
Powstaje Strategia Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego – zaproszenie do współpracy 

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z Rzuchowej (gm. Pleśna, woj. małopolskie) wraz z partnerami 

operacji zaprasza do udziału w budowie oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Ten 

ważny i ambitny projekt jest skierowany do producentów żywności ekologicznej z terenu czterech 

województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Inicjatorzy 

przedsięwzięcia są również otwarci na pomysły osób mieszkających w innych województwach. 

Strategia ma odmienić polską wieś i dać rolnikom, producentom żywności ekologicznej narzędzia do 

prowadzenia dochodowej działalności na rynku zdominowanym przez dużych graczy, jak też zacieśnić 

współpracę w zakresie prowadzenia wspólnej i spójnej promocji.  

– Wymienione województwa są regionami o dużym potencjale w zakresie produkcji żywności 

ekologicznej. Rozdrobnione gospodarstwa powinny podążać w tym kierunku, ponieważ to dla nich 

szansa na uzyskanie dodatkowych dochodów. Zwłaszcza w kontekście rosnącego rynku i 

zapotrzebowania na żywność ekologiczną. Niestety, obecnie ten potencjał jest uśpiony. Brakuje 

współpracy producentów między innymi w zakresie promocji, tworzenia oferty handlowej żywności 

wysokiej jakości. Nie ma jednolitego, konkretnego kierunku rozwoju ponadregionalnego – zauważa 

Jan Czaja ze Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA.  

Strategia ma wskazać kierunki rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego i wypracować działania 

promocyjne i zasady współpracy na poziomie ogólnopolskim. Powstanie takiego opracowania jest 

konieczne także ze względu na zagrożenia, jakie czyhają na polską wieś, czyli odejście producentów 

od rolnictwa ekologicznego. Zanik tradycyjnego, sielskiego krajobrazu wsi przełoży się negatywnie na 

turystykę na obszarach wiejskich. Brak turystów, to brak środków finansowych na rozwój 

gospodarczy.  

- Wspomniana strategia będzie miała na celu zaoferowanie rolnikom ekologicznym rozwiązań 

pozwalających im funkcjonować na rynku zdominowanym przez duże podmioty, zagospodarowanie 

istniejącej niszy rynkowej oraz zaspokojenie potrzeby konsumentów poszukujących żywności o 

najwyższych walorach zdrowotnych lub wrażliwych na wpływ produkcji na środowisko naturalne – 

dodaje Jan Czaja. 

W ramach budowy Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego przewidziano też cztery działania. 

Pierwszym z nich jest coroczne spotkanie rolników ekologicznych w Centrum Produktu Lokalnego w 

Rzuchowej (zaplanowane na 20 lipca 2019 r.), poświęcone wymianie doświadczeń, z panelem 

dyskusyjnym z udziałem wykładowców i rolników. Zaplanowano omówienie czterech obszarów 

tematycznych: plan działań dla żywności i dla rolnictwa ekologicznego (np. poprzez wprowadzenie 

produktów ekologicznych do menu publicznych zakładów zbiorowego żywienia), rolniczy handel 

detaliczny produktów ekologicznych, promocja rolnictwa ekologicznego i edukacja ekologiczna. 

Kolejnym działaniem jest zorganizowanie czterech stoisk promocyjno-edukacyjnych (w terminach 20 

lipca br., 18 sierpnia br. oraz 8 i 15 września br.)  na dużych regionalnych imprezach  skierowanych do 

konsumentów. Projekt dopełnia oddolna strategia rozwoju rolnictwa ekologicznego (obejmująca: 

Finansowanie rolnictwa ekologicznego; Certyfikację rolnictwa ekologicznego; Środki ochrony roślin; 

Centralizację zarządzania rolnictwem ekologicznym w Polsce w Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Plan 

działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego; Rolniczy Handel detaliczny; Promocję Rolnictwa 

ekologicznego; Edukację ekologiczną). 

Całość dopełni seminarium w Warszawie (połowa miesiąca września), podczas którego zostanie 

zaprezentowana strategia. W spotkaniu wezmą udział naukowcy zajmujący się m. in. krótkimi 

łańcuchami dostaw, eksperci ds. rolnictwa ekologicznego oraz rolnicy biorący udział w pracach nad 



tworzeniem oddolnej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Podczas seminarium 

zostaną przedstawione i poddane dyskusji wyniki ankiet prowadzonych na imprezach promocyjno-

edukacyjnych w czterech województwach. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.grupa.odrolnika.pl/  

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie 

partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl 

 

 

”Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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