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RoZwÓj gospodaRsTw EkoLogiCZnYCH
w powiECiE płoCkim i gosTYniŃskim

Abstrakt

Rolnictwo ekologiczne jest jedną z form działalności rolniczej. W artykule scharakteryzowano zmiany jakie 
zaszły w latach 2009-2016 w odniesieniu do liczby gospodarstw ekologicznych w powiecie płockim i gosty-
nińskim. Analizę wykonano z wykorzystaniem danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, za-
wartych w Bazie Danych Lokalnych oraz danych otrzymanych z Inspekcji Jakości handlowej Artykułów Rolno-
-Spożywczych. Przeprowadzone badania pozwoliły ukazać tendencje w rozwoju gospodarstw ekologicznych 
w powiecie płockim i gostynińskim na tle województwa mazowieckiego i całej Polski.
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Wstęp

Rosnące zanieczyszczenie środowiska spowodo-
wało podjęcie starań mających na celu ochronę śro-
dowiska naturalnego, zdrowia i życia człowieka. 
Zaczęto poszukiwać rozwiązań, a jedną z alternatyw 
stało się rolnictwo ekologiczne. Początkowo było to 
postępowanie intuicyjne oraz wynikająca z pobudek 
filozoficznych koncepcja działania w zgodzie z natu-
rą. Rolnictwo ekologiczne zostało uznane w Europie 
Zachodniej za jedno z potencjalnych rozwiązań, 
zwłaszcza w świetle zniszczenia środowiska natural-
nego powodowanego naszą współczesną gospo-
darką1.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju – nazywa-
nego niegdyś ekorozwojem, a obecnie skłaniająca 
się do nazywania trwałym rozwojem – zakłada takie 
gospodarowanie zasobami przyrody, aby nie tylko 
nie doprowadzić do ich degradacji, ale przyczynić 
się – o ile to możliwe – do ich rozwoju i ulepszenia2. 
Według U. Sołtysiak rolnictwo ekologiczne jest cał-
kowicie zrównoważone3.

Według IFOAM4 celami jakie powinno spełniać 
rolnictwo ekologiczne są m.in.: zapewnienie produ-
centom godnego życia – w ONZ-owskim rozumie-
niu praw człowieka, odpowiednich dochodów oraz 
satysfakcji wynikającej między innymi z udziału  
w ochronie przyrody i poczuciu wysokiej rangi zawo-
du oraz zwrócenie uwagi na pozaprodukcyjne 
aspekty gospodarowania rolniczego: ekologiczne  
i społeczne5.

E. Kośmicki formułuje następującą tezę: Rolnic-
two ekologiczne stanowi najnowocześniejszą formę 
rolnictwa, opartą na znajomości praw przyrody6. 
Wyciąga również wniosek: Rolnictwo ekologiczne 
nie oznacza wcale utrzymania czy powrotu do 

zacofanej struktury rolnej i odrzucenia nowoczesnej 
techniki. Wprost przeciwnie, wymogi społeczne i 
ekologiczne mogą być skutecznie powiązane z no-
woczesną techniką chroniącą środowisko przed nie-
korzystnymi skutkami stosowanych współcześnie 
technologii7.

Termin „rolnictwo ekologiczne” został uznany  
w prawodawstwie Unii Europejskiej (EEC 2092/91)8 
za synonim znacznie starszych terminów rolnictwo 
organiczne i rolnictwo biologiczne, terminów wywo-
dzących się z historycznych nazw metod produkcji 
rolniczej, które były opracowane niezależnie w róż-
nych krajach, ale przyczyniły się do wyprowadzenia 
z nich zasad rolnictwa ekologicznego.

Cel, zakres i metoda badań

Temat rolnictwa ekologicznego był już przedmio-
tem zainteresowań wielu badaczy. Rozpatrywano go  
tak w ujęciu Polski9 jak i ziemi płockiej10. Możliwości 
jego rozwoju rozważano najczęściej na płaszczyźnie 
ekonomicznej, społecznej jak i rolniczej11.

Celem pracy była analiza rozwoju rolnictwa eko-
logicznego w powiecie płockim i gostynińskim. Do-
konano jej tak w ujęciu ilościowym, jak i przestrzen-
nym. Efektem pracy było ukazanie trendu zmian 
ilościowych wśród certyfikowanych gospodarstw 
ekologicznych, gospodarstw będących w fazie prze-
stawiania na produkcję ekologiczną płodów rolnych 
oraz przetwórni ekologicznych. Dodatkowo przed-
stawiono zróżnicowanie przestrzenne „proekologicz-
ności” gmin w powiatach: płockim i gostynińskim.

Zakres tematyczny obejmował idee i założenia 
rolnictwa ekologicznego, jego rozwój w Polsce oraz 
charakterystykę gospodarstw ekologicznych w re-
gionie płockim. Metoda badań polegała na analizie 
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porównawczej danych statystycznych gospodarstw 
ekologicznych powiatu gostynińskiego i płockiego 
na tle województwa mazowieckiego oraz całego 
kraju. Dane statystyczne pozyskano z Banku Danych 
Lokalnych GUS w dziedzinie Rolnictwo, Leśnictwo  
i Łowiectwo, grupie Gospodarstwa Rolne, a bazę 
adresową za rok 2016 oraz dane archiwalne za lata 
2009-2015 dotyczące gospodarstw ekologicznych  
w województwie mazowieckim uzyskano w Inspekcji 
Jakości handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Znaczenie rolnictwa ekologicznego 
w krajach europejskich

Pod koniec lat 60. XX w. w Europie Zachodniej 
odnotowano wzrost zainteresowania konsumentów 
produktami ekologicznymi. W 1972 roku powstała 
Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Organiczne-
go IFOAM, która w celu ustalenia kryteriów produk-
cji ekologicznej, zasad kontroli i oznakowania pro-
duktów ekologicznych, wypracowała w 1982 r. „Za-
łożenia rolnictwa ekologicznego”. Stały się on pod-
stawą opracowania przepisów urzędowych WE  
w zakresie rolnictwa ekologicznego. Jednym  
z pierwszych  przepisów było Rozporządzenie Rady 
Ministerialnej Wspólnoty Europejskiej Nr 2092/91  
z  24 czerwca 1991 r. w sprawie rolnictwa ekologicz-
nego oraz oznakowania jego produktów i środków 
spożywczych. Rozporządzenie regulowało  funkcjo-
nowanie rynku żywności ekologicznej w Unii Euro-
pejskiej i dotyczyło tylko produkcji roślinnej więc 
zostało uzupełnione o rozporządzenie 1804/99  
z 19 lipca 1999 r. regulujące również produkcję 
zwierzęcą. Obecnie obowiązujące jest Rozporządze-
nie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowa-
nia produktów ekologicznych i uchylające rozporzą-
dzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.Urz.UE L 189  
z 20 lipca 2007 r. ze zm.) Rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. usta-
nawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 
w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znako- 
wania i kontroli (Dz.Urz. UE L 250 z 18.9.2008 r., 
poz. 1, ze zm.) oraz dwa rozporządzenia wykonaw-
cze.

Według danych Eurostatu, na które powołuje się 
„Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce  
w latach 2015-2016”12 Polska zajmowała szóste miej-
sce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekolo-
gicznych producentów rolnych (22277 podmiotów) 
oraz piąte miejsce pod względem powierzchni eko-
logicznych użytków rolnych (580731 ha).

Polskie gospodarstwa ekologiczne

Pierwsze „alternatywne” gospodarstwo, to mają-
tek hr. Stanisława Karłowskiego w Szelejewie k. Go-
stynia przestawiony w latach 30. XX w. na metodę 
biodynamiczną. Po wybuchu II wojny światowej  
hr. Karłowski został aresztowany i stracony, majątek 
skonfiskowany, a metoda gospodarowania zarzuco-
na.

W roku 1960 metodę biodynamiczną zaczął 
praktykować inż. Julian Osetek. W Nakle nad No-
tecią założył małe gospodarstwo biodynamiczne. 
Dopiero w latach 80. pojawiły się pierwsze publika-
cje na ten temat. W kraju zaczęły powstawać orga-
nizacje i ruchy proekologiczne m.in. Polski Klub Eko-
logiczny zarejestrowany w 1980 roku.

W połowie lat 80. zaczęto coraz bardziej propa-
gować rolnictwo ekologiczne. Odbywały się serie 
kursów i wykładów dotyczące rolnictwa biodyna-
micznego, pojawiły się pozycje literaturowe na temat 
biodynamicznych upraw działkowych i ogrodowych. 
W 1989 r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie 
Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi 
pod nazwą EKOLAND13. W 1993 roku powstało 
Polskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego 
(PTRE), które zrzeszało rolników i podjęło się wspól-
nej organizacji zbytu. W 1997 roku PTRE przekształ-
ciło się w jednostkę kontrolno-certyfikującą.

Gospodarstwo, aby stać się ekologicznym musi 
poddać się kontroli i uzyskać atest. Chcąc gospoda-
rować ekologicznie, należy je przygotować czyli 
przestawić. Okres przestawiania gospodarstwa (pod 
kontrolą) trwa dwa lata i dopiero po upływie tego 
czasu – w wyniku pozytywnych kontroli – przyzna-
wany jest atest. Gospodarstwo lub przetwórnia są 
kontrolowane.

Zgodnie z przepisami prawa każde państwo 
członkowskie UE samodzielnie organizuje system 
kontroli i certyfikacji. W roku 2016 w Polsce certyfi-
kacją i atestacją zajmowało się 11 podmiotów. Nad-
zór nad jednostkami certyfikującymi i produkcją 
ekologiczną sprawuje Inspekcja Jakości handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych, a certyfikaty wydaje 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od dnia 16 marca 2001 r. Polska posiada akt 
prawny – Ustawę o rolnictwie ekologicznym. Obec-
nie obowiązującą podstawą prawną jest Ustawa  
z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicz-
nym (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1054).

W 2016 r. powierzchnia użytków rolnych, na któ-
rych prowadzona była produkcja ekologiczna wy- 
nosiła około 3,7% wszystkich użytków rolnych. Roz-
wój rolnictwa ekologicznego w Polsce w znacznym 
stopniu jest związany ze wsparciem finansowym, 
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uzyskiwanym ze środków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich pochodzących z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich oraz współfinansowanego z budżetu krajowe-
go. W latach 2015-2016 płatności do rolnictwa 
ekologicznego były realizowane w ramach PROW 
2007-2013 oraz PROW 2014-2020.

Rys. 1. Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce 
w latach 2006-2015

Rys. 2. Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce 
w latach 2006-2015

źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Bank Danych 
Lokalnych

źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Bank Danych 
Lokalnych i udostępnionych danych o producentach ekologicz-
nych przez IJhARS za rok 2016

Jak wynika z danych statystycznych w Polsce od 
roku 2006 stale rosła liczba gospodarstw ekologicz-
nych. W roku 2014 odnotowano największą liczbę 
gospodarstw ekologicznych (21020), w roku kolej-
nym zanotowano pierwszy spadek liczby gospo-
darstw ekologicznych. Najwięcej gospodarstw eko-
logicznych w trakcie przestawiania było w 2011 r.,  
a najmniejszą liczbę zanotowano w roku 2015.

Gospodarstwa ekologiczne 
w województwie mazowieckim

Województwo mazowieckie jest obecnie czwar-
tym co do liczby (2606) producentów prowadzących 
działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego,  
co stanowi 11,1% udziału w ogólnej liczbie produ-
centów ekologicznych w Polsce. Należy tutaj nad-
mienić, że liczba producentów nie jest tożsama  
z liczbą gospodarstw ekologicznych. Do producen-
tów zalicza się także podmioty prowadzące działal-
ność w zakresie przygotowania, wprowadzania na 
rynek produktów ekologicznych importowanych  
z państw trzecich, wprowadzania na rynek produk-
tów ekologicznych (z wyłączeniem importowanych  
z państw trzecich), dostawy kwalifikowanego mate-
riału siewnego i wegetatywnego materiału rozmno-
żeniowego, pszczelarstwa, zbioru ze stanu natural-
nego, akwakultury i/lub wodorostów morskich.

W województwie mazowieckim dała się zaobser-
wować taka sama tendencja jaka charakteryzowała 
rozwój gospodarstw ekologicznych w całej Polsce.  
W roku 2014 w województwie mazowieckim odno-
towano największą liczbę gospodarstw ekologicz-
nych – 2024, spadek nastąpił w latach 2015-2016. 
Gospodarstw w trakcie przestawiania najwięcej by-
ło w roku 2016, najmniej w roku 2015.

Gospodarstwa ekologiczne 
w powiecie gostynińskim i płockim

Powiat płocki (z wyłączeniem miasta Płocka)  
to drugi pod względem wielkości powierzchni  
(1796 km2) z powiatów województwa mazowieckie-
go i piętnasty w Polsce. Jest to powiat o stosunkowo 
małym stopniu urbanizacji (9,29%). Powiat gostyniń-
ski zajmuje odległe 253 miejsce pod wyglądem po-
wierzchni (616 km2) wśród powiatów Polski, nato-
miast jeśli chodzi o województwo mazowieckie jest 
w środku stawki. Jeśli chodzi o stopień urbanizacji 
powiat gostyniński osiąga 41,2%14. Na terenie po-
wiatu płockiego znajduje się Brudzeński Park Krajo-
brazowy oraz 14 rezerwatów przyrody, a na terenie 
powiatu gostynińskiego leży fragment Gostynińsko-
-Włocławski Park Krajobrazowy oraz 3 rezerwaty 
przyrody.

Rozkład przestrzenny rozmieszczenia gospo-
darstw i przetwórni ekologicznych ukazuje rys. 3.

W powiecie gostynińskim do roku 2012 przyby-
wało gospodarstw ekologicznych, w roku 2014 licz-
ba gospodarstw ekologicznych wyniosła 23.  
Od roku 2015 zaczęło ubywać gospodarstw ekolo-
gicznych. W powiecie płockim można zauważyć ta-
ką samą tendencję wzrostową, czyli do roku 2012 
przybywa gospodarstw, natomiast spadek ich liczby 
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Rys. 3. Lokalizacja gospodarstw i przetwórni ekologicznych w gminach powiatu gostynińskiego i płockie-
go w 2016 r.

źródło: Opracowanie własne

* w przypadku miast Płock, Gąbin, Gostynin lokalizacja gospodarstw ekologicznych odpowiada raczej adresom podmiotów 
deklarujących ekologiczną produkcję, a nie faktycznego miejsca tej produkcji

ujawnił się rok wcześniej niż w powiecie gostyniń-
skim czyli w roku 2014. Dane pozyskane dla powia-
tów gostynińskiego i płockiego potwierdzają tenden-
cję zaobserwowaną w Polsce i województwie mazo-
wieckim, że do pewnego roku granicznego liczba 
gospodarstw ekologicznych rosła, a potem zaczęło 
ich ubywać. W powiecie płockim i gostynińskim 
szczyt liczby gospodarstw ekologicznych nastąpił 
dwa lata wcześniej niż w Polsce i woj. mazowieckim. 

Kluczowym może okazać się rok 2013, dla którego 
nie udało się pozyskać prawidłowych danych  
z IJhAR-S15. 

W roku 2016 w powiecie gostynińskim w trakcie 
przestawiania były 4 gospodarstwa, natomiast  
w powicie płockim 28.

Udział procentowy gospodarstw ekologicznych 
powiatu gostynińskiego w ogólnej liczbie gospo-
darstw ekologicznych województwa mazowieckiego 



Notatki Płockie  •  2017  •  4/25322

Rys. 4. Liczba gospodarstw ekologicznych w powie-
cie gostynińskim i płockim w latach 2009-2016 –
bez gospodarstw w trakcie przestawiania

Rys. 6. Liczba przetwórni ekologiczne w powiecie 
gostynińskim i płockim w latach 2009-2016

Rys. 5. Procentowy udział gospodarstw ekologicz-
nych w powiecie gostynińskim i płockim w stosunku 
do gospodarstw ekologicznych w województwie 
mazowieckim 2009-2016 – bez gospodarstw  
w trakcie przestawiania

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o produ-
centach ekologicznych udostępnionych przez IJhARS za rok 
2016

źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Bank Danych 
Lokalnych i udostępnionych danych o producentach ekologicz-
nych przez IJhARS za rok 2016

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o produ-
centach ekologicznych udostępnionych przez IJhARS za rok 
2016

jest stosunkowo niski średnio 1,1%. Największy 
udział zaobserwować można w roku 2011 (1,42%), 
najniższy zaś w 2016 (0,89%). W powiecie płockim 
średni udział gospodarstw w stosunku do woje-
wództwa mazowieckiego wynosi prawie 5,9%. Naj-
większy udział gospodarstwa powiatu płockiego 
miały w roku 2010 (7,06%), najniższy zaś w 2016 
(4,32%). Zestawiając udział procentowy gospo-
darstw ekologicznych powiatu płockiego i gostyniń-
skiego w gospodarstwach województwa mazowiec-
kiego z dynamiką wzrostu liczby gospodarstw  
w powiatach można zauważyć, że mimo przyrostu 
liczby gospodarstw w obu analizowanych powiatach 
w latach 2009-2012, ich udział procentowy w liczbie 

gospodarstw ekologicznych w województwie mazo-
wieckim maleje. 

Nieodzownym elementem wytwarzania płodów 
rolnych jest ich przetwarzanie. W powiecie gostyniń-
skim zgłoszoną działalność przetwarzania ekolo-
gicznych płodów rolnych w roku 2016 miały trzy 
podmioty. W powiecie płockim w 2016 roku działal-
ność taką miało zgłoszonych 7 podmiotów. Jak wy-
nika z danych w powiecie płockim od 2013 roku 
liczba przetwórni ekologicznych płodów rolnych nie 
zmieniła się. W powiecie gostynińskim zmienia się 
rokrocznie.

Przetwarzanie ekologicznych płodów rolnych  
w powiatach gostynińskim i płockim według zgło-
szeń polega na przetwarzaniu i konserwowaniu 
mięsa drobiowego, przetwarzaniu i konserwowaniu 
owoców, przetwórstwie mleka i wyrobie serów, wy-
twarzaniu produktów przemiału zbóż, wytwarzaniu 
chleba, ciastek. Trzy podmioty prowadzące działal-
ność przetwórczą są jednocześnie producentami 
ekologicznych płodów rolnych.

Wnioski

W obu analizowanych powiatach łącznie naj-
mniej gospodarstw ekologicznych było zarejestrowa-
nych w roku 2009 (87), najwięcej zaś w roku 2012 
(121). Co ciekawe w 2009 r. udział procentowy licz-
by gospodarstw ekologicznych łącznie powiatu płoc-
kiego i gostynińskiego w liczbie gospodarstw ekolo-
gicznych województwa mazowieckiego wynosił  
7,9% to w roku 2012 spadł do poziomu 7,3%,  
a obecnie wynosi 5,2%. Udział liczby gospodarstw 
ekologicznych łącznie w powiecie gostynińskim  
i płockim do ogółu gospodarstw ekologicznych  
w Polsce w 2015 r. wyniósł 0,53% . Gospodarstwa 
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ekologiczne powiatu gostynińskiego wśród gospo-
darstw ekologicznych woj. mazowieckiego mają zni-
kome znaczenie (poniżej 1%). W powiecie płockim 
po chwilowym wzroście udziału wśród gospodarstw 
ekologicznych woj. mazowieckiego, jaki miał miej-
sce w 2010 roku (7,06%), obserwować można także 
marginalizację tego rodzaju działalności. Spadek 
liczby gospodarstw ekologicznych zaobserwować 
można także w województwie mazowieckim oraz  
w całym kraju. Przyczyn tego trendu może być kilka. 
W gospodarstwie ekologicznym potrzebny jest więk-
szy wkład pracy, a ceny uzyskiwane ze sprzedaży 
płodów rolnych nie pokrywają zwiększonych nakła-
dów. Pojawiają się trudności z utrzymaniem reżimu 
wynikającego z ekologicznej produkcji. Przestawie-
nie gospodarstwa na ekologiczne, pod wpływem 
wizji przyszłych zysków (np. oszczędności na nawo-
zach sztucznych, chemicznych środkach ochrony ro-
ślin) nie rekompensuje niestety niższych plonów. 
Może to być zatem przyczyną wycofywania się rol-
ników z zawodu lub porzucenia przez nich ekolo-
gicznej działalności rolniczej. O zapotrzebowaniu na 
przetworzone ekologiczne produkty świadczy, nie 
malejąca, od trzech lat, liczba przetwórni w powie-
cie płockim. Na uwagę zasługuje szczególnie jeden 
podmiot w tym powiecie, prowadzący oprócz ekolo-
gicznego gospodarstwa rolnego, przetwórnię serów, 
piekarnię i ciastkarnię. 

Analizując rozkład przestrzenny podmiotów z za-
kresu rolnictwa ekologicznego należy stwierdzić,  
że zdecydowanie najbardziej proekologicznymi gmi-
nami są Łąck, w którym działało w 2016 r. 29 takich 
gospodarstw lub przetwórni oraz Nowy Duninów  
z 17 podmiotami. Może być to powiązane z wystę-
powaniem w tych gminach obszarów ochrony  
przyrodniczej w postaci parku krajobrazowego. Do-
datkowo należy zaznaczyć, że można dostrzec ob-
szary zagęszczenie tego typu gospodarstw. Może 
świadczyć to tak o korzystnych uwarunkowaniach 

rolniczych, jak i wpływach społecznych środowiska 
rolników. W drugiej grupie jednostek samorządo-
wych, w których jednoznacznie widać zainteresowa-
nie taką formą gospodarowania rolniczego, znajdu-
ją się Słubice, Gostynin, Brudzeń Duży, Sanniki  
i Mała Wieś. W przypadku pozostałych gmin decy-
zje o prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego są 
pojedyncze i trudno stwierdzić czy podyktowane 
czynnikami ideologicznymi czy ekonomicznymi. Ta-
ka sytuacja występuje w gminach: Słupno, Szczawin 
Kościelny, Drobin, Bulkowo, Bielsk, Radzanów, Sta-
roźreby, Bodzanów, Wyszogród, Gąbin, Pacyna.

Podsumowanie

Jak w 1990 r. stwierdziła D. Ptaszycka-Jackowska 
rolnictwo ekologiczne na niektórych obszarach Pol-
ski może stać się właściwym sposobem ich zagospo-
darowania. Obszary te, to między innymi otuliny 
parków narodowych, parki krajobrazowe z otuliną, 
obszary chronionego krajobrazu, obszary ochrony 
indywidualnej np. użytki ekologiczne16. Powiaty płoc-
ki i gostyniński spełniają ten warunek, w obu powia-
tach zlokalizowane są parki krajobrazowe. Niestety 
po chwilowym wzroście liczby gospodarstw ekolo-
gicznych w powiatach obserwuje się spadek ich licz-
by. Jak wynika z obserwacji autorów nie można mó-
wić o zmniejszeniu popytu na żywność ekologiczną. 
Wskazują na to coraz więcej zajmujące miejsca pół-
ki z żywnością ekologiczną w supermarketach czy 
lokalnych sklepach. Niestety jak wskazuje „Raport  
o stanie rolnictwa ekologicznego…” w roku 2016  
w całej Polsce istotnie wzrosła liczba gospodarstw 
prowadzących równoczesną produkcję ekologiczną 
i nieekologiczną oraz gospodarstw zajmujących się 
wyłącznie produkcję roślinną. Nie jest to dobre  
z punktu widzenia reżimu ekologicznego i zachodzi 
niebezpieczeństwo mieszania się produkcji ekolo-
gicznej z tradycyjną.
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Summary

Ecological farming is one of the forms of agricultural activity. The article describes the changes that occu-
rred in the years 2009-2016 in relation to the number of ecological farms in Płock and Gostynin counties. 
The analysis was done using the statistical data provided by Central Statistical Office of Poland (GUS)  
and included in the Local Data Bank as well as the data obtained from the Agricultural and Food Quality 
Inspection (IJhARS). The conducted research allowed to show trends in the development of ecological farms 
in the counties of Płock and Gostynin against the background of Mazovian voivodship and the whole Poland.
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