
Udział przedstawiciela PKE w II spotkaniu Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży 

Bezpośredniej 

 

II spotkanie Rady odbyło się 26 lutego w Radomiu. Na wstępie zostaliśmy zapoznani z Raportem 

przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa dotyczącego roli samorządu na rozwój rolnictwa 

ekologicznego. 

 

Pan dr Mirosław Drygas Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa – PAN, który zaprezentował na 

początku spotkania wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut w 2013 r. pn. „Społeczno-

ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania i efekty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce pt.: 

Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego - analiza wybranych przypadków”. Raport 

potwierdził odczucia wszystkich zajmujących się rolnictwem ekologicznym, że o ile przed rokiem 2004 

głównym powodem dla rolników przestawiających gospodarstwa na ekologiczne była produkcja 

żywności, natomiast wraz z pojawieniem się dotacji, tej priorytet przestał być oczywisty. Obecnie tylko 

20-30% rolników ekologicznych zajmuje się produkcją żywności. Nie jest to korzystne zjawisko, gdyż 

przy ewentualnej zmianie polityki UE i wstrzymaniu dopłat, zostałoby nam niewiele rolników 

ekologicznych. 

 

Następnie koordynatorzy dwóch grup roboczych zaprezentowali wyniki prac swoich grup. Dr Sylwia 

Żakowska – Biemas mówiła o sposobach jakimi można dotrzeć do konsumentów z informacjami o 

żywności ekologicznej z zastosowaniem technik informatycznych. Ponadto przedstawiła wyniki prac 

badawczych z których wynika, że 73% konsumentów nie zna znaku rolnictwa ekologiczne, tylko 1 % 

kupuje żywność ekologiczną oznakowana jeden raz w tygodniu, a 11% deklaruje zakup żywności. 

Wnioski nasuwające się z prezentacji – informacji i promocji produktów ekologicznych nigdy nie dość i 

takie programy należy ciągle kontynuować, jeżeli poważnie myślimy o rozwoju produkcji żywności 

ekologicznej. 

 

Koordynator IV grupy roboczej – Paweł Krajmas we współpracy z Maciejem Bartoniem zaprezentował 

wyniki prac. 

 

 

Głównym zadaniem zespołu było stworzenie rozwiązań umożliwiających włączenie organów 

administracji rządowej i samorządowej w rozwój sektora rolnictwa ekologicznego. W tym celu prelegenci 

zaproponowali następujące rozwiązania: 

 

1. Pozyskanie funduszy na wspólną promocję żywności ekologicznej w danym regionie na poziomie 

lokalnym w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Termin wdrożenia projektu 

zaplanowano na początek roku jako czas wprowadzania nowej perspektywy PROW 2014-2020. 

2. Rada ds. Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej powinna wyznaczać kierunki działań 

oraz dyskutować o problemach centralnych. Na wzór Rady centralnej należy stworzyć przy Urzędach 

Marszałkowskich „rady lokalne ds. rolnictwa ekologicznego”, których ciała doradcze będą stanowić 

przedstawiciele UM, lokalnych grup działania, stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich. 

3. Prowadzenie konsultacji Programów promocyjnych w zakresie żywności ekologicznej z organizacjami 

o charakterze wojewódzkim i ogólnopolski oraz w zakresie PROW 2014-2020 z organizacjami o 

charakterze ogólnopolskim. 



 

 

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Szymona omówił problem mylnego znakowania nawozu ” Wap-Mag z 

mikroelementami” mogącego naruszać przepisy rolnictwa ekologicznego i kwestię rozstrzygania 

wątpliwości (w tym drobnych uchybień formalnych) w dokumentacji przez agencje płatnicze.  

Przedstawiciel rolników ekologicznych, Pan Tomasz Obszański zwrócił się do członków Rady z prośbą 

o złożenie podpisów na piśmie w sprawie uwag do programu rolnośrodowiskowego. Uwagi dotyczyły 

wprowadzenia roślin sadowniczych tj. agrest i porzeczka, do udzielenia dopłat rolnośrodowiskowych dla 

rolników, którzy w 2013 r.  rozpoczęli realizację zobowiązań rolnośrodowiskowych w ramach projektu 2 

rolnictwo ekologiczne. 

 

 

Przedstawiciel ministerstwa omówił zasady kształtowania polityki (w tym zachęt materialnych) na rzecz 

rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

 

 

Na zakończenie grupa został zaproszona do zwiedzenia pilotażowych przetwórni owoców, mięsa i 

mleka. 

 


