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§ Systematyczny spadek liczby producentów ekologicznych począwszy 
od 2014 r.

§ Zmniejszanie się powierzchni ekologicznych użytków rolnych
§ Wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

przetwórstwa oraz wzrost importu surowców ekologicznych z zagranicy
§ Prowadzenie przez część rolników upraw ekologicznych tylko w celu 

uzyskiwania dopłat, a nie w celu produkcji oraz wprowadzania 
produktów na rynek

§ Od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywać nowe przepisy prawa dotyczące 
produkcji ekologicznej i jej kontroli

Dlaczego podjęliśmy kontrolę?01

Poprzednie kontrole NIK dotyczące rolnictwa ekologicznego
§ P/09/106 „Rolnictwo ekologiczne w Polsce”
§ P/14/051 „Wykorzystanie środków publicznych na uprawy sadownicze 

i jagodowe w ramach programów rolnośrodowiskowych”



Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w UE w 2017 r.02

Opracowanie własne NIK 
na podstawie danych Eurostat.



Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce 
według województw w 2018 r.03

Źródło: Opracowanie własne NIK 
na podstawie danych GIJHARS.



Co kontrolowaliśmy?04

Czy prawidłowo realizowano zadania na rzecz rozwoju rolnictwa 
ekologicznego oraz wprowadzania do obrotu handlowego produktów 
rolnictwa ekologicznego? 

§ Czy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował spójny pakiet działań 
na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce? 

§ Czy realizacja wsparcia przebiegała prawidłowo? 

§ Czy prawidłowo funkcjonował system nadzoru nad wykorzystaniem 
środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie i rozwój rolnictwa 
ekologicznego?

§ Czy prawidłowo funkcjonował system kontroli i certyfikacji produkcji 
ekologicznej w Polsce? 



Kogo kontrolowaliśmy?05

§ Wykorzystane zostały też wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcję Handlową w trybie 
art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, którymi objęto łącznie 83 jednostki: 4 upoważnione 
jednostki certyfikujące, 28 gospodarstw i 11 przetwórni ekologicznych, 37 jednostek 
sprzedaży detalicznej żywności ekologicznej oraz 3 placówki gastronomiczne

Źródło: Opracowanie własne NIK.



Stwierdzony stan – działania na rzecz rozwoju 
rolnictwa ekologicznego06

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych na podstawie Ramowego Planu Działań 
dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 201–2020.



Stwierdzony stan – „Ramowy Plan Działań dla Żywności 
i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020”

§ Cel główny Planu:

– średnioroczne tempo wzrostu wartości rynku żywności 
ekologicznej na poziomie co najmniej 15%, aby w 2020 r. 
przekroczyć 210 mln euro

– zwiększenie w 2020 r. liczby przetwórni do ponad 700

§ 7 celów szczegółowych Planu

§ Nieprawidłowości:

– brak mierników osiągnięcia celów szczegółowych i działań

– brak bieżących danych na temat wartości rynku żywności 
ekologicznej
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Stwierdzony stan – legislacja

§ Częste zmiany przepisów prawa dotyczących udzielania pomocy 
finansowej producentom ekologicznym

– W badanym okresie Minister RiRW aż 7 razy zmieniał przepisy 
rozporządzenia dotyczącego udzielania pomocy producentom 
ekologicznym w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” ujętego 
w PROW na lata 2014–2020
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Stwierdzony stan – dane na temat produkcji i wymiany 
handlowej produktami ekologicznymi 

§ Minister RiRW i Główny Inspektor JHARS nie dysponowali danymi 
o faktycznie wytworzonej produkcji ekologicznej w Polsce

– Funkcjonujący system gromadzenia tych danych opiera się wyłącznie 
na informacjach szacunkowych

§ Brak danych o imporcie z państw UE

– Monitorowanie wymiany handlowej produktami ekologicznymi 
jedynie z państwami trzecimi w zakresie importu
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Stwierdzony stan – badania naukowe

Wykorzystanie wyników badań naukowych 2015–2017

§ Zrealizowano 121 projektów badawczych, z tego:

– 117 projektów dotyczyło technologii uprawy, hodowli 
i produkcji w rolnictwie ekologicznym

– cztery projekty – analizy rynku produkcji ekologicznej –
niedostateczne wykorzystanie w modyfikacjach systemu wsparcia

§ Na realizację tych projektów przyznano dotacje w kwocie 
ok. 18 mln zł, które zostały  prawidłowo udzielone i rozliczone
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Stwierdzony stan – działania edukacyjne i promocyjne

§ Nieskuteczne działania edukacyjne i promocyjne dotyczące rolnictwa 
ekologicznego

– informacje na temat rynku żywności ekologicznej były nadal 
trudnodostępne

– niski był poziom wiedzy konsumentów o znakowaniu żywności 
ekologicznej

– niewielka była także rozpoznawalność logo rolnictwa ekologicznego

– na działania te MRiRW przeznaczyło ok. 2,5 mln zł
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Unijne logo produktów ekologicznych



Stwierdzony stan – doradztwo rolnicze

§ Brak specjalistycznego doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego

§ Prowadzenie pokazowego gospodarstwa ekologicznego przez CDR 
Oddział w Radomiu

12



Stwierdzony stan – współpraca Ministra RiRW
z radami doradczymi ds. rolnictwa ekologicznego

§ Współpraca z radami doradczymi ds. rolnictwa ekologicznego była 
prawidłowa i polegała na:

– wymianie informacji, w tym przez przekazywanie Ministrowi RiRW
postulatów od organizacji ekologicznych

– analizie bieżących problemów i potrzeb sektora żywności 
ekologicznej

– przekazywaniu radom, do zaopiniowania, projektów dokumentów 
i rozwiązań legislacyjnych w zakresie sektora rolnictwa ekologicznego
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Stwierdzony stan – główne narzędzie wsparcia finansowego 
producentów ekologicznych

§ Środki na płatności ekologiczne w PROW na lata 2014–2020:

– według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wypłacono 1 234 mln zł, 
z tego 785 mln zł ze środków unijnych oraz 449 mln zł ze środków 
krajowych
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Stwierdzony stan – realizacja wsparcia w ramach PROW
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z ARiMR.
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Stwierdzony stan – realizacja zadań przez Prezesa ARiMR

§ Prezes ARiMR prawidłowo realizował zadania w zakresie:

– opracowania i wdrożenia procedur obsługi wniosków

– przygotowania biur powiatowych Agencji do realizacji zadań 
na rzecz wsparcia rolnictwa ekologicznego

– prowadzenia akcji informacyjno-promocyjnych

– współpracy z Głównym Inspektorem JHARS dotyczącej wymiany 
informacji o producentach ekologicznych

– przeprowadzania kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu 
u beneficjentów płatności rolnośrodowiskowych

§ Nieterminowe wydawanie decyzji w sprawie przyznania płatności 
ekologicznych i nieterminowe ich wypłacanie
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Stwierdzony stan – terminowość wydawania decyzji 
i realizacji płatności17

Źródło: Opracowanie własne NIK 
na podstawie danych z ARiMR.

§ Nieterminowe 
wydawanie decyzji 
w sprawie przyznania 
płatności ekologicznych 
i realizowanie płatności 



Stwierdzony stan – system kontroli i certyfikacji produkcji 
ekologicznej w Polsce 
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Źródło: Opracowanie własne NIK 
na podstawie danych z MRiRW.

§ System kontroli 
i certyfikacji produkcji 
ekologicznej w Polsce 
funkcjonował 
prawidłowo



Stwierdzony stan – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

§ Minister RiRW sprawował prawidłowy nadzór i kontrolę nad 
jednostkami realizującymi zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego:

– monitorował jednostki certyfikujące – za pośrednictwem podległej 
Inspekcji JHARS – w zakresie wykonywania obowiązków kontroli 
i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym

– sprawował nadzór nad Głównym Inspektorem JHARS

– prowadził postępowania administracyjne w sprawie udzielenia 
upoważnienia do działania podmiotom ubiegającym się o status 
jednostki certyfikującej
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Stwierdzony stan – Główny Inspektor Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych 

§ Główny Inspektor JHARS prawidłowo sprawował nadzór nad 
jednostkami certyfikującymi oraz nad produkcją ekologiczną:

– przeprowadzał audyty jednostek certyfikujących

– przeprowadzał kontrole u producentów ekologicznych

– gromadził, przechowywał, przetwarzał oraz udostępniał dane 
i informacje o producentach ekologicznych

– prowadził rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego

– wydawał decyzje dotyczące przywozu produktów ekologicznych 
z krajów trzecich

– współpracował z państwowymi inspekcjami rolnymi 
oraz z innymi instytucjami, w szczególności z ARiMR
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Stwierdzony stan – wyniki kontroli zleconych 
na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK

§ Kontrole przeprowadzone na zlecenie NIK przez Inspekcję JHARS 
ujawniły nieprawidłowości w co drugim gospodarstwie ekologicznym, 
a przez Inspekcję Handlową – w co trzeciej placówce sprzedaży 
detalicznej produktów ekologicznych

§ Główne nieprawidłowości: 

– brak lub nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej 
produkcji, ewidencji towarowej i dokumentacji finansowej, 

– niewłaściwe oznakowanie produktów

– oferowanie do sprzedaży produktów przeterminowanych

21



Stwierdzony stan – ważniejsze nieprawidłowości

§ Częste zmiany przepisów prawa dotyczących udzielania pomocy 
finansowej producentom ekologicznym

§ Brak mierników i niemonitorowanie wyznaczonych celów szczegółowych 
i działań

§ Brak pełnych danych o faktycznie wytworzonej produkcji ekologicznej 
i rzeczywistej wartości rynku żywności ekologicznej

§ Nieskuteczne działania edukacyjne i promocyjne
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Stwierdzony stan – producenci ekologiczni 
a przetwórstwo ekologiczne w latach 2014–201823

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z GIJHARS i MRiRW.



Ocena ogólna24

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli realizacja zadań na rzecz rozwoju 
rolnictwa ekologicznego oraz wprowadzania do obrotu handlowego 
produktów rolnictwa ekologicznego nie była prawidłowa.
Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmowane w tym zakresie 
nie były spójne i skuteczne.
W latach 2014–2018 liczba producentów ekologicznych zmniejszyła się 
o 19,2%, powierzchnia upraw ekologicznych – o 26,3%, a zwiększenie 
o 88% liczby przetwórni związane było m.in. ze wzrostem importu 
surowców ekologicznych z innych krajów Unii Europejskiej oraz z państw 
trzecich.
Informacje na temat rynku żywności ekologicznej, pomimo wspierania 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działań edukacyjnych 
i promocyjnych w tym zakresie, były trudnodostępne, niski był poziom 
wiedzy konsumentów o znakowaniu żywności ekologicznej oraz niewielka 
była rozpoznawalność logo rolnictwa ekologicznego. Potwierdziły to wyniki 
badań zleconych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Ocena ogólna cd.25

Częste zmiany przepisów prawa dotyczących udzielania pomocy 
producentom ekologicznym w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” 
ujętego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 
bez analizy rynku, nie gwarantowały pewności obrotu prawnego 
i nie stymulowały rozwoju rolnictwa ekologicznego, a w konsekwencji 
wymuszały wielokrotną aktualizację procedur i konieczność modyfikacji 
systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, a to z kolei generowało opóźnienia w wydawaniu decyzji 
w sprawie przyznania płatności ekologicznych oraz w dokonywaniu tych 
płatności.
W opracowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Ramowym 
Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 
2014–2020” nie wskazano mierników realizacji celów i zadań, 
a ich osiągnięcie określono jedynie poprzez opis wdrażanych działań. 
Zdaniem NIK, określenie tych wskaźników pozwoliłoby na bieżący 
monitoring wyznaczonych celów i zadań, co z kolei usprawniłoby ich 
realizację oraz efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych.



Ocena ogólna cd.26

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie dysponowali danymi 
o faktycznie wytworzonej produkcji ekologicznej w Polsce. Funkcjonujący 
system gromadzenia tych danych opierał się bowiem na informacjach 
szacunkowych – prognozach podanych w certyfikatach.
Na szacunkowej wartości rynku produkcji ekologicznej opierał się też 
wskaźnik realizacji „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa 
Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020”.



Ocena ogólna cd.27

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prawidłowo udzielał i rozliczał dotacje 
na badania naukowe w zakresie rolnictwa ekologicznego. Prawidłowo 
sprawował nadzór nad wykorzystaniem środków publicznych 
przeznaczonych na wsparcie rolnictwa ekologicznego. Zapewnił też 
funkcjonowanie systemu kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej 
w Polsce.
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
prawidłowo sprawował nadzór nad jednostkami certyfikującymi 
oraz nad produkcją ekologiczną.



Ocena ogólna cd.28

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwie 
realizował zadania w zakresie udzielania wsparcia w ramach działania 
„Rolnictwo ekologiczne” ujętego w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 oraz zapewnił funkcjonowanie systemu 
nadzoru nad wykorzystaniem środków publicznych przeznaczonych 
na prowadzenie i rozwój rolnictwa ekologicznego. Nieterminowo 
natomiast realizowano płatności ekologiczne, a w skontrolowanych 
biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
nieterminowo wydawano decyzje w sprawie ich przyznania.



Wnioski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

§ Przy opracowaniu krajowego planu działań na rzecz rozwoju rolnictwa 
ekologicznego i rynku produktów ekologicznych w ramach nowej 
perspektywy finansowej:

– wyznaczenie celu rozwoju tego sektora oraz terminu jego osiągnięcia;

– określenie oraz bieżące monitorowanie mierników realizacji 
wyznaczonych celów i zadań;

– ustalenie rzeczywistej wartości rynku produktów ekologicznych;
– rozszerzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz zwiększenia 

świadomości ekologicznej konsumentów i rozpoznawalności logo 
rolnictwa ekologicznego.

§ Przygotowanie i wdrożenie rozwiązań umożliwiających gromadzenie danych 
i informacji dotyczących wytworzonych produktów ekologicznych w celu 
określenia rzeczywistego potencjału oraz możliwości rozwoju polskiego 
rolnictwa ekologicznego.
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Najwyższa Izba Kontroli
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zdjęcie czarno-białe
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