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Z ogromną radością powitałem 11 czerwca 2019 r. blisko 400 przedstawicieli  

najważniejszych podmiotów skupionych wokół polskiego rynku żywności  

konwencjonalnej i ekologicznej, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Carrefour 

Polska i przybyli na zorganizowany przez nas w Warszawie pierwszy Kongres 

Rolnictwa i Żywności Ekologicznej ECO FOOD 360.

Spotkaliśmy się, aby rozmawiać o globalnych przemianach, którym musimy stawić 

czoła w XXI wieku. Zmienia się nasz sposób konsumpcji. Jakość, bezpieczeństwo 

i pochodzenie produktów są obecnie w centrum zainteresowania konsumentów na 

całym świecie. Na co dzień obserwujemy również postępowanie procesów, które 

mają negatywny wpływ na całą ludzkość. Mowa tu o destabilizacji klimatu, degradacji 

gleb, wymieraniu gatunków roślin i zwierząt, rozwoju chorób cywilizacyjnych. Wiele 

z nich można zahamować, obierając drogę zrównoważonej produkcji żywności.

Wyzwania, o których mówimy, są związane z koniecznością przeprowadzenia 

globalnej transformacji żywieniowej, która całościowo wpłynie na przemysłowe, 

handlowe i społeczne aspekty funkcjonowania sektora żywności. Carrefour 

podjął już na całym świecie liczne działania w tym obszarze. W Polsce nasza firma 

została m.in. inicjatorem i członkiem-założycielem Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku 

Żywności Bio, której celem jest popularyzowanie żywności ekologicznej wśród 

polskich konsumentów.

Jestem dumny, że Carrefour, realizując swoją strategię i zobowiązania 

koalicyjne, podjął wyzwanie zorganizowania największego i jednego 

z pierwszych w Polsce międzynarodowych kongresów, na którym 

kompleksowo omawiano tematykę żywności i rolnictwa ekologicznego.

Przekazuję Państwu raport będący podsumowaniem eksperckich wystąpień, 

których wysłuchaliśmy podczas Kongresu ECO FOOD 360. Chcemy w ten 

Szanowni Państwo!

„PRZEKAZUJĘ PAŃSTWU RAPORT  
BĘDĄCY PODSUMOWANIEM EKSPERCKICH 

WYSTĄPIEŃ, KTÓRYCH WYSŁUCHALIŚMY 
PODCZAS KONGRESU ECO FOOD 360.  
CHCEMY W TEN SPOSÓB DZIELIĆ SIĘ  

WIEDZĄ DOTYCZĄCĄ ŻYWNOŚCI  
I ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO (...)”.

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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sposób dzielić się wiedzą dotyczącą żywności i rolnictwa ekologicznego, aby 

realnie zmieniać świat na lepsze dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

Chciałbym serdecznie podziękować Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Panu Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu, oraz Rektorowi Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Panu prof. dr hab. Wiesławowi 

Bielawskiemu, którzy objęli Kongres ECO FOOD 360 patronatem honorowym. 

Jestem za to bardzo wdzięczny! Żywię przekonanie, że wsparcie decydentów 

i środowiska naukowego jest kluczowe dla rozwoju sektora żywności i rolnictwa 

ekologicznego.

Wśród zaproszonych przez nas na kongres mówców znaleźli się wybitni polscy i 

międzynarodowi eksperci, m.in.: Florent Guhl – dyrektor Agence BIO, francuskiej 

Agencji ds. Rozwoju i Promocji Rolnictwa Ekologicznego; Flavio Paoletti z Włoch 

– starszy naukowiec z Centrum Badań Żywności i Żywienia przy Radzie ds. Badań 

i Ekonomii Rolnictwa w Rzymie; Jostein Hertwig z Norwegii zarządzający 

Międzynarodową Fundacją BERAS i badający wpływ rolnictwa na region Morza 

Bałtyckiego; futurolog trendów żywności Birthe Linddal z Danii  

i prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, wybitna polska specjalistka w zakresie 

żywności ekologicznej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podczas ECO FOOD 360 odbyło się blisko 30 eksperckich wystąpień 

poświęconych takim tematom, jak: rolnictwo i przetwórstwo; logistyka 

i dystrybucja żywności ekologicznej; zarządzanie gospodarstwami rolnymi 

oraz przedsiębiorstwami ekologicznymi; wpływ przemysłu żywnościowego 

na środowisko i zdrowie człowieka; styl życia i odpowiedzialny biznes; a także 

promocja produktów bio i rolnictwa ekologicznego.

Na Kongresie ECO FOOD 360 szeroko reprezentowane były środowiska polskich 

rolników konwencjonalnych i ekologicznych oraz przetwórców żywności, w tym 

dostawców Carrefour Polska. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli 

licznych organizacji branżowych i pozarządowych związanych z rolnictwem, pro-

dukcją żywności, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz ekologią. W kongre-

sie wzięli również udział studenci oraz klienci i pracownicy Carrefour Polska.

Tak szerokie spektrum gości i prelegentów zaproszonych na Kongres ECO 

FOOD 360, a także różnorodność poruszanych przez nich tematów stworzyły 

podstawę do realizacji jednego z fundamentalnych celów, jakie stawia 

przed sobą Carrefour Polska. Realizując swoją globalną strategię, Carrefour 

pragnie zostać światowym liderem w zakresie transformacji żywieniowej dla 

wszystkich. Jednym z priorytetów naszej strategii jest upowszechnienie wśród 

konsumentów produktów bio.

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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Dowiedz się:

•  Jakie są różnice pomiędzy  
wartością odżywczą żywności  
ekologicznej a konwencjonalnej

•  Dlaczego warto pić mleko  
ekologiczne

•  Co nauka mówi o wpływie  
pestycydów na zdrowie człowieka

Żywność  
ekologiczna 
i jej wartości 
odżywcze

O żywności ekologicznej  
i jej wpływie na zdrowie człowieka 
opowiedziała prof. dr hab.  
Ewa Rembiałkowska  
z Katedry Żywności Funkcjonalnej, 
Ekologicznej i Towaroznawstwa 
Wydziału Nauk o Żywieniu  
Człowieka i Konsumpcji  
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie.  

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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Porównanie składu żywności konwencjonalnej i ekologicznej 

przez wiele lat było przedmiotem gorących sporów naukowców. 

Metaanaliza Barańskiego i in. z 2014 r., oparta na 343 starannie 

wybranych publikacjach naukowych, potwierdziła istotne 

różnice pomiędzy wartością odżywczą żywności ekologicznej  

i konwencjonalnej pochodzenia roślinnego.

WYŻSZE ZAWARTOŚCI POLIFENOLI

W surowcach ekologicznych stwierdzono istotnie wyższe 

zawartości polifenoli. Są to związki bioaktywne, które pełnią 

szereg funkcji prozdrowotnych: chronią układ krążenia i układ 

nerwowy, a także działają przeciwzapalnie, przeciwutleniająco, 

antybakteryjnie, antyrakotwórczo i antystarzeniowo.

NIŻSZE STĘŻENIE KADMU

Produkty ekologiczne mają mniejszą zawartość kadmu.  

Jest to metal ciężki powodujący zakłócenia układu 

oddechowego oraz układu krążenia, a także uszkodzenia  

nerek, szkieletu, a przy dłuższym pobieraniu powoduje  

także stany nowotworowe. 

MNIEJ ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH

Mniejsza zawartość związków azotowych ma bardzo  

duże znaczenie dla zdrowia człowieka, ponieważ azotany  

bardzo szybko ulegają redukcji do azotynów w jamie ustnej  

i w dalszych częściach przewodu pokarmowego. 

Te procesy są szczególnie groźne dla noworodków i niemowląt, 

ponieważ powodują sinicę, która w skrajnych przypadkach  

może doprowadzić nawet do śmierci. 

Od lat 80., kiedy w Europie zanotowano dużą liczbę zgonów 

niemowląt z powodu sinicy, zaczęto na szczęście ściśle 

kontrolować warzywa podawane małym dzieciom.  

Stwierdzono, że surowce ekologiczne zawierają mniej  

związków azotowych. Stężenie azotu całkowitego było  

mniejsze o 10%, azotanów – o 30%, a azotynów – aż o 87%. 

MNIEJSZA ZAWARTOŚĆ PESTYCYDÓW

Wyniki metaanalizy Barańskiego i in. z 2014 r. pokazały  

również, że żywność ekologiczna zawiera średnio cztery  

razy mniej pozostałości syntetycznych pestycydów  

niż surowce konwencjonalne. 

Żywność ekologiczna  
a konwencjonalna

NAWOZY  
ZIELONE         
ORAZ NAWOZY  
ORGANICZNE, TAKIE  
JAK KOMPOST  
I OBORNIK, SĄ  
PODSTAWĄ  
EKOLOGICZNYCH  
UPRAW  
ROŚLINNYCH 

ŻYWNOŚĆ  
EKOLOGICZNA         
TO PRODUKTY 
WYTWARZANE ZGODNIE 
Z ZASADAMI ROLNICTWA 
EKOLOGICZNEGO, 
USTALONYMI PRZEZ 
PRAWODAWSTWO 
POLSKIE I UNII 
EUROPEJSKIEJ. SPOSÓB 
JEJ WYTWARZANIA NIE 
STANOWI ZAGROŻENIA 
DLA ŚRODOWISKA.

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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Badania EFSA (European Food Safety Authority) z 2018 r. 

udowodniły, że w surowcach konwencjonalnych występuje prawie 

siedmiokrotnie wyższe stężenie pozostałości pestycydów  

w porównaniu do surowców ekologicznych. Ze względu na 

ocieplający się klimat i szybki rozwój szkodników producenci stosują 

coraz większą ilość syntetycznych pestycydów, które mają bardzo 

negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, zwłaszcza dzieci. 

Potwierdziły to badania wykonane w Meksyku, w którym 

przebadano dwie grupy cztero- i pięciolatków. W grupie 

badawczej znalazły się dzieci, które były narażone na szkodliwe 

działanie pestycydów, a do grupy kontrolnej włączono dzieci 

rozwijające się w środowisku wolnym od pestycydów.

Obie grupy poproszono o narysowanie ludzika. 

Uczestnicy grupy kontrolnej wykonali zadanie poprawnie, 

natomiast rysunki stworzone przez grupę badawczą były 

nieprawidłowe, co wynikało z wad rozwojowych badanych dzieci. 

Co ciekawe, dzieci z grupy kontrolnej były mieszkańcami wyżyn,  

a dzieci wchodzące w skład grupy badawczej mieszkały 

niedaleko, ale w dolinie, do której ciężkie cząsteczki  

pestycydów były nawiewane przez okoliczne wiatry. 

Eksperyment w Meksyku wykazał, jak narażenie na 

działanie pestycydów może wpływać na upośledzenie 

rozwoju psychomotorycznego i intelektualnego dzieci. 

Wnioski te potwierdziły badania polegające na tzw. teście  

palcowym. Dzieci narażone na kontakt z pestycydami w okresie 

prenatalnym miały trudności z koordynacją funkcji motorycznych. 

Spożywanie produktów, w których jest stężona dawka 

pestycydów może powodować nowotwory (w tym białaczkę), 

zakłócenia rozwoju intelektualnego u dzieci, wady rozwojowe 

płodu (np. spodziectwo u chłopców) i spadek odporności.

Pestycydy mogą prowadzić także do zaburzeń gospodarki  

hormonalnej i spadku płodności, który obserwujemy obecnie  

na wszystkich kontynentach, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. 

Wiąże się to z ogólnym zanieczyszczeniem biosfery pestycydami. 

Dowodzą tego badania wskazujące, że na Alasce, Grenlandii, 

całej Arktyce i Antarktydzie, gdzie pestycydów się nie stosuje, 

stwierdzono ich obecność w tamtejszych wodach i ciałach  

lokalnych zwierząt.

NADMIAR AZOTANÓW 
JEST SZKODLIWY 
NIE TYLKO DLA MAŁYCH DZIECI, 
ALE TAKŻE DLA ZDROWIA 
LUDZI DOROSŁYCH. 
NA SKUTEK PODNIESIONEJ 
ZAWARTOŚCI AZOTANÓW  
I AZOTYNÓW MOGĄ 
POWSTAĆ RAKOTWÓRCZE 
NITROZAMINY, KTÓRE  
PRZY DŁUŻSZYM POBIERANIU 
DO ORGANIZMU POWODUJĄ 
NOWOTWORY PRZEWODU  
POKARMOWEGO I BIAŁACZKĘ. 

RYSUNKI DZIECI Z WYŻYN

RYSUNKI DZIECI Z DOLINY

MNIEJSZA  
ZAWARTOŚĆ 
ZWIĄZKÓW 
AZOTOWYCH 
W ŻYWNOŚCI  
EKOLOGICZNEJ MA  
DUŻE ZNACZENIE  
DLA ZDROWIA  
CZŁOWIEKA

Żywność ekologiczna  
i jej wartości odżywcze

prof. dr hab. Ewa  
Rembiałkowska

Wpływ pestycydów  
na zdrowie człowieka

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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Przemysłowy chów zwierząt oznacza wysoki poziom 

produkcji na ograniczonej przestrzeni. Stłoczone zwierzęta 

są narażone na stres, który zwiększa ryzyko zachorowania.

Dlatego do ich paszy dodaje się prewencyjnie antybiotyki,  

aby zwiększyć odporność na infekcje i zapobiec 

rozprzestrzenianiu się chorób.

Takie praktyki nie pozostają bez wpływu na ludzkie zdrowie,  

ponieważ wzrasta liczba bakterii odpornych na działanie  

antybiotyków. Przez to występuje coraz więcej trudności  

w skutecznym leczeniu chorób u ludzi, które do niedawna  

nie sprawiały medycynie trudności. 

Ten problem został już zidentyfikowany przez Komisję 

Europejską, która podjęła działania w celu zmniejszenia 

wykorzystania antybiotyków przez hodowców 

konwencjonalnych.

Większe stężenie  
antybiotyków w żywności  
konwencjonalnej

HODOWCY  
EKOLOGICZNI 
UNIKAJĄ  
STOSOWANIA 
ANTYBIOTYKÓW, 
STOSUJĄC  
RACZEJ INNE  
METODY LECZENIA 
ZWIERZĄT, NP. 
ZIOŁOLECZNICTWO 
CZY HOMEOPATIĘ

METAANALIZA SCHINASI 
I LEON Z 2014 R.  
WYKAZAŁA, ŻE NARAŻENIE  
NA SYNTETYCZNE PESTYCYDY  
JEST SILNIE SKORELOWANE  
Z WYSTĘPOWANIEM CHŁONIAKA 
NIEZIARNICZEGO, GROŹNEGO 
NOWOTWORU KRWI  
I NARZĄDÓW LIMFATYCZNYCH. 

Te wnioski potwierdziło także inne badanie  
(Bradbury i in. w 2014 r.), w którym wzięło udział  
600 tys. brytyjskich kobiet. Wynika z niego, że kobiety  
spożywające ponad 80% żywności ekologicznej  
w codziennej diecie o 21% rzadziej chorują  
na chłoniaka nieziarniczego.

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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W odzwierzęcych produktach ekologicznych znajduje się 

większe stężenie substancji odżywczych w porównaniu do 

produktów konwencjonalnych. Potwierdzają to badania mleka 

ekologicznego, jednak te same wnioski można odnieść  

do mięsa czy jaj.

W metaanalizie Średnickiej-Tober i in. z 2016 r. stwierdzono, 

że w mleku pochodzenia ekologicznego znajduje się o 50% 

więcej kwasów omega-3 w porównaniu do mleka z produkcji 

konwencjonalnej. 

Pół litra pełnego mleka ekologicznego  

(lub równoważna ilość masła czy sera) zapewnia  

około 16% rekomendowanej dziennej porcji korzystnych  

dla zdrowia kwasów tłuszczowych omega-3.  

WALORY ZDROWOTNE 

EKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

WIĘCEJ  
KWASÓW  
OMEGA-3          
W MLEKU POCHODZENIA  
EKOLOGICZNEGO
W PORÓWNANIU  
DO MLEKA Z PRODUKCJI 
KONWENCJONALNEJ

50% 

Badania naukowe nad wartością  
odżywczą żywności ekologicznej
Z PRZYTOCZONYCH BADAŃ I METAANALIZ WYNIKA KILKA WNIOSKÓW  

DOTYCZĄCYCH WPŁYWU ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ NA ZDROWIE CZŁOWIEKA. 

Ekologicznie  
uprawiane rośliny 

zawierają mniej  
szkodliwych  

substancji, takich jak 
kadm, azotany,  

azotyny, pozostałości 
pestycydów,  

antybiotyków  
i regulatorów  

wzrostu.

Ekologicznie  
uprawiane  

rośliny zawierają 
więcej pożądanych 

związków,  
takich jak polifenole,  

niezbędne  
nienasycone  

kwasy tłuszczowe,  
witaminy i składniki 

mineralne. 

Badania wskazują,  
że regularna konsumpcja  

żywności ekologicznej  
może ograniczyć  

występowanie chorób  
alergicznych, stanu  

przedrzucawkowego u kobiet 
ciężarnych, spodziectwa  
u noworodków męskich,  
nowotworów, nadwagi  

i otyłości.

NA PODSTAWIE PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH 
MOŻNA WYSNUĆ HIPOTEZĘ, ŻE PONIEWAŻ PRODUKTY 
BIO MAJĄ WIĘCEJ WARTOŚCI ODŻYWCZYCH, REGULARNI 
KONSUMENCI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ POWINNI 
WYKAZYWAĆ LEPSZY STAN ZDROWIA NIŻ KONSUMENCI 
ŻYWNOŚCI KONWENCJONALNEJ. 

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne

Żywność ekologiczna  
i jej wartości odżywcze

prof. dr hab. Ewa  
Rembiałkowska
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Wieloletnie badania potwierdziły korzystny wpływ żywności 

ekologicznej na płodność i odporność zwierząt. Prowadzono 

je na różnych gatunkach zwierząt doświadczalnych, takich jak 

szczury, myszy, króliki czy kurczaki. Prawie wszystkie zwierzę-

ta, którym podawano paszę ekologiczną, miały lepiej funk-

cjonujący system odpornościowy. W badaniach wpływu diety 

ekologicznej na ludzkie zdrowie przodują państwa skandynawskie, 

Holandia i Francja. To właśnie we Francji zakończono niedawno sied-

mioletnie badania kohortowe na grupie prawie 70 tys. osób, które 

wykazały, że wyższa częstotliwość konsumpcji żywności ekolo-

gicznej wiąże się z istotnie obniżonym ryzykiem zachorowania 

na nowotwory, w tym na postmenopauzalny nowotwór piersi, 

chłoniaka nieziarniczego oraz wszystkie odmiany białaczki. 

Badania NutriNet-Santé potwierdziły także skorelowanie diety 

opartej na żywności ekologicznej z rzadszym występowaniem 

syndromu metabolicznego. Jedna z prac naukowych opartych 

na tych badaniach podaje również, że spożywanie produktów 

ekologicznych obniża ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia 

oraz miażdżycy, otyłości i cukrzycy typu drugiego. Co ciekawe,  

w przypadku mężczyzn występuje istotna korelacja, a w przypadku 

kobiet – jedynie tendencja. 

Brytyjskie badania (tzw. Milion Women Study) opublikowane 

przez Bradbury i in. w 2014 r. potwierdziły wpływ stosowania 

diety ekologicznej na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chłoniaka 

nieziarniczego. Francuskie badania NutriNet-Santé wykazały 

natomiast związek pomiędzy dietą ekologiczną a występowaniem 

szeregu innych nowotworów (Baudry i in., 2018 r.). 

KARMIENIE  
ZWIERZĄT  
PASZĄ EKOLOGICZNĄ 
KORZYSTNIE WPŁYWA  
NA ICH PŁODNOŚĆ  
I ODPORNOŚĆ,  
CO POTWIERDZAJĄ 
WIELOLETNIE BADANIA

WPŁYW ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 

NA ZDROWIE ORGANIZMU

CHOCIAŻ KONIECZNE SĄ DALSZE BADANIA WPŁYWU  
KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ NA ZDROWIE LUDZI,  
TO PROMOWANIE SPOŻYCIA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH 
WŚRÓD KONSUMENTÓW WYDAJE SIĘ OBIECUJĄCĄ  
STRATEGIĄ ZAPOBIEGANIA ROZWOJOWI NOWOTWORÓW. 

EKOŻYWNOŚĆ  
ZMNIEJSZA  
RYZYKO  
ZACHOROWANIA                   
NA NOWOTWORY,  
W TYM CHŁONIAKA  
NIEZIARNICZEGO  
I WSZYSTKIE  
ODMIANY BIAŁACZKI

Mleko wyprodukowane konwencjonalnie dostarcza tylko 11% tych 

kwasów tłuszczowych. Co więcej, przejście na mleko ekologiczne 

zwiększa spożycie tłuszczów omega-3 bez zwiększania spożycia 

kalorii i niepożądanych tłuszczów nasyconych.

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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Wpływ diety  
na zdrowie  
człowieka,  
w tym kobiet  
w ciąży i dzieci 
do lat trzech
Dowiedz się:

•  Jaki wpływ na rozwój organizmu  
dziecka ma dieta jego matki

•  Dlaczego dzieci preferują smaki  
produktów, które ich mamy spożywały  
w ciąży i w czasie karmienia piersią

•  Co powinny jeść dzieci,  
aby prawidłowo się rozwijały

Wpływ diety kobiet  
w ciąży i karmiących piersią  
na życie ich dzieci przedstawił  
dr hab. Dariusz Włodarek  
z Katedry Dietetyki Wydziału Nauk 
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie.  

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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Pierwsze 1000 dni od poczęcia to najbardziej newralgiczny 

okres w rozwoju dziecka. Jego organizm jest wówczas 

szczególnie narażony na działanie szkodliwych czynników 

zewnętrznych. Kluczową rolę w kształtowaniu się układu 

odpornościowego odgrywa wtedy odżywianie się mlekiem 

matki. Ponadto w ciągu pierwszych trzech lat życia dojrzewa 

układ pokarmowy, stabilizuje się metabolizm,  

a nawet, w dużej mierze, ustala się ilość tkanki tłuszczowej,  

co może się przełożyć na jej ilość w życiu dorosłym. 

To wtedy kształtują się ich przyszłe preferencje  

smakowe oraz nawyki żywieniowe.

Dlatego tak ważna jest jakość posiłków podawanych 

dzieciom na wczesnych etapach ich rozwoju.  

NAJWAŻNIEJSZY OKRES 

W ŻYCIU DZIECKA

NA WCZESNYM ETAPIE ŻYCIA KSZTAŁTUJE 
SIĘ CHARAKTER METABOLIZMU. W ŻYCIU 
PŁODOWYM I OKRESIE NIEMOWLĘCYM 
ZACHODZI PROCES RÓŻNICOWANIA KOMÓREK 
TŁUSZCZOWYCH. DLATEGO UWAŻA SIĘ, ŻE 
CZAS JEST KLUCZOWY DLA EWENTUALNEGO 
PRZYSZŁEGO ROZWOJU OTYŁOŚCI.

WEDŁUG BADACZY PREFERENCJE 
SMAKOWE CZŁOWIEKA MOGĄ SIĘ 
KSZTAŁTOWAĆ JUŻ W CZASIE  
KARMIENIA PIERSIĄ, A NAWET  
W OKRESIE PRENATALNYM.

W MOMENCIE NARODZIN 
UKŁAD POKARMOWY 
DZIECKA JEST JESZCZE 
NIE W PEŁNI ROZWINIĘTY.MLEKO MATKI 

ZAWIERA SUBSTANCJE 
ODŻYWCZE WAŻNE 
DLA ROZWOJU UKŁADU 
ODPORNOŚCIOWEGO 
DZIECKA, NP. 
OLIGOSACHARYDY.

Pierwsze trzy lata życia dziecka

układ
odpornościowy

układ pokarmowy

metabolizm

kształtują się nawyki  
żywieniowe

MÓZG OSIĄGA 50% 
SWOJEGO FINALNEGO 
ROZMIARU DO SZÓSTEGO 
MIESIĄCA ŻYCIA I 85% DO 
WIEKU TRZECH LAT.

intensywny 
rozwój mózgu

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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Otyłość kobiety zagraża optymalnemu przebiegowi ciąży 

i rozwojowi płodu. Może spowodować m.in. trudności w czasie 

porodu i zwiększyć ryzyko komplikacji w okresie połogu. 

Z kolei niedobór składników odżywczych i zaburzenia równowagi 

hormonalnej w organizmie matki mogą się przyczynić do:  

poronienia, przedwczesnego porodu, spowolnienia wzrostu 

płodu, a nawet do jego zgonu czy też do małej masy 

urodzeniowej dziecka. 

Dzieci niedożywionych matek przeciętnie rodzą się  

z masą urodzeniową zaniżoną o 10% i masą łożyska  

zaniżoną o 15%. 

U kobiet z zaburzeniami odżywiania częściej występuje depresja 

poporodowa.

Dla prawidłowego rozwoju dziecka ważne jest właściwe 

odżywianie w okresie prenatalnym, a także w pierwszych 

miesiącach życia. Karmienie mlekiem matki pozwala dostarczyć 

dziecku wszystkich niezbędnych składników odżywczych. 

Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały,  

że wcześniaki karmione piersią miały w wieku siedmiu–ośmiu 

lat znacznie wyższe IQ od tych dzieci, które urodziły się jako 

wcześniaki, ale nie odżywiały się mlekiem matki 1. 

WPŁYW ZABURZEŃ ODŻYWIANIA 

NA ZDROWIE MATKI I DZIECKA

WPŁYW KARMIENIA PIERSIĄ 

NA ZDROWIE DZIECKA

METAANALIZA BADAŃ POTWIERDZA, 
ŻE KARMIENIE PIERSIĄ 
WPŁYWA NA ROZWÓJ FUNKCJI 
POZNAWCZYCH U DZIECI,  
A BADANIA OBSERWACYJNE 
WSKAZUJĄ, ŻE IM DŁUŻEJ  
TRWA KARMIENIE PIERSIĄ,  
TYM RZADZIEJ U DZIECI  
W WIEKU PIĘCIU LAT I STARSZYCH 
WYSTĘPUJE OTYŁOŚĆ.

ZABURZENIA  
ODŻYWIANIA
MOGĄ WYWOŁAĆ  

U KOBIETY PROBLEMY 
Z PŁODNOŚCIĄ  

ORAZ TRUDNOŚCI  
Z ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ 

Wpływ diety  
na zdrowie człowieka

dr hab. Dariusz 
Włodarek

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne



15

KONGRES ECO FOOD 360

ZNACZENIE DIETY 

W OKRESIE PRENATALNYM

WYNIKI BADAŃ BRYTYJSKICH  
I HOLENDERSKICH POTWIERDZAJĄ 
TAKŻE CHIŃSCY NAUKOWCY4.

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne

Znaczenie diety w pierwszych miesiącach życia opisują  

badania D.J.P. Barkera2, które wykazały związek pomiędzy  

masą urodzeniową dzieci a problemami zdrowotnymi  

w ich dorosłym życiu.

Barker zaobserwował, że na początku XX wieku w Wielkiej 

Brytanii wiele dzieci rodziło się z niską masą urodzeniową.

Kilkadziesiąt lat później, w latach 70. XX wieku, zaobserwowano  

u tej populacji bardzo częste występowanie schorzeń układu  

sercowo-naczyniowego.

Barker wykazał, że zaburzenia wewnątrzmaciczne w rozwoju 

osobniczym mogą skutkować rozwojem chorób układu  

krążenia i jak ważne jest w związku z tym właściwe odżywianie 

dziecka już w okresie życia płodowego.

W latach 1959–1961 prowincję Chongqing w Chinach dotknęła 

klęska głodu. Po 50 latach u kobiet urodzonych w tym okresie 

stwierdzono podwyższony stopień nadwagi i otyłości.

DO PODOBNYCH 
WNIOSKÓW  

DOSZLI BADACZE 
HOLENDERSCY3

Zimą 1944–1945 wojska niemieckie skonfiskowały przecho-
wywane przez ludzi zapasy i zablokowały dostawy żywności 
pomiędzy wschodnią i zachodnią Holandią, doprowadzając 
do klęski głodu. Dzienna liczba kalorii spożywanych przez 
mieszkańców obniżyła się wówczas początkowo do 1000, 
a następnie spadła poniżej 500. Z głodu zmarło wtedy 
18–20 tys. kobiet i dzieci. 

Kilkadziesiąt lat później w populacji osób dorosłych  
urodzonych pod koniec II wojny światowej w Holandii  
stwierdzono znaczący wzrost stężenia cholesterolu  
i trójglicerydów we krwi, zaburzenia tolerancji glukozy,  
wzrost wskaźnika masy ciała oraz wzrost ryzyka choroby 
wieńcowej serca i schizofrenii.
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Teoria programowania płodowego zakłada, że niekorzystne 

warunki środowiskowe, które wystąpią w trakcie kluczowego  

dla rozwoju osobniczego okresu wewnątrzmacicznego,  

mogą spowodować nieodwracalne zmiany w morfologii, 

metabolizmie i funkcji narządów 5. 

Badacze wyróżniają trzy hipotezy tłumaczące ten związek.

TEORIA PROGRAMOWANIA 

PŁODOWEGO

Niedożywienie w okresie ciąży powoduje zaburzenia funk-
cjonalne i strukturalne przede wszystkim komórek beta 
wysp trzustkowych, nefronów oraz kardiomiocytów. Dzieje 
się tak dlatego, że jeśli w okresie życia płodowego dziecko 
jest niedożywione, jego mózg stara się zabezpieczyć swój 
rozwój kosztem innych narządów; przechwytuje on z orga-
nizmu glukozę, zabierając ją tym samym innym organom. 
Prowadzi to do niedokształcenia komórek trzustki, nefro-
nów i kardiomiocytów. 

1. Hipoteza oszczędnego fenotypu 
(thrifty phenotype)

Jest to mechanizm mający na celu transport właściwej ilości 
glukozy do najważniejszych organów, przede wszystkim do 
mózgu. Zredukowana ilość glukozy transportowana jest nato-
miast np. do mięśni szkieletowych oraz płuc. Niedożywienie 
w okresie ciąży powoduje u płodu rozwój obwodowej opor-
ności na insulinę, co prowadzi do zaburzeń tolerancji glukozy.

2. Hipoteza ratowania płodu  
(fetal salvage)

Jeżeli dziecko rodzi się ze zbyt małą masą urodzeniową, a ge-
netycznie jest zaprogramowane na większą, to organizm pró-
buje ten deficyt uzupełnić w pierwszych latach życia poprzez 
wzrastanie kompensacyjne, czyli szybkie przybieranie na 
masie. W późniejszym okresie życia u takiego dziecka wystę-
pują zbyt duża masa ciała w stosunku do wieku i nadmierne 
gromadzenie tkanki tłuszczowej, a w wieku dorosłym jest ono 
narażone na rozwój chorób sercowo-naczyniowych, otyłości, 
hiperlipidemii oraz cukrzycy typu drugiego.

3. Hipoteza „dogonić wzrost”  
(catch-up growth)

ŻYWNOŚĆ  
EKOLOGICZNA 
PODSTAWĄ 
ZDROWIA  
POPULACJI

BADANIA WSKAZUJĄ,  
ŻE DZIECI MAM  
SPOŻYWAJĄCYCH  
W CIĄŻY TZW.  
ŚMIECIOWE JEDZENIE  
CZĘŚCIEJ SĄ OTYŁE

DLATEGO TAK WAŻNE JEST, 
ABY DIETA KOBIET W CIĄŻY, 
KARMIĄCYCH PIERSIĄ I DZIECI 
DO LAT TRZECH BYŁA ZGODNA 
Z PIRAMIDĄ ZDROWEGO 
ŻYWIENIA I ZAWIERAŁA 
PRODUKTY O DUŻEJ GĘSTOŚCI 
ODŻYWCZEJ. TAKIMI CECHAMI 
WYRÓŻNIA SIĘ ŻYWNOŚĆ 
EKOLOGICZNA, KTÓRA ZAWIERA 
WIĘKSZĄ ILOŚĆ POLIFENOLI OD 
ŻYWNOŚCI KONWENCJONALNEJ, 
CO W PRZYSZŁOŚCI MOŻE MIEĆ 
DECYDUJĄCY WPŁYW NIE TYLKO 
NA ZDROWIE DZIECI, LECZ TAKŻE 
CAŁEJ POPULACJI.

Wpływ diety  
na zdrowie człowieka

dr hab. Dariusz 
Włodarek

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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NAUKA NOWYCH SMAKÓW 

W CZASIE PRE- I POSTNATALNYM

Nawyki żywieniowe ukształtowane we wczesnym dzieciństwie 

z dużym prawdopodobieństwem utrzymają się także 

w późniejszym życiu. Najbardziej otwarte na nowe doznania 

smakowe są niemowlęta w wieku czterech–siedmiu miesięcy. 

W tym okresie możliwe jest skuteczne przyzwyczajenie 

dziecka do poszczególnych smaków, np. smaku początkowo 

nielubianego warzywa.

Według niektórych badań preferencje smakowe kształtują się  

już w okresie życia płodowego. U dzieci, których mamy w czasie 

ciąży spożywały wanilię, czosnek i marchew, stwierdzono 

preferencję tych produktów po odstawieniu 

od piersi. Dlaczego tak się dzieje? Zgodnie z teorią smaki 

produktów spożywanych przez kobietę w ciąży przechodzą  

do płynu owodniowego, który dziecko połyka, i dzięki  

temu je poznaje. 

Smaki kształtują się także w okresie karmienia piersią. 

Badania wskazują, że dzieci, których mamy piły podczas 

laktacji sok z marchwi, chętniej akceptują ten smak 

w późniejszym okresie. Podobne obserwacje poczyniono 

w przypadku brzoskwiń. 

ZACHĘCANIE KOBIET KARMIĄCYCH 
PIERSIĄ DO SPOŻYWANIA WARZYW  
I OWOCÓW JEST JEDNYM  
ZE SPOSOBÓW PROMOWANIA 
ZDROWEGO ŻYWIENIA.
 

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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Dowiedz się:

• Co to są „złe” tłuszcze trans

•  Czym są telomery i jak wpływają 
na długość naszego życia

•  Co można zrobić,  
aby zmniejszyć ryzyko  
zapadnięcia na chorobę  
przewlekłą

O znaczeniu diety  
w profilaktyce  
zdrowotnej opowiedziała  
dr n. med. Danuta Myłek,  
lekarz alergolog  
i dermatolog.

Czy właściwe  
żywienie jest  
w stanie ochronić  
nas przed alergiami  
i chorobami

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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DLACZEGO CHORUJEMY?

LICZNIK ŻYCIA 

ZAPISANY W GENACH

Przyczynami większości chorób przewlekłych są:

• stres,

• uwarunkowania genetyczne,

• stany zapalne generowane przez wolne rodniki,

• brak ruchu,

•  niewłaściwy styl żywienia – nadmierne spożycie białka, 

spożywanie przemysłowych tłuszczów trans i olejów 

rafinowanych, smażenie na olejach nienasyconych,  

niedobór i spożywanie kwasów tłuszczowych nasyconych  

i nienasyconych w nieodpowiedniej ilości, spożywanie  

jedzenia śmieciowego i z nieekologicznej produkcji rolnej, 

spożywanie owoców i warzyw w niewłaściwych proporcjach, 

prowadzące do szkodliwego nadmiaru fruktozy  

w pożywieniu,

• negatywne nastawienie do siebie i otoczenia,

• infekcje,

• dym papierosowy, smog, zatrucia metalami ciężkimi.

Telomery to rodzaj licznika długości życia.  

Mieszczą się one w zakończeniach chromosomów,  

które zawierają materiał genetyczny z instrukcją dla 

komórek, jak długo mają żyć i jak się rozwijać. 

Część cyklu życia komórki jest uwarunkowana genetycznie – 

każda z nich ma zapisaną określoną liczbę podziałów, jaką jest 

w stanie wykonać aż do momentu, w którym nie będzie mogła 

się już dłużej dzielić. Człowiek ma jednak wpływ na to, czy ten 

moment nastąpi prędzej, czy później, ponieważ jego działania 

mogą doprowadzać do skracania telomerów, czyli do niszczenia 

zapisu genetycznego. 

Telomery są podatne na wpływ związków chemicznych  

zawartych w żywności. Szczególnym zagrożeniem są dla 

nich pestycydy, które po rozpyleniu nie znikają, lecz ulegają 

bioakumulacji i krążą w łańcuchu pokarmowym, wywołując 

liczne choroby przewlekłe. Im większa skumulowana dawka 

pestycydów dostaje się do organizmu, tym silniejszy stres 

oksydacyjny, a w konsekwencji poważniejszy stan zapalny  

i krótsze telomery.

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne

ŻYWNOŚĆ  
WYDŁUŻAJĄCA 

TELOMERY

1. FLAWONOIDY  
I KAROTENOIDY
– OBECNE W GRANATOWYCH 
I CZERWONYCH OWOCACH 
JAGODOWYCH, WARZYWACH 
KAPUSTNYCH, JARMUŻU, 
BROKUŁACH, POMIDORACH, 
SIEMIENIU LNIANYM, WARZYWACH 
ZIELONYCH ZAWIERAJĄCYCH 
CHLOROFIL, SUROWYCH RYBACH, 
GLONACH MORSKICH.

2.   ANTYOKSYDANTY
– MOŻNA CZERPAĆ JE Z WARZYW 
EKOLOGICZNYCH JEDZONYCH BEZ 
OGRANICZEŃ, A TAKŻE Z OWOCÓW, 
KTÓRE TRZEBA JEDNAK JEŚĆ 
Z UMIAREM ZE WZGLĘDU NA 
ZAWARTĄ W NICH FRUKTOZĘ. 
ANTYOKSYDANTY ZNAJDZIEMY 
TEŻ W FASOLACH, ORZECHACH, 
NIERAFINOWANYCH OLEJACH 
TŁOCZONYCH I SPOŻYWANYCH  
NA ZIMNO.

3.   WITAMINA D3
– ZNAJDUJĄCA SIĘ W ŁOSOSIU, 
TUŃCZYKU, SOLI, FLĄDRZE, JAJACH 
KUR Z WOLNEGO WYBIEGU, 
PRODUKTACH Z MLEKA SWOBODNIE 
PASĄCYCH SIĘ ZWIERZĄT 
PARZYSTOKOPYTNYCH ORAZ  
ZE SŁOŃCA.

Na wydłużanie telomerów 
wpływają także pokarmy znoszące 
insulinowrażliwość, takie jak 
pełnoziarniste pieczywo, makarony, 
brązowy ryż i jęczmień jedzone 
w umiarkowanych ilościach oraz 
ekologiczne warzywa, które należy 
spożywać w całości lub zmiksowane 
– wyciskając z nich jedynie sok, 
pozbywamy się cennego dla 
organizmu błonnika.
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Czy właściwe żywienie jest  
w stanie ochronić nas przed  
alergiami i chorobami

dr n. med. Danuta Myłek

Kolejnym po stresie i uwarunkowaniach genetycznych 

czynnikiem wywołującym choroby przewlekłe jest stres 

oksydacyjny. 

Oksydacja to proces utleniania dotyczący każdej komórki  

i każdego układu w organizmie. Proces ten jest niezbędny dla 

zdrowia człowieka, o ile przebiega w sposób zrównoważony. 

Jeżeli jest on jednak zaburzony (zwłaszcza w przypadku oksydacji 

białek czy tłuszczów), dochodzi do stresu oksydacyjnego –  

stanu zakłóconej równowagi między wolnymi  

rodnikami, czyli reaktywnymi formami tlenu  

pełniącymi funkcję utleniaczy, a antyoksydantami,  

czyli przeciwutleniaczami. 

Wzrost produkcji wolnych rodników lub spadek aktywności 

antyoksydantów powodują skracanie telomerów, co z kolei  

przyczynia się do zapadania na choroby przewlekłe i do 

przedwczesnego starzenia. 

Stres oksydacyjny wzmagają: spożywanie dużych ilości alkoholu, 

palenie tytoniu, nadmierna ekspozycja na światło słoneczne, 

promieniowanie i pole elektromagnetyczne generowane przez 

urządzenia elektroniczne, zanieczyszczenie powietrza, wody  

i gleby (smog, ozon, metale ciężkie, pestycydy), zanieczyszczenie 

pokarmów (dodatki do pasz dla zwierząt), stres.

Glikacja to proces wywołany nadmiernym spożywaniem 

cukrów prostych, które prowadzi do powstawania w organizmie 

trwałych kompleksów cukrów prostych (heksozy) i białek (wolne 

grupy aminowe), nazywanych AGEs (Advanced Glycation end 

Products). AGEs skracają długość życia człowieka, powodując 

destrukcję struktur komórkowych, upośledzenie funkcji enzymów 

antyoksydacyjnych i niszczenie genów w obrębie spirali DNA. 

Najbardziej niebezpieczne są kompleksy AGEs z białkami 

długożyjącymi, np. wszystkimi typami kolagenu i elastyny, które 

budują układ ruchu, tkankę łączną, skórę. Starzenie się kolagenu  

prowadzi do chorób układu ruchu oraz układu naczyniowo- 

-sercowego, które są przyczynami przedwczesnego starzenia się.

WPŁYW STRESU OKSYDACYJNEGO 

NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

SPOŻYCIE CUKRU A ROZWÓJ 

CHORÓB PRZEWLEKŁYCH

CZY WIESZ,
ŻE NADMIAR 
FRUKTOZY (CUKRU 
WYSTĘPUJĄCEGO 
NATURALNIE  
W OWOCACH) 
JEST SZKODLIWY 
DLA ORGANIZMU 
CZŁOWIEKA, 
PONIEWAŻ: 
• ogranicza aktywność mózgu,
•  ogranicza wydzielanie leptyny –

hormonu tłumiącego apetyt,  
a zwiększa wydzielanie greliny – 
hormonu zwiększającego apetyt,

•  inicjuje powstawanie tłuszczu 
trzewnego produkującego 
liczne substancje hormonalne 
prowadzące do chorób sercowo-
naczyniowych i stanów  zapalnych. 
Tłuszcz trzewny metabolizuje 
się do kwasu moczowego, który 
niszczy chrząstki stawów,

•  inicjuje nabyte zespoły złego 
wchłaniania fruktozy, biegunki,  
wzdęcia, bóle brzucha,

•  metabolizm fruktozy odbywa się 
tylko w wątrobie, co zwiększa 
ryzyko niealkoholowego 
stłuszczenia wątroby 
zwiększającego apetyt.

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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PRODUKTY  
NAJBOGATSZE  
W ANTYOKSYDANTY 
TO:                   
cynamon, zwłaszcza cejloński; 
aronia i inne granatowe 
owoce; ekologiczne kolorowe 
warzywa; orzechy; kurkuma; 
masło; przetworzone pomidory; 
owoce dzikiej róży; czerwona 
kapusta; grejpfrut czerwony; 
nierafinowany czerwony olej 
palmowy; siemię lniane; czosnek; 
ostropest; chrzan; wszelkie 
naturalne źródła witamin A, C i E.

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne

SPOSOBY NA OGRANICZANIE 

GLIKACJI

Wewnątrzustrojowo glikację ograniczają enzymy, 

współpracując z glutationem – najsilniejszym 

antyoksydantem w organizmie człowieka. 

Jego pracę można wspomóc poprzez odpowiednią  

dietę, opartą na ekologicznych produktach. Szczególne 

znaczenie dla zdrowia ma kwas liponowy, zawarty m.in.  

w brokułach, szpinaku i podrobach. Wewnątrzustrojowy system 

przeciwzapalny wspomagają także zielona herbata, kurkuma 

i żeń-szeń. Warto też dostarczać organizmowi witaminę B3 

oraz niacynę, która sprzyjając działaniu sirtuin w podwzgórzu, 

wspomaga ochronę i produkcję kolagenu. 

Glikację może ograniczać także masło. Poprawia 

ono insulinowrażliwość i zapobiega otyłości dzięki 

zawartości bardzo silnych antyoksydantów w postaci 

CLA, które ograniczają aktywność lipazy lipoproteinowej 

odpowiadającej za gromadzenie się tłuszczu. 

Mówiąc o profilaktyce chorób przewlekłych, nie można 

nie wspomnieć o ważnej roli mikrobioty jelitowej. To 

najważniejszy narząd immunologiczny, który wypiera bakterie 

chorobotwórcze i grzyby, a także usprawnia usuwanie toksyn  

z organizmu. Niektórzy badacze nazywają ją drugim mózgiem 

– badania przeprowadzone w USA wykazały, że to jelita dyktują 

mózgowi, co ma robić.

Mikrobiotę jelitową niszczą antybiotyki, środki konserwujące 

mięso, fluor w wodzie i paście do zębów, metale ciężkie i chlor, 

pestycydy, sztuczne słodziki, siarkowane produkty spożywcze, 

a także choroby pasożytnicze i grzybicze. Chronią ją natomiast 

produkty zawierające surowy błonnik nierozpuszczalny, kiszone 

warzywa – dzięki zawartemu w nich kwasowi mlekowemu, 

który wspiera florę bakteryjną jelit – oraz namoczone na noc 

nasiona (moczenie aż w 37% uwalnia nasiona od lektyn, które 

mogą działać prozapalnie i rozszczelniająco). 

MIKROBIOTA JELITOWA – 

NAJWAŻNIEJSZY NARZĄD 

IMMUNOLOGICZNY

NAJPROSTSZYM 
SPOSOBEM NA  
ZAHAMOWANIE  
GLIKACJI JEST  
OGRANICZENIE  
SPOŻYWANIA  
CUKRÓW –  
ZWŁASZCZA TYCH 
ZAWARTYCH  
W SYROPIE  
GLUKOZOWO- 
-FRUKTOZOWYM  
I W INNYCH  
SZTUCZNYCH  
SŁODZIKACH.  
POZA TYM NALEŻY 
JEŚĆ Z UMIAREM   
I DUŻO SIĘ RUSZAĆ.
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Spożywanie nieprzetworzonej żywności, czyli takiej, 

która jest pełnowartościowa i ekologiczna, pozbawiona 

pestycydów, antybiotyków i innych dodatków, pozytywnie 

wpływa na stan zdrowia człowieka i na długość jego życia. 

Podstawą naszej diety powinny być świeże warzywa, kwasy 

omega-3, pełne ziarna, orzechy, strączki i niektóre owoce  

w umiarkowanych ilościach; do tego należy dodać białko  

i tłuszcze w odpowiednich ilościach oraz zdrową wodę.

The Environmental Working Group EU to grupa robocza 

powołana przez Unię Europejską do zbadania,  

które owoce i warzywa w procesie produkcji przemysłowej 

wchłaniają najwięcej pestycydów. 

Na tej podstawie zdefiniowano „czystą piętnastkę”, 

zawierającą warzywa najbardziej odporne na szkodliwe 

substancje stosowane w rolnictwie. 

Należą do nich przede wszystkim biała kapusta, cebula, 

zielony groszek, szparagi, kalafior i brokuły. 

Te warzywa powinny stanowić podstawę zdrowej diety. 

Należy natomiast unikać warzyw z „parszywej dwunastki”,  

o ile nie są pochodzenia ekologicznego. Badania wykazały,  

że najwięcej pestycydów odkłada się w szpinaku, pomidorach, 

selerze, ziemniakach i słodkiej papryce. 

Najzdrowsze są warzywa pochodzenia ekologicznego – powinno 

się dostarczać je organizmowi w pięciu–siedmiu porcjach 

dziennie. Warzywa zawierają błonnik rozpuszczalny, 

który chroni układ krążenia, a także błonnik nierozpuszczalny, 

działający jak szczotka do wymiatania jelit. 

Z warzyw organizm czerpie witaminy rozpuszczalne 

w tłuszczach i wodzie, antyoksydanty, substancje 

antyglikacyjne, a także makro- i mikroelementy.

Białko jest niezbędne dla zdrowia człowieka, gdyż odbudowuje 

codziennie obumierające komórki organizmu. Ponadto białko 

potrzebne jest do produkcji enzymów, hormonów, przeciwciał, 

cytokin i innych białek uczestniczących w życiu komórki. 

Właściwa ilość białka dostarczanego organizmowi to nie więcej 

niż 1 g na kg wagi ciała na dobę dla dorosłego człowieka – dzieci 

powinny spożywać co najmniej dwa razy tyle. Z badań wynika 

EKOLOGICZNE WARZYWA I OWOCE 

PODSTAWĄ ZDROWEJ DIETY

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne

ROLA BIAŁKA W ZDROWEJ DIECIE

THE ENVIRONMEN-
TAL WORKING  
GROUP EU  
WYRÓŻNIŁA  
TAKŻE „CZYSTĄ
PIĘTNASTKĘ”  
I „PARSZYWĄ  
DWUNASTKĘ” 
WŚRÓD OWOCÓW 

NAJBARDZIEJ
ODPORNE NA DZIAŁANIE 
PESTYCYDÓW SĄ M.IN.: 
AWOKADO, ANANAS,
PAPAJA, MANGO, KIWI, 
MELON, ARONIA, CZARNA 
PORZECZKA, CZARNY BEZ
I INNE OWOCE JAGODOWE. 
DO NAJMNIEJ ODPORNYCH 
NALEŻĄ M.IN.:
TRUSKAWKI, WINOGRONA, 
NEKTARYNKI, BRZOSKWI-
NIE, JABŁKA, GRUSZKI,
WIŚNIE. WŁAŚCIWA DZIEN-
NA ILOŚĆ OWOCÓW  
W ZDROWEJ DIECIE, CZYLI
TAKA, KTÓRA NIE DOPRO-
WADZI DO NADMIARU  
CUKRU WE KRWI, TO  
JEDEN–DWA OWOCE  
WIĘKSZYCH LUB GARŚĆ 
MNIEJSZYCH.

Czy właściwe żywienie jest  
w stanie ochronić nas przed  
alergiami i chorobami

dr n. med. Danuta Myłek
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jednak, że Polacy jedzą za dużo białka, co może mieć poważne 

konsekwencje dla zdrowia. 

Nadmiar białka początkowo gromadzi się w przestrzeniach 

międzykomórkowych, co utrudnia przechodzenie substancji 

odżywczych z włośniczek do komórek, a toksycznych związków 

wynikających z przemiany materii z komórek do przestrzeni 

międzykomórkowych.

W dalszej konsekwencji nadmiar spożywania białek powoduje 

odkładanie się ich w ścianach włośniczek, które stając się mniej 

elastyczne, przepuszczają coraz mniej czynników odżywczych, 

co może prowadzić do alergii, zaparć, otyłości, chorób 

autoimmunologicznych, osteoporozy, miażdżycy i nowotworów. 

Aby temu zapobiec, zdrowa dieta powinna opierać się na 

ekologicznych warzywach.

Modne od niedawna diety beztłuszczowe są szkodliwe dla 

zdrowia, ponieważ tłuszcze to podstawa prawidłowego 

funkcjonowania organizmu. Powinny stanowić ok. 30% 

codziennej diety. Dostępne są nawet badania genetyczne, 

które wskazują, jaką dokładnie ilość tłuszczów każdy powinien 

przyjmować w pożywieniu. 

 

Badania wykazują, że Polacy mają niedobór kwasu 

tłuszczowego omega-3. Ten związek buduje strukturę 

mózgu, nerwów i ścian ponad 70 bln komórek  

w organizmie. Znajdziemy go w łososiu oraz oleju lnianym 

tłoczonym na zimno, który zawiera pięć razy więcej kwasu 

omega-3 niż olej rzepakowy tłoczony na zimno. 

Człowiekowi potrzebny jest także kwas tłuszczowy omega-6, 

który można czerpać z olejów tłoczonych na zimno z pestek, 

orzechów i nasion innych niż rzepak czy len. Należy jednak 

pamiętać, że nadmiar kwasów tłuszczowych omega-6  

w stosunku do omega-3 prowadzi do powstawania stanów 

zapalnych w organizmie.

Do nadmiernej zachorowalności na choroby przewlekłe 

przyczyniają się „złe” tłuszcze trans, czyli uwodornione, 

nienasycone kwasy tłuszczowe. Odkładając się w błonach 

komórkowych, utrudniają im pobieranie tlenu, wody czy 

glukozy i stają się barierą w procesie eliminowania produktów 

odpadowych z komórek do przestrzeni międzykomórkowych,  

co prowadzi do miażdżycy i nowotworów. By utrzymać dobry 

stan zdrowia, należy ich zatem unikać.

WPŁYW TŁUSZCZÓW NA ZDROWIE

DOBRE TŁUSZCZE  
TO TE, KTÓRE  
ZAWIERAJĄ  
NIENASYCONE 
KWASY  
TŁUSZCZOWE  
OMEGA-3

ZNAJDZIEMY  
JE M.IN. W OLIWIE  
Z OLIWEK  
Z PIERWSZEGO  
TŁOCZENIA, 
AWOKADO,  
SARDYNKACH 
ORAZ TUŃCZYKU
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Dowiedz się:

•  Jak powstają komórki nowotworowe

•  Dlaczego suplementację diety należy  
poprzedzić konsultacją u specjalisty

•  Co i jak jeść, aby zmniejszyć ryzyko  
zachorowania na raka

O znaczeniu diety  
w walce z chorobami  
nowotworowymi  
opowiedziała Magdalena 
Maciejewska-Cebulak,  
dietetyk, psycholog,  
członek Polskiej Ligi  
Walki z Rakiem.

Znaczenie diety
w profilaktyce
antynowotworowej

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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Chcąc odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób dieta 

może chronić przed rozwojem chorób nowotworowych, 

trzeba zrozumieć mechanizm tworzenia się komórki 

nowotworowej. 

Mechanizm kancerogenezy możemy podzielić  

na trzy etapy: inicjacji, promocji i progresji. 

NAJWAŻNIEJSZY OKRES 

W ŻYCIU DZIECKA

18 mln 
OSÓB NA ŚWIECIE 

ZACHOROWAŁO  
W 2018 R. NA 
NOWOTWÓR

PONAD     

MECHANIZM POWSTAWANIA 

KOMÓREK NOWOTWOROWYCH

9,5 mln 
OSÓB NA ŚWIECIE 

ZMARŁO W 2018 R.   
Z PRZYCZYN  

ONKOLOGICZNYCH

PONAD     

W POLSCE OD WIELU LAT 
OBSERWUJEMY WZROST 

CZĘSTOTLIWOŚCI 
ZACHOROWAŃ NA CHOROBY 

NOWOTWOROWE ORAZ ZGONÓW 
NIMI SPOWODOWANYCH.

Choroby nowotworowe 
w Polsce i na świecie

LICZBA ZACHOROWAŃ 
NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W LATACH 1980–2016

LICZBA ZGONÓW 
NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W LATACH 1980–2016
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MĘŻCZYŹNI KOBIETY

Źródło: Dane GLOBOCAN 2018;  
https://gco.iarc.fr.

Źródło: Wojciechowska U., Czaderny K., Ciuba A., Olasek P., Didkowska J.; 
Nowotwory Złośliwe w Polsce w 2016 roku; Krajowy Rejestr Nowotworów; 
Warszawa 2018.

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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Rozwój pełnoobjawowej choroby nowotworowej, czyli 

kancerogeneza, jest procesem długotrwałym i wieloczynnikowym. 

Pod wpływem czynnika kancerogennego dochodzi do mutacji 

DNA pojedynczej komórki, która „wymyka” się spod kontroli 

systemów naprawczych naszego organizmu. Ten etap nazywamy 

inicjacją. W dalszym etapie – promocji – dochodzi do zmian 

materiału genetycznego sąsiednich komórek, które wspólnie 

tworzą pełnoobjawowy nowotwór, a na etapie progresji komórki 

nowotworowe mają zdolność tworzenia przerzutów.

Dieta i styl życia mogą wpływać na rozwój chorób nowotworowych 

we wczesnych stadiach ich rozwoju, czyli przede wszystkim na 

etapie inicjacji. Mówimy wówczas o chemoprewencji.

Według raportu Amerykańskiej Akademii Nauk z 1983 roku 

wiadomo, że styl życia, czyli sposób odżywiania i aktywność fizyczna, 

jest drugim po paleniu tytoniu niezależnym czynnikiem ryzyka, 

wpływającym na powstawanie chorób nowotworowych. Składniki 

odżywcze przyjmowane w pożywieniu mogą przyczyniać się do 

zmniejszania rozwoju komórek nowotworowych m.in. poprzez:

1. INDUKOWANIE APOPTOZY – czyli tzw. samobójczej śmierci 

komórek nowotworowych. W normalnych warunkach każda 

zwyrodniała komórka jest usuwana przez układ immunologiczny. 

Komórki nowotworowe wytwarzają jednak mechanizmy, które 

chronią je przed indukcją apoptozy. 

2. HAMOWANIE ANGIOGENEZY – czyli mechanizmu wytwarzania 

przez komórki nowotworowe własnej sieci naczyń krwionośnych 

umożliwiających im rozwój w organizmie. Składniki odżywcze 

znajdujące się w pożywieniu mogą hamować ten proces. 

3. DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE – antyoksydanty zawarte  

w pożywieniu chronią zdrowe komórki przed uszkodzeniem 

przez kancerogenne wolne rodniki tlenowe.

4. WSPIERANIE UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO – zdrowy 

sposób odżywiania wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu 

odpornościowego, który usuwa komórki nowotworowe na 

wczesnych etapach rozwoju nowotworu.

DIETA JAKO REGULATOR WZROSTU 

KOMÓREK NOWOTWOROWYCH

Mechanizm 
kancerogenezy 

TRZY ETAPY

INICJACJA
ZDROWA KOMÓRKA 
STAJE SIĘ KOMÓRKĄ 
ZAINICJOWANĄ 
I ULEGA POJEDYNCZEJ 
MUTACJI  

PROMOCJA 
KOMÓRKA ZAINICJOWANA 
ATAKUJE KOLEJNE 
KOMÓRKI, AKTYWUJĄC 
ONKOGENY

PROGRESJA 
KOMÓRKA PRZEDRAKOWA 
PRZEOBRAŻA SIĘ 
W PEŁNOOBJAWOWĄ 
KOMÓRKĘ 
NOWOTWOROWĄ

Znaczenie diety
w profilaktyce
antynowotworowej

Magdalena  
Maciejewska-Cebulak

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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W poszukiwaniu diety antyrakowej

MEDIA ZEWSZĄD ZALEWAJĄ ODBIORCÓW 
ROZMAITYMI SPOSOBAMI NA UNIKNIĘCIE 

RAKA – OD GŁODÓWEK POPRZEZ ELIMINACJE 
POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW, MEGADAWKI 

WITAMIN CZY PRZEKRACZANIE DOBOWEGO 
ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEKTÓRE MAKROSKŁADNIKI 

(DIETA WYSOKOBIAŁKOWA CZY DIETA 
WYSOKOTŁUSZCZOWA).

TYMCZASEM REKOMENDACJE ŚWIATOWEGO FUNDUSZU  
BADAŃ NAD RAKIEM SĄ TOŻSAME Z POWSZECHNIE  

ZNANYMI ZALECENIAMI PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA.

Przeciętny Polak zastanawia się, co jeść, aby zmniejszyć  

ryzyko zapadnięcia na chorobę nowotworową.

Utrzymuj masę ciała  

w dolnej granicy  

normy (BMI)

Zadbaj o dostarczanie organizmowi  

wszystkich składników odżywczych 

bez stosowania suplementów diety

Ogranicz całkowite spożycie soli  

do 6 g dziennie; pamiętaj, że sól 

znajduje się nie tylko w solniczce 

– jest także ukryta w produktach 

wędzonych, konserwowanych 

czy w różnego rodzaju gotowych 

mieszankach przyprawowych

Jedz mniej  

niż 500 g  

czerwonego  

mięsa  

tygodniowo

Unikaj przetworzonego mięsa, które  

jest źródłem związków kancerogennych, 

m.in. azotanów czy wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych

Jedz dużo warzyw, owoców,  

pełnoziarnistych produktów zbożowych 

i nasion roślin strączkowych

Bądź aktywny 

fizycznie 

każdego dnia

Ogranicz spożycie  

alkoholu lub  

zrezygnuj z niego 

całkowicie

Dbaj o właściwe przechowywanie  

żywności – unikaj spleśniałych ziaren  

zbóż, ponieważ mogą być one 

zanieczyszczone aflatoksynami 

wywołującymi raka wątroby

Ogranicz spożycie  

wysokokalorycznej, 

przetworzonej 

żywności i unikaj 

spożycia słodkich 

napojów

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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Składniki odżywcze znajdujące się w warzywach i owocach mogą 

przeciwdziałać nowotworom na różne sposoby: od ochrony 

zdrowych komórek przed działaniem czynników kancerogennych 

poprzez neutralizowanie wolnych rodników, detoksykację 

organizmu, indukowanie apoptozy, hamowanie angiogenezy  

aż po wspieranie całego układu immunologicznego  

w prawidłowym funkcjonowaniu. 

W codziennej diecie niskoskrobiowe warzywa  

i owoce powinny wystąpić w każdym posiłku.  

Każdego dnia należy ich spożywać minimum 400 g  

w ramach pięciu posiłków.

Warto zadbać o różnorodność, ponieważ każda z roślin 

zawiera inne substancje odżywcze i związki bioaktywne,  

które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. 

WARZYWA I OWOCE 

W PROFILAKTYCE ANTYNOWOTWOROWEJ

Warzywa i owoce  
a suplementy diety

Wśród  
rekomendacji 

Światowego  
Funduszu Badań 

nad Rakiem

POJAWIAŁO SIĘ 
ZALECENIE, 

BY WSZYSTKIE 
SKŁADNIKI 

ODŻYWCZE 
DOSTARCZAĆ 

ORGANIZMOWI 
W POŻYWIENIU 

I UNIKAĆ
SUPLEMENTACJI 

Efekt był dokładnie odwrotny  

– beta-karoten podawany  
w suplemencie diety,  

a nie w żywności, zwiększał 

ryzyko zachorowania na raka  

płuc u palaczy1.  

Podobnie było w przypadku 

podawania witaminy B12  
oraz kwasu foliowego  

w bardzo wysokich dawkach. 

Zaobserwowano wzrost chorób 

nowotworowych u osób 

przyjmujących taką suplementację2.

Jak wykazały badania, podawanie beta-karotenu 

palaczom w formie suplementu diety nie zmniejszyło  

u nich ryzyka zachorowania na raka płuc. 

Znaczenie diety
w profilaktyce
antynowotworowej

Magdalena  
Maciejewska-Cebulak

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne
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PRZYPISY
 1  Ebbing M. i wsp. 2009; Cancer Incidence 

and Mortality After Treatment With Folic 
Acid and Vitamin B12; JAMA; 302(19): 
2119–26.

2   Tanvetyanon T. i wsp. 2008; Beta-
carotene in multivitamins and the possible 
risk of lung cancer among smokers versus 
former smokers: a meta-analysis and 
evaluation of national brands; Cancer, 
113(1):150-7.

3   Rembiałkowska E., 2019, dane 
niepublikowane.

4   https://www.iarc.fr/wp-
content/uploads/2018/07/
MonographVolume112-1.pdf.

Obok odpowiedniej ilości oraz różnorodności pożywienia  

ważna jest również jego jakość. 

Produkty pochodzenia ekologicznego zawierają  

więcej związków bioaktywnych i polifenolowych,  

a mniej szkodliwych pestycydów. 

Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu podczas Kongresu ECO 

FOOD 360 prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, metaanalizy 

badające wpływ na zdrowie człowieka wskazują, że 

regularna konsumpcja żywności ekologicznej może 

ograniczyć występowanie chorób alergicznych, stanu 

przedrzucawkowego u kobiet ciężarnych, spodziectwa  

u noworodków męskich, nowotworów, nadwagi i otyłości.

Prof. Rembiałkowska przekonuje także o przewadze 

odzwierzęcych produktów ekologicznych nad produktami 

konwencjonalnymi. W tych pierwszych znajduje się bowiem 

większe stężenie substancji odżywczych, co potwierdzają 

badania mleka ekologicznego, jak również jaj i mięsa3.

Związki zawarte 
w ekologicznych 

owocach  
i warzywach

NP. KWAS ELAGOWY 
W OWOCACH 

JAGODOWYCH CZY 
GENISTEINA W SOI MAJĄ 

DOBRY WPŁYW NA 
ZDROWIE CZŁOWIEKA

LEPSZA JAKOŚĆ 

ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

WEDŁUG RAPORTU AMERYKAŃSKIEJ 
AKADEMII BADAŃ NAD RAKIEM  
Z 2015 R. PESTYCYDY MOGĄ 
PRZYCZYNIAĆ SIĘ DO ROZWOJU  
CHORÓB NOWOTWOROWYCH4. 

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne



Raport

30

Żywność ekologiczna i  jej  walor y zdrowotne

Wstęp  4

Christophe Rabatel

Żywność ekologiczna i jej wartości odżywcze  6

prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

Wpływ diety na zdrowie człowieka,  
w tym kobiet w ciąży i dzieci do lat trzech  12

dr hab. Dariusz Włodarek

Czy właściwe żywienie jest w stanie ochronić  
nas przed alergiami i chorobami  18

dr n. med. Danuta Myłek

Znaczenie diety w profilaktyce  
antynowotworowej  24

Magdalena Maciejewska-Cebulak

Spis
treści





Do przygotowania publikacji użyto papieru CRUSH,  
który powstaje z wykorzystaniem resztek  

ekologicznych produktów spożywczych.

 
Zalety papieru CRUSH:

• jest produkowany przy użyciu wyłącznie energii wodnej;

• zawiera 55% włókien FSC;

• wszystkie użyte resztki produktów nie zawierają GMO  
(genetycznie zmodyfikowanych organizmów);

• emisja CO2 podczas produkcji jest zmniejszona o 20%  
w związku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  

(certyfikat DNV);

• proces jego produkcji objęty jest europejskim patentem.

 
Okładka Crush Blue-Lavender 250 g
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Christophe Rabatel
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny  
Carrefour Polska

Realizując swoją globalną strategię, Carrefour postawił sobie jasny cel:  

chcemy zostać światowym liderem w dziedzinie transformacji żywieniowej. 

Nasza firma pragnie zagwarantować swoim klientom stały dostęp do świeżych 

warzyw i owoców od zaufanych i lokalnych dostawców, a także certyfikowanych 

bioproduktów w przystępnych cenach. Carrefour chce popularyzować zdrową 

i dobrej jakości żywność dla wszystkich.

Jednym z filarów strategii transformacji żywieniowej Carrefour jest demokratyzacja 

żywności ekologicznej. Wiemy jednak, jak duże to wyzwanie i jak wiele obszarów wy-

maga natychmiastowej poprawy. Polski rynek żywności ekologicznej jest wciąż 

słabo rozwinięty i potrzebuje wsparcia w zakresie edukacji, ustawodawstwa, roz-

woju produkcji, logistyki, promocji czy sprzedaży. Dlatego chcemy upowszechniać 

konsumpcję produktów bio w Polsce oraz promować polskich rolników ekolo-

gicznych, tak aby stali się jednym z filarów polskiego rynku spożywczego. 

Jedną z największych przeszkód na drodze rozwoju polskiego rolnictwa ekolo-

gicznego jest cena żywności organicznej. Jej wysokość sprawia, że produkty bio 

są właściwie niedostępne dla szerszego grona polskich konsumentów. Obecnie 

Polak wydaje rocznie tylko 7 euro, czyli ok. 30 zł, na żywność ekologiczną. 

Jest to ułamek tego, ile średnio wydaje się w innych krajach: Niemiec przezna-

cza na produkty bio rocznie 100 euro, a Duńczyk 200 euro.

Carrefour Polska podjął już liczne działania, aby zniwelować te różnice w stosunku 

do krajów zachodnich. Nasza firma jest m.in. inicjatorem i członkiem-założycielem 

pierwszej na polskim rynku Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio.

Praca Koalicji pozwoliła wyodrębnić problemy, z którymi boryka się sektor żywności 

bio w Polsce, w tym m.in. potrzeby: szerszej edukacji dotyczącej rolnictwa ekologicz-

nego, poprawy rozpoznawalności oznaczeń żywności organicznej (wg danych SGGW 

Szanowni Państwo!

„JEDNYM Z FILARÓW STRATEGII  
TRANSFORMACJI ŻYWIENIOWEJ  

CARREFOUR JEST DEMOKRATYZACJA 
ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ. WIEMY  
JEDNAK, JAK DUŻE TO WYZWANIE  
I JAK WIELE OBSZARÓW WYMAGA  

NATYCHMIASTOWEJ POPRAWY”.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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zaledwie 9% konsumentów sprawdza, czy produkt ma odpowiednie oznakowanie) 

oraz lepszej dostępności produktów bio pod względem oferty i ceny. 

Zdajemy sobie sprawę, że samo identyfikowanie problemów to za mało. Aby 

doświadczyć prawdziwej zmiany, trzeba jeszcze te problemy rozwiązywać.  

Dlatego Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio postawiła sobie 

konkretne cele: promowanie żywności ekologicznej wśród polskich konsu-

mentów, wypracowanie rozwiązań logistycznych dostosowanych do wszystkich 

ogniw łańcucha od producenta do konsumenta, usuwanie przeszkód, które 

ograniczają lub spowalniają rozwój rolników, przetwórców oraz dystrybutorów 

produktów ekologicznych, a także edukowanie wszystkich podmiotów związa-

nych z sektorem bio, aby mogły efektywniej ze sobą współpracować.

Ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia tych ambitnych celów była 

organizacja przez Carrefour Polska Kongresu ECO FOOD 360, na którym 

gościliśmy ponad 400 przedstawicieli najważniejszych podmiotów skupionych 

wokół polskiego rynku żywności konwencjonalnej i ekologicznej  

dla upowszechniania wiedzy na temat produktów bio w Polsce oraz 

promowania rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego.

Poza organizacją Kongresu Carrefour Polska zaangażował się w wiele innych 

inicjatyw. Wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi testujemy 

stworzony przez nas program pozwalający polskim rolnikom, również 

ekologicznym, na bezpośrednią sprzedaż wytworzonych przez nich produktów 

do najbliższego sklepu Carrefour. Program „Prosto z Polskiej Wsi” obejmuje 

obecnie producentów owoców miękkich z województwa mazowieckiego, ale 

jego wersja pilotażowa będzie sukcesywnie rozszerzana na innych producentów 

i kolejne województwa. Pracujemy także nad przygotowaniem rozwiązań 

logistycznych pozwalających mniejszym, rozdrobnionym gospodarstwom 

rolnym na współpracę i dostawy swoich produktów do naszej sieci. 

Jednym z głównych zamierzeń Carrefour jest również wspieranie konwersji  

polskich gospodarstw konwencjonalnych na produkcję ekologiczną oraz wspo-

maganie ich dalszego rozwoju. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na ten cel  

blisko 800 tys. zł, które trafiło do 25 rolników. Carrefour promuje  

również żywność ekologiczną wśród polskich konsumentów. Na początku  

czerwca 2019 r. rozpoczęliśmy w radiu, telewizji i internecie ogólnopolską  

kampanię, której celem było zachęcenie Polaków do sięgania po produkty bio. 

Przed nami wciąż wiele wyzwań i niełatwych do rozwiązania problemów.  

Przeprowadzenie transformacji żywieniowej to misja na kilka najbliższych lat.  

Jestem przekonany, że powinniśmy podjąć się tego ambitnego zadania nie tylko 

dla własnego dobra, lecz także ze względu na przyszłe pokolenia.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Świat nie jest sprawiedliwy. Marnujemy ogromne ilości żywności, podczas 

gdy 2,5 mld ludzi zjada posiłek tylko co drugi dzień, a 850 mln znajduje się na 

granicy śmierci głodowej. Jednocześnie na rynkach rolnych postępuje coraz 

ostrzejsza konkurencja.

Polska należy do średnich krajów pod względem produkcji rolnej. Mamy pełną 

świadomość, że trudno nam konkurować pod względem ilości produkcji z takimi 

gigantami, jak Ameryka Północna, Australia, Nowa Zelandia, Argentyna lub 

Brazylia, a na rynku nam bliższym – Rosja czy Ukraina. Biorąc pod uwagę nasze 

uwarunkowania glebowo-klimatyczne, najwłaściwsze jest nastawienie się 

na produkcję żywności najwyższej jakości. Rodzinne gospodarstwa rolne 

predestynowane są do prowadzenia rolnictwa zrównoważonego. Również 

Unia Europejska stawia na rolnictwo rozwijające się w poszanowaniu przyrody, 

otaczającego nas środowiska naturalnego. 

Polska ma ok. 15 mln ha wykorzystywanych rolniczo. Mamy mało 

zdegradowane środkami chemicznymi gleby. To wszystko sprzyja 

produkcji zrównoważonej. W jej ramach mieści się także rolnictwo 

ekologiczne. Nie mówimy tutaj o nim jako o dominującym, bo to nie jest 

realne. Obserwujemy jednak zmiany zachodzące w postawach konsumentów. 

Znaną od lat prawidłowością jest to, że w miarę wzrostu zamożności 

społeczeństwa konsumenci coraz większą uwagę zwracają nie tylko na ilość, 

ale przede wszystkim na jakość żywności. Poszukiwane są produkty cechujące 

się przede wszystkim naturalnością, brakiem stosowania chemii. Tendencje 

żywieniowe, wskazówki dietetyków dotyczące zdrowego stylu żywienia 

wpływają na stale rosnące zainteresowanie żywnością ekologiczną. 

W Polsce funkcjonuje ok. 20,5 tys. producentów ekologicznych, w tym 19 207 

gospodarstw oraz 910 podmiotów przygotowujących produkty ekologiczne. 

Rolnicy ekologiczni gospodarują na powierzchni 484 676 ha, w tym 363 564 ha 

po zakończonym okresie przestawiania się na produkcję ekologiczną. 

„ROLNICTWO W POLSCE ZNAJDUJE SIĘ  
W CENTRUM ZAINTERESOWANIA CAŁEGO RZĄDU.  

ZNAJDUJE TO WYRAZ W STRATEGICZNYM  
DOKUMENCIE, JAKIM JEST PLAN DLA WSI. JEST W NIM  

OPISANY TAKŻE ROZWÓJ SYSTEMU ROLNICTWA  
EKOLOGICZNEGO – „RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ  

DLA ŻYWNOŚCI I ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO  
W POLSCE NA LATA 2014–2020”.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Rolnictwo w Polsce znajduje się w centrum zainteresowania całego rządu. 

Znajduje to wyraz w strategicznym dokumencie, jakim jest Plan dla Wsi. Jest 

w nim opisany także rozwój systemu rolnictwa ekologicznego – „Ramowy Plan 

Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020”. 

Wiele dyskusji dotyczyło wsparcia tego segmentu rolnictwa. Uważam, że 

musi być ono kierowane do tych, którzy rzeczywiście produkują na rynek, do 

przetwórstwa i do logistyki. Gospodarstwa ekologiczne z reguły są mniejsze, 

dlatego niezbędnym warunkiem ich rozwoju są wspólne przetwórstwo 

i wspólna logistyka sprzedaży. Zmiany w sferze technologicznej wymuszają 

wręcz zmiany w podejściu do zbytu produktów. Bardzo znamienny jest 

rozwój sprzedaży tego typu produktów poprzez internet. Widzimy to w wielu 

krajach, np. w Austrii, o czym przekonałem się osobiście, ale też zaczyna to już 

być realizowane w Polsce. Pamiętajmy, że odbiorcami produktów ekologicznych 

często są osoby zamożniejsze, zarabiające powyżej średniej, ale też pracujące 

w korporacjach. One oczekują nowego podejścia. Chcą mieć nie tylko surowce, 

ale też półprodukty pozwalające na szybkie przygotowanie zdrowego posiłku 

lub wręcz gotowe posiłki sporządzone na bazie surowców ekologicznych.  

Muszą mieć te wyroby dostępne w najbliższej okolicy miejsca pracy lub 

zamieszkania. To również one są przede wszystkim zainteresowane dostawą 

bezpośrednio do domu po elektronicznym złożeniu zamówienia. 

Wszystkie te nowe okoliczności muszą jednak brać pod uwagę samą ideę rol-

nictwa ekologicznego – na każdym etapie od pola do stołu muszą być speł-

nione ścisłe warunki dotyczące certyfikowanych produktów ekologicznych.

Jest też druga strona – rolnik ekologiczny. Rolnicy zajmujący się taką produkcją 

muszą uzyskiwać dochody pozwalające nie tylko na utrzymanie się, ale i na 

rozwój gospodarstwa, na inwestycje. Dlatego też te produkty nigdy nie będą 

i nie mogą być tanie. 

Jestem przekonany, że postępujący wzrost zamożności, ale też postępujący 

wzrost świadomości konsumenckiej w dalszym ciągu będą wymuszały 

rozwój tego sektora rolnictwa. To jest również działanie sprzyjające ochronie 

środowiska naturalnego i walce ze zmianami klimatu.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż

„BIORĄC POD UWAGĘ NASZE 
UWARUNKOWANIA GLEBOWO- 

-KLIMATYCZNE, NAJWŁAŚCIWSZE JEST 
NASTAWIENIE SIĘ NA PRODUKCJĘ 

ŻYWNOŚCI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI. 
RODZINNE GOSPODARSTWA 

ROLNE PREDESTYNOWANE SĄ 
DO PROWADZENIA ROLNICTWA 

ZRÓWNOWAŻONEGO”.
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Dowiedz się:

•  O podstawach prawnych rolnictwa 
ekologicznego w Polsce (str. 10)

•  O obecnym stanie rolnictwa  
ekologicznego w Polsce (str. 12)

•  O procesie certyfikacji produktów 
bio (str. 20)

Prześledź case study:

•  O rozwoju jednego z największych 
gospodarstw ekologicznych  
w Polsce (str. 24)

Rolnictwo 
ekologiczne
w Polsce

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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JAK PREZENTUJE SIĘ POLSKIE ROLNICTWO EKOLOGICZNE  
NA TLE ŚWIATA I EUROPY ORAZ W JAKIM KIERUNKU PODĄŻA? 

WEDŁUG DANYCH ECOVIA INTELLIGENCE W 2016 R.  
ŚWIATOWY RYNEK ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ  
OSIĄGNĄŁ WARTOŚĆ OK. 80 MLD EURO.  

Według danych z raportu „The World of Organic Agriculture” 

wydatki na żywność ekologiczną stanowią zaledwie 0,2% 

wszystkich wydatków na produkty spożywcze Polaków.  

W krajach Europy Zachodniej najwyższy udział wydatków  

na produkty bio odnotowano w Danii (7,6%), Szwajcarii 

(7,1%), Austrii (6,5%), Szwecji (6%), Niemczech (4,4%)  

oraz w Luksemburgu (3,4%).

Polska na tle Europy i świata

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w niniejszym rozdziale.

RUMUNIA
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SPRZEDAŻ PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH W 2016 R. (EUR/OSOBA)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IFOAM, „The World of Organic Agriculture”, 2018.

Sprzedaż produktów ekologicznych w 2016 r. (EUR/osoba)

SEKTOR ŻYWNOŚCI BIO W POLSCE JEST DOPIERO W FAZIE ROZWOJU  
– BARDZO DYNAMICZNEGO, BO POWIĘKSZA SIĘ ON O OK. 10–20%  
W SKALI ROKU. W 2016 R. POLSKI RYNEK ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 
BYŁ WART OK. 162 MLN EURO, A STATYSTYCZNY POLAK WYDAŁ  
NA ŻYWNOŚĆ BIO 4 EURO. 

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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TRZY  
PRZYTOCZONE 
AKTY PRAWNE 
OBOWIĄZUJĄ 
DO 31.12.2020 R.

01.01.2021 R.  
WEJDZIE W ŻYCIE  
NOWE UNIJNE  
PRAWO DOTYCZĄCE  
ROLNICTWA  
EKOLOGICZNEGO. 

PODSTAWOWE ZASADY 
PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ  
POZOSTANĄ BEZ ZMIAN.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Podstawy 
prawne  
rolnictwa  
ekologicznego 
w Polsce

Działalność ekologiczną 
w Polsce regulują trzy 
podstawowe akty prawne:

w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 834/2007  
Z DNIA 28 VI 2007 R. 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 889/2008 
Z DNIA 5 IX 2008 R.

ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządze-
nia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu  
do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

USTAWA Z DNIA 25 VI 2009 R. O ROLNICTWIE 
EKOLOGICZNYM (DZ.U. NR 116, POZ. 975)

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Żywność ekologiczna produkowana jest zgodnie z zasadami 

rolnictwa ekologicznego, ustalonymi przez prawodawstwo 

polskie oraz Unii Europejskiej. Sposób jej wytwarzania nie 

stanowi zagrożenia dla środowiska, przeciwnie – rolnicy 

ekologiczni podejmują działania na rzecz zwiększenia 

różnorodności biologicznej i wspomagają dobry stan  

środowiska naturalnego. 

W produkcji roślinnej wykorzystuje się tylko środki biologiczne  

i naturalne, dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym, 

oraz proste związki siarkowe i miedziowe. Nie stosuje się 

natomiast organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) 

ani syntetycznych nawozów mineralnych, a jedynie te naturalnie 

występujące w przyrodzie, np. dolomit, kreda, wapno z glonów. 

Podstawą nawożenia są naturalne nawozy organiczne 

(komposty, oborniki) i nawozy zielone.

Produkcja zwierzęca również prowadzona jest bez użycia 

GMO oraz produktów pochodnych, a stosowanie antybiotyków 

jest sporadyczne. Przetwórstwo surowców prowadzone jest 

metodami chroniącymi wartość odżywczą, przy zastosowaniu 

tylko naturalnych, bezpiecznych dodatków do żywności, 

określonych w załączniku VIII do Rozporządzenia 889/2008.

Produkcja ekologiczna odbywa się z uwzględnieniem 

czterech zasad Międzynarodowej Federacji Rolnictwa 

Ekologicznego (IFOAM): zdrowia, ekologii, troski oraz 

uczciwości. Zachowanie tych wartości zapewnia wysoki  

poziom etyczny łańcucha produkcji oraz dbałość o zdrowie 

ekosystemów rolnych, zwierząt i ludzi.

Produkty ekologiczne można rozpoznać po ich etykietach,  

na których umieszczone są słowa „ekologiczny”, „eko” lub „bio” 

oraz unijne logo produkcji ekologicznej („Euroliść”) i numer 

jednostki certyfikującej. Tylko takie oznakowanie produktu  

daje gwarancję jego ekologicznego pochodzenia.

ZASADY ROLNICTWA 

EKOLOGICZNEGO*

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż

 *Rembiałkowska E., 2019, dane niepublikowane.
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Przez ostatnie 15 lat sektor ekologiczny  
w Polsce przechodził dynamiczne przemiany.  
W pierwszej dekadzie po przystąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej rosły zarówno liczba 
producentów ekologicznych, jak i wielkość areału, 
którym dysponowali. Od 2014 r. obserwujemy 
jednak odwrócenie tego trendu.

Rolnictwo  
ekologiczne  
w Polsce  
– sytuacja  
obecna

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż

Rolnictwo ekologiczne w Polsce
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Przystąpienie do Unii Europejskiej stało się impulsem do rozwoju 

całego sektora żywności ekologicznej w Polsce. Wspólna 

polityka rolna UE ułatwiła polskim rolnikom konwersję 

na uprawy ekologiczne. Jak wskazują dane Głównego 

Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

[GIJHARS], w 2004 r. w Polsce działało 3760 producentów 

ekologicznych, których liczba z roku na rok dynamicznie 

wzrastała i w 2013 r. wyniosła 27 093 podmiotów. Przyczyną 

tak dużego zainteresowania konwersją na uprawy ekologiczne 

była możliwość uzyskania dotacji w ramach unijnego Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004–2006 oraz 

2007–2013. W roku 2013 wprowadzono jednak zmiany  

w zasadach przyznawania dotacji w ramach PROW 

2014–2020, m.in. poprzez uzależnienie uzyskania dopłaty 

do upraw paszowych od prowadzenia własnej produkcji 

zwierzęcej. Zdaniem ekspertów to właśnie zmiany  

w przyznawaniu dotacji unijnych wpłynęły na odwrócenie 

dynamiki rozwoju sektora w ostatnich pięciu latach1. Według 

danych GIJHARS od 2014 r., wbrew światowym i europejskim 

tendencjom, w Polsce maleje liczba producentów ekologicznych. 

W 2018 r. na polskim rynku żywności ekologicznej działało 

ich 20 549, czyli o prawie 7 tys. mniej niż w roku 2013.  

W 2018 r. najwięcej podmiotów funkcjonowało  

w województwach: warmińsko-mazurskim (3420),  

podlaskim (3022) i mazowieckim (2648). Łącznie stanowiły one  

44,2% ogólnej liczby producentów ekologicznych w Polsce.

PRODUCENCI EKOLOGICZNI W POLSCE 

W LATACH 2004–2018 

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

 1Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
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 2Salach K., Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2018 r., „Wiedza i Jakość”, nr 2 (55)/2019, wyd. GIJHARS.

LICZBA PRODUCENTÓW EKOLOGICZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
W ZAKRESIE PRZETWÓRSTWA W LATACH 2004–2018 W POLSCE

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

55 99
170 206 236 277 293 270

312
407

484
562

705
793

910

Blisko 98%, czyli zdecydowana większość producentów 

ekologicznych w Polsce, zajmuje się prowadzeniem 

ekologicznych gospodarstw rolnych. Zmniejszenie ogólnej  

liczby producentów w latach 2014–2018 wiąże się zatem  

przede wszystkim ze zmianami w strukturze producentów 

rolnych. W 2018 r. działalność w zakresie ekologicznej uprawy 

roślin i ekologicznego chowu zwierząt prowadziło w Polsce  

19 207 producentów, czyli o 5,2% mniej niż w roku 2017. 

Od 2012 r. rośnie jednak liczba producentów ekologicznych 

zajmujących się przetwórstwem żywności ekologicznej,  

zwanej w przepisach działalnością w zakresie przygotowania.

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE)  

nr 834/2007 „przygotowanie” oznacza czynności konserwowania 

lub przetwarzania produktów rolnictwa ekologicznego,  

włącznie z ubojem i rozbiorem produktów pochodzenia 

zwierzęcego, a także pakowanie, znakowanie lub  

wprowadzanie zmian w oznakowaniu odnoszącym się  

do ekologicznej metody produkcji.

PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI 

EKOLOGICZNEJ2

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GIJHARS.

Ogólna powierzchnia ekologicznych użytków  

rolnych w Polsce wynosiła w 2018 r. 484 676 ha.  

To spadek o 2,1% w stosunku do danych  

z poprzedniego roku.  

W 2018 r. największe areały pod rolnicze uprawy 

ekologiczne znajdowały się w województwach: 

warmińsko-mazurskim (104 573 ha), 

zachodniopomorskim (92 891 ha)  

i podlaskim (51 608 ha).

Powierzchnia upraw

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż

ZACHODNIOPOMORSKIE

92 891 ha

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

104 573 ha

PODLASKIE

51 608 ha
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Tadeusz Szynkiewicz oraz  
Mieczysław Babalski – pionierzy 
rolnictwa ekologicznego z ponad 
30-letnim doświadczeniem – wskazują 
największe wyzwania, z którymi  
mierzą się przetwórcy produktów 
ekologicznych.

Dylematy 
przetwórstwa  
żywności  
ekologicznej  
w Polsce

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Przetwórcy ekologiczni nawiązują współpracę z rolnikami, 

którzy są w stanie dostarczyć surowce odpowiedniej jakości. 

Owocna współpraca pomiędzy tymi dwoma podmiotami opiera 

się na umowach kontraktacji, specjalistycznych szkoleniach 

poszerzających wiedzę rolników, a także pomocy w zaopatrzeniu 

w środki ekologiczne do produkcji.

Ceny wykorzystywanych przy produkcji surowców ekologicznych 

determinują wysokość pozostałych nakładów związanych  

z przetwórstwem. Im wyższa cena surowca, tym mniejszym 

budżetem na marketing i sprzedaż swoich produktów  

dysponują przetwórcy.

Nawiązanie współpracy z przetwórnią oznacza zobowiązanie do 

dostarczania określonej ilości surowców wysokiej jakości. Aby mu 

sprostać, potrzeba wykwalifikowanych pracowników, wiedzy  

z zakresu agrotechniki dotyczącej doboru odmian, odpowiedniej 

jakości nasion, a także warunków do ich uprawy. Wielu rolników 

ekologicznych w Polsce wciąż produkuje na stosunkowo niewielką 

skalę. Obawiając się, że nie będą w stanie sprostać wysokim 

standardom przetwórni, rezygnują z podjęcia współpracy.

Nie wszyscy konsumenci znają oznaczenia żywności  

ekologicznej. Zaufania do certyfikacji brakuje również  

w gronie tych konsumentów, którzy potrafią zidentyfikować 

produkty ekologiczne na sklepowej półce.

WYBÓR TECHNOLOGII GWARANTUJĄCEJ

NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI DLA KONSUMENTA

BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

NA SZEROKIE DZIAŁANIE MARKETINGOWE 

MAŁE ZAINTERESOWANIE ROLNIKÓW

EKOLOGICZNYCH WSPÓŁPRACĄ Z PRZETWÓRNIAMI

NISKA ŚWIADOMOŚĆ KONSUMENTA

Mieczysław Babalski, rozwijając ekologiczną produkcję w swoim 
gospodarstwie, nawiązał współpracę z bankiem genów  
mieszczącym się w Radzikach pod Warszawą. Dzięki temu już  
w latach 90. rozpoczął produkcję ziaren ze starych odmian  
pszenicy typu orkisz, płaskurka i samopsza.

CASE STUDY

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż

Tadeusz Szynkiewicz 
Mieczysław Babalski
Dylematy przetwórstwa żywności  
ekologicznej w Polsce

Ustawa o nasiennictwie zobowiązuje rolników, by używali  

w uprawach nasion kwalifikowanych. Jednak aby nasiona 

kwalifikowane pochodzenia konwencjonalnego mogły obficie 

obradzać w gospodarstwie ekologicznym, potrzebne są trzy lata.  

Dzieje się tak dlatego, że takie nasiona są mniej odporne  

na działanie chorób i szkodników. W rolnictwie konwencjonalnym 

nasiona poddaje się otoczkowaniu, dzięki czemu ich łupina nie 

rozkłada się po dostaniu się do gleby. Nie ulegając rozkładowi 

przez grzyby i bakterie, łupina nie buduje jednak odporności 

rośliny, ponieważ nie jest w stanie przekazać jej informacji o tym, 

jak chronić się przed potencjalnymi chorobami. 

Tymczasem biodegradowalna łupina nasienna działa jak dająca 

odporność siara, wydzielana przez gruczoły mlekowe ssaków. Tak 

więc nasiona kwalifikowane pochodzenia konwencjonalnego nie 

sprawdzają się w uprawach ekologicznych. Istnieją zakłady, które 

produkują ekologiczne nasiona kwalifikowane, korzystają jednak 

przy tym z mateczników poddanych działaniu silnych środków 

chemicznych. Aby nasiona takiej produkcji można było nazwać 

w pełni ekologicznymi, należałoby je wytwarzać w matecznikach 

ekologicznych. Dlatego polscy rolnicy ekologiczni używają głównie 

własnych nasion kwalifikowanych lub wykorzystują nasiona 

sprowadzone z innych krajów (zwłaszcza w przypadku warzyw).

Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego wymaga od rolników 

zwiększonych nakładów finansowych. Aby produkcja surowców 

ekologicznych była opłacalna, ich cena musi być wyższa  

w porównaniu do surowców pochodzenia konwencjonalnego. 

Zakup surowca po wyższej cenie przez przetwórcę automatycznie 

podnosi cenę finalnego produktu bio, co zmniejsza jego 

konkurencyjność w stosunku do produktów konwencjonalnych.

BRAK DOSTĘPNOŚCI KWALIFIKOWANYCH NASION 

EKOLOGICZNYCH NA POLSKIM RYNKU  

WYSOKIE CENY SUROWCA EKOLOGICZNEGO 

DLA PRZETWÓRSTWA 
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Pozostałymi elementami kluczowymi  
dla rozwoju przetwórstwa żywności ekologicznej w Polsce są:

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż

WYSOKA CENA NOWYCH 

MASZYN, UŻYWANYCH 

W ZAKŁADACH 

PRZETWÓRSTWA

BRAK PREFERENCYJNYCH 

KREDYTÓW NA ROZWÓJ 

ZAKŁADÓW 

PRZETWÓRSTWA

DOBÓR ROLNIKÓW 

DO WSPÓŁPRACY 

Z PRZETWÓRNIĄ 

EKOLOGICZNĄ

BRAK PRZETWORÓW 

EKOLOGICZNYCH 

W OFERCIE RYNKU 

HORECA ORAZ 

W STOŁÓWKACH 

SZKOLNYCH
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O przepisach dotyczących certyfikacji 
produktów ekologicznych, możliwych  
do stosowania nawozach i środkach 
ochrony roślin opowiedziała  
Dorota Metera, Prezes Zarządu 
BIOEKSPERT Sp. z o.o. – jednostki 
certyfikującej w rolnictwie  
ekologicznym.  

Proces  
certyfikacji 
ekologicznej  
w Polsce

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Przed zgłoszeniem produktu do certyfikacji ekologicznej 

producenci i firmy handlowe powinni zapoznać się  

z następującymi rozporządzeniami:

• ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007  

z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji  

ekologicznej i znakowania produktów  ekologicznych  

i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91,

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008  

z dnia 5 września 2008 r., ustanawiające szczegółowe  

zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 

w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 

ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, 

znakowania i kontroli.

Dla firm importowych istotne będzie także ROZPORZĄDZENIE 

KOMISJI (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r., 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących 

przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE  

W UNII EUROPEJSKIEJ 

Rolnictwo ekologiczne w Polsce Jak zacząć?
UBIEGANIE SIĘ 
O CERTYFIKAT 
PRODUKCJI 
EKOLOGICZNEJ 
ROZPOCZYNA SIĘ 
OD WYPEŁNIENIA 
ZGŁOSZENIA POD-
JĘCIA DZIAŁALNO-
ŚCI W ROLNICTWIE 
EKOLOGICZNYM
I WYSŁANIA GO  
DO JEDNOSTKI  
CERTYFIKUJĄCEJ

Druk zgłoszenia jest dostępny na stronach  

Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej  

Artykułów Rolno-Spożywczych oraz każdej  

spośród 12 jednostek certyfikujących. 

CERTYFIKACJA I PRZESTAWIANIE METODY  

PRODUKCJI NA EKOLOGICZNĄ  

TO DŁUGOTRWAŁY PROCES. DLATEGO  

TAK ISTOTNY JEST TERMIN  ZGŁOSZENIA.

Co należy zgłosić:

RODZAJ PRODUKCJI 

RODZAJ OBIEKTU 

NUMERY DZIAŁEK

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Trzeba pamiętać, że certyfikacja i przestawianie metody 

produkcji na ekologiczną dla upraw jednorocznych wynoszą  

co najmniej dwa lata przed siewem lub sadzeniem roślin,  

których produkty mają być uznane za ekologiczne, natomiast  

dla upraw wieloletnich – są to trzy lata przed zbiorem. 

Najlepiej zatem złożyć zgłoszenie na początku roku 

kalendarzowego. Jeśli bowiem rolnik zgłosi się do jednostki 

certyfikującej w czerwcu, uzyskanie certyfikatu na rośliny 

jednoroczne będzie możliwe dopiero po upływie dwóch lat 

przed siewem, czyli w tym przypadku – trzech lat. Skrócenie 

tego okresu jest możliwe za zgodą WIJHARS, gdy na działkach 

rolnych nie stosowano niedozwolonych nawozów i środków 

ochrony roślin przez co najmniej trzy lata.

Wniosek potwierdzony przez jednostkę certyfikującą  

składa się do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości  

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Właściwie wypełnione dokumenty powinny 

zawierać przede wszystkim opis gospodarstwa 

lub przedsiębiorstwa (na drukach jednostek certyfikujących), 

a także opis kroków podejmowanych w celu ograniczenia 

zagrożenia zanieczyszczenia niedozwolonymi substancjami.  

Oznacza to, że należy zabezpieczyć uprawy przed  

zanieczyszczeniem środkami ochrony roślin używanymi  

na sąsiednich działkach i stosować wyłącznie środki  

i nawozy dopuszczone w rolnictwie ekologicznym.

Trzeba również przedsięwziąć środki mające na celu 

zachowanie czystości w miejscach składowania, 

przetwarzania oraz pakowania produktów przeznaczonych 

do obrotu i przestrzegać procedur na każdym etapie 

produkcji ekologicznej.

Proces certyfikacji ekologicznej  
w Polsce

Dorota Metera
PROCES 

CERTYFIKACJI

Z POCZĄTKIEM 
2021 R.
WEJDĄ W ŻYCIE  
NOWE UNIJNE  
PRZEPISY OBEJMUJĄCE 
CAŁY SEKTOR  
ROLNICTWA  
EKOLOGICZNEGO 

FORMALNOŚCI

W PRZYPADKU  
WYKRYCIA  
NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
PODCZAS KONTROLI  
JEDNOSTKA  
CERTYFIKUJĄCA  
MA OBOWIĄZEK  
SKORZYSTANIA  
Z KATALOGU SANKCJI. 
W PRZYPADKU  
NARUSZENIA –  
ZASTOSOWANIA  
ŚRODKÓW  
NIEDOZWOLONYCH – 
CERTYFIKAT NA DANY  
PRODUKT MOŻE  
ZOSTAĆ COFNIĘTY.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Poddanie się corocznym kontrolom jest warunkiem 

ubiegania się o uzyskanie certyfikatu rolnictwa 

ekologicznego. Sprawdzani są wszyscy producenci.  

Dodatkowo odbywają się kontrole niezapowiedziane,  

które dotyczą co najmniej 10% liczby producentów.  

Kontrola obejmuje: działki, dokumentację, produkty, 

oznakowanie, a także: łąki, pastwiska, obory, wybiegi  

dla zwierząt oraz przechowywania nawozów. 

Pobierane próbki są badane w laboratoriach wskazanych  

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Po zakończeniu kontroli zostaje sporządzony protokół.  

Rolnicy muszą prowadzić rejestry stosowanych nawozów, 

środków ochrony roślin oraz wszystkich zabiegów.

Certyfikaty wydawane są po kontroli producenta. 

Rolnik otrzymuje certyfikat na produkty w okresie konwersji po 

upływie 12 miesięcy od zgłoszenia się do jednostki certyfikującej. 

Produkty takie mogą być znakowane z odniesieniem do 

rolnictwa ekologicznego, tylko jeżeli są jednoskładnikowe.

Dopiero w trzecim roku konwersji rolnik otrzymuje  

certyfikat na produkty ekologiczne (w przypadku roślin 

wieloletnich – w czwartym roku). Przetwórcy lub firmy 

handlowe są w korzystniejszej sytuacji, gdyż jeśli dostawcy 

wszystkich surowców, składników i substancji dodatkowych 

mają certyfikaty, mogą oni otrzymać certyfikat już po 

pierwszej kontroli. Certyfikaty dostawców należy zawsze 

sprawdzać – jest to obowiązek przetwórców, handlowców,  

a także rolników.

W rolnictwie ekologicznym stosowane są nawozy  

naturalne, biologiczne, gospodarskie i mineralne.  

Na liście Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

w Puławach znajduje się ponad 480 nawozów i środków 

poprawiających jakość gleby oraz 18 innych środków  

naturalnych (ich bazę stanowią krzem, gnojówki oraz  

wyciągi z roślin – cebuli i czosnku). 

KONTROLE W GOSPODARSTWACH PRZEPROWADZANE

PRZEZ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE

ETAPY PROCESU 

CERTYFIKACJI

STOSOWANIE NAWOZÓW 

W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

BIOEKSPERT to jednostka 
certyfikująca, akredytowana  
w Polskim Centrum Akredytacji 
oraz posiadająca upoważnienie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi do działania jako  
jednostka certyfikująca  
w rolnictwie ekologicznym  
w zakresie: ekologicznej  
uprawy roślin i utrzymania 
zwierząt, produktów 
przetworzonych (przetwórstwo 
produktów ekologicznych 
oraz produkcja pasz i drożdży), 
wprowadzania na rynek 
produktów ekologicznych, 
także importowanych  
z państw trzecich, oraz zbioru 
ze stanu naturalnego – w tym 
do wydawania i wycofywania 
certyfikatów w rolnictwie 
ekologicznym.

JEDNOSTKA

CERTYFIKUJĄCA

BIOEKSPERT 

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż

ŚRODKÓW  
OCHRONY ROŚLIN

96 
JEST W POLSCE  
DOPUSZCZONYCH  
DO STOSOWANIA  
W ROLNICTWIE  
EKOLOGICZNYM
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Case study na przykładzie  
Farmy Świętokrzyskiej,  
największego gospodarstwa  
ekologicznego w Polsce.

Prowadzenie  
i rozwój  
gospodarstwa  
ekologicznego  
w Polsce
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Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Są to wartości obecne na co dzień w działalności firmy.  

Jako gospodarstwo ekologiczne Farma Świętokrzyska  

w 100% wykorzystuje zasoby naturalne, starannie 

przygotowując glebę pod produkcję. Firma stosuje  

także zabiegi uprawowe oraz nawożenie, dzięki czemu  

zapewnia warzywom i owocom optymalne warunki wzrostu. 

Inwestycja w glebę ma znaczenie nie tylko dla jakości  

finalnego produktu – wpływa także na wysokość kosztów 

powiązanych z efektywnością samej produkcji.

Farma Świętokrzyska stosuje siedmioletnią przerwę  

w uprawie gatunku na danym polu, co umożliwia ograniczenie 

występowania agrofagów. W plonie głównym znajduje się 

lucerna, która dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu 

oddziałuje na poprawę żyzności i struktury gleby. Po zebraniu 

warzyw i owoców wysiewa się żyto, facelię i wykę. Istotne 

w działalności Farmy Świętokrzyskiej są rozwiązania, które 

pozwalają uzyskiwać plon nawet trzykrotnie w trakcie 

jednego sezonu wegetacyjnego. Przykładowo na danym polu 

w kwietniu sadzi się buraki, które są zbierane pod koniec 

maja, następnie zasiewa się rzodkiewki, zbierane po  

27 dniach, a na końcu zakładana jest plantacja cukinii.  

Taka intensywna uprawa stanowi wyzwanie dla gleby,  

jednak jest ona możliwa przy właściwej inwestycji  

w nawożenie i nawadnianie.

Kalendarz księżycowy odgrywa istotną rolę w zasiewach  

i zakładaniu poszczególnych plantacji. Jest to szczególnie  

dobrze widoczne na przykładzie zbiorów cukinii – przy pełni  

plon potrafi obejmować 2 t warzyw z jednego hektara,  

podczas gdy w nowiu będzie to jedynie 200 kg.  

Generalna prawidłowość jest taka, że jeśli księżyca przybywa,  

to i zbiór w tym czasie będzie większy z uwagi na większe 

natężenie światła księżyca, które ma wpływ na uprawy. 

SZACUNEK I ODDANIE ZIEMI 

Priorytety prowadzenia  
gospodarstwa ekologicznego

PŁODOZMIAN

HARMONIZACJA 

Z KALENDARZEM KSIĘŻYCOWYM

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż



Raport

26

Ziemia, na której wzrastają uprawy Farmy Świętokrzyskiej, 

przynajmniej dwukrotnie w trakcie sezonu wegetacyjnego  

jest poddawana badaniom. Ich celem są ocena zawartości 

składników pokarmowych oraz określenie potencjału 

produkcyjnego gleby. Oznaczane są m.in. poziom 

mikroskładników, zawartość wapnia, próchnicy,  

a także pH gleby. Badania służą wczesnej diagnozie 

potencjalnych zagrożeń dla uprawy oraz wykryciu  

niedoborów w glebie – w myśl zasady, że lepiej  

zapobiegać niż leczyć.

Systematyczna obserwacja roślin przy wykorzystaniu 

specjalistycznych stacji diagnozujących pozwala  

zapewniać ochronę biologiczną o charakterze 

profilaktycznym. Dzięki informacjom o potencjalnym 

wystąpieniu choroby lub szkodnika rolnik ma szansę 

zareagować już na etapie infekcji. 

W przypadku dopuszczenia do etapu inkubacji choroby 

na obszarze uprawy trudności w jej zwalczaniu występują 

nawet w gospodarstwach konwencjonalnych.

Wszystkie uprawiane rośliny stale podlegają procesowi 

nawadniania. Do podlewania większości upraw służy 

deszczownia, a ich część nawadnia się kropelkowo.

Działalność Farmy Świętokrzyskiej jest zorganizowana  

w taki sposób, aby zapewnić ciągłość produkcji.  

Nie chodzi tu jedynie o korzyści finansowe wynikające  

ze stałej dostępności produktów do zbytu. 

Ciągłość produkcji ma znaczenie także dla zatrudnianych 

pracowników – ponieważ uprawy poszczególnych gatunków 

odbywają się w innym czasie, zakładanie plantacji planuje się tak, 

aby nie powodować przestojów w pracy ludzi,  

którzy oczekują zatrudnienia o charakterze stałym,  

a nie sezonowym.

OBSERWACJA GLEBY

OBSERWACJA ROŚLIN

NAWADNIANIE

CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Pomocą w zwalczaniu pojawiających się chwastów  

i szkodników jest także mechanizacja, czyli zakup 

specjalistycznych maszyn, np. Bio Killer. W gospodarstwie 

ekologicznym stosuje się wypalacze płomieniowe,  

a także brony chwastowniki używane w pierwszej fazie  

wzrostu roślin. Te niedrogie i proste w konstrukcji urządzenia 

znacząco obniżają koszty odchwaszczania plantacji.

Wybór odpowiedniego formatu logistycznego zależy  

od modelu produkcji, jaki przyjmuje gospodarstwo. 

Farma Świętokrzyska przyjęła model  

budowania przedsiębiorstwa ekologicznego,  

które oprócz szerokiego spektrum upraw  

obejmującego ponad 30 różnych gatunków  

zajmuje się także konfekcjonowaniem 

oraz przetwórstwem na dużą skalę.  

Dzięki kilkunastoletniej intensywnej działalności Farma 

Świętokrzyska zorganizowała sieć dystrybucji na skalę 

ogólnopolską, która umożliwia amortyzację kosztów  

oraz rozwój samej firmy. 

Farma Świętokrzyska dysponuje obecnie 15 samochodami 

chłodniczymi, które jeżdżąc codziennie po całej Polsce,  

wyrabiają średnio 250 tys. km rocznie.

 

Dzięki działalności Carrefour Polska w obszarze  

promocji żywności ekologicznej Farma Świętokrzyska 

zaobserwowała dwukrotny wzrost sprzedaży  

swoich produktów w tej sieci w ciągu jednego roku.

INWESTYCJE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT

Zbyt, transport 
i logistyka

SAMOCHODÓW 
CHŁODNICZYCH   

15 
ZNAJDUJE SIĘ  
OBECNIE NA  
WYPOSAŻENIU  
FARMY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Farma Świętokrzyska 
wczoraj i dziś

PRACOWNIKÓW  
160  
DBA O UPRAWY  
I PRODUKTY FARMY 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

HA  
348 
TO CAŁKOWITA  
POWIERZCHNIA,  
NA KTÓREJ  
GOSPODARUJE  
FARMA  
ŚWIĘTOKRZYSKA

PRZETWORÓW   
60   
SKŁADA SIĘ NA OFERTĘ  
PRZETWÓRNI FARMY 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż

Farma Świętokrzyska powstała w 2002 r. na ośmiohektarowym  

polu oddziedziczonym po dziadku przez obecnego prezesa 

firmy – Łukasza Gębkę. Zainteresowanie ekologicznym 

sposobem produkcji pojawiło się wraz z okazją zbytu  

żywności ekologicznej.  

Farma Świętokrzyska nawiązała współpracę  

z dystrybutorem, pod okiem którego rozpoczął się proces 

przestawiania produkcji z konwencjonalnej na ekologiczną,  

a gospodarstwo poddało się certyfikacji. Farma Świętokrzyska 

zdobywała specjalistyczną wiedzę i doświadczenie podczas 

pierwszych ekologicznych upraw dyni i cukinii. 

W 2012 r. gospodarstwo rozpoczęło konfekcjonowanie 

warzyw na większą skalę. W tym samym czasie wystartowała 

także sprzedaż bezpośrednia poprzez własny sklep internetowy. 

Istotnym krokiem w rozwoju Farmy Świętokrzyskiej było 

otwarcie własnej przetwórni w roku 2014. Zaczęły wówczas 

powstawać unikatowe produkty bio, sprzedawane pod marką 

własną: dania gotowe, kiszonki, marynaty, konfitury, smarowidła, 

musy, sosy, produkty dla dzieci. Własna przetwórnia to duża 

wartość dodana dla firmy, zwłaszcza z punktu widzenia 

marketingowego – dzięki przetwórstwu produkty marki Farma 

Świętokrzyska żyją w świadomości konsumentów także poza 

sezonem na świeże owoce i warzywa.

Farma Świętokrzyska to największa w Polsce firma 

produkująca wyłącznie żywność bio. 

Zatrudnia ok. 160 pracowników i gospodaruje  

na powierzchni 348 ha. 140 ha to grunty własne, pozostałe  

208 ha to grunty dzierżawione i wynajmowane. Na 4 ha 

odbywają się uprawy tunelowe – głównie młodych pomidorów, 

papryki i innych nowalijek. We własnej przetwórni Farma  

Świętokrzyska wytwarza obecnie ponad 60 przetworów  

z różnorodnych warzyw.

WCZORAJ

DZIŚ

PONAD
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Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż

Farma Świętokrzyska jako jedno z nielicznych polskich

gospodarstw ekologicznych może poszczycić się 

certyfikatem GlobalG.A.P., będącym powszechnie 

akceptowanym znakiem dobrej praktyki rolniczej, 

zapewniającym bezpieczeństwo żywności. 

Posiadanie certyfikatu GlobalG.A.P. jest kluczowe  

dla producentów chcących sprzedawać swoje produkty  

do dużych sieci handlowych – to warunek konieczny 

przy podjęciu tego rodzaju współpracy. Ponadto Farma 

Świętokrzyska ma dobrze funkcjonujący system  

bezpieczeństwa żywności oparty na zasadach ISO 22000,  

który jest odpowiedzialny za spinanie proceduralne  

wszystkich etapów produkcji – od pola producenta  

aż po talerz konsumenta.
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Rolnictwo  
i żywność  
ekologiczna  
we Francji

Dowiedz się:

•  Po jakie produkty ekologiczne  
najchętniej sięgają Francuzi

•  Skąd bierze się dynamiczny  
wzrost produkcji i rynku żywności  
ekologicznej we Francji

•  Czym jest Agence Bio i jaka jest jej rola  
w kształtowaniu sektora żywności  
bio we Francji

O francuskim rynku  
żywności ekologicznej  
oraz o planach rozwoju  
sektora żywności bio we Francji 
opowiedział Florent Guhl,  
Dyrektor Agence BIO  
– francuskiej Agencji  
ds. Rozwoju i Promocji  
Rolnictwa Ekologicznego.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Liczba rolników realizujących produkcję bio we Francji  

jest obecnie bardzo wysoka. 10% wszystkich rolników 

prowadzi produkcję ekologiczną. Tylko w 2018 r. ich liczba 

wzrosła o 13%.

Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy z 41 600 francuskich 

gospodarstw rolnych wytwarzających żywność ekologiczną 

prowadzą produkcję bio w 100%. ⅓ z nich produkuje żywność 

bio tylko częściowo, stopniowo zmierzając w kierunku 

gospodarstw w pełni ekologicznych.  

Taka transformacja – od zwykłej produkcji żywności  

do produkcji całkowicie bio – trwa od dwóch do trzech lat.  

W 2018 r. 16 650 małych i średnich przedsiębiorstw zajmowało 

się we Francji przetwórstwem produktów ekologicznych, które 

trafiały następnie do francuskich sklepów lub w niektórych 

przypadkach także na eksport. W tej kategorii w 2018 r. nastąpił 

12-procentowy wzrost, trzeba jednak pamiętać, że podobnie 

jak w przypadku rolników, nie wszyscy przetwórcy zajmowali się 

wyłącznie produkcją żywności bio.

W 2018 r. spektakularnie, bo aż o 41%, wzrosła we Francji 

liczba dystrybutorów certyfikowanych w zakresie rolnictwa 

biologicznego. Pojawiło się także ponad 300 nowych sklepów 

oferujących wyłącznie produkty ekologiczne. Rok wcześniej 

było ich 240. Ponadto coraz więcej sklepów spożywczych ma 

dział produktów bio.

PRODUKCJA

PRZETWÓRSTWO 

DYSTRYBUCJA  

FRANCJA MA NAJWIĘKSZE  
W EUROPIE UŻYTKI ROLNE.  
W OSTATNICH TRZECH–CZTERECH 
LATACH OBSERWUJEMY 
SYSTEMATYCZNY WZROST  
AREAŁÓW POD UPRAWĘ BIO.  
W 2018 R. ZAJMOWAŁY ONE JUŻ  
2 MLN HA (WZROST O 17% 
W STOSUNKU DO ROKU 2017).

HEKTARÓW  
2 mln 
PRZEZNACZONO  
POD UPRAWĘ  
EKOLOGICZNĄ 
WE FRANCJI  
W 2018 R.

FIRM  
16 650 
PRZETWARZAJĄCYCH 
PRODUKTY  
EKOLOGICZNE 
ODNOTOWANO  
WE FRANCJI  
W 2018 R.

PUNKTÓW 
SPRZEDAŻY  
PRODUKTÓW  
EKOLOGICZNYCH
BYŁO WE FRANCJI  
W 2018 R.

7114 

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Wzmożenie produkcji ekologicznej we Francji trwa od ok. pięciu 

lat. Przez ten czas sukcesywnie wzrastał też krajowy rynek 

żywności ekologicznej.

DWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI INTENSYWNEGO 

ROZWOJU SEKTORA BIO WE FRANCJI:

1. WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 

Współpraca pomiędzy rolnikami, konsumentami oraz władzami 

publicznymi na różnych szczeblach –  na poziomie nie tylko 

ogólnopaństwowym, lecz także regionalnym czy gminnym. 

Jednym z jej celów jest rozwijanie gastronomii bio w dużych 

placówkach, zwłaszcza w stołówkach szkolnych.

W październiku 2018 r. francuski parlament przyjął 

ustawę, dzięki której od 1 stycznia 2022 r. 20% produktów 

podawanych w szkolnych stołówkach, szpitalach i domach 

opieki będzie ekologicznych.

2. DUŻY RYNEK KRAJOWY

Tylko w 2018 r. francuski rynek żywności ekologicznej wzrósł 

o 17%. Jego wartość przekroczyła 9,7 mld euro, co stanowi  

ok. 5% konsumpcji spożywczej Francuzów. Spożycie  

żywności ekologicznej jest warte w przeliczeniu ok.140 euro 

na osobę rocznie. Pod tym względem Francja plasuje się 

pomiędzy Niemcami a Danią. Sporo jest jeszcze w tym obszarze 

do zrobienia – będziemy to rozwijać pod warunkiem, że 

zaproponujemy francuskim konsumentom lokalne produkty 

wysokiej jakości.

To oczywiście nie zawsze jest możliwe, bo produkty egzotyczne, 

takie jak banany czy kawa, muszą być importowane. W istocie 

połowa importowanej przez Francję żywności ekologicznej 

pochodzi z krajów dalekich, spoza Europy – są to głównie owoce, 

kawa, herbata, cukier i czekolada.

Jeśli chodzi o żywność produkowaną w naszej szerokości 

geograficznej, Francuzi zdecydowanie opowiadają się za tym,  

co rodzime – 69% wszystkich produktów bio skonsumowanych  

w 2018 r. pochodziło z Francji. Mowa o produktach niemal 

w 100% francuskich, takich jak wino czy inne napoje alkoholowe, 

jaja, mleko i mięso (oprócz wieprzowiny).

WZROST PRODUKCJI ŻYWNOŚCI 

EKOLOGICZNEJ I RYNKU

CHCEMY JEŚĆ PRODUKTY BIO, 
KTÓRE NIE PRZEJECHAŁY 
WIELU KILOMETRÓW, 
PODRÓŻUJĄC DO NAS 
Z DRUGIEGO KRAŃCA ŚWIATA. 
WE FRANCJI CHCEMY 
KUPOWAĆ NASZĄ 
RODZIMĄ ŻYWNOŚĆ 
EKOLOGICZNĄ 

EURO ROCZNIE 
WYNOSI WE FRANCJI 
ŚREDNIA WARTOŚĆ 
SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI 
EKOLOGICZNEJ  
NA MIESZKAŃCA

140 

MLD EURO
WYNIOSŁA  
WARTOŚĆ RYNKU 
ŻYWNOŚCI  
EKOLOGICZNEJ 
WE FRANCJI  
W 2018 R.

9,7  

Rolnictwo i żywność ekologiczna  
we Francji

Florent Guhl

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Natomiast w kategoriach produktów zbożowych oraz warzyw 

i owoców notujemy już duży udział importu. Wynika to z faktu, 

że na naszych półkach sklepowych można spotkać produkty 

niesezonowe, jak pomidory w styczniu – oczywiście są one 

importowane. Sporo pracy wkłada się obecnie we Francji 

w rozwój rodzimej produkcji, zwłaszcza produktów zbożowych 

i sezonowych, abyśmy mogli zmniejszyć udział importu w tych 

kategoriach. Zachęcamy Francuzów np. do tego, by czekali 

na francuskie pomidory do maja, a zimą jedli inne dostępne 

krajowe warzywa.

Bioprodukty najchętniej kupowane 
we Francji w 2018 r.

NA DRUGIM MIEJSCU PLASUJE SIĘ 
PODSTAWOWA  KATEGORIA  PRODUKTÓW 
BIO, CZYLI ŚWIEŻE OWOCE I WARZYWA 

NA TRZECIM MIEJSCU 
ZNALAZŁ SIĘ NABIAŁ

Ten sektor w 2018 roku był trzecim pod względem liczby 
nowych rolników podejmujących produkcję bio. Konsumen-
ci, którzy zaczynają przygodę z produktami ekologicznymi, 
często sięgają w pierwszej kolejności po świeże owoce i wa-
rzywa, zauważając ich dobrą jakość i wpływ na zdrowie.

30% jaj sprzedawanych obecnie we Francji to jaja ekologicz-
ne. Dla wielu konsumentów to już odruch – jeśli kupują jajka, 
to przede wszystkim chcą, aby były bio; dopiero później 
sprawdzają ich markę i producenta. Na półkach sklepowych 
pojawiły się także ekologiczne mleko w butelkach oraz sery 
– to we Francji nowość, zjawisko sprzed kilku ostatnich lat. 

NA PIERWSZYM MIEJSCU 
ZNALAZŁY SIĘ RÓŻNEGO 
RODZAJU PRZEKĄSKI

Słone i słodkie ciastka, pizza, 
piwo. Wcześniej te produkty 
nie były wybierane przez 
konsumentów żywności 
bio. Ważną rolę odegrały tu 
jednak mistrzostwa świata 
w piłce nożnej, które odbyły 
się w 2018 r. – sprzedało się 
wówczas bardzo dużo ekolo-
gicznej pizzy i piwa. Istnieją 
więc kategorie produktów, 
które konsumenci odkrywają 
na nowo w wersji bio.

CZWARTE MIEJSCE ZAJMUJĄ 
NAPOJE ALKOHOLOWE

W zestawieniu najchętniej kupowanych produktów ekolo-
gicznych we Francji to również nowość, ponieważ dawniej 
wino bio było postrzegane jako produkt gorszej jakości, 
zwłaszcza jeśli chodzi o smak. Dziś jest już inaczej – od kilku 
lat uznanie we Francji zyskują wino, piwo i inne ekologiczne 
napoje alkoholowe. 

PRODUKTÓW
EKOLOGICZNYCH 
SPOŻYWANYCH 
PRZEZ FRANCUZÓW 
POCHODZI  
Z FRANCJI

69%

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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1. SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE – prawie połowa 

produktów bio we Francji jest sprzedawana przez wielkie  

sieci handlowe. 

2. SKLEPY EKOLOGICZNE – czyli sklepy oferujące wyłącznie 

produkty bio. Wzrost w tej kategorii wyniósł ok. 8%  

– w ciągu jednego roku otwarto ponad 300 nowych sklepów 

ekologicznych.

3. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA – to najciekawsza z kategorii.  

Okazuje się, że konsumenci i producenci lubią się spotykać. 

4. RZEMIEŚLNICY, HANDLARZE, RESTAURACJE – należą tu 

przede wszystkim lokalni rzeźnicy, piekarze, sprzedawcy 

nowalijek czy sera. Rolnicy odgrywają bardzo ważną rolę 

w budowie sektora żywności ekologicznej, ale trzeba pamiętać 

także o rzemieślnikach wytwarzających produkty, które 

ostatecznie trafiają na nasze talerze. Być może rosnący  

popyt na produkty bio umożliwi konsumentom nawiązanie  

relacji z przedstawicielami tych bardzo ważnych, a nieco 

zapomnianych zawodów.

FORMY DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW 

EKOLOGICZNYCH WE FRANCJI W 2018 R.:

49% 
 SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE 

5% 
RZEMIEŚLNICY, HANDEL  

TRADYCYJNY, RESTAURACJE

34% 
SKLEPY EKOLOGICZNE

12% 
SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

Rolnictwo i żywność ekologiczna  
we Francji

Florent Guhl

Formy dystrybucji produktów ekologicznych

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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SPOTKANIE KONSUMENTA

 Z PRODUCENTEM TO PRZYSZŁOŚĆ

JAK WYGLĄDA SPRZEDAŻ 
LOKALNYCH PRODUKTÓW 
EKOLOGICZNYCH W POLSCE? 
SPRAWDŹ NA STR. 9 

Istnieją produkty, których najwięcej sprzedaje się bezpośrednio 

od producentów. Francuzi kupują w ten sposób przede 

wszystkim wino. Internet i sieci społecznościowe dają nowe 

możliwości nawiązywania relacji pomiędzy konsumentami, 

będącymi coraz częściej mieszkańcami dużych miast, 

a producentami, którzy funkcjonują na obszarach wiejskich. 

Widać wyraźnie, że wśród konsumentów rośnie popyt na 

utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z producentami. 

Konsumpcja bio oznacza zainteresowanie tym, kto 

wytworzył produkt, który będziemy jedli.

W 2017 r. Francja zajmowała trzecie miejsce w Unii Europejskiej 

pod względem zarówno powierzchni ziemi uprawianej 

ekologicznie, jak i liczby gospodarstw produkujących  

żywność bio.

KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ, KTÓRE PRZEZNACZYŁY W 2017 R. 
NAJWIĘKSZE AREAŁY POD UPRAWY EKOLOGICZNE

ROLNICTWO I ŻYWNOŚĆ 

EKOLOGICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ

FRANCJA

HISZPANIA WŁOCHY

NIEMCY

1,7 mln
ha

2,1 mln
ha

1,9 mln
ha

1,3 mln
ha

3

1 2

4

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Krajami, w których przeznaczono największe areały pod uprawy 

ekologiczne w Unii Europejskiej, były wówczas: Hiszpania  

(2,1 mln ha), Włochy (1,9 mln ha), Francja (1,7 mln ha) 

i Niemcy (1,3 mln ha). Sumarycznie w 2017 r. powierzchnie 

upraw bio w Unii Europejskiej wzrosły o 5,9% względem roku 

poprzedniego, przekraczając 12,8 mln hektarów. W 2017 r. 

zwiększyła się także liczba gospodarstw ekologicznych – ponad 

310 tys. rolników w całej Unii Europejskiej podjęło produkcję bio. 

To wzrost o 6,1% względem roku 2016. Pierwsze miejsce w tym 

zestawieniu zajęły Włochy (66 788 gospodarstw),  

drugie Hiszpania (37 712 gospodarstw), a trzecie Francja  

(36 212 gospodarstw).

Największy rynek żywności ekologicznej na świecie znajduje 

się w Stanach Zjednoczonych, a w Europie – w Niemczech. Na 

europejskim podium znalazły się również Francja i Włochy. Dane 

na infografice pokazują wartość rynków bio w poszczególnych 

krajach w 2017 r. Z każdym rokiem obserwujemy tendencję 

wzrostową – tylko w Niemczech w 2018 r. rynek zwiększył się  

o 0,6 mld euro (do 10,9 mld euro), a we Francji o 1,4 mld euro  

(do 9,7 mld euro).

ROLNIKÓW 
W CAŁEJ UNII  
EUROPEJSKIEJ  
PODJĘŁO  
PRODUKCJĘ BIO 
W 2017 R.

310 tys.

8,3 MLD 
EURO

FRANCJA

3,6 MLD 
EURO

WŁOCHY

10,3 MLD 
EURO

NIEMCY

Rolnictwo i żywność ekologiczna  
we Francji

Florent Guhl

Trzy największe rynki bio  
w Europie w 2017 r.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż

PONAD

2 3
1
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O roli instytucji odpowiedzialnej za rozwój sektora 

żywności ekologicznej we Francji opowiada jej dyrektor 

i autor niniejszej prezentacji – Florent Guhl.

Agence Bio powstała w 2001 r. To instytucja odgrywająca 

role informacyjną i integracyjną – zgłaszają się do niej przede 

wszystkim podmioty chcące podjąć działalność w zakresie 

rolnictwa ekologicznego. 

Na stałe agencja współpracuje z sześcioma partnerami: 

Ministerstwem Rolnictwa i Żywienia, Ministerstwem 

Transformacji Ekologicznej oraz czterema branżowymi 

organizacjami reprezentującymi świat rolnictwa bio: FNAB, 

Synabio, Coop de France oraz Agricultures & Territoires.

Najważniejszym zadaniem Agence Bio jest budowanie synergii 

i koordynowanie wspólnych działań wszystkich podmiotów 

zaangażowanych w produkcję żywności ekologicznej we Francji.

W tym celu Agence Bio rozwija trzy praktyczne sfery:

1. DANE STATYSTYCZNE   

Agencja zbiera i analizuje dane dotyczące rozwoju francuskiego 

i ogólnoeuropejskiego rynków produktów ekologicznych. 

Konsumenci chcą znać informacje na ten temat.

2. INFORMACJA I EDUKACJA    

Agencja zajmuje się działaniami dydaktycznymi, a także 

promocją rolnictwa ekologicznego we Francji. Istnieje 

konieczność informowania obywateli i konsumentów o tym, 

czym są współczesne rolnictwo ekologiczne i jego produkty.

3. BUDOWANIE BRANŻY   

Ministerstwo Rolnictwa i Żywności co roku przekazuje Agence 

Bio znaczną kwotę 8 mln euro, aby wspomagać realizację 

projektu rozwoju sektora żywności ekologicznej we Francji. 

Wspieramy produkcję, magazynowanie i przetwórstwo 

produktów ekologicznych, tak aby konsument miał dostęp 

do produktów bio na każdym etapie ich drogi z pola na talerz. 

Jest naszym celem, aby były to produkty w 100% ekologiczne, 

w 100% francuskie, które powstają z poszanowaniem 

człowieka i przyrody.

CZYM JEST AGENCE BIO?

DZIAŁALNOŚĆ AGENCE BIO

EURO ROCZNIE 
MINISTERSTWO  
ROLNICTWA  
I ŻYWNOŚCI  
PRZEKAZUJE  
AGENCE BIO

8 mln 

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Dowiedz się:

•  Na czym opiera się rolnictwo  
ekologiczne we Włoszech

•  Jaką rolę odgrywają detaliści, tacy 
jak sklepy wielkopowierzchniowe

•  Jaki jest jeden z głównych  
alternatywnych kanałów  
dystrybucji żywności ekologicznej

O rolnictwie ekologicznym,  
jego trendach i wyzwaniach 
opowiedział Flavio Paoletti,  
starszy naukowiec w Centrum  
Badań Żywności i Żywienia  
Rady ds. Badań i Ekonomii  
Rolnictwa – CREA – 
w Rzymie (Włochy)

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż

Rolnictwo  
ekologiczne  
we Włoszech  
– trendy  
i wyzwania
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OKOŁO  

AREAŁU
50%
UPRAW EKOLOGICZNYCH  
STANOWIĄ PASTWISKA  
I ŁĄKI, BĘDĄCE ŹRÓDŁEM  
PASZ ZIELONYCH

UPRAWY EKOLOGICZNE 

WE WŁOSZECH

W latach 2010–2017 we Włoszech wzrósł areał  

upraw ekologicznych i w 2017 r. osiągnął 1,9 mln ha. 

Uplasowało to Włochy w pierwszej dziesiątce państw 

posiadających największy areał upraw ekologicznych  

na świecie.

We Włoszech rolnictwo ekologiczne opiera się głównie na 

uprawie: zbóż, oliwek, pasz zielonych, winorośli i warzyw.

Ponad 78 tys. podmiotów gospodarczych było 

zarejestrowanych w 2017 r. jako certyfikowani  

producenci żywności. Byli to głównie rolnicy. 

W celu ułatwienia konwersji na szeroko rozumiane  

rolnictwo ekologiczne potrzebne jest zaangażowanie władz. 

Należałoby bowiem przeorganizować produkcję całego 

sektora, tak aby produkty bio były bardziej dostępne 

dla konsumenta. Spożycie produktów ekologicznych 

we Włoszech cały czas rośnie, choć w ostatnich dwóch, 

trzech latach obserwuje się mniejszy przyrost procentowy. 

Najprawdopodobniej ma na to wpływ konkurencja w postaci 

innych systemów żywności – np. żywność biodynamiczna 

czy wzrastająca popularność tzw. żywności zintegrowanej 

i zrównoważonej.

KONKURENCJĄ 
DLA PRODUKTÓW 
EKOLOGICZNYCH SĄ INNE 
FORMY CERTYFIKACJI 
I OZNACZEŃ, TAKIE 
JAK „FAIRTRADE” CZY 
„SUSTAINABLE FOOD”, 
KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ  
NA ETYKIETACH.

Konsumpcja żywności  
ekologicznej koncentruje się  
na północy kraju

Produkcja żywności  
ekologicznej skumulowana  
jest na południu Włoch

ŻYWNOŚĆ 
EKOLOGICZNA 
A INNE FORMY 
CERTYFIKACJI 
PRODUKTÓW

PONAD 

CAŁKOWITEJ 
SPRZEDAŻY  
ŻYWNOŚCI  
EKOLOGICZNEJ

60%

STANOWIĄ WE WŁOSZECH 
OWOCE, WARZYWA  
I PRODUKTY ZBOŻOWE

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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BIOREGIONÓW  
DZIAŁA  
NA ŚWIECIE

PONAD

50

BIOREGIONÓW  
ZLOKALIZOWANYCH 

JEST WE  
WŁOSZECH

20PONAD

W 2004 r. powstał pierwszy we Włoszech bioregion – okręg, 

w którym wszyscy zainteresowani (rolnicy, konsumenci, jak 

również władze publiczne) zgodzili się na zrównoważone 

zarządzanie lokalnymi zasobami, przyjmując zasady  

i metody rolnictwa ekologicznego. Pierwszy bioregion 

powstał na południu Włoch, w Cilento – miejscu, gdzie swój 

początek bierze dieta śródziemnomorska. Jest to symboliczne 

połączenie filozofii zdrowego żywienia i tworzenia lokalnego 

zrównoważonego systemu żywności. Obecnie we Włoszech jest 

ponad 20 bioregionów.  

Rola bioregionów we Włoszech

Rolnictwo ekologiczne  
we Włoszech – trendy i wyzwania

Flavio Paoletti

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Wprawdzie istnieje kilka kanałów dystrybucji produktów 

ekologicznych, ale coraz bardziej dostrzegalna staje się rola 

dużych detalistów. W sklepach wielkopowierzchniowych 

sprzedawane jest aż 45% żywności bio, co czyni je 

największym kanałem dystrybucji produktów ekologicznych. 

Supermarkety, hipermarkety i dyskonty mają znaczącą przewagę 

nad konkurencją, gdyż są w stanie zaoferować dużo niższe ceny 

i potrafią dotrzeć do szerokiej grupy konsumentów, w tym do 

nowych, którzy mogą chcieć kupować produkty ekologiczne 

okazjonalnie albo z powodu atrakcyjnej promocji.

Alternatywny kanał dystrybucji to usługi gastronomiczne: 

dostarczanie żywności ekologicznej do stołówek szkolnych, 

dokąd trafia ⅓ wszystkich włoskich ekoproduktów.  

Kanał ten znacząco wpłynął na rozwój całego sektora. 

Włoski parlament przyjął specjalną ustawę, która miała 

wesprzeć wykorzystywanie produktów ekologicznych na 

stołówkach szkolnych. W 2018 r. określono kryteria certyfikacji 

dla stołówek – wskazano, jaki procent produktów ekologicznych 

ma być w nich wykorzystywany. To rozwiązanie się sprawdziło, 

i Ministerstwo Rolnictwa przedłużyło projekt na kolejne lata, 

przydzielając na niego dodatkowe fundusze. Dzięki temu nie 

tylko zwiększyła się sprzedaż produktów ekologicznych, lecz 

także wzrosły zamówienia restauracji na tego typu artykuły.

Włoscy konsumenci wciąż chętniej kupują świeże produkty  

w małych sklepach niż w tych wielkopowierzchniowych, co 

skutkuje tym, że za produkty ekologiczne płacą średnio 

aż o 56% drożej, a cena ich skupu jest o 34% wyższa niż 

produktów konwencjonalnych. Większość włoskiej żywności 

ekologicznej jest eksportowana, stąd tak ważny jest import 

produktów bardzo charakterystycznych dla kuchni włoskiej, 

takich jak owoce, rośliny strączkowe oraz oleje. Wynika to  

z faktu, że wprawdzie spożycie produktów ekologicznych 

we Włoszech stale rośnie, jednak wzrost rynku nie idzie 

równomiernie ze wzrostem areału pod uprawy ekologiczne. 

Innymi słowy, rynek się powiększa, ale wewnętrzna produkcja  

nie jest w stanie zaspokoić popytu w całym kraju.

KANAŁY DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI 

EKOLOGICZNEJ WE WŁOSZECH

POPYT NA ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNĄ WE WŁOSZECH 

FAO, CZYLI ORGANIZACJA 
ONZ DS. WYŻYWIENIA 
I ROLNICTWA, OKREŚLIŁA 
BIOREGIONY JAKO WZORCOWE 
I WŁĄCZYŁA JE DO SYSTEMU 
ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 
„JEDNA PLANETA”.  
 
SYSTEM TEN ZAKŁADA 
OSIĄGNIĘCIE CELU 
ZRÓWNOWAŻONEGO  
ROZWOJU NR 12,  
CZYLI ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWYCH 
WZORCÓW ZRÓWNOWAŻONEJ 
PRODUKCJI I KONSUMPCJI  
ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ. 
ZAŁOŻENIEM JEST PRZEKSZTAŁCENIE  
SYSTEMÓW PRODUKCJI  
ŻYWNOŚCI NA CAŁYM ŚWIECIE. 

W CAŁEJ EUROPIE HISZPANIA  
I WŁOCHY PRODUKUJĄ NAJWIĘCEJ 
ŻYWNOŚCI BIO, A NAJWIĘKSZE 
JEJ SPOŻYCIE ODNOTOWUJE SIĘ 
WŚRÓD MIESZKAŃCÓW NIEMIEC, 
HOLANDII I DANII.

WŁOSKI RYNEK  
ŻYWNOŚCI  

EKOLOGICZNEJ

MLN EURO 
3,5 
WYNOSI ZYSK WŁOCH 
WYNIKAJĄCY Z PRODUKCJI 
ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ.  
TO 3,5% CAŁOŚCI 
WŁOSKIEGO RYNKU  
ŻYWNOŚCI.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Dowiedz się:

•  Czym się różnią style zarządzania  
ekopionier i ekosmartbiznes 

•  Jaki model przedsiębiorstwa  
jest najbliższy ekologii

•  Jakie korzyści dla producentów  
i konsumentów wiążą się  
z poszczególnymi modelami zarządzania

O różnych modelach  
zarządzania przedsiębiorstwem 
ekologicznym opowiedziały  
dr inż. Monika Świątkowska  
oraz dr inż. Dagmara Stangierska  
ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie.

Modele zarządzania
przedsiębiorstw
w łańcuchu  
ekologicznym 

Kontakt do prelegentek: consulting360plus@o2.pl

Raport

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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To model zarządzania najbliższy idei ekologii, który 

przekłada się na wartości, misję i wizję przedsiębiorstwa.

Reprezentowało go wiele podmiotów, które 

zapoczątkowały rolnictwo ekologiczne w Polsce. 

Obecnie wykorzystuje się go w małych gospodarstwach,  

dla których ważne są postać założyciela, historia rodziny, relacja 

z lokalną społecznością. Ekopionierzy wytwarzają żywność 

o walorach prozdrowotnych. Ze względu na selektywną, 

bezpośrednią dystrybucję jej cena jest wysoka. Wiąże się to  

z niewielką skalą produkcji i ma podłoże ideologiczne.  

Mali producenci wolą pojawiać się w zaufanych sklepach,  

gdzie ich produkt będzie odpowiednio wyeksponowany. 

Promocja ekopionierów jest często marginalna i bazuje  

na renomie przedsiębiorstwa.

MODEL ZARZĄDZANIA A:

EKOPIONIERZY

KULTURA  
ORGANIZACYJNA
PRZEDSIĘBIORSTWA

BUDUJE OKREŚLONĄ 
ATMOSFERĘ,   
KTÓRA PRZEKŁADA SIĘ NA RELACJE  
W FIRMIE, A TAKŻE NA SPOSÓB 
TRAKTOWANIA KLIENTA

TO WYMIAR 
ZARZĄDZANIA  
WPŁYWAJĄCY NA RELACJE 
MIĘDZYLUDZKIE

Ekopionierzy

KULTURA 
ORGANIZACYJNA

ekologia

STRATEGIA

URZĄDZENIA 
I TECHNOLOGIA

STRUKTURA

ZASOBY 
LUDZKIE

MARKETING

Źródło: Świątkowska M., Stangierska D. 2019.

W 2017 R. DR INŻ. MONIKA ŚWIĄTKOWSKA ORAZ DR INŻ. DAGMARA STANGIERSKA 
UCZESTNICZYŁY W BADANIU SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW PRZETWÓRSTWA  
I DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ AUTORSTWA DR HAB. SYLWII ŻAKOWSKIEJ- 
-BIEMANS. NA PODSTAWIE BEZPOŚREDNICH WYWIADÓW Z PRZETWÓRCAMI I DYSTRY- 
BUTORAMI AUTORKI WYODRĘBNIŁY CZTERY MODELE ZARZĄDZANIA W SEKTORZE 
ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ, KORESPONDUJĄCE Z IDEĄ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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MODEL ZARZĄDZANIA B:

EKOSMARTBIZNES

W tym modelu również występuje kultura organizacyjna 

oparta na ekologii jako wartości nadrzędnej, której 

podporządkowane są poszczególne elementy 

przedsiębiorstwa, takie jak zasoby ludzkie,  

strategia czy struktura firmy. 

Dla funkcjonowania firm tego typu kluczowe są korzystanie  

z nowoczesnych technologii i form marketingu oraz stosowanie 

innowacyjnych rozwiązań. 

Przedsiębiorstwa ekosmartbiznes prowadzą szeroką 

dystrybucję: sprzedają produkty bezpośrednio i przez 

internet; na drodze handlu zarówno tradycyjnego, jak  

i nowoczesnego, czyli za pośrednictwem dużych centrów 

logistycznych i sieci handlowych.  Firmy tego typu  

wykazują znajomość mechanizmów marketingowych;  

promują się na własną rękę, również w internecie,  

a także korzystają ze wsparcia promocyjnego ze strony 

dystrybutorów, np. znaczących marek handlowych.

Ekosmartbiznes

KULTURA ORGANIZACYJNA

ekologia

STRATEGIA

MARKETING

URZĄDZENIA  
I TECHNOLOGIA

ZASOBY 
LUDZKIE STRUKTURA

Modele zarządzania przedsiębiorstw
w łańcuchu ekologicznym

dr inż. Monika Świątkowska
dr inż. Dagmara Stangierska

Źródło: Świątkowska M., Stangierska D. 2019.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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W przedsiębiorstwach produkujących żywność, które korzystają 

z ekosmartbiznesowego modelu zarządzania, najczęściej 

wytwarza się żywność ekologiczną zamiast konwencjonalnej.  

Dzięki dużej skali produkcji oraz nowoczesnemu handlowi  

i promocji cena sprzedawanych produktów może być średnia,  

czyli osiągalna dla konsumenta. 

Przedsiębiorstwa premium eko to firmy nie zajmujące się 

tylko przetwórstwem ekologicznym, lecz także  

prowadzące produkcję konwencjonalną. Idea ekologii  

wpisuje się w kulturę organizacyjną firmy, jednak nie jest  

z nią związana tak mocno jak w przypadku ekopionierów  

lub ekosmartbiznesu. Sposób zarządzania również nie jest  

jej bezpośrednio podporządkowany. 

Firmy typu premium eko często zajmują się produkcją zdrowej 

żywności, produktów wegetariańskich lub wegańskich.  

W odróżnieniu od poprzednich modeli występuje tutaj jednak 

wartość dodana w postaci marki. 

MODEL ZARZĄDZANIA C:

PREMIUM EKO

Premium eko

PRZEDSIĘBIORSTWA  
PREMIUM EKO  
OSIĄGAJĄ NA TYLE 
DUŻĄ SKALĘ SPRZEDAŻY, 
ŻE MOGĄ ROZWIJAĆ 
MARKĘ WŁASNĄ,  
NIEJEDNOKROTNIE  
WYODRĘBNIAJĄC  
TAKŻE SUBMARKĘ 
EKOLOGICZNĄ

MARKETING

KULTURA ORGANIZACYJNA

ekologia

STRATEGIA

STRUKTURA

ZASOBY LUDZKIE

URZĄDZENIA I TECHNOLOGIA

MARKETING

Źródło: Świątkowska M., Stangierska D. 2019.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Przedsiębiorstwa typu premium eko osiągają na tyle dużą 

skalę sprzedaży, że mogą sobie pozwolić na to, by rozwijać 

markę własną, niejednokrotnie wyodrębniając również 

submarkę ekologiczną. 

Produkty przedsiębiorstw typu premium eko są najczęściej 

dystrybuowane w handlu nowoczesnym. Ich cena jest raczej 

wysoka, właśnie ze względu na ich gwarantującą jakość markę, 

której budowanie opiera się na nowoczesnej promocji.

MODEL A
EKOPIONIERZY

MODEL B
EKOSMARTBIZNES

KONSUMENCI

MODEL C
PREMIUM EKO

Modele zarządzania  
a sposoby dystrybucji

ZARZĄDZANIE W ŁAŃCUCHU DOSTAW ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

SKLEPY 
SPECJALISTYCZNE

HANDEL
TRADYCYJNY

DOSTĘPNOŚĆ

KONTROLA PRODUCENTA

HANDEL
NOWOCZESNY
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Modele zarządzania przedsiębiorstw
w łańcuchu ekologicznym

dr inż. Monika Świątkowska
dr inż. Dagmara Stangierska

Źródło: Świątkowska M., Stangierska D. 2019.
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CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA  
W PRZEDSIĘBIORSTWACH EKOLOGICZNYCH W POLSCE

MODEL A
EKOPIONERZY

MARKETING 
MIX

PRODUKT

CENA

DYSTRYBUCJA

PROMOCJA

MODEL B
EKOSMARTBIZNES

MODEL C
PREMIUM EKO

Produkty o szczególnych 

walorach prozdrowotnych 

i/lub tradycyjne, surowce 

tradycyjne lub innowacje

Wysoka

Selektywna, bezpośrednia

Marginalna; reputacja 

przedsiębiorstwa

Ekologiczne 

odpowiedniki produktów 

konwencjonalnych

Średnia

Intensywna, bezpośrednia; 

handel nowoczesny,  

sklepy specjalistyczne

Wsparcie promocyjne ze 

strony handlu, promocja 

własna w internecie

Duża wartość dodana

Wysoka

Handel nowoczesny

Marka premium, 

nowoczesna, innowacyjna 

całościowa komunikacja 

rynkowa

TRADYCYJNE METODY DYSTRYBUCJI,  
CZYLI SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA  
I HANDEL TRADYCYJNY, DAJĄ 
PRODUCENTOM BARDZO DUŻĄ  
KONTROLĘ NAD ICH PRODUKTEM – 
NIEKTÓRZY Z TEGO WZGLĘDU ŚWIADOMIE 
WYBIERAJĄ TAKI KANAŁ DYSTRYBUCJI. 
KONSUMENTOWI ZALEŻY Z KOLEI  
NA DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU,  
A TO W NAJWIĘKSZYM STOPNIU 
UMOŻLIWIA HANDEL NOWOCZESNY.  

WARTO WSPOMNIEĆ  
TU O NIEPOPULARNEJ  
JESZCZE W POLSCE,  
CENNEJ MOŻLIWOŚCI  
DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI  
EKOLOGICZNEJ  
DO BRANŻY HORECA.
SPRZEDAŻ PRODUKTÓW BIO 
W BRANŻY HOTELARSKO-
-GASTRONOMICZNEJ MUSI SIĘ 
ROZWINĄĆ, JEŚLI POWAŻNIE 
MYŚLIMY O DEMOKRATYZACJI 
ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 
W POLSCE.

JAKA JEST ROLA STOŁÓWEK SZKOLNYCH 
I RESTAURACJI W ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 
NA RYNKACH FRANCUSKIM I WŁOSKIM?
SPRAWDŹ NA STR. 34 I 41. 

Źródło: Świątkowska M., Stangierska D. 2019.

Kontakt do prelegentek: consulting360plus@o2.pl

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Współpraca 
z wielką 
dystrybucją

Dowiedz się:

•  Jakie cele w rozwoju oferty  
żywności ekologicznej wyznacza  
sobie Carrefour Polska

•  Jakie korzyści niesie współpraca  
z wielką dystrybucją

•  Jak rozpocząć współpracę, będąc  
dostawcą produktów ekologicznych

O tym, jak Carrefour  
rozwija ofertę żywności 
ekologicznej w Polsce,  
oraz o charakterze współpracy  
z wielką dystrybucją mówił  
Marek Lipka, Dyrektor  
Handlowy Carrefour Polska.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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W porównaniu do innych krajów europejskich Polska jest na 

początku drogi ku transformacji żywieniowej. To, jak szybko 

nią podążymy, zależy od nas – konsumentów, producentów, 

dostawców żywności. Carrefour Polska podchodzi do tego za-

dania ambitnie, dlatego wyznaczył jasne kierunki,  

w których zamierza rozwijać swoją ofertę produktów,  

w tym produktów ekologicznych.

AMBICJE CARREFOUR WOBEC KLIENTÓW, 

DOSTAWCÓW ORAZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Rezygnując z pośredników, Carrefour pragnie oferować 

klientom świeże produkty w rozsądnej cenie, jak również 

produkty sezonowe i ekologiczne. Ponadto sieć chce 

zapewniać pełną identyfikowalność produktu, obejmującą 

informowanie nie tylko o jego pochodzeniu, lecz także 

o producencie, sposobie produkcji, cenie. Produkty powinny 

być dla klienta w pełni transparentne. Przykładem jest linia 

Jakość z Natury, obecna w Carrefour Polska już od ponad 

20 lat. Carrefour chce również proponować klientom różne 

rodzaje produktów – w tym stare odmiany i mało popularne 

gatunki warzyw i owoców – oraz rozszerzać linię Jakość 

z Natury i gamę produktów ekologicznych.

Sieci Carrefour zależy na tym, aby sprzedawać produkty lokalne, 

w dobrej cenie – korzystnej dla klienta oraz producenta, który 

podejmuje wyzwanie produkowania żywności wysokiej jakości. 

Carrefour utrzymuje z dostawcami relacje partnerskie 

i informuje ich o planach sprzedaży na cały sezon – dostawca 

powinien mieć perspektywę sprzedaży swoich produktów, 

WSPÓŁPRACY
20 LAT

CARREFOUR POLSKA  
Z ZAUFANYMI  

POLSKIMI ROLNIKAMI 
PRZY TWORZENIU  
LINII PRODUKTÓW  
JAKOŚĆ Z NATURY

DOSTAWCÓW
164

PRODUKTÓW  
EKOLOGICZNYCH  
WSPÓŁPRACUJE  

OBECNIE Z CARREFOUR  
POLSKA

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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móc zabezpieczyć ich zbyt. Sieć pragnie współpracować więcej 

z producentami, a mniej z pośrednikami – budować takie relacje 

z dostawcami, aby droga produktu z pola na sklepową półkę 

była jak najkrótsza. Carrefour zamierza rozszerzać współpracę 

z dostawcami bezpośrednimi – w tym także oferującymi 

produkty ekologiczne. Ponadto sieć chce wspierać polskich 

rolników w konwersji na rolnictwo ekologiczne – Fundacja 

Carrefour przeznaczyła prawie 800 tys. zł na wsparcie 

rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Carrefour pragnie działać na rzecz ochrony środowiska  

poprzez promowanie rolnictwa ekologicznego,  

wspieranie upraw przyjaznych pszczołom oraz unikanie 

stosowania środków chemicznych. Sieć dąży do tego, 

aby używać opakowań biodegradowalnych, sukcesywnie 

zmniejszać ich ilość, stara się też marnować jak  

najmniej żywności.

Z KIM WSPÓŁPRACUJE CARREFOUR?

Carrefour Polska jest otwarty na współpracę ze 

wszystkimi, którzy chcą rozwijać sektor żywności 

ekologicznej w Polsce. Do partnerów sieci należą: producenci 

ekologiczni, gospodarstwa ekologiczne zrzeszające mniejsze 

podmioty oraz zakłady przetwórcze żywności ekologicznej.

Carrefour poszukuje przede wszystkim gospodarstw 

ekologicznych i zakładów przetwórczych żywności 

ekologicznej, dzięki którym sieć rozszerzy ofertę 

dostępnych w sklepach produktów. Ponadto Carrefour 

poszukuje gospodarstw i pakowalni zrzeszających mniejsze 

podmioty, które umożliwią nawiązanie współpracy 

z nowymi producentami. Sieć podejmuje także współpracę 

z konwencjonalnymi gospodarstwami rolnymi,  

które wykazują chęć konwersji na uprawy ekologiczne.

CARREFOUR PRAGNIE SKUTECZNIE ROZWIJAĆ 
SEKTOR ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ W POLSCE. 
W TYM CELU WSPÓŁPRACUJE Z DOSTAWCAMI 
W WIELU RÓŻNYCH FORMACH.

Standardowa umowa handlowa jest zawierana na rok; określa 

warunki handlowe i podstawowe kryteria jakościowe produktów. 

Umowę na dostawy bezpośrednie produktów świeżych również 

zawiera się na rok; określa ona, do jakiego regionu bądź sklepu 

dostarczane będą produkty, a także warunki handlowe oraz 

podstawowe kryteria jakościowe produktów. 

Raport

TONY PLASTIKU
1,5

TYLE ZAOSZCZĘDZIŁ  
CARREFOUR POLSKA,  

ZMIENIAJĄC OPAKOWANIE 
JEDNEGO PRODUKTU  

MARKI WŁASNEJ  
NA BARDZIEJ  

EKOLOGICZNE

Współpraca z wielką 
dystrybucją

Marek Lipka

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Kolejny możliwy typ współpracy z Carrefour to kontrakt 

farmerski na owoce i warzywa – zawierany jest on na jeden 

sezon, określa warunki handlowe, podstawowe kryteria 

jakościowe produktów oraz ilości produktów kupowanych od 

dostawcy w danym sezonie. Inne warunki współpracy zakłada 

umowa Jakość z Natury – zawiera się ją na okres od jednego 

roku do trzech lat. Opisuje ona warunki handlowe, może 

określać ilości produktów kupowanych w danym sezonie; 

wymaga dokładnych zeszytów specyfikacji. 

Istnieje także możliwość zawarcia umowy na wsparcie podczas 

konwersji na bio – jej warunki określa się w zależności od etapu 

konwersji; w tym przypadku rekomenduje się umowę w formie 

kontraktu farmerskiego.

KONGRES ECO FOOD 360

SPOŻYWCZYCH 
PRODUKTÓW  

EKOLOGICZNYCH

1785

ZNAJDUJE SIĘ  
OBECNIE W OFERCIE  

CARREFOUR POLSKA

JAK NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ Z CARREFOUR?

Zgłoszenie  

do Carrefour: 

• w dowolnym  

sklepie

• telefonicznie

• online

Carrefour  

odsyła prosty  

formularz do 

wypełnienia  

i odesłania  

na adres

W ciągu  

siedmiu dni  

Carrefour 

udzieli  

odpowiedzi

Możliwa odpowiedź 1:

Aktualnie brak możliwości 

nawiązania współpracy, 

jednak pozostawiamy  

kontakt do Pani/Pana  

w naszej bazie danych

Możliwa odpowiedź 2:

Jesteśmy zainteresowani 

nawiązaniem współpracy

Kontakt  

kupca  

Carrefour

Ustalenia  

handlowe – 

asortyment, 

ceny, ilości,  

logistyka

Podpisanie

umowy  

handlowej 

oraz  

rozpoczęcie 

sprzedaży  

produktów

wspolpraca@carrefour.com

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z CARREFOUR POLSKA:

• stabilność współpracy,
• stały zbyt produktu,
• stały dochód umożliwiający inwestycje,
•  możliwość wypromowania własnej marki i rozpoznawalności rynkowej,
• rozwój jakościowy produktów i producenta,
•  dla sprawdzonych dostawców wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Carrefour nie obawia 
się współpracy 

z małymi podmiotami, 
które mogą dostarczać 

produkty zaledwie  
do jednego lub  

dwóch najbliższych  
sklepów sieci.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Lokalna  
dystrybucja  
produktów  
ekologicznych

Case study platformy 
LokalnyRolnik.pl  
przedstawił Andrej Modic,  
współtwórca pierwszego 
internetowego  
targu rolnego w Polsce.

Dowiedz się:

•  Przed jakimi wyzwaniami stoją  
mali wytwórcy

•  Jakie możliwości dystrybucji mają  
gospodarstwa do 20 ha

•  Co to jest dystrybucja współdzielona 
i dlaczego internet jest przyszłością, 
zwłaszcza dla małych wytwórców

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć najmniejsi 

wytwórcy?

Głównym wyzwaniem małych wytwórców jest duża 

dysproporcja pomiędzy ceną sprzedaży plonów dystrybutorowi 

a późniejszą ceną ich zakupu przez konsumenta.  

Tę dysproporcję można znacząco obniżyć, sprzedając 

bezpośrednio do konsumenta, ale realizacja tego zadania 

jest trudna z powodu częstego braku kompetencji w zakresie 

nowoczesnej sprzedaży i marketingu (w tym internetowego) 

oraz wysokich kosztów logistycznych dostarczania  

produktów do rozdrobnionych odbiorców, którzy  

zamawiają niewielkie ilości towarów.

Jakie możliwości dystrybucji ma małe gospodarstwo  

o powierzchni do 20 ha?

Najpopularniejszym rozwiązaniem wśród rolników jest 

sprzedawanie produktów na targach rolnych. 

DLACZEGO DYSTRYBUCJA WSPÓŁDZIELONA?

RYNEK W POLSCE –  
DWA ROSNĄCE TRENDY:  
 POPYT NA ŻYWNOŚĆ  
EKOLOGICZNĄ I ROZWÓJ HANDLU 
INTERNETOWEGO

INTERNET:  
BUDOWANIE WŁASNEJ  
MARKI JEST STOSUNKOWO  
SZYBKIE I TANIE

12%
21%

67%

Struktura gospodarstw  
ekologicznych w Polsce

PRAWIE 70% GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE 
STANOWIĄ MAŁE GOSPODARSTWA O POWIERZCHNI DO 20 HA. 
OZNACZA TO, ŻE WIĘKSZOŚĆ ROLNIKÓW EKOLOGICZNYCH  
W POLSCE NIE JEST W STANIE OSIĄGANĄĆ SKALI MASOWEJ 
PRODUKCJI LUB CELOWO BUDUJE MARKĘ NISZOWĄ.

małe gospodarstwo (do 20 ha)

średnie gospodarstwo (20–50 ha)

duże gospodarstwo (pow. 50 ha)

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż



Raport

54

Wymaga to jednak czasu, który mogliby poświęcić na 

produkcję. Alternatywą jest prowadzenie własnego sklepu 

na terenie gospodarstwa. Sprawdzi się to pod warunkiem, 

że gospodarstwo jest położone stosunkowo niedaleko 

większego miasta, czyli potencjalnych klientów. Pozostaje 

jeszcze własna dystrybucja, czyli samodzielne budowanie 

punktów sprzedaży i sieci sprzedawców, która daje 

niezależność, ale generuje też spore koszty.

Jeśli wielkość gospodarstwa jest barierą nie do 

pokonania, rolnicy mogą rozwinąć produkcję 

inaczej niż poprzez powiększenie areału. Oto kilka 

podpowiedzi, jak to zrobić.

Po pierwsze, sprzedając produkty po wyższej cenie. 

Pozwoli to uzyskać większy udział w cenie produktu, którą 

płaci konsument. Po drugie, produkując intensywniej  

i poświęcając więcej czasu na to, co generuje zysk, czyli 

na wytwarzanie produktów ekologicznych. Aby móc 

zrealizować te założenia, mali producenci muszą zmienić 

podejście do sprzedaży, marketingu oraz dystrybucji 

swoich produktów. Szansą dla nich może być dystrybucja 

współdzielona, polegająca na budowie wspólnego 

łańcucha dostaw, który pozwala na minimalizowanie 

jednostkowych kosztów dystrybucji ponoszonych przez 

poszczególne podmioty uczestniczące w sieci.

LOKALNYROLNIK.PL 
TO PRZYKŁAD EKONOMII WSPÓŁDZIELENIA. 

MAŁY ROLNIK, UPRAWIAJĄCY WARZYWA

NA POWIERZCHNI 8 HA, NIE JEST W STANIE 

ZORGANIZOWAĆ WŁASNEJ SIECI DYSTRYBUCJI. 

OPRÓCZ CZASU, KTÓRY POŚWIĘCA NA SAMĄ 

PRODUKCJĘ ŻYWNOŚCI, MUSIAŁBY 

WYGOSPODAROWAĆ DODATKOWO ZASOBY 

NA PROWADZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO, 

MAGAZYNY, TRANSPORT I UTRZYMANIE 

PRACOWNIKÓW, CO PRZY NIEWIELKIEJ PRODUKCJI 

NIE BYŁOBY DLA NIEGO OPŁACALNE. 

PRZY SAMODZIELNEJ DYSTRYBUCJI NIE JEST 

RÓWNIEŻ MOŻLIWE DOSTARCZANIE PRODUKTÓW 

DO DUŻYCH MIAST W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY.

JAK DZIAŁA SKLEP  
INTERNETOWY  

LOKALNYROLNIK.PL 

1

2

3

4

5

KLIENT  
ZAMAWIA  

ON-LINE

ROLNICY  
ZBIERAJĄ LUB 
WYTWARZAJĄ

DOSTAWA  
DO MAGAZYNU

KOMPLETACJA 
ZAMÓWIEŃ

DOSTAWA  
POD ADRES

Lokalna dystrybucja produktów  
ekologicznych

Andrej Modic

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Czym jest LokalnyRolnik.pl?

•  To internetowy targ rolny oferujący możliwość sprzedaży  

i marketingu produktów ekologicznych oraz ich dystrybucji  

do dużych miast.

•  Platforma powstała w 2015 r. w odpowiedzi na problemy,  

z jakimi borykają się małe gospodarstwa do 20 ha.

•  To realizacja wizji przyszłości i dowód na to, że małe marki 

eko, lokalne społeczności i zrównoważona produkcja  

to rozwiązania możliwe już dziś. 

Misja sklepu LokalnyRolnik.pl

•  Zwiększać zarobki lokalnych rolników i rzemieślników poprzez 

umożliwienie im poświęcenia blisko 100% ich czasu  

na to, na czym faktycznie zarabiają, czyli na produkcję.

•  Ułatwiać konsumentom dostęp do wysokiej jakości żywności 

wytwarzanej przez lokalnych rolników i rzemieślników  

w rozsądnych cenach.

•  Dostęp do rynków dużych miast
•  Pełna obsługa logistyczna,  

marketingowa, sprzedażowa
•  Niższe koszty = wyższe zarobki
•  Proste narzędzie do budowania 

własnej marki i automatyzacji  
sprzedaży

•  Dostęp do wysokiej jakości żywności 
•  Wygoda: punkt odbioru  

lub dostawa do domu 
•  Rozsądne ceny: niższe koszty  

producenta = niższa cena  
dla konsumenta

•  Znane pochodzenie produktów

KONSUMENCIWYTWÓRCY

Zalety korzystania  
z internetowego targu rolnego

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Dowiedz się:

•  Co Polacy myślą o żywności  
ekologicznej (str. 57)

•  Jaki pomysł na kampanię  
promocyjną ekożywności  
ma Carrefour Polska (str. 60)

•  Czego możemy się nauczyć  
z zagranicznych kampanii  
promujących ekologiczny styl 
prowadzenia biznesu (str. 68)

Promocja żywności 
ekologicznej 
w Polsce i na świecie

Krystyna Radkowska, Prezes 
Polskiej Izby Żywności Ekologicznej 
Maria Cieślikowska, Dyrektor 
Komunikacji Zewnętrznej i PR 
Carrefour Polska 
Anna Roman, Strategy Group Head 
Saatchi & Saatchi 
Sebastian Hejnowski, Chief Growth 
Officer Publicis Groupe

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS  

International przeprowadził w 2017 i 2018 r. badania  

„Żywność ekologiczna w Polsce”, w których zapytał Polaków,  

co sądzą o produktach bio. Ponad połowa badanych  

(52%) w 2017 r. odpowiedziała, że produkty bio  

kojarzą im się ze zdrową żywnością. 

Jako główną przeszkodę w kupowaniu żywności bio 

ankietowani wskazywali najczęściej to, że produkty 

ekologiczne kojarzą im się z „drożyzną”. Co ciekawe,  

takiej odpowiedzi udzieliło 21% ankietowanych  

w 2017 r., ale już tylko 8% w roku 2018. 

Pozytywny trend żywieniowy zyskuje coraz większe  

uznanie. W 2017 r. 14% respondentów przyznawało,  

że żywność ekologiczna kojarzy im się z brakiem sztucznych 

dodatków. Rok później takiej odpowiedzi udzieliło już 24% 

badanych, którym nie podano listy możliwych wariantów 

odpowiedzi, i 40% ankietowanych, którym wskazano  

zamknięty katalog odpowiedzi do wyboru. 

 

W 2017 r. 9% badanych zapytanych o skojarzenia  

z żywnością ekologiczną podawało przymiotnik 

„naturalna”. W 2018 r. takiej odpowiedzi udzieliło  

już 35% respondentów. Wciąż jest to jednak mniej  

niż połowa osób biorących udział w badaniu.

Co Polacy myślą o żywności ekologicznej?

POLAKÓW           
W 2017 R.  
WSKAZAŁO,  
ŻE PRODUKTY  
EKOLOGICZNE  
KOJARZĄ IM SIĘ  
ZE ZDROWĄ  
ŻYWNOŚCIĄ

52% 

Na podstawie danych z dwóch badań IMAS „Żywność ekologiczna w Polsce” z 2017 i 2018 r. 

CO POLACY MYŚLĄ O ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ?
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2018
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oszustwo

drożyzna bez sztucznych 
dodatków

naturalna świeża i sezonowa 
żywność
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Na pytanie odpowiedziała Krystyna Radkowska,  
Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.

Jak przekonać 
Polaków  
do żywności 
ekologicznej?

GŁÓWNE 
PRZESZKODY 

W KUPOWANIU 
EKOPRODUKTÓW

ABY SKUTECZNIE  
WYPROMOWAĆ ŻYWNOŚĆ 

EKOLOGICZNĄ, TRZEBA 
NAJPIERW OKREŚLIĆ, CO 

POWSTRZYMUJE POLSKICH 
KONSUMENTÓW OD JEJ 

KUPOWANIA1. PRZESZKODĘ 
STANOWI NAJCZĘŚCIEJ 

WYSOKA CENA PRODUK-
TÓW EKOLOGICZNYCH 

– TEN CZYNNIK JAKO PIERW-
SZY WSKAZAŁO PONAD 60% 

BADANYCH. KOLEJNYM PRO-
BLEMEM JEST BRAK ZA-

UFANIA KONSUMENTÓW 
DO CERTYFIKACJI, KTÓRY 

NAJCZĘŚCIEJ WYNIKA Z NIE-
DOSTATECZNEJ WIEDZY NA 

JEJ TEMAT.

 1   Wszystkie dane statystyczne podane w niniejszym rozdziale pochodzą z dwóch badań zatytułowanych „Żywność ekologiczna w Polsce”, 
przeprowadzonych w 2017 i 2018 r. przez Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS International.

Jednym z największych problemów przy projektowaniu 

kampanii promocyjnych żywności ekologicznej dla polskich 

konsumentów okazał się ich brak wiedzy na temat  

certyfikacji produktów ekologicznych. W badaniach IMAS 

zadano respondentom pytanie, skąd wiedzą, że kupują 

żywność ekologiczną. W odpowiedziach rzadko pojawiała się 

informacja o identyfikowaniu na opakowaniach produktów 

unijnego certyfikatu ekologicznego, czyli Euroliścia. Za 

potwierdzenie ekologicznego pochodzenia produktu badani 

uznawali najczęściej źródło jego zakupu – np. u zaprzyjaźnionej 

sprzedawczyni na targu lub od lokalnego rolnika. 

Może to oznaczać, że ankietowani, którzy deklarowali, że kupują 

żywność ekologiczną, w rzeczywistości nabywali produkty 

niepochodzące z upraw ekologicznych. 

Trzeba zaznaczyć, że niemodyfikowana genetycznie, 

naturalna żywność jest słabo kojarzona z certyfikowaną (tylko 

16% badanych). Oznacza to, że certyfikacja nie jest silnym 

wyznacznikiem „ekologiczności” żywności. 

BRAK WIEDZY NA TEMAT CERTYFIKACJI

Promocja żywności ekologicznej w Polsce i na świecie

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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„JEMY EKO” 
– KAMPANIA 
PROMOCYJNA 
PIŻE

JESIENIĄ 2018 R. POLSKA IZBA 
ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZY-
GOTOWAŁA I PRZEPROWADZIŁA 
PIERWSZĄ KAMPANIĘ PROMOCYJ-
NĄ ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ. 
JEJ GŁÓWNYM CELEM BYŁO 
POSZERZANIE WIEDZY NA TEMAT 
EUROLIŚCIA, CZYLI UNIJNEGO 
ZNAKU EKOLOGICZNEGO, WŚRÓD 
POLSKICH KONSUMENTÓW ORAZ 
EDUKOWANIE SPOŁECZEŃSTWA 
W ZAKRESIE CERTYFIKACJI ŻYW-
NOŚCI EKOLOGICZNEJ I RÓŻNIC 
POMIĘDZY PRODUKTAMI EKOLO-
GICZNYMI A ICH KONWENCJO-
NALNYMI ODPOWIEDNIKAMI. 
CELEM KAMPANII BYŁA TAKŻE 
PROMOCJA PRODUCENTÓW, PRZE-
TWÓRCÓW ORAZ DYSTRYBUTO-
RÓW ZRZESZONYCH W POLSKIEJ 
IZBIE ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ. 

Kolejna odsłona kampanii nosi tytuł 
„Eko jemy – nie marnujemy”.

Najchętniej wybieranym kanałem dystrybucji żywności 

ekologicznej, szczególnie wśród osób młodych, 

są super- i hipermarkety. 42% badanych twierdzi,  

że w ekożywność zaopatruje się w małych, stacjonarnych 

sklepach ekologicznych – ten kanał dystrybucji wybierają  

przede wszystkim ankietowani powyżej 40. r. ż. 

Ponad 65% respondentów deklaruje, że najczęściej 

kupowanym przez nich produktem ekologicznym są jajka, 

55% wymieniło warzywa, a 46% – owoce.    

Polscy konsumenci decydują się na zakup żywności ekologicznej 

głównie ze względu na to, że uznają ją za zdrowszą od 

żywności konwencjonalnej (odpowiedź udzielona przez 69% 

respondentów) oraz niezawierającą sztucznych dodatków 

(57% badanych). Ok. 30% ankietowanych docenia wartość 

odżywczą i dobry smak produktów ekologicznych, a także to, że 

nie są modyfikowane genetycznie. Ciekawostką może być fakt, 

że brak sztucznych składników jest silniej kojarzony z żywnością 

ekologiczną niż zawartość korzystnych składników (44% vs 12%). 

Dlatego projektując kampanię promocyjną, warto bardziej 

podkreślać, że produkty ekologiczne nie mają w sobie 

szkodliwych substancji, niż wymieniać długą listę zawartych 

w nich składników odżywczych. 

Polska Izba Żywności Ekologicznej (PIŻE) to izba  

handlowa, która zrzesza ponad 100 producentów,  

rolników, przetwórców i sprzedawców certyfikowanej 

żywności ekologicznej. 

Misją PIŻE jest propagowanie zdrowego stylu życia 

poprzez edukowanie polskiego społeczeństwa na temat 

tego, czym jest żywność ekologiczna, jakie są jej walory 

zdrowotne, czym się różni od żywności konwencjonalnej 

oraz jak przebiega proces jej produkcji. Do szczególnych 

działań PIŻE należy promocja Euroliścia, czyli unijnego 

znaku ekologicznego, w celu zwiększenia świadomości 

Polaków na temat żywności ekologicznej.

KANAŁY DYSTRYBUCJI I NAWYKI ZAKUPOWE

DLACZEGO POLACY KUPUJĄ ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNĄ 

EUROLIŚĆ 
TO OZNACZENIE  
PRODUKTÓW  
SPEŁNIAJĄCYCH  
WYMAGANIA  
ROZPORZĄDZENIA  
UNII EUROPEJSKIEJ  
W ZAKRESIE ROLNICTWA 
EKOLOGICZNEGO

Promocja żywności ekologicznej w Polsce i na świecie

O PIŻE

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Działania sieci Carrefour na rzecz promocji 
żywności ekologicznej w Polsce przybliżyły  
Maria Cieślikowska, Dyrektor Komunikacji 
Zewnętrznej i PR Carrefour Polska,  
oraz Anna Roman, Strategy Group Head  
w agencji Saatchi & Saatchi.

Promocja  
żywności  
ekologicznej  
w Polsce  
na przykładzie 
Carrefour  
Polska

Promocja żywności ekologicznej w Polsce i na świecie

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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W obliczu głębokich przemian, jakie zachodzą na świecie,  

marka Carrefour podjęła decyzję o diametralnej zmianie  

swojej strategii i zapoczątkowała transformację żywieniową  

w wymiarze globalnym. 

Transformacja żywieniowa ma na celu zapewnienie klientom 

wysokiej jakości produktów spożywczych w atrakcyjnych cenach,

demokratyzację produktów bio, zwalczanie marnotrawstwa

żywności, a w szczególności zagwarantowanie bezpieczeństwa 

żywnościowego.

W Polsce strategia transformacji żywieniowej realizowana jest 

poprzez szereg zobowiązań, w tym m.in. wdrożenie planu 

rolnictwa ekologicznego od roku 2018, upowszechnianie 

żywności ekologicznej, promocję produktów lokalnych  

i regionalnych oraz długofalowe wsparcie dla rolników  

w procesie przekształceń w rolnictwo ekologiczne. 

Ważnym elementem jest też kampania promocyjna  

Act for Food, która stanowi integralną część strategii  

transformacji żywieniowej.

Strategia transformacji 
żywieniowej w Carrefour 
odpowiedzią na globalne 
wyzwania

Promocja żywności ekologicznej w Polsce i na świecie
„MASOWA  
PRODUKCJA  
OSIĄGNĘŁA SWOJE 
GRANICE.  
KONSUMENCI  
NIGDY NIE  
POŚWIĘCALI  
TAK WIELE UWAGI  
TEMU, CO JEDZĄ. 
SZUKAJĄ WIĘCEJ 
INFORMACJI  
NA TEMAT JAKOŚCI  
ORAZ POCHODZENIA 
PRODUKTÓW.  
CARREFOUR,  
BYŁY LIDER RYNKU  
MASOWEGO,  
ZAMIERZA TERAZ 
ZDOBYĆ ZNACZĄCĄ 
POZYCJĘ W DZIEDZINIE 
TRANSFORMACJI  
ŻYWIENIOWEJ”.

ALEXANDRE BOMPARD, 
PREZES GRUPY CARREFOUR

TRANSFORMACJA ŻYWIENIOWA 

CARREFOUR W POLSCE

„ZMIANY KLIMATYCZNE, DEGRADACJA GLEB, 
WYMIERANIE GATUNKÓW CZY WZROST 
LICZBY LUDNOŚCI NA ŚWIECIE WYMUSZAJĄ 
KONIECZNOŚĆ ZMIAN W PODEJŚCIU DO ŻYWIENIA 
CZŁOWIEKA. SPRZECIWIAJĄC SIĘ MASOWEJ 
PRODUKCJI ŻYWNOŚCI, CARREFOUR, KTÓRY 
OBSŁUGUJE OBECNIE PONAD 100 MLN LUDZI  
W 30 KRAJACH ŚWIATA, CHCE ZOSTAĆ 
ŚWIATOWYM LIDEREM W DZIEDZINIE 
TRANSFORMACJI ŻYWIENIOWEJ”.

CHRISTOPHE RABATEL, PREZES ZARZĄDU, 
DYREKTOR GENERALNY CARREFOUR POLSKA

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Polski rynek żywności ekologicznej notuje stały wzrost 

zapotrzebowania ze strony konsumentów, a jednocześnie 

charakteryzuje się ograniczoną dostępnością produktów,  

ich małą różnorodnością i wysokimi cenami. Nadal odczuwalny  

jest brak odpowiedniej edukacji oraz rozwiązań systemowych  

obecnych od wielu lat na rozwiniętych rynkach: niemieckim,  

francuskim czy austriackim. Radykalna zmiana metod produkcji, 

dystrybucji i konsumpcji leży w interesie wszystkich osób 

poszukujących wysokojakościowej i bezpiecznej żywności, 

wytwarzanej z szacunkiem dla środowiska oraz dla jej 

producentów. Carrefour dostrzega swoją ważną rolę 

przedsiębiorstwa działającego w ekosystemie i jako firma 

odpowiedzialna społecznie podejmuje konkretne działania  

w celu ochrony naszej planety. 

Działania promocyjne Carrefour, który chce być liderem 

transformacji żywieniowej, obejmują m.in. demokratyzację bio 

w Polsce poprzez szeroką edukację konsumentów, realizację 

działań wspierających rozwój rolników i producentów  

oraz zachęcanie kluczowych interesariuszy do wsparcia  

rozwoju bio w Polsce.

Demokratyzacja bio jest kompleksowym projektem,  

skierowanym do konsumentów, rolników, przetwórców, 

dostawców i instytucji, popularyzującym produkty bio  

i stymulującym ich rozwój na rynku w Polsce. Program ten  

pomaga konsumentom w zmianie nawyków żywieniowych 

poprzez edukację oraz zapewnienie szerokiego dostępu  

do certyfikowanych produktów bio, oferowanych  

w sklepach Carrefour. 

Demokratyzacja żywności bio odbywa się poprzez szereg 

unikatowych inicjatyw podejmowanych przez Carrefour  

i odpowiada na największe globalne wyzwania środowiskowe, 

zdrowotne, społeczne i gospodarcze.

Strategia PR projektu demokratyzacji bio zakładała  

uwzględnienie w komunikacji kluczowych interesariuszy,  

partnerów biznesowych, instytucji publicznych,  

Działania  
Public Relations

DEMOKRATYZACJA BIO
Promocja żywności ekologicznej  
w Polsce na przykładzie  
Carrefour Polska

Maria Cieślikowska
Anna Roman

TRANSFORMACJA 
ŻYWIENIOWA 
CARREFOUR POLSKA  
WDRAŻA SWOJĄ 
STRATEGIĘ  
W NASTĘPUJĄCYCH 
OBSZARACH:
• ROZWÓJ OFERTY PRODUKTOWEJ,
•  WARUNKI WSPÓŁPRACY DLA 

DOSTAWCÓW,
• PROMOCJA.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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organizacji pozarządowych, mediów, klientów i pracowników.

Inauguracja projektu demokratyzacji bio miała miejsce  

na konferencji prasowej 11 września 2018 r., podczas  

której zaprezentowany został program konkretnych  

działań na rzecz lepszego jedzenia (Act for Food).  

Podczas tego wydarzenia zainaugurowano również  

unikatowy program grantów rolniczych realizowany  

przez Fundację Agri Natura oraz Społeczny Instytut  

Ekologiczny ze środków Fundacji Carrefour.

Jednym z celów Carrefour jest pomoc rolnikom chcącym  

rozwijać produkcję bio. W 2018 r. sieć przeznaczyła  

na ten cel blisko 185 tys. euro. 

Beneficjentem grantów Fundacji Carrefour jest 25 polskich 

gospodarstw, które korzystają m.in. z mentoringu, szkoleń, 

wsparcia w opracowaniu profesjonalnego biznesplanu,  

a także dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu. 

Ponadto Carrefour wspiera prowadzenie bloga Jak Zostać 

Rolnikiem Ekologicznym, który jest źródłem niezbędnej wiedzy 

dla wszystkich zainteresowanych procesem produkcji żywności 

ekologicznej. Projekty te realizowane są ze Społecznym 

Instytutem Ekologicznym oraz z Fundacją AgriNatura.

Fundacja Carrefour wspiera również realizowany  

ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

program edukacyjny „Bio dla mamy i dziecka”, który jest 

skierowany do kobiet w ciąży oraz młodych matek.

W ramach rozwoju strategii transformacji żywieniowej  

w listopadzie 2018 r. Carrefour zainicjował utworzenie  

pierwszej na polskim rynku Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku 

Żywności Bio, której misją jest wzmacnianie potencjału 

polskiego rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego  

oraz rozwój tego rynku w Polsce. 

Koalicja została powołana pod patronatem Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, a do grona pięciu członków założycieli koalicji 

należą: Carrefour Polska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Izba 

Żywności Ekologicznej oraz Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie 

Producentów Ekologicznych EKOŁAN.  

MISJĄ CARREFOUR  
POLSKA JEST  
ZACHĘCANIE   
SZEROKIEGO  
ŚRODOWISKA –  
M.IN. ROLNIKÓW, 
PRODUCENTÓW, 
PRZEDSTAWICIELI  
INSTYTUCJI  
I ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH,  
Z KTÓRYMI FIRMA 
WSPÓŁPRACUJE  
NA CO DZIEŃ – DO  
DZIAŁAŃ NA RZECZ  
ROZWOJU RYNKU  
ŻYWNOŚCI  
EKOLOGICZNEJ  
W POLSCE 

KOALICJA NA RZECZ ROZWOJU RYNKU ŻYWNOŚCI BIO

PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDACJĄ CARREFOUR

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż

TYS. EURO
185
PRZEKAZAŁA  
W 2018 R.  
FUNDACJA  
CARREFOUR  
NA WSPARCIE  
25 POLSKICH 
GOSPODARSTW 
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„PROSTO Z POLSKIEJ WSI” TO WSPÓLNY PROJEKT CARREFOUR POLSKA  

ORAZ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI,  

WPROWADZONY PILOTAŻOWO W SKLEPACH SIECI NA MAZOWSZU. 

Jego zamierzeniem 
jest nawiązywanie 
współpracy  
z lokalnymi  
producentami  
żywności

i umożliwienie
polskim rolnikom 
bezpośredniej  
sprzedaży  
wytworzonych  
produktów  
w najbliższym  
sklepie Carrefour.

Projekt „Prosto z polskiej wsi” doskonale 
wpisuje się w strategię transformacji 
żywieniowej Carrefour, ponieważ 
skrócony łańcuch dostaw oznacza 
wyższą jakość produktów trafiających 
do rąk klientów. Lokalni producenci, 
podejmując współpracę z firmą Carrefour, 
zachowują swobodę wyboru formy 
sprzedaży swoich produktów. To oni, 
w porozumieniu z działem handlowym 
sieci, dyktują cenę rynkową żywności, 
a Carrefour udostępnia im przestrzeń 
do jej sprzedaży. W ten sposób lokalni 
producenci stają się nie tylko dostawcami, 
lecz także niezależnymi sprzedawcami. 
W pierwszym etapie akcji wzięło udział 
siedem sklepów w województwie 
mazowieckim.

Promocja żywności ekologicznej  
w Polsce na przykładzie  
Carrefour Polska

Maria Cieślikowska
Anna Roman

KONGRES ECO FOOD 360

PROJEKT „PROSTO Z POLSKIEJ WSI”

W ramach utworzonej koalicji Carrefour podjął się realizacji 

konkretnych zobowiązań, do których należą:

- demokratyzacja produktów bio, w szczególności w kontekście 

rozwoju lokalnych produktów,

- wypracowanie rozwiązań w zakresie logistyki i dystrybucji,

- edukacja konsumentów,

- wsparcie rolników w procesie konwersji.

W celu rozpowszechniania wiedzy na temat bioproduktów  

i biorolnictwa Carrefour zorganizował Kongres Rolnictwa  

i Żywności Ekologicznej ECO FOOD 360. Celem wydarzenia było 

propagowanie wiedzy na temat walorów żywności ekologicznej 

wśród rolników konwencjonalnych, producentów i przetwórców 

żywności, instytucji rządowych i pozarządowych, liderów opinii oraz 

konsumentów. Kongres podejmował te tematy w wielu aspektach, 

m.in.: gospodarczym, handlowym, społecznym czy zdrowotnym.  

Wydarzenie zgromadziło międzynarodowych ekspertów w 

dziedzinie żywności ekologicznej i było okazją do wymiany 

doświadczeń wielu środowisk.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Szeroko zakrojone działania marketingowe mają na celu 

promowanie misji transformacji żywieniowej poprzez 

szerzenie wiedzy na temat żywności ekologicznej wśród 

polskich konsumentów w celu zachęcenia ich do częstszego 

sięgania po produkty ekologiczne.

Istotą strategii marki Carrefour jest nie tylko mówienie o tym, 

co trzeba zmienić w codziennej diecie, lecz przede wszystkim 

podejmowanie konkretnych działań, dzięki którym konsumenci 

odczują zmianę.

Dlatego Carrefour wprowadził Act For Food – 

ogólnoświatowy program konkretnych działań na rzecz 

lepszego jedzenia, smaku i jakości, dzięki któremu klienci 

zyskują dostęp do wysokiej jakości produktów w rozsądnej cenie. 

W ramach kampanii Act For Food identyfikowane są konkretne 

działania marki Carrefour wobec polskich konsumentów,  

które następnie stają się osią komunikatów kierowanych  

zarówno do klientów sieci, jak i do interesariuszy – 

producentów, dostawców, przedstawicieli mediów. 

Działania  
marketingowe

DO CZASU ODBYCIA SIĘ KONGRESU ECO FOOD 360 
NA ACT FOR FOOD SKŁADAŁO SIĘ 11 KONKRETNYCH DZIAŁAŃ CARREFOUR POLSKA:

1.    Zdrowa Półka z gwarancją najniższej ceny 

2.     Rabat 10% na wszystkie produkty  
Carrefour BIO

3.    Coraz więcej wegańskich produktów

4.    Kontrakty farmerskie z polskimi dostawcami

5.     Wycofanie ze sprzedaży jaj od kur  
z chowu klatkowego

6.     Kontrola produktów na każdym etapie  
produkcji

7.     Kontrola jakości i smaku

8.     Nasza wędzarnia

9.      Certyfikowane produkty bio  
z gwarancją najniższej ceny

10.   Mniej plastiku

11.   Ograniczenie zużycia opakowań

ACT FOR FOOD
TO OGÓLNOŚWIATOWY 
PROGRAM KONKRETNYCH 
DZIAŁAŃ REALIZOWANY 
PRZEZ CARREFOUR

PRZYSZŁOŚĆ ROZSTRZYGA SIĘ 

NA NASZYCH TALERZACH

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Z badań przeprowadzonych pod koniec 2018 r. wynika, że zaledwie 

4% polskich konsumentów spożywa produkty ekologiczne 

regularnie. Około 26% badanych przyznaje, że sięga po żywność 

ekologiczną od czasu do czasu, a aż 70% respondentów deklaruje, 

że w ogóle nie zetknęło się do tej pory z produktami bio*.

Celem realizowanej kampanii promocyjnej było trafienie do 

zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa, która nie ma 

żadnych doświadczeń z ekożywnością, i przekonanie tej części 

konsumentów, aby choć raz sięgnęli po produkty pochodzenia 

ekologicznego. Jako główną grupę odbiorców obrano natomiast 

polskie mamy – ze względu na ich zainteresowanie zdrowotnym 

aspektem żywności serwowanej rodzinie. 

Demokratyzacja żywności bio następuje powoli, 

dlatego podstawą kampanii promocyjnej Carrefour Polska 

stała się edukacja konsumentów w zakresie korzyści 

płynących ze spożywania ekoproduktów. 

Aby przekonać polskich konsumentów do częstszego sięgania  

po żywność ekologiczną, należało najpierw dowiedzieć się,  

co powstrzymuje ich od kupowania produktów ekologicznych.

Według badań przeszkodę stanowi przede wszystkim wysoka 

cena ekożywności, dlatego Carrefour Polska zdecydował się 

zagwarantować swoim klientom najniższą cenę wszystkich 

certyfikowanych produktów bio. 

Drugim najważniejszym czynnikiem zniechęcającym 

konsumentów do sięgania po produkty bio jest brak wiedzy  

na temat żywności ekologicznej. Z przeprowadzonych  

przez agencję Saatchi & Saatchi dla Carrefour Polska analiz – 

zarówno konsumenckich, jak i etnograficznych – wynika,  

że większość konsumentów nie wie, jakie wymagania musi 

spełniać produkcja żywności w warunkach ekologicznych,  

na czym polega certyfikacja produktów ekologicznych i gdzie 

można takie produkty nabyć. Dlatego kampania promocyjna 

zawierała elementy edukujące Polaków w tym zakresie.

Promocja żywności ekologicznej  
w Polsce na przykładzie  
Carrefour Polska

Maria Cieślikowska
Anna Roman

USUWANIE PRZESZKÓD W ZAKUPACH 

PRZEPISEM NA UDANĄ KAMPANIĘ

POLAKÓW
4% 
REGULARNIE SIĘGA  
PO PRODUKTY  
EKOLOGICZNE

DEMOKRATYZACJA BIO W KAMPANII PROMOCYJNEJ

TYLKO

*  Źródło: http://wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/srodowisko/rolnictwo-ekologiczne/
zasasdy-etykietowania-produktow-ekologicznych/item/7470-rynek-i-dostepnosc-
zywnosci-ekologicznej-w-polsce.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Celem pierwszego etapu kampanii było przyciągnięcie  

uwagi konsumentów poprzez poinformowanie ich  

o decyzji Carrefour, dotyczącej udzielenia gwarancji  

najniższej ceny na produkty bio. W telewizji pojawiały się 

spoty zachęcające do odwiedzenia sklepów sieci i sprawdzenia, 

jak w praktyce wygląda gwarancja najniższych cen.

Drugim etapem działań była pełna kampania 360  

promująca specjalnie stworzoną przez Carrefour  

platformę edukacyjną. Istotną kwestią przy planowaniu  

tej części akcji był dobór postaci występujących  

w materiałach edukacyjnych. Należało znaleźć takie  

osobowości, z którymi konsumentom będzie się łatwo  

utożsamiać i które jednocześnie wiarygodnie przekażą  

wiedzę na temat żywności ekologicznej.

Efektem tych poszukiwań jest duet stworzony 

na potrzeby materiałów edukacyjnych Carrefour Polska: 

prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska ze Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

oraz Malwina Bakalarz, autorka bloga Bakusiowo, 

influencerka chętnie oglądana przez polskie mamy.

Profesor Rembiałkowska wcieliła się w rolę mentora,  
który odkrywa przed konsumentami tajemnice żywności  
ekologicznej. Malwina Bakalarz zaś reprezentuje typowego 
klienta Carrefour, który zastanawia się nad zakupem  
produktów ekologicznych, ma pytania, wątpliwości i obawy. 

PRZEBIEG KAMPANII CARREFOUR POLSKA 

PROMUJĄCEJ ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNĄ

W KAMPANII SIECI CARREFOUR POLSKA, PROMUJĄCEJ ŻYWNOŚĆ 
EKOLOGICZNĄ, WAŻNĄ ROLĘ ODGRYWA JEJ WYMIAR EDUKACYJNY.  
CELEM AKCJI BYŁO PRZEKONANIE POLAKÓW DO SIĘGNIĘCIA PO PRODUKTY 
EKOLOGICZNE POPRZEZ SZERZENIE WIEDZY NA TEMAT ICH WARTOŚCI 
ODŻYWCZEJ I SPOSOBU PRODUKCJI, A TAKŻE POPRZEZ USUWANIE  
PRZESZKÓD POWSTRZYMUJĄCYCH KONSUMENTÓW OD ICH KUPOWANIA.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Promocja żywności ekologicznej w Polsce i na świecie

Sebastian Hejnowski, Chief Growth Officer 
Publicis Groupe, zaprezentował przykłady 
kreatywnych kampanii promujących żywność 
ekologiczną oraz filozofię zero waste  
w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Jak wypromować 
eko?  
Case studies 
z Europy i świata

MLD ZASIĘGU 
1,8   
OSIĄGNĘŁA  
KAMPANIA EFEKT  
ORGANICZNY  
PRZEPROWADZONA 
PRZEZ SZWEDZKĄ  
SIEĆ SKLEPÓW  
EKOLOGICZNYCH  
COOP

To kampania przeprowadzona przez szwedzką sieć sklepów 

ekologicznych Coop. Jej celem było przekonanie Szwedów, 

że ekożywność jest zdrowsza od konwencjonalnej. 

Kampania przyjęła formułę eksperymentu. Zwykła, 

pięcioosobowa rodzina, która wcześniej nie miała styczności  

z żywnością ekologiczną, zdecydowała się podjąć wyzwanie  

i przez dwa tygodnie żywić się wyłącznie produktami 

ekologicznymi. Wszystkie jej domowe zapasy wymieniono 

na ekologiczne. Całą rodzinę poddano badaniom lekarskim 

przed jego rozpoczęciem. W moczu każdego członka rodziny 

zidentyfikowano ślady różnorodnych pestycydów – m.in. środków 

owadobójczych, grzybobójczych i regulujących wzrost roślin. Po 

zakończeniu eksperymentu po pestycydach w moczu nie było 

śladu. Spot zamieszczony na YouTubie obejrzano ponad 35 mln 

razy, a zasięg artykułów i postów w mediach społecznościowych 

wyniósł 1,8 mld. Kampania zaowocowała gwałtownym wzrostem 

sprzedaży żywności ekologicznej w Szwecji.

SZWECJA: COOP 

EFEKT ORGANICZNY

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż
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Promocja żywności ekologicznej w Polsce i na świecie

MLN DOLARÓW 
4
TAKĄ WARTOŚĆ  
MIAŁY PUBLIKACJE  
MEDIALNE DOTYCZĄCE 
JAPOŃSKIEJ KAMPANII 
PROMUJĄCEJ  
„NAKLEJKI RATUNKOWE” 
NA ŻYWNOŚĆ

MLN FRANCUZÓW 
30
ZETKNĘŁO SIĘ 
Z „NAJBARDZIEJ 
EKOLOGICZNĄ 
KAMPANIĄ W HISTORII”. 

PROSTA W ŚRODKACH  
I NIEDROGA KAMPANIA  
MARKETINGOWA FRANCUSKIEJ 
FIRMY BIOCOOP 
(PIERWSZY DETALICZNY 
SPRZEDAWCA ŻYWNOŚCI  
EKOLOGICZNEJ WE FRANCJI). 

O JEJ SUKCESIE  
ZDECYDOWAŁ  
KREATYWNY POMYSŁ. 

FRANCJA: BIOCOOP 

NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNA KAMPANIA W HISTORII

JAPONIA: FOODLOSS CHALLENGE 

NAKLEJKA RATUNKOWA

Zdjęcia użyte w kampanii wykonano za pomocą kamery 

otworkowej, czyli prostego drewnianego pudełka 

posiadającego jeden niewielki otwór, przez który do środka 

wpada światło i odciska obraz na papierze światłoczułym. 

Fotografie przedstawiały firmowe pola i uprawy. Zdjęcia 

wywoływane były przez pracowników za pomocą odczynników 

poddawanych recyklingowi. Hasła i logotypy naniesiono na 

fotografie ręcznie przy użyciu farby roślinnej. Tak przygotowane 

plakaty powielono w formacie o 25% mniejszym niż 

standardowy, aby móc je potem przekształcić w ekologiczne 

torby. Idea kampanii została przedstawiona na lekkiej, 

ważącej jedynie 3 MB stronie www umieszczonej na 

„zielonym” serwerze. Prąd potrzebny w procesie tworzenia 

kampanii był generowany za pomocą roweru, muzykę do filmu  

promocyjnego nagrano w jednym ujęciu, a pracownik Biocoop 

podłożył swój głos jako lektor we francuskiej wersji spotu. 

Kampanię ogłoszono na Twitterze, nie tworząc ani jednego 

nowego tweetu. Cała historia została opowiedziana dzięki 

udostępnianiu opublikowanych już tweetów w odpowiedniej 

kolejności – było to pierwsze w historii wykorzystanie idei 

recyklingu w mediach społecznościowych. 

Aby przygotować kampanię, wyemitowano 5,9 t 

dwutlenku węgla, czyli prawie trzy razy mniej,  

niż gdyby realizowano ją w sposób tradycyjny.

Japońscy konsumenci niechętnie kupują żywność, której 

termin przydatności do spożycia wkrótce upływa, i nie 

korzystają z promocji takich produktów. 

Celem kampanii Foodloss Challenge było odwrócenie tej  

tendencji. Wymyślono, że naklejki informujące o rabacie 

cenowym zastąpi się „naklejkami ratunkowymi”, na których 

płacząca postać zwraca się do konsumenta słowami: „Zabierz 

mnie ze sobą albo mnie wyrzucą!”. Ten prosty zabieg wpłynął 

na zachowanie klientów. Emocjonalny przekaz, odwołujący się 

do ludzkiej wrażliwości, skutecznie zachęcił konsumentów do 

„ratowania” żywności. Program został również laureatem Cannes 

Lions, najważniejszego konkursu kreatywności na świecie.

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż



Raport

70

Wstęp  4

Christophe Rabatel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6

Jan Krzysztof Ardanowski

Rolnictwo ekologiczne w Polsce i Europie
Polska na tle Europy i świata  9

Podstawy prawne rolnictwa  
ekologicznego w Polsce  10

Rolnictwo ekologiczne w Polsce – sytuacja obecna  12

Dylematy przetwórstwa żywności  
ekologicznej w Polsce  16

Tadeusz Szynkiewicz, Mieczysław Babalski

Proces certyfikacji ekologicznej w Polsce  20

Dorota Metera

Prowadzenie i rozwój gospodarstwa  
ekologicznego w Polsce  24

Rolnictwo i żywność ekologiczna we Francji  30

Florent Guhl

Rolnictwo ekologiczne we Włoszech  
– trendy i wyzwania  38

Flavio Paoletti

Modele zarządzania przedsiębiorstw 
w łańcuchu ekologicznym  42

dr inż. Monika Świątkowska, dr inż. Dagmara Stangierska 

Współpraca z wielką dystrybucją  48

Marek Lipka

Lokalna dystrybucja produktów ekologicznych  52

Andrej Modic

Promocja żywności ekologicznej  
w Polsce i na świecie

Co Polacy myślą o żywności ekologicznej?  57

Jak przekonać Polaków do żywności ekologicznej?  58

Krystyna Radkowska

Promocja żywności ekologicznej w Polsce  
na przykładzie Carrefour Polska  60

Maria Cieślikowska, Anna Roman

Jak wypromować eko?  
Case studies z Europy i świata  68

Sebastian Hejnowski

Spis
treści

Rolnictwo ekologiczne:  produkcja,  certyfikacja,  promocja,  sprzedaż





Do przygotowania publikacji użyto papieru CRUSH,  
który powstaje z wykorzystaniem resztek  

ekologicznych produktów spożywczych.

 
Zalety papieru CRUSH:

• jest produkowany przy użyciu wyłącznie energii wodnej;

• zawiera 55% włókien FSC;

• wszystkie użyte resztki produktów nie zawierają GMO  
(genetycznie zmodyfikowanych organizmów);

• emisja CO2 podczas produkcji jest zmniejszona o 20%  
w związku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  

(certyfikat DNV);

• proces jego produkcji objęty jest europejskim patentem.

 
Okładka Crush Olive 250 g



PRODUKCJA EKOLOGICZNA  
W UJĘCIU ŚRODOWISKOWYM,  
BIZNESOWYM I CSR
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Christophe Rabatel
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny  
Carrefour Polska

,,Losy narodów zależą od sposobów ich odżywiania” – to słowa Anthel-

me’a Brillat-Savarina, słynnego polityka i gastronoma epoki oświecenia, które 

powinny stać się dla nas drogowskazem.

Musimy stawić czoła głębokim globalnym przemianom, które dotyczą ca-

łej planety. Naszemu codziennemu życiu towarzyszy wiele zjawisk i procesów, 

które mają wpływ na ludzkość: ocieplenie klimatu, degradacja gleb, wymieranie 

gatunków roślin i zwierząt, niedobór wody, rosnąca urbanizacja, rozwój chorób 

cywilizacyjnych. Pomimo ograniczonych zasobów do 2050 r. będzie trzeba  

wyżywić aż 9,5 mld ludzi. Obecnie znajdujemy się w momencie, w którym  

musimy podjąć decyzję o zmianach w sposobie produkcji żywności. 

Podczas gdy rządy państw na całym świecie podejmują wysiłki mające na celu 

wypracowanie rozwiązań wspomnianych problemów, rośnie znaczenie  

społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorstw w ekosystemie  

naszej planety. Wszyscy musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za losy 

świata. Transformacja naszego modelu żywienia bez wątpienia zadecyduje 

o tym, czy uda nam się stawić czoła temu wyzwaniu. 

Powinniśmy zmodyfikować naszą dietę, aby zmniejszyć negatywny 

wpływ produkcji żywności na środowisko i przyczynić się do poprawy 

dobrostanu zwierząt. Już teraz zwiększa się nasza świadomość i zmienia się 

sposób konsumpcji: jakość, bezpieczeństwo i pochodzenie produktów są dziś 

w centrum zainteresowania konsumentów na całym świecie. 

1,3 mld ton rocznie – tyle żywności ludzkość powinna przestać marnować 

dzięki lepszej kontroli nad cyklem produkcji i konsumpcji. Musimy także 

Szanowni Państwo!

„WSZYSCY MUSIMY WZIĄĆ NA SIEBIE 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LOSY  

ŚWIATA. TRANSFORMACJA  
NASZEGO MODELU ŻYWIENIA BEZ 

WĄTPIENIA ZADECYDUJE O TYM,  
CZY UDA NAM SIĘ STAWIĆ CZOŁA 

TEMU WYZWANIU”.

Produkcja ekologiczna w ujęciu środowiskowym, biznesowym i  CSR
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przekształcić nasz model gospodarki, aby produkcja żywności ekologicznej stała 

się opłacalna dla tych, którzy się jej podejmują. 

Wreszcie musimy się wystrzegać niepełnowartościowych produktów,  

które zagrażają naszemu zdrowiu, aby dieta nie była przyczyną zapadania  

na rozmaite choroby, ale sposobem ich zapobiegania.

Wyzwania, które przed nami stoją, wymagają przeprowadzenia globalnej 

transformacji żywieniowej. Carrefour pragnie zostać światowym liderem tych 

zmian. Dlatego jednym z priorytetów naszej strategii jest upowszechnienie 

wśród konsumentów produktów bio oraz inicjowanie zmian dających impuls do 

rozwoju rolnictwa ekologicznego. Jako firma realizujemy też wiele inicjatyw, 

których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko natural-

ne, poprawa dobrostanu zwierząt czy rozwój bioróżnorodności. Ograniczamy 

w naszych sklepach użycie opakowań i toreb plastikowych, zainicjowaliśmy dla 

klientów akcję „z własnym opakowaniem”, pozwalającą kupić produkty na wagę 

do własnych pudełek, wycofujemy ze sprzedaży jaja od kur z chowu klatkowego 

czy budujemy w miastach hotele dla pszczół. Działamy też na rzecz ograniczenia 

marnowania żywności w sklepach i inwestujemy w odnawialne źródła energii. 

Zorganizowany przez nas Kongres ECO FOOD 360 był więc nie tylko  

okazją do poruszenia fundamentalnych zagadnień związanych z rozwojem  

sektora bio – kwestii produkcji, dystrybucji, sprzedaży czy wpływu diety na zdro-

wie człowieka, lecz także stał się przyczynkiem do tego, aby przyjrzeć się proble-

mom naszej planety i zastanowić się nad wpływem przemysłu spożywczego na 

środowisko naturalne oraz nad tym, jak możemy chronić Ziemię.

To na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za przyszłość  

naszych dzieci, wnuków oraz kolejnych pokoleń. 

„1,3 MLD TON ROCZNIE –  
TYLE ŻYWNOŚCI LUDZKOŚĆ  

POWINNA PRZESTAĆ MARNOWAĆ 
DZIĘKI LEPSZEJ KONTROLI NAD 

CYKLEM PRODUKCJI I KONSUMPCJI”.

Produkcja ekologiczna w ujęciu środowiskowym, biznesowym i  CSR
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Rolnictwo  
przemysłowe 
i jego wpływ 
na naszą  
planetę

Dowiedz się:

•  Dlaczego naukowcy ostrzegają,  
że kończy się czas ludzkości na Ziemi 

•  Jaki wpływ na kondycję planety  
ma działalność człowieka

•  Czy rolnictwo ekologiczne jest  
ratunkiem dla naszej planety

Wpływ przemysłowego  
sposobu produkcji żywności  
na przyszłość Ziemi podczas 
Kongresu ECO FOOD 360
przedstawił prof. dr hab.  
Piotr Skubała  
z Katedry Ekologii  
Wydziału Biologii  
i Ochrony Środowiska  
Uniwersytetu Śląskiego.
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DZISIAJ 
GATUNKI  

WYMIERAJĄ  

RAZY SZYBCIEJ  
NIŻ W CZASACH  

PREHISTORYCZNYCH

1000

To informacja, która nie powinna schodzić z pierwszych stron 

gazet. Jesteśmy świadkami procesu, który naukowcy nazwali 

szóstym wymieraniem. Niektórzy eksperci mówią nawet 

o biologicznej anihilacji1.

Współczesne średnie tempo wymierania gatunków jest 

1000 razy większe niż w czasach prehistorycznych. To proces 

nieporównywalny z niczym, co wydarzyło się w przeszłości. 

Mark Williams, profesor geologii z Leicester University, 

stwierdził: „Zagłada dinozaurów to drobiazg w porównaniu 

ze zmianami, które dzisiaj fundujemy biosferze Ziemi”2. 

Sekretarz wykonawczy Konwencji o różnorodności biologicznej 

ONZ Ahmed Djoghalf ocenił, że do obecnej sytuacji 

doprowadziła działalność człowieka: „To, co dzisiaj widzimy, 

jest całkowitą klęską. Żaden kraj nie realizuje swoich celów 

dotyczących ochrony przyrody. Bioróżnorodność zanika na 

niespotykaną dotychczas skalę”. 

Obszary rolne zajmują obecnie 37% powierzchni Ziemi 

niepokrytej lodem. Aż 80% areałów służy produkcji paszy dla 

zwierząt hodowlanych. W 2016 r. w czasopiśmie naukowym 

„Nature” opublikowano zestawienie 10 „Big Killers”, czyli 

czynników najbardziej szkodliwych dla życia na naszej planecie3. 

Autorzy opracowania przeanalizowali wpływ różnych 

czynników na 8688 gatunków znajdujących się  

w czerwonej księdze gatunków zagrożonych 

Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.  

Na pierwszym miejscu zestawienia największych „Big Killers” 

widnieje nadmierna eksploatacja środowiska (wyrąb lasów, 

polowania, połowy, zbieractwo), a na drugim działalność 

rolnicza (uprawa roślin, hodowla zwierząt, lasy gospodarcze, 

akwakultury). Te dwie kwestie w największym stopniu 

przyczyniają się do biologicznej anihilacji życia na Ziemi  

– nadmierna eksploatacja środowiska oddziałuje  

na 6241 gatunków, a rolnictwo przemysłowe  

na 5407 gatunków. Trzecie miejsce zajęła urbanizacja,  

która wpływa na 3014 gatunków. 

ŻYCIE NA ZIEMI GINIE 

NA NIESPOTYKANĄ DOTĄD SKALĘ

ROLNICTWO ZMNIEJSZA 

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ



Raport

8

W maju 2019 r. ogłoszono podsumowanie raportu 

Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej 

i Funkcji Ekosystemu (IPBES), który badał obecny stan 

bioróżnorodności na świecie (The Global Ecosystem 

Assessment). Przez trzy lata pracowało nad nim  

145 ekspertów z 50 krajów. 

6 maja 2019 r. opublikowano podsumowanie tego raportu  

skierowane do decydentów na całym świecie. Za najważniejsze 

zagrożenie dla bioróżnorodności uznano w nim uprzemysłowione 

rolnictwo: „[...] Dąży ono do zapewnienia każdemu zuniformizowa-

nej w skali świata diety z coraz większą ilością mięsa, tłuszczu  

i cukru” – oceniła Yann Laurans, Dyrektor Programu ds. Różnorod-

ności Biologicznej i Ekosystemów w paryskim think tanku IDDRI 

(Instytut Zrównoważonego Rozwoju i Spraw Międzynarodowych).

W podsumowaniu raportu The Global Ecosystem Assessment 

pojawia się wiele danych dotyczących rolnictwa przemysłowego.

1.  23% ziem uprawnych na świecie zmniejszyło swoją 

produkcyjność z powodu degradacji gruntów.  

Oznacza to, że coraz mniejsza powierzchnia gruntów  

nadaje się do uprawiania.

2.  577 mld dolarów – tyle rocznie warte są globalne uprawy 

zagrożone tym, że owady przestaną je zapylać.

3.  25% gazów cieplarnianych jest emitowanych w wyniku 

wylesiania gruntów, produkcji roślinnej i nawożenia.  

Pozostałe 75% pochodzi od zwierząt.

4.  100 mln ha – tyle lasów tropikalnych zniszczono  

w latach 1980–2000 w celu uzyskania przestrzeni  

pod hodowlę bydła i uprawy. 

Globalną skalę deforestacji obrazuje całkowita powierzchnia lasów 

w Polsce, która wynosi obecnie ponad 9,2 mln ha. Eksploatacja 

naszej planety odbywa się na ogromną skalę, kosztem niszczenia 

jej cennego ekosystemu. W podsumowaniu raportu The Global 

Ecosystem Assessment wskazano, że kraje OECD przeznaczają na 

rolnictwo 100 mln dolarów rocznie. Tak wysokie wsparcie dla tego 

sektora gospodarki nie jest wskazane, ponieważ zbytnia intensyfi-

kacja produkcji rolniczej może być szkodliwa dla środowiska. 

Jak wynika z badań prof. Vaclava Smila4, przeprowadzonych 

w 2011 r., 67% kręgowców żyjących na naszej planecie  

to zwierzęta udomowione i hodowlane, czyli psy, koty,  

krowy, świnie, drób. 

Rolnictwo przemysłowe  
i jego wpływ na naszą planetę

prof. dr hab.  
Piotr Skubała

Produkcja ekologiczna w ujęciu środowiskowym, biznesowym i  CSR

GLOBALNYCH 
ZIEM UPRAWNYCH 

23%
ZMNIEJSZYŁO SWOJĄ  
WYDAJNOŚĆ  
PRODUKCYJNĄ 

DOLARÓW    
100 mln 
TYLE ROCZNIE KRAJE 
OECD WYDAJĄ  
NA DOFINANSOWANIE 
ROLNICTWA
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JOHAN ROCKSTRÖM ZE 
STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE 
W SZWECJI ORAZ GRUPA BADACZY 
Z EUROPY, AUSTRALII I USA5 
OKREŚLILI KLUCZOWE DLA 
FUNKCJONOWANIA 
BIOSFERY ZIEMI CZYNNIKI 
ORAZ ICH OPTYMALNE WARTOŚCI. 
NAUKOWCY WYRÓŻNILI  
10 OBSZARÓW, KTÓRYCH  
ZABURZENIE DOPROWADZI DO 
BEZPOWROTNEGO ZNISZCZENIA 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
NASZEJ PLANETY. 

GRANICE  
WYTRZYMAŁOŚCI 

ZIEMI

CZTERY OBSZARY JUŻ ZOSTAŁY POWAŻNIE NARUSZONE: 
TEMPO WYMIERANIA GATUNKÓW  
JEST ZA SZYBKIE O 10 RAZY,  
A CZAS OBIEGU AZOTU W PRZYRODZIE – O 3,5 RAZA,
OCIEPLENIE KLIMATU OSIĄGNĘŁO WARTOŚĆ 
O 10% WYŻSZĄ NIŻ BEZPIECZNA, 
WIELKOŚĆ DZIURY OZONOWEJ JEST KRYTYCZNA. 

Przyspieszenie cyrkulacji azotu 

wynika z konwencjonalnego 

modelu rolnictwa; to dowód,  

jak zgubny dla naszej planety 

jest dotychczasowy model 

produkcji żywności.

*Źródło: New Scientist.

Ziemia na granicy

10 OBSZARÓW KRYTYCZNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZYRODY*

PRÓG BEZPIECZEŃSTWA

emisja aerozoli do atmosfery

zanieczyszczenie chemiczne

zużycie wody pitnej

zagospodarowanie gleb

cykl fosforowy

zakwaszenie oceanów

dziura ozonowa

ocieplenie klimatu

cykl azotowy

wymieranie gatunków

100%

110%

345%

1000%

?

?

65%

80%

85%

90%
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Kolejne 30% stanowią ludzie, natomiast dzikie kręgowce to 

jedynie 3% ogółu. Można zatem powiedzieć, że na naszej 

planecie dzikich zwierząt praktycznie już nie ma. Przeobrażenia 

w ziemskiej biosferze są rezultatem działalności człowieka – 

szczególnie przemysłowej hodowli zwierząt.

Od rewolucji przemysłowej, czyli od połowy XVIII w., trwa 

epoka geologiczna zwana antropocenem. To czas zdominowany 

przez działalność człowieka, charakteryzujący się gwałtowną 

urbanizacją, szybkim wyczerpywaniem się paliw kopalnianych  

i zanieczyszczaniem środowiska.

Naukowcy zbadali wpływ antropocenu na biosferę  

i wyróżnili jego najbardziej znaczące rezultaty6. 

Najpoważniejszym z nich jest zaburzenie różnorodności 

biologicznej, do którego doprowadziły wzmożona hodowla 

zwierząt i uprawa roślin stanowiących podstawę ludzkiej diety  

oraz udomowienie psa i kota. Człowiek doprowadził do tego,  

że zużywa 1⁄4 całkowitej bioprodukcji Ziemi, a zaspokajanie 

jego potrzeb stało się priorytetem bez względu na to, jakie ma 

ono skutki dla środowiska.

DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA ZMIENIA 

CHARAKTER PLANETY

HA LASÓW  
TROPIKALNYCH  

100 mln 
  
ZNISZCZONO  
W LATACH 1980–2000

Wpływ rolnictwa na zmiany klimatu

Intensywne rolnictwo konwencjonalne przyczynia się do katastrofy klimatycznej,  

której jesteśmy dziś świadkami. Globalny system produkcji żywności  

jest odpowiedzialny za ok. 50% światowej emisji gazów cieplarnianych:

15–20%  
uprawa roli

8–10%
przetwarzanie 

i pakowanie 
produktów 

żywnościowych

5–6%
transport 
żywności

1–2%
chłodzenie 
żywności

1–2%
sprzedaż 

detaliczna 
produktów 

żywnościowych

3–4%
odpady 

z produkcji 
i dystrybucji 

żywności

Rolnictwo przemysłowe  
i jego wpływ na naszą planetę

prof. dr hab.  
Piotr Skubała
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Naukowcy podkreślają, że zmiany, które zachodzą w biosferze 

Ziemi, stanowią zagrożenie dla przetrwania gatunku ludzkiego. 

Aby im zapobiec, trzeba w sposób radykalny zmienić sposób,  

w jaki ludzkość pozyskuje żywność – należy ograniczyć rolnictwo 

wielkoobszarowe, przemysłową hodowlę zwierząt  

i rybołówstwo. Ratunkiem dla naszej planety jest rolnictwo 

ekologiczne. Zmiany modelu produkowania żywności  

zaczynają domagać się już sami rolnicy. 

Przykładem tego jest m.in. manifestacja, która odbyła się  

19 stycznia 2019 r. 35 tys. niemieckich rolników wyszło  

wówczas na ulice Berlina, apelując:

„Wierzymy, że zamiast dotować rolnictwo przemysłowe, 

politycy powinni wspierać drobnych rolników  

w utrzymywaniu przyjaznych dla środowiska gospodarstw, 

które są przyszłością rolnictwa”.

PRZYPISY
 1  Ceballos G., Ehrlich P. R., Dirzo R. 2017. Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and 

declines. Proceedings of the National Academy of Sciences 114, E6089–E6096.
2  Williams M., Zalasiewicz J., Haff PK, Schwägerl Ch., Barnosky A., Ellis E.C. 2015. The Anthropocene biosphere. The Anthropocene Review 1–24.
3 Fuller R.A., Brooks T.M., Watson J.E.M. – The ravages of guns, nets and bulldozers. Nature 536: 143–145. 
4 Smil V. 2011. Harvesting the Biosphere: The Human Impact. Population and Development Review 37(4): 613–636.
5 Rockström J. et al. 2009. A safe operating space for humanity. Nature 461: 472–475.
6  Williams M., Zalasiewicz J., Haff PK, Schwägerl Ch., Barnosky A., Ellis E.C. 2015. The Anthropocene biosphere. The Anthropocene Review 1–24. 

 „WKRÓTCE BĘDZIE ZA PÓŹNO,  
ABY UNIKNĄĆ TRAGEDII,  
A CZAS SIĘ KOŃCZY. MUSIMY  
PRZYZNAĆ – I ZWYKLI OBYWATELE, 
I INSTYTUCJE PAŃSTWOWE –  
ŻE ZIEMIA I JEJ ŚRODOWISKO  
SĄ NASZYM JEDYNYM DOMEM”.

W 2017 R. PONAD 
15 TYS. NAUKOWCÓW 

ZE 184 KRAJÓW 
PODPISAŁO DOKUMENT 

WORLD SCIENTISTS’ 
WARNING TO HUMANITY: 

A SECOND NOTICE, 
BĘDĄCY OSTRZEŻENIEM 

ŚWIATA NAUKI 
DLA CAŁEJ LUDZKOŚCI. 
AUTORZY NAWOŁUJĄ: 

Nasz czas się kończy
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Pozytywne
efekty  
środowiskowe 
rolnictwa  
regeneracyjnego

O rolnictwie regeneracyjnym  
jako szansie na ochronę 
zagrożonego ekosystemu  
Morza Bałtyckiego  
opowiedział Jostein Hertwig,  
Dyrektor BERAS  
International Foundation.

Dowiedz się:

•  Czym się różni ekologiczne  
rolnictwo regeneracyjne  
od rolnictwa ekologicznego

•  Na czym polega Dieta  
dla Zielonej Planety

•  W jaki sposób konsumenci  
mogą przyczynić się do ochrony  
ekosystemu Morza Bałtyckiego

Produkcja ekologiczna w ujęciu środowiskowym, biznesowym i  CSR
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Projekt realizowano przez 10 lat, jednak był to zbyt krótki 

okres, aby znacząco wpłynąć na poprawę stanu bałtyckiej fauny 

i flory. BERAS International Foundation powstała po to, aby 

inicjatywa mogła być kontynuowana. Fundacja zaproponowała 

trzy pomysły na wsparcie ochrony ekosystemu Bałtyku, w które 

chciała zaangażować jak największą grupę ludzi:

• Ekologiczne Rolnictwo Regeneracyjne, 

• Dieta dla Zielonej Planety,

• Lokalne Ośrodki Żywnościowe.

Te trzy zagadnienia składają się na propozycję systemowego 

wsparcia dla sektora rolnictwa i żywności ekologicznej. 

W podejściu tym ważne jest założenie kooperacji wielu 

podmiotów. Tylko dzięki współpracy można stawić czoło 

wyzwaniu, jakim jest ochrona ekosystemu Morza Bałtyckiego, 

nad którym leży aż 11 państw.

RECYKLING  
SKŁADNIKÓW  

ODŻYWCZYCH

– W TYM PRZEDE  
WSZYSTKIM AZOTU

Ekologiczne Rolnictwo Regeneracyjne (ang. ERA – Ecological 
Regenerative Agriculture) u swoich podstaw nie różni się od 
ekologicznego sposobu uprawiania żywności, idzie jednak w tym 
kierunku o krok dalej. Podobnie jak w rolnictwie bio, nie stosuje 
się w nim syntetycznych pestycydów, a istotną kwestią jest tu 
hodowla inwentarza zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, co 
opiera się przede wszystkim na osiągnięciu samowystarczalności 
w produkcji paszy. Podejście regeneracyjne różni się od rolnictwa 
ekologicznego w kwestii recyklingu składników odżywczych, np. 
azotu, który wnika do ekosystemu gospodarstwa poprzez korzenie 
roślin strączkowych. W tradycyjnych uprawach do jednego hektara 
areału przedostaje się ok. 200 kg azotu, a uwalnia się z niego 77 kg 
tego pierwiastka. Brakująca nadwyżka, czyli 130 kg, trafia do wód 
Morza Bałtyckiego. Recykling tej nadwyżki na drodze rolnictwa 
regeneracyjnego mógłby pomóc chronić Bałtyk przed szkodliwym 
działaniem związków azotu. Innymi słowy, rolnictwo regeneracyjne 
poddaje analizie wszystkie substancje odżywcze, które cyrkulują 
w obiegu gospodarstwa, co odróżnia ten typ uprawy od rolnictwa 
konwencjonalnego.

PROJEKT BERAS (BUILDING ECOLOGICAL 

REGENERATIVE AGRICULTURE AND SOCIETIES) 

TO PROJEKT EUROPEJSKI TRWAJĄCY W LATACH 

2003–2013, KTÓREGO CELEM BYŁO MOBILIZOWANIE 

SPOŁECZEŃSTW PAŃSTW NADBAŁTYCKICH DO 

WPROWADZANIA EKOLOGICZNEGO ROLNICTWA 

REGENERACYJNEGO W REJONIE BASENU MORZA 

BAŁTYCKIEGO, BY CHRONIĆ JEGO ZAGROŻONY 

EKOSYSTEM.

EKOLOGICZNE  
ROLNICTWO  

REGENERACYJNE

ZRÓWNOWAŻONY  
INWENTARZ  

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ 
PASZY

Produkcja ekologiczna w ujęciu środowiskowym, biznesowym i  CSR
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Mówiąc o bioróżnorodności, najczęściej mamy na myśli 

bogactwo świata roślin i zwierząt żyjących na powierzchni Ziemi. 

Jednak w procesie uprawy żywności ekologicznej najważniejsze 

jest to, co dzieje się pod jej powierzchnią. Zależności pomiędzy 

korzeniami roślin a ich częściami nadziemnymi są nowym 

obszarem naszych zainteresowań. 

Gleba to dla człowieka wciąż terra incognita. Powinien ją odkryć, 

zbadać, zrozumieć, a następnie o nią zadbać.

Nie chodzi tu jedynie o kwestię wiązania azotu w korzeniach 

roślin. Musimy wniknąć w inne procesy, które w nich zachodzą, 

aby móc regenerować glebę, którą uprawiamy.  

Zbadaliśmy już dobrze powierzchnię Ziemi. Czas wyruszyć 

w jej głąb i zadbać o glebę, którą uprawiamy, aby móc lepiej 

wykorzystać jej ogromny potencjał. 

BERAS International Foundation przygotował wytyczne do diety, 

która mogłaby pomóc chronić zagrożony wyginięciem ekosystem 

Morza Bałtyckiego. 

Dieta dla Zielonej Planety jest:

•  smaczna i bogata w składniki odżywcze,

•  organiczna (wyprodukowana dzięki Ekologicznemu Rolnictwu 

Regeneracyjnemu),

•  złożona z sezonowych produktów regionalnych,

•  zbilansowana (80% warzyw i 20% mięsa),

•  przyczynia się do zmniejszenia marnowania żywności.

Nie można mówić o zmianie diety na ekologiczną, jeżeli nadal 

spożywa się produkty wytworzone w konwencjonalny sposób. 

Prawdziwa dieta ekologiczna musi bazować na żywności 

wyprodukowanej bez szkody dla środowiska, z organicznych, 

dostępnych lokalnie surowców. 

Rolnictwo regeneracyjne korzystnie wpływa na środowisko: 

przyczynia się do zmniejszenia globalnego ocieplenia, ponieważ 

Okazało się, że w gospodarstwach 
tych z atmosferycznego dwutlenku 

węgla można było pozyskiwać 
węgiel, którym następnie 

użyźniano glebę. To proces bardzo 
korzystny dla środowiska, który 

pomaga chronić planetę.

POŁOŻONYCH W REJONIE 
BASENU MORZA BAŁTYCKIEGO 

PRZEPROWADZONO BADANIA 
EFEKTÓW PRZESTRZEGANIA 

ZASAD EKOLOGICZNEGO 
ROLNICTWA REGENERACYJNEGO 

W
GOSPODARSTWACH

48

BADANIA BERAS WSKAZUJĄ, 
ŻE WPROWADZENIE 
EKOLOGICZNEGO ROLNICTWA 
REGENERACYJNEGO NA 
MASOWĄ SKALĘ MOGŁOBY SIĘ 
PRZYCZYNIĆ DO ZNACZNEJ 
POPRAWY STANU MORZA 
BAŁTYCKIEGO, PONIEWAŻ 
ZMNIEJSZYŁABY SIĘ WÓWCZAS 
ILOŚĆ PRZENIKAJĄCYCH DO 
JEGO WÓD ZWIĄZKÓW AZOTU 

WPŁYW ZWIĄZKÓW 
AZOTU NA MORZE 
BAŁTYCKIE

DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA 

ZMIENIA CHARAKTER PLANETY

POZYTYWNY WPŁYW ROLNICTWA 
REGENERACYJNEGO NA ŚRODOWISKO 

W JAKI SPOSÓB KONSUMENCI 

MOGĄ WESPRZEĆ EKOLOGICZNE 

ROLNICTWO REGENERACYJNE?

Pozytywne efekty  
środowiskowe rolnictwa  
regeneracyjnego

Jostein Hertwig

Produkcja ekologiczna w ujęciu środowiskowym, biznesowym i  CSR
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ogranicza ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku 

węgla oraz uwalnianych do ekosystemu fosforu, azotu 

i pestycydów. Za jego sprawą zwiększa się bioróżnorodność, 

oszczędzane są zasoby naturalne, a gleba jest bardziej żyzna, 

dzięki czemu produkty z niej pochodzące mają w sobie więcej 

mikroelementów, co jest dobre dla zdrowia ludzi i całej planety.

Badania wykazują, że gdybyśmy wprowadzili Ekologiczne 

Rolnictwo Regeneracyjne oraz Dietę dla Zielonej Planety 

na masową skalę, moglibyśmy zredukować emisję 

dwutlenku węgla pochodzącą z produkcji żywności o 70%.

KOMPENDIUM WIEDZY 
 
BERAS International Foundation przygotowała i opublikowała 

kompendium wiedzy o rolnictwie ekologicznym zebranej 

w ciągu ostatnich 30 lat zatytułowane „Wytyczne dla 

Ekologicznego Rolnictwa Regeneracyjnego”. Znajdują się 

w nim praktyczne wskazówki dla rolników na temat sposobów 

prowadzenia gospodarstwa regeneracyjnego oraz wytyczne 

dla decydentów, które pokazują, co robić, aby wprowadzić 

takie rolnictwo na masową skalę. 

„Wytyczne dla Ekologicznego Rolnictwa Regeneracyjnego” 

(Ecological Regenerative Agriculture Guidlines) oraz książka 

„Dieta dla czystego Bałtyku w praktyce”(Diet for a Clean Baltic 

in Practise) dostępne są na stronie www.beras.eu.

Ekonomiczny wymiar zmian

W SZWEDZKIM MIEŚCIE SÖDERTÄLJE  
WPROWADZONO PILOTAŻOWO:

DIETĘ DLA ZIELONEJ PLANETY W SZKOLNYCH STOŁÓWKACH

24 TYS. 
POSIŁKÓW  
WYDAWANYCH  
KAŻDEGO DNIA 

60% Z NICH  
PRZYGOTOWYWANO 
JEDYNIE Z ŻYWNOŚCI 
WYTWORZONEJ  
EKOLOGICZNIE 

Testowanie tej diety w szwedzkich szkołach  
nie zwiększyło kosztu pojedynczego posiłku. 

Produkcja ekologiczna w ujęciu środowiskowym, biznesowym i  CSR
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Dowiedz się:

•  Czym są SDGs i CSR

•  Ile czasu zostało nam na zmianę świata

•  Co się zmienia w podejściu  
do zarządzania

O Celach Zrównoważonego  
Rozwoju, demokratyzacji firm, 
wpływie tych trendów na modele 
biznesowe oraz o kryzysie 
klimatycznym opowiada  
dr hab. Bolesław Rok,  
prof. nadzw. w Katedrze 
Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie 
Akademii Leona Koźmińskiego. 

Czy ekologia  
w polskich firmach 
może być przewagą 
konkurencyjną  
na rynku?

Innowacje na rzecz 
zrównoważonego 
rozwoju

Produkcja ekologiczna w ujęciu środowiskowym, biznesowym i  CSR
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Na całym świecie rośnie skala oczekiwań społecznych 

wobec biznesu, a szczególnie największych firm, korporacji. 

Współcześni konsumenci wymagają, aby łączyły one 

swoje interesy z interesem społecznym, działając dla 

dobra wspólnego. Oznacza to, że poszerza się zakres 

odpowiedzialności podejmowanej przez firmy z różnych  

branż i wzrastają możliwości klientów w kontekście  

wywierania na nie pozytywnego wpływu. 

Cele Zrównoważonego Rozwoju 

DEMOKRATYZACJA 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU (THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS, SDG)  
TO ZBIÓR GLOBALNYCH CELÓW, 
PRZYJĘTY PRZEZ WSZYSTKIE 
193 PAŃSTWA NALEŻĄCE DO 
ORGANIZACJI NARODÓW 
ZJEDNOCZONYCH. MAJĄ  
BYĆ WDROŻONE DO 2030 R.  
(ZGODNIE Z AGENDĄ NA  
RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU 2030). 

SDGs stwarzają nowy język 
dla społecznej odpowiedzial-
ności biznesu i zrównoważo-
nych przedsiębiorstw. Dotyczą  
największych i najważniejszych 
wyzwań współczesnego świata. 

SDGS OBEJMUJĄ WIELE 
OBSZARÓW, W TYM OCHRONĘ 
NASZEJ PLANETY, ORAZ DOTYCZĄ 
RÓŻNYCH GAŁĘZI GOSPODARKI, 
M.IN. BRANŻY SPOŻYWCZEJ. 
GOSPODARKA OTWARTA 
NA ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ DAJE NADZIEJĘ 
NA POSTĘP BARDZIEJ PRZYJAZNY 
ŚRODOWISKU. 
W REALIZACJI SDGS WIELKĄ ROLĘ 
ODGRYWA SEKTOR BIZNESU.

Marnotrawstwo staje się coraz bardziej kosztowne  

i coraz mniej akceptowalne – rodzi się wizja rynku 

surowców aktywnie odtwarzanych. 

Produkcja ekologiczna w ujęciu środowiskowym, biznesowym i  CSR
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Główną odpowiedzialnością firm nie jest już tylko  

maksymalizacja zysków. Dzisiaj chodzi o zwiększanie korzyści 

wszystkich interesariuszy. To radykalna zmiana i nowy trend  

w zarządzaniu. Jednocześnie produkty innowacyjne, 

alternatywne wobec tradycyjnych, mają potencjał, aby zmienić 

świat (np. produkty zastępujące mięso mogą docelowo

spowodować spadek zapotrzebowania na mięso).

Odpowiedzialny i zrównoważony rozwój biznesu  

(CSR – Corporate Sustainability & Responsibility) umożliwia 

budowanie zrównoważonej wartości (sustainable value): 

•  w wymiarach ekonomicznym, społecznym  

i ekologicznym jednocześnie (3BL – Triple Bottom Line)  

– odwrót od wyników wyłącznie finansowych,

•  w relacjach z aktualnymi interesariuszami  

(SdV – Shared Value) – firma staje się siecią relacji, 

•  w procesie ochrony i rozwoju różnorodnych zasobów 

niezbędnych w przyszłości, dla kolejnych generacji  

(CSI – Corporate Social Innovation).

CZYM JEST CSR?

Czym jest zrównoważone zarządzanie?

Na zrównoważone zarządzanie,  
które stało się nowym paradygmatem w biznesie, składają się: 

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE

niezbędny punkt 
wyjścia  

w planowaniu 
strategicznym, 

nowa rola  
biznesu  

w społeczeństwie

podział zadań  
i ryzyka pomiędzy 
uczestniczącymi  

w nich podmiotami,  
jak np. przedsiębior-
stwami społecznymi, 

samorządami lokalnymi, 
start-upami  

pozytywnego wpływu

łączenie  
innowacyjności  

produktów  
i innowacyjnych 

modeli biznesowych 
w celu skutecznego 

podejmowania  
wyzwań  

społecznych

budowanie zaufania do 
firmy i produktu poprzez 
niezależną certyfikację,  

z wykorzystaniem  
najbardziej ambitnych  

standardów globalnych, 
np. B Corp, C2C,  

w celu osiągnięcia pełnej 
transparentności

CELE 
ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU 
STANDARDYINNOWACJEPARTNERSTWO

Innowacje na rzecz  
zrównoważonego rozwoju

dr hab. Bolesław Rok, 
prof. nadzw. ALK 

Produkcja ekologiczna w ujęciu środowiskowym, biznesowym i  CSR
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CZY EKOLOGIA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  
TO PRZYSZŁOŚĆ DLA BIZNESU? 
ZMIANY KLIMATYCZNE TO NAJWIĘKSZE WYZWANIE, PRZED KTÓRYM 

OBECNIE STOIMY. NIE WOLNO NAM DŁUŻEJ GO IGNOROWAĆ. MAMY 

JEDYNIE KILKANAŚCIE LAT, ABY POWSTRZYMAĆ NIEODWRACALNE SKUTKI 

WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKO. WYMAGA TO 

ZMIANY NASZEGO PODEJŚCIA DO KORZYSTANIA Z DÓBR NATURALNYCH,  

A NA TYM WŁAŚNIE OPIERA SIĘ IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

To start-upy, które z założenia pragną poprzez  

biznes zmieniać świat na lepsze. 

Łączenie zrównoważonego rozwoju z operatywnością, 

technologią i innowacyjnością tworzy nowy wymiar 

przedsiębiorczości, który będzie realną alternatywą  

dla dotychczasowego sposobu prowadzenia biznesu.

Zrównoważone zarządzanie prowadzi do wzrostu wartości 

firmy, budowania zaangażowania pracowników oraz lojalności 

klientów, wzrostu poziomu innowacyjności produktów  

i usług, wdrażania nowych modeli biznesowych, a przez to  

do wzmacniania przewagi konkurencyjnej.

START-UPY POZYTYWNEGO WPŁYWU

Produkcja ekologiczna w ujęciu środowiskowym, biznesowym i  CSR



20

Raport

Życie  
zgodnie  
z filozofią  
eko

Dowiedz się:

•  Kim jest konsument 3.0

•  Czy eko to chwilowa moda,  
czy stała zmiana społeczna 

•  Jakie są trzy najważniejsze trendy  
ekologicznego stylu życia

O ekologicznym stylu życia, jego 
wyznacznikach i jego niezbędności 
wobec groźby ekologicznej katastrofy 
na skalę globalną opowiedziała  
Agnieszka Sadowska-Konczal, 
współzałożycielka Polskiego 
Stowarzyszenia Zero Waste,  
organizatorka akcji   
#ZWŁASNYMKUBKIEM,  
autorka bloga Ekologika. 

Produkcja ekologiczna w ujęciu środowiskowym, biznesowym i  CSR
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Jeszcze kilka lat temu edukacja ekologiczna kojarzyła się  

przede wszystkim z segregowaniem śmieci, a ograniczanie 

produkcji odpadów było tematem nieznanym i nieobecnym 

w przestrzeni publicznej. Obecnie jednak zwiększa się 

świadomość społeczna, że to nie wystarcza i konieczna  

jest prewencja powstawania odpadów.

Współcześni konsumenci 3.0 mają wysokie wymagania 

ekologiczne i nie boją się ich komunikować. Firmy natomiast 

muszą na nie odpowiadać. Trzy główne trendy konsumenta 

3.0 to: zero waste, kooperatywy spożywcze i żywienie 

wegetariańskie lub wegańskie. 

Zero waste to trend ograniczania odpadów w celu 

niezanieczyszczania środowiska. To jednocześnie styl życia, 

zgodnie z którym generujemy ich jak najmniej.  

Celem, który obrało Stowarzyszenie Zero Waste, jest prewencja 

powstawania odpadów (czyli zajęcie się problematyką śmieci  

na początku, a nie tylko na końcu procesu ich powstawania). 

Działania w trendzie zero waste:

• Kupowanie produktów bez opakowań

• Zakupy do opakowań własnych klienta

KONSUMENT 3.0

TREND 1: 

ZERO WASTE

Produkcja ekologiczna w ujęciu środowiskowym, biznesowym i  CSR

KONSUMENT 3.0  
TO TRZY TRENDY:

zero 
waste

wege/
wegan

kooperatywy 
spożywcze

Celem ludzkości powinno być ograniczenie 
wytwarzanych śmieci do absolutnego minimum.

To ogromny ekologiczny krok 

naprzód, sukces Polskiego 

Stowarzyszenia Zero Waste 

oraz wielkie osiągnięcie sieci 

Carrefour, gdyż decyzja ta 

gwarantuje dużą skalę działania 

i znaczące ograniczenia w zużyciu 

jednorazowych opakowań 

CARREFOUR  
A ZERO WASTE

WE WSZYSTKICH HIPER-  
I SUPERMARKETACH  
SIECI CARREFOUR  
MOŻNA DOKONYWAĆ 
ZAKUPÓW PRODUKTÓW 
NA WAGĘ DO WŁASNYCH  
OPAKOWAŃ
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• Akcja „Z własnym kubkiem” 

Akcja zachęcająca klientów do korzystania z wielorazowych 

kubków przy zakupie kawy na wynos i przekonująca, że jej 

serwowanie do kubków konsumentów jest bezpieczne,  

początkowo została przyjęta sceptycznie. Najczęściej  

pojawiało się pytanie: „Co na to sanepid?”.  

Okazało się jednak, że można pakować produkty do opakowań 

własnych klienta. W akcję włączyło się już ponad 500 lokali, 

w tym dużych sieci o globalnym zasięgu, które coraz częściej 

uwzględniają w swojej działalności wartości ekologiczne.

• Food waste (marnowanie żywności) 

Żywność nie powinna się marnować w łańcuchu dostaw.  

To przedmiot zainteresowania dużych sieci handlowych,  

którym zależy na tym z powodu nie tylko ekologii, lecz także 

biznesu. W Polsce weszła już w życie Ustawa o przeciwdziałaniu 

marnowaniu żywności zobowiązująca je do przekazywania 

żywności organizacjom pomocowym.

Miasta i gminy coraz liczniej podejmują zobowiązanie  

do rezygnacji z jednorazowego plastiku (Warszawa,  

Gdańsk, Wałbrzych, Legnica, Kraków i wiele innych).  

Przykład daje też Komisja Europejska.  

Kooperatywy spożywcze to nieformalne grupy konsumentów, 

którzy sami poszukują dostawców zdrowej, ekologicznej 

żywności i kupują ją w ilościach zaspokajających potrzeby 

całej ich społeczności. Trend obejmuje przede wszystkim 

duże miasta, w których ludzie są spragnieni kontaktu z naturą 

i produktów spożywczych jak ze wspomnień z dzieciństwa 

(„pomidor, który smakuje pomidorem”). Nie jest to pomysł nowy, 

ale aktualnie zyskuje na popularności. 

Kooperatywy spożywcze to jednak nie tylko jedzenie. Korzystanie 

z kooperatyw to przede wszystkim wsparcie małych, lokalnych, 

ekologicznych rolników, a także wsparcie celów społecznych. 

Przykład: Poznańska Kooperatywa Spożywcza współpracuje 

z Fundacją „Barka”, która od 30 lat pomaga osobom  

wykluczonym społecznie, a teraz w swoim gospodarstwie 

ekologicznym daje im pracę.

TREND 2: 

KOOPERATYWY SPOZYWCZE – ZAKUPY 

BEZPOŚREDNIO U ROLNIKA

Życie zgodnie z filozofią eko

Agnieszka  
Sadowska-Konczal

Produkcja ekologiczna w ujęciu środowiskowym, biznesowym i  CSR

Wegetarianizm i weganizm 

w przyszłości mogą stać się 

normą. 

Jest to kwestia nie 

tylko wyboru, lecz także 

konieczności. Ziemia 

znajduje się na skraju zagłady 

ekologicznej i trzeba podjąć 

działania, które ją uratują. 

Ograniczenie spożycia mięsa 

jest krokiem w tę stronę.

POLAKÓW
DEKLARUJE,  
ŻE OGRANICZA  
SPOŻYCIE MIĘSA LUB  
Z NIEGO REZYGNUJE 

43% 
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Trend diet roślinnych przybiera na sile. Z powodów 

ekologicznych i zdrowotnych należy dążyć do tego,  

by każdy lokal gastronomiczny miał w karcie przynajmniej  

jedną potrawę wegetariańską lub wegańską. 

Sieci handlowe i producenci wycofują się 

ze sprzedawania jajek „trójek” (od kur z chowu klatkowego). 

TREND 3: 

WEGETARIANIZM I WEGANIZM

JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH PROBLEMÓW W OBLICZU 
ZMIAN KLIMATU CZY ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA 
TWORZYWAMI SZTUCZNYMI JEST TO, ŻE CAŁY CZAS WYDAJE 
NAM SIĘ, ŻE PROBLEMAMI ŚWIATA ZAJMIE SIĘ KTOŚ INNY 
I KTOŚ INNY GO NAPRAWI. TYMCZASEM OKAZUJE SIĘ, ŻE 
TRZEBA WZIĄĆ SPRAWY W SWOJE RĘCE I WDROŻYĆ ZASADY 
ZERO WASTE W SWOIM CODZIENNYM ŻYCIU. 

O Polskim Stowarzyszeniu Zero Waste

W CIĄGU TRZECH LAT 
STOWARZYSZENIE ZGROMADZIŁO 
ZAANGAŻOWANĄ SPOŁECZNOŚĆ, 
LICZĄCĄ JUŻ 40 TYS. OSÓB, 
KTÓRE DEKLARUJĄ, ŻE CHCĄ 
OGRANICZYĆ ODPADY DO 
ZERA. TO RUCH, KTÓRY MOŻE 
WYWIERAĆ REALNY WPŁYW  
NA FIRMY I KORPORACJE. 

TO PIERWSZA I DOTYCHCZAS 
JEDYNA ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA W POLSCE 
CAŁKOWICIE ZAJMUJĄCA SIĘ 

ZAGADNIENIEM PREWENCJI 
ODPADÓW – SZCZEGÓLNIE 

TYCH, KTÓRE POWSTAJĄ 
Z TWORZYW SZTUCZNYCH. 
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Do przygotowania publikacji użyto papieru CRUSH,  
który powstaje z wykorzystaniem resztek  

ekologicznych produktów spożywczych.

 
Zalety papieru CRUSH:

• jest produkowany przy użyciu wyłącznie energii wodnej;

• zawiera 55% włókien FSC;

• wszystkie użyte resztki produktów nie zawierają GMO  
(genetycznie zmodyfikowanych organizmów);

• emisja CO2 podczas produkcji jest zmniejszona o 20%  
w związku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  

(certyfikat DNV);

• proces jego produkcji objęty jest europejskim patentem.

 
Okładka Crush Almond 250 g


	C4 RAPORT ZESZYT 1 WWW SMALL
	C4 RAPORT ZESZYT 2 WWW SMALL
	C4 RAPORT ZESZYT 3 WWW SMALL

