
darstw, zw�aszcza na obszarach cennych przyrodniczo, o atrakcyjnym krajobra-
zie i znacznych zasobach si�y roboczej. Niew�tpliwie system ekologiczny zdo-
b�dzie trwa�e miejsce w polskim rolnictwie. Jednak jego udzia� nie przekroczy 
wed�ug wersji pesymistycznej 2-3% u
ytków rolnych w skali kraju, a wed�ug 
wersji optymistycznej si�gnie poziomu 5-7% [Krasowicz 2009]. W Polsce wy-
st�puj� jednak du
e potencjalne mo
liwo�ci jego rozwoju. 

Rolnictwo integrowane to sposób gospodarowania, który umo�liwia reali-
zacje celów ekonomicznych i ekologicznych poprzez �wiadome wykorzystywanie 
nowoczesnych technik wytwarzania, systematyczne usprawnianie zarz	dzania 
oraz wdra�anie ró�nych form post�pu biologicznego w sposób sprzyjaj	cy reali-
zacji tych celów [Zimny 2007].  

Mi�dzynarodowa Organizacja na Rzecz Biologicznej i Zintegrowanej Kon-
troli Szkodliwych Zwierz�t i Ro�lin (International Organisation for Biological 
and Integrated Control, IOBC) zdefiniowa�a integrowan� produkcj� jako: System 
rolniczy s
u�	cy produkcji �ywno�ci, który optymalizuje wykorzystanie natural-
nych zasobów i mechanizmów regulacji, zapewniaj	c w d
u�szej perspektywie 
trwa
e i zrównowa�one rolnictwo. System ten polega na starannym doborze bio-
logicznych metod, technik uprawy i procesów chemicznych, którego celem jest 
zapewnienie równowagi mi�dzy �rodowiskiem, op
acalno�ci	 i wymogami spo-

ecznymi. Zasadniczo chodzi o dobrowolny model oparty na praktycznym i sta-
�ym zastosowaniu (poprzez wymian� wiedzy oraz do�wiadczenia mi�dzy obs�u-
g� techniczn�, rolnikami i gospodarstwami) narz�dzi innowacji i narz�dzi tech-
nologicznych, które – pod warunkiem efektywnego wykorzystania – umo
liwiaj� 
osi�gni�cie norm jako�ci, bezpiecze�stwa i ochrony �rodowiska postulowanych 
przez obecne spo�ecze�stwo [Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo�eczny 2014]. 

Koncepcj� integrowanej produkcji stosuje si� cz�sto jako synonim inte-
growanego rolnictwa. W wielu krajach nie czyni si� rozró
nienia mi�dzy tymi 
dwoma terminami. Mimo 
e s� to równoleg�e systemy produkcji posiadaj�ce wie-
le wspólnych elementów, maj� one odmienny charakter i stanowi� zró
nicowane 
modele, w�ród których rolnik mo
e wybiera	. Integrowana produkcja opiera si� 
na wizji sektorowej obejmuj�cej ró
ne przepisy w zale
no�ci od produktu, 
a integrowane rolnictwo odnosi si� do ca�ego zarz�dzania gospodarstwem. 

Integrowana produkcja obejmuje aspekty ekologiczne, etyczne, spo�eczne 
produkcji rolniczej, jak równie
 kwesti� jako�ci i bezpiecze�stwa 
ywno�ci. 
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W rzeczywisto�ci uznaje si� integrowan� produkcj� za jeden z najistotniejszych 
mi�dzynarodowych standardów produkcji 
ywno�ci [Europejski Komitet Eko-
nomiczno-Spo�eczny 2014]. 

Produkcja wysokiej jako�ci owoców i warzyw wykorzystuj�ca w sposób 
zrównowa
ony post�p techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie ro�lin 
i nawo
eniu, minimalizuj�ca niepo
�dane efekty uboczne stosowanych agro-
chemikaliów, ze szczególnym uwzgl�dnieniem ochrony �rodowiska i zdrowia 
ludzi nosi miano integrowanej produkcji ro�lin (IP). Produkcja ta jest nowocze-
snym system jako�ci 
ywno�ci. 

W celu propagowania i obrony spójnych zasad integrowanej produkcji 
w Unii Europejskiej w 2001 roku utworzono Europejsk� Inicjatyw� na Rzecz 
Zrównowa
onego Rozwoju Rolnictwa (European Initiative for Sustainable 
Development in Agriculture, EISA). Jednym z pierwszych zada� EISA by�o 
stworzenie europejskiego kodeksu integrowanej produkcji, który pos�u
y� FAO 
za podstaw� do okre�lenia zrównowa
onych praktyk w rolnictwie. 

 Produkty wytworzone w systemie integrowanej produkcji mog� uzyska	 
znak gwarancji, ale tylko wtedy, gdy spe�niaj� normy ogólne i normy techniczne 
specyficzne dla ka
dej z upraw. W Danii i Holandii certyfikacja nie dotyczy po-
jedynczego produktu, lecz ca�ego gospodarstwa stosuj�cego ten system produk-
cji. Obecnie wspó�istniej� znaki jako�ci na szczeblu krajowym i regionalnym. 
W Polsce jednostk� nadzoruj�c� ca�o�	 systemu integrowanej produkcji ro�lin  
jest Pa�stwowa Inspekcja Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa.  
 

3. Zrównowa�ona dieta 

W obliczu zmian we wzorcach konsumpcji 
ywno�ci, zwi�kszonego po-
pytu na produkty 
ywno�ciowe pochodzenia zwierz�cego, systematycznego 
wzrostu liczby osób z nadwag� i cierpi�cych na oty�o�	, strat i marnotrawienia 

ywno�ci oraz degradacji �rodowiska przyrodniczego, FAO opracowa�o defini-
cj� zrównowa
onej diety. Zrównowa�ona dieta to dieta, która ma najmniejszy 
wp
yw na �rodowisko, przyczynia si� do zapewnienia bezpiecze�stwa �ywno-
�ciowego i bezpiecze�stwa �ywieniowego oraz korzystnie wp
ywa na stan zdro-
wia obecnych i przysz
ych pokole�. Zrównowa�ona dieta chroni i odnosi si� z 
szacunkiem do ró�norodno�ci i ekosystemów, jest kulturowo akceptowana, do-
st�pna, od�ywczo odpowiednia, bezpieczna i zdrowa, jednocze�nie optymalnie 
wykorzystuje zasoby ludzkie i naturalne. Definicja ta ma wielowymiarowy cha-
rakter, obejmuj�cy takie aspekty, jak rolnictwo, 
ywno�	, 
ywienie, �rodowisko, 
spo�ecze�stwo, kultur� i ekonomi�, które wzajemnie oddzia�uj� na siebie. Przy-
j�ta definicja uwypukla wspó�zale
no�	 produkcji 
ywno�ci oraz konsumpcji 
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z wymaganiami i zaleceniami 
ywieniowymi, a jednocze�nie podtrzymuje po-
gl�d, 
e zdrowie ludzi nie mo
e by	 izolowane od zdrowia ekosystemów. 

Obecny system produkcji i zaopatrzenia w 
ywno�	 oraz konsumpcja 
yw-
no�ci nie spe�nia potrzeb ka
dego cz�owieka, a tym bardziej nie b�dzie spe�nia	 
przysz�ych potrzeb populacji �wiata. Funkcjonowanie systemu 
ywno�ciowego 
oparte jest bowiem na wysokim wykorzystaniu paliw kopalnianych, substancji 
chemicznych, wysokich nak�adach energetycznych, d�ugodystansowym transpor-
cie, niskim koszcie pracy ludzkiej oraz kulturowej stracie [Lairon 2012].  

Rolnictwo jest punktem wyj�cia do zrozumienia zrównowa
onej diety, 
gdzie ju
 wybór systemu produkcji artyku�ów rolnych, surowców do dalszego 
przetwórstwa wp�ywa na sk�adowe diety, a tak
e na czynniki ekonomiczne, �ro-
dowiskowe, zdrowotne i kulturowe. Zrównowa
ona dieta musi zatem wynika	 
z dzia�alno�ci zrównowa
onego �a�cucha 
ywno�ciowego opieraj�cego si� 
o zrównowa
on� dzia�alno�	 rolnictwa, co przedstawiono na rysunku IV.2. 

Rys. IV.2. Miejsce zrównowa�onej diety w zrównowa�eniu 

 

�ród
o: Opracowano na podstawie [Allen 2013].  

Obecnie stosowane praktyki produkcji 
ywno�ci wywieraj� du
y nacisk 
na �rodowisko naturalne, co przyczynia si� do zmian klimatu. Ponadto wzorce 
konsumpcji objawiaj�ce si� wzrostem spo
ycia produktów pochodzenia zwie-
rz�cego prowadz� do wywierania wi�kszego oddzia�ywania na �rodowisko 
(m.in. emisja gazów cieplarnianych – Greenhouse gas, GHG) oraz wi�kszego 
wykorzystania zasobów naturalnych. Stwarza to konieczno�	 przej�cia w kie-
runku bardziej zrównowa
onych systemów 
ywno�ciowych i diet w celu ochro-
ny zdrowia ludzkiego i planety, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecze�-
stwa 
ywno�ciowego i 
ywieniowego oraz ró
norodno�ci biologicznej zasobów 
naturalnych. Dlatego nale
y stworzy	 odpowiednie rekomendacje dotycz�ce 
zalece� 
ywieniowych odnosz�cych si� do zrównowa
onej konsumpcji. W wie-
lu krajach instytucje publiczne podnosz� temat dotycz�cy zrównowa
onych diet, 
m.in. w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Holandii. W krajach tych prowadzone s� 
badania na temat zrównowa
onej konsumpcji i zrównowa
onej diety.  
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Wp�yw stosowanej diety na emisj� gazów cieplarnianych by� przedmio-
tem bada� przeprowadzonych przez F. Vieux i innych badaczy, na przyk�adzie 
populacji doros�ych Francuzów. Z bada� tych wynika, 
e diety o wysokiej war-
to�ci od
ywczej wywieraj� wi�ksze oddzia�ywanie na �rodowisko ni
 diety 
o ni
szej warto�ci od
ywczej (warto�ci GHG by�y wy
sze o 9% dla m�
czyzn 
i o 22% dla kobiet). Ponadto badania te potwierdzaj�, 
e w przeliczeniu na 100 g 
produktu, 
ywno�	 pochodzenia zwierz�cego (mi�so prze
uwaczy, wieprzowi-
na, drób i jaja) wykazuje wi�ksz� warto�	 emisji GHG ni
 produkty pochodze-
nia ro�linnego (wykres IV.1).  

 
Wykres IV.1. 
rednie emisje GHG zwi	zane ze spo�yciem ró�nych 

grup �ywno�ci – w przeliczeniu na 100 gram i na 100 kilokalorii 

 
�ród
o: Opracowano na podstawie [Vieux et al. 2013]. 

 
Szwecja jest pierwszym krajem w Europie, który zaproponowa� zmian� 

wspó�czesnego wzorca konsumpcji 
ywno�ci w kierunku uczynienia go bez-
piecznym zarówno dla cz�owieka (w zakresie racjonalnej diety), jak równie
 dla 
�rodowiska (w zakresie poziomu zanieczyszczenia, emisji gazów cieplarnianych 
przy produkcji i wprowadzaniu 
ywno�ci na rynek oraz stosowania �rodków 
chemicznych przy produkcji rolnej). Szwedzka Agencja Bezpiecze�stwa �yw-
no�ci (National Food Administration, NFA) opracowa�a zalecenia dla sze�ciu 
grup produktów 
ywno�ciowych: mi�sa i przetworów, ryb i skorupiaków, owo-
ców i warzyw, ziemniaków, zbó
 i ry
u, a tak
e t�uszczu i wody. 
 W Szwecji przeprowadzono tak
e badania polegaj�ce na porównaniu 
zrównowa
onych posi�ków (pod wzgl�dem od
ywczym) sk�adaj�cych si� z lo-
kalnych i importowanych produktów 
ywno�ciowych. Z bada� wynika, 
e we-
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getaria�ski posi�ek z�o
ony z lokalnych produktów ma dziewi�	 razy mniejszy 
potencja� tworzenia efektu cieplarnianego (Global Warming Potential, GWP) 
ni
 posi�ek zawieraj�cy wieprzowin� i importowane produkty. 
 Barilla Center for Food & Nutrition zaprezentowa�a podwójn� piramid�: 
piramid� 
ywieniow� i piramid� �rodowiskow�. Piramida 
ywieniowa zosta�a 
zbudowana na podstawie w�a�ciwo�ci od
ywczych produktów 
ywno�ciowych. 
W piramidzie �rodowiskowej produkty 
ywno�ciowe umieszczono na podstawie 
ich wp�ywu na �rodowisko naturalne. W rezultacie otrzymano odwrócon� pira-
mid� w stosunku do piramidy 
ywieniowej: na górze piramidy znajduj� si� pro-
dukty 
ywno�ciowe, które maj� najwi�kszy wp�yw na �rodowisko, za� na dole 
piramidy – te o mniejszym znaczeniu. Umieszczanie dwóch piramid obok siebie 
ilustruje, 
e 
ywno�	 z wy
szym zalecanym spo
yciem (np. warzywa i owoce 
zalecane do spo
ycia pi�	 razy dziennie) maj� najmniejszy wp�yw na �rodowi-
sko, za� produkty 
ywno�ciowe, których spo
ycie nale
y ogranicza	 (np. spo
y-
cie mi�sa czerwonego) maj� najwi�kszy wp�yw na �rodowisko. Podwójna pira-
mida spe�nia dwa wa
ne cele: utrzymuje zdrowie ludzi i chroni �rodowisko na-
turalne. Innymi s�owy 
ywno�	 korzystnie wp�ywaj�ca na zdrowie cz�owieka 
ma jednocze�nie pozytywny wp�yw na �rodowisko [BCFN 2012].  

Przestrzeganie zrównowa
onej diety generuje mniejsze koszty �rodowi-
skowe (Carbon Footprint, Water Footprint), ale tak
e wp�ywa na zmniejszenie 
kosztów zdrowotnych, zwi�zanych z chorobami dietozale
nymi.  

Zrównowa
enie wymaga trwa�ej równowagi na przestrzeni czasu na po-
ziomie kilku p�aszczyzn: �rodowiskowej, spo�ecznej i ekonomicznej. Zró
nico-
wane wybory 
ywieniowe konsumentów wp�ywaj� na ich wydatki na 
ywno�	. 
Na cen� produktu 
ywno�ciowego wp�ywa pochodzenie (np. produkty pocho-
dzenia zwierz�cego lub ro�linnego), jego jako�	, miejsce sprzeda
y (hipermar-
ket, supermarket, sklep detaliczny), region geograficzny, sezonowo�	.   
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Wnioski i rekomendacje 

 1. We wspó�czesnym rolnictwie wyró
nia si� trzy systemy rolnicze (sys-
temy gospodarowania): konwencjonalny, ekologiczny i integrowany. Podstaw� 
wyró
nienia systemów jest stopie� uzale
nienia rolnictwa od przemys�owych 
�rodków produkcji, g�ównie nawozów mineralnych i pestycydów oraz jego od-
dzia�ywania na �rodowisko przyrodnicze. 

2. Degradacja �rodowiska przyrodniczego spowodowana konwencjonal-
nym sposobem gospodarowania przejawia si� przede wszystkim pogarszaniem 
jako�ci gleby, wody i powietrza (spadek 
yzno�ci gleb, zanieczyszczenie wód 
gruntowych i powierzchniowych g�ównie zwi�zkami azotu i fosforu, emisje do 
atmosfery gazów cieplarnianych, masowe wymieranie wielu gatunków ro�lin 
i zwierz�t, zanieczyszczenie p�odów rolnych pozosta�o�ciami stosowanych 
zwi�zków chemicznych). Zagro
enia te pokaza�y, 
e nale
y zwraca	 wi�ksz� 
uwag� na jako�	 
ywno�ci w kontek�cie bezpiecze�stwa zdrowotnego konsu-
mentów, a tak
e na wp�yw produkcji rolniczej na �rodowisko przyrodnicze, a
e-
by w przysz�o�ci nie doprowadzi	 do degradacji i nieodwracalnego zniszczenia 
przyrodniczych podstaw produkcji 
ywno�ci. 

3. Najwa
niejszym celem rolnictwa powinno by	 wytwarzanie 
ywno�ci 
wysokiej jako�ci, z trosk� o �rodowisko przyrodnicze, tak, a
eby zapewni	 wy-
starczaj�c� ilo�	 po
ywienia dla wszystkich mieszka�ców planety. Cel ten spe�-
nia rolnictwo zrównowa
one, które oferuje 
ywno�	 wyprodukowan� z zasto-
sowaniem minimalnej ilo�ci nawozów i �rodków ochrony ro�lin oraz ukierun-
kowane jest na takie wykorzystanie zasobów ziemi, które nie niszczy ich natu-
ralnych róde�, lecz pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb kolejnych 
generacji producentów i konsumentów.  

4. Rolnictwo zrównowa
one wytwarza zatem 
ywno�	 biologicznie nie-
ska
on� oraz 
ywno�	 woln� od ska
e� chemicznych, czyli 
ywno�	 bezpieczn� 
dla zdrowia cz�owieka – o wysokiej jako�ci zdrowotnej oraz jest przyjazne dla 
�rodowiska. Oznacza to, 
e rolnictwo zrównowa
one bezpo�rednio poprzez wy-
twarzanie 
ywno�ci o wysokich walorach od
ywczych, a tak
e po�rednio po-
przez �rodowisko przyrodnicze (wod�, gleb�, powietrze) wp�ywa na popraw� 
zdrowia ludno�ci. 

5. Rolnictwo jest punktem wyj�cia do zrozumienia zrównowa
onej diety, 
gdzie ju
 wybór systemu produkcji rolniczej oraz surowców do przetwórstwa 
wp�ywaj� na sk�adowe diety, a tak
e na czynniki ekonomiczne, �rodowiskowe, 
zdrowotne i kulturowe. Zrównowa
ona dieta musi wynika	 z dzia�alno�ci zrów-
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nowa
onego �a�cucha rolno-
ywno�ciowego, opieraj�cego si� o zrównowa
on� 
dzia�alno�	 rolnictwa. Przestrzeganie zrównowa
onej diety generuje mniejsze 
koszty �rodowiskowe (Carbon Footprint, Water Footprint), a ponadto wp�ywa 
na zmniejszenie kosztów ekonomicznych i spo�ecznych zwi�zanych z choroba-
mi dietozale
nymi (chorobami uk�adu kr�
enia, niektórymi nowotworami, cu-
krzyc�, osteoporoz�, nadwag� i oty�o�ci�).  

6. Obserwowane zmiany we wzorcach konsumpcji 
ywno�ci, w których 
zaczyna dominowa	 spo
ycie produktów 
ywno�ciowych pochodzenia zwierz�-
cego, g�ównie mi�sa i przetworów, powoduj� nasilanie si� negatywnego oddzia-
�ywania na �rodowisko. Stwarza to konieczno�	 przej�cia w kierunku bardziej 
zrównowa
onych systemów 
ywno�ciowych oraz zrównowa
onych diet w celu 
ochrony zdrowia ludzkiego i planety, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpie-
cze�stwa 
ywno�ciowego i 
ywieniowego oraz ró
norodno�ci biologicznej. 

7. Wdra
anie modeli rolnictwa zrównowa
onego, które wytwarza 
yw-
no�	 ekologiczn�, 
ywno�	 wytwarzan� na podstawie tradycyjnych technologii, 

ywno�	 regionaln�, czyli tzw. 
ywno�	 niszow�, na któr� jest coraz wi�kszy 
popyt, stanowi szans� dla Polski w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na �wia-
towym rynku.  

8. Wa
nym elementem rozwoju rolnictwa ekologicznego jest 
ywno�	 re-
gionalna, której produkcja surowca oraz przetwórstwo mo
e odgrywa	 wa
n� 
rol� w rozwoju rejonów obszarów rolniczych. Do najwa
niejszych z nich mo
na 
zaliczy	: wytwarzanie produktów 
ywno�ciowych wysokiej jako�ci, zapewnie-
nie bezpiecze�stwa 
ywno�ciowego rolnikom i konsumentom, zapewnienie do-
brostanu zwierz�t gospodarskich, zapewnienie odpowiedniego standardu 
ycia 
mieszka�com wsi, ochron� �rodowiska naturalnego w sferze rolnictwa i obsza-
rów wiejskich oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi. 

9. Produkcja ekologiczna ma sens tylko wtedy, gdy zostanie zachowany 
ca�y �a�cuch rolno-
ywno�ciowy realizuj�cy praktycznie zasady produkcji eko-
logicznej, a zalecenia zawarte w przepisach prawnych b�d� mia�y swoje od-
zwierciedlenie w dobrych praktykach produkcji rolniczej i wytwarzania – co 
mo
e stanowi	 podstaw� do zaliczenia tych praktyk do „zielonych technologii”. 
Innymi s�owy, sposób produkcji, magazynowanie, transport, przetwórstwo mu-
sz� by	 zgodne z zasad� nadzoru i zgodno�ci w wymogach prawa 
ywno�cio-
wego „od pola do sto�u”.  

10. Ekologiczna metoda produkcji pe�ni podwójn� funkcj� spo�eczn�: 
z jednej strony dostarcza towary na specyficzny rynek kszta�towany przez popyt 
na produkty ekologiczne, a z drugiej – jest dzia�aniem w interesie publicznym, 
poniewa
 przyczynia si� do ochrony �rodowiska, dobrostanu zwierz�t i rozwoju 
obszarów wiejskich.  
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11. Na dzie� dzisiejszy brak jest wyspecjalizowanego systemu monitorin-
gu zanieczyszcze� i pozosta�o�ci chemicznych (zagro
e� chemicznych), kry-
tycznych wyró
ników jako�ci i identyfikowalno�ci, obejmuj�cego ca�y �a�cuch 

ywno�ci ekologicznej w uk�adzie czasowo przestrzennym dla wsparcia wiary-
godno�ci o�wiadcze� prozdrowotnych i bezpiecze�stwa zwi�zanych z 
ywno-
�ci� ekologiczn� i jej pochodzeniem.  

12. Dla zapewnienia bezpiecze�stwa zdrowotnego i ekonomicznego kon-
sumentów nale
a�oby opracowa	 systemowe rozwi�zania typu obrony 
ywno�ci 
(Food Defence), czyli ochrony produktów 
ywno�ciowych przed zamierzonym 
ska
eniem czynnikami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi lub radiolo-
gicznymi w ca�ym �a�cuchu rolno-
ywno�ciowym – „od pola do sto�u”. Nie-
zb�dnym elementem takiego rozwi�zania jest powo�anie wyspecjalizowanego 
centrum naukowo-badawczego w zakresie wsparcia w kreowaniu jako�ci i bez-
piecze�stwa w rolnictwie ekologicznym i 
ywno�ci ekologicznej. 

13. Polityka 
ywno�ciowa kraju powinna d�
y	 do zharmonizowania ró
-
nych dzia�a� (polityk) z potrzebami 
ywno�ciowymi i zdrowotnymi spo�ecze�-
stwa. Musi ona kreowa	 postawy konsumentów tak, a
eby wybierali w�a�ciwe 
wzorce konsumpcji 
ywno�ci (prawid�owe 
ywienie, racjonalizacja 
ywienia). 
Istotnym zadaniem polityki 
ywno�ciowej jest tak
e prowadzenie elementarnej 
edukacji 
ywieniowej i zdrowotnej, zarówno dzieci, jak i doros�ych.  

14. Obecnie g�ównym celem wspólnej polityki rolnej jest nie tylko za-
pewnienie wystarczaj�cej ilo�ci 
ywno�ci, ale przede wszystkim 
ywno�ci wy-
sokiej jako�ci produkowanej w sposób zrównowa
ony, zgodnie z wymogami 
w zakresie ochrony �rodowiska, zasobów wodnych, zdrowia i dobrostanu zwie-
rz�t, zdrowia ro�lin oraz zdrowia publicznego, przy jednoczesnym zagwaranto-
waniu stabilnych dochodów rolniczych.  

15. D�
enie do jako�ci stanowi wa
ny element strategii unijnego sektora 
rolno-
ywno�ciowego na globalnym rynku w celu utrzymania wysokiego po-
ziomu konkurencyjno�ci. Europejska 
ywno�	 o wysokiej jako�ci jest g�ówn� 
warto�ci� unijnego rolnictwa i pe�ni kluczow� rol� w tworzeniu to
samo�ci kul-
turowej narodów i regionów. 

16. Priorytetem przysz�ej wspólnej polityki rolnej UE powinno by	 
zwi�kszenie wydajno�ci rolnictwa Unii Europejskiej przy jednoczesnym popra-
wieniu standardów �rodowiskowych. W ten sposób Unia Europejska zapewni 
sobie samowystarczalno�	 
ywno�ciow� oraz zwi�kszy wk�ad w globalne bez-
piecze�stwo 
ywno�ciowe. 

17. Zreformowana wspólna polityka rolna UE powinna zapewni	 bezpie-
cze�stwo 
ywno�ciowe nie tylko na poziomie Unii Europejskiej, ale tak
e 
w skali globalnej. Do najwa
niejszych wyzwa� stoj�cych przed wspólna polity-
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k� roln� UE nale
�: (1) zagwarantowanie ci�g�o�ci produkcji rolniczej w ca�ej 
Unii Europejskiej, (2) zapewnienie wspó�istnienia ró
nych modeli rolnictwa, 
w tym rolnictwa ma�oobszarowego sprzyjaj�cego tworzeniu miejsc pracy na ob-
szarach wiejskich Unii Europejskiej, rolnictwa ekologicznego oraz rolnictwa 
zrównowa
onego, (3) uwzgl�dnienie oczekiwa� europejskich konsumentów 
w kwestii jako�ci i bezpiecze�stwa 
ywno�ci, (4) zapewnienie przejrzysto�ci 
w ca�ym �a�cuchu rolno-
ywno�ciowym, aby konsumenci mieli dost�p do rze-
telnych informacji sk�d pochodzi spo
ywana przez nich 
ywno�	 oraz jakie 
sk�adniki zawiera i w jaki sposób zosta�a wyprodukowana, (5) wykreowanie 
nowej polityki jako�ci 
ywno�ci, co b�dzie mia�o istotne znaczenie dla zrówno-
wa
onego i konkurencyjnego rolnictwa europejskiego, (6) wspieranie producen-
tów rolnych, którzy chc� sprosta	 wyzwaniom w zakresie jako�ci 
ywno�ci po-
przez uczestnictwo w systemach jako�ci 
ywno�ci, zarówno wspólnotowych, jak 
i krajowych, (7) zach�canie rolników do przej�cia w kierunku systemu gospoda-
rowania, w którym wsparcie nie jest zwi�zane z ilo�ci� 
ywno�ci, lecz z jej ja-
ko�ci�, (8) wytwarzanie, ochrona i promocja 
ywno�ci wysokiej jako�ci, 
(9) wspieranie dzia�a� promocyjnych i informacyjnych skierowanych zarówno 
do producentów 
ywno�ci, jak i konsumentów, (10) ochrona �rodowiska natu-
ralnego, (11) troska o zdrowie i godziwe warunki hodowli zwierz�t, (12) pro-
dukcja 
ywno�ci ekologicznej, (13) promowanie prozdrowotnych wzorców kon-
sumpcji 
ywno�ci, co przyczyni si� do poprawy stanu zdrowia mieszka�ców 
Unii Europejskiej, (14) zapewnienie edukacji 
ywieniowej i zdrowotnej, która 
jest podstawowym narz�dziem w procesie kszta�towania prawid�owych nawy-
ków 
ywieniowych i zdrowotnych zw�aszcza u dzieci, a tak
e (15) ograniczenie 
marnotrawienia 
ywno�ci. 
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