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Rynek żywności eko w Polsce w liczbach

Wartość rynku żywności ekologicznej 
w Polsce, ok. 0,5% całego rynku 
spożywczego

Liczba gospodarstw ekologicznych

Powierzchnia upraw ekologicznych, 
ok. 3,4% ogólnej powierzchni rolnej

jednostek certyfikujących w systemie 
rolnictwa ekologicznego
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Źródło: Raport Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO 
i NielsenIQ pn. „Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021”



Gdzie kupujemy eko 
i ile wydajemy?
Średnia wartość paragonu ze sklepów

z ekologiczną żywnością

Liczba sklepów specjalistycznych, 
obecnych już niemal w każdym mieście 

powyżej 20 tys. mieszkańców

Liczba e-sklepów z żywnością eko, 
spośród których 60 działa wyłącznie 

online

Sieci specjalistyczne – Carrefour BIO, 
Bio Family i Organic Farma Zdrowia 
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Źródło: Raport Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO 
i NielsenIQ pn. „Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021”



Rynek żywności eko w Polsce - trendy

W 2020 r. wartość rynku wzrosła r/r o 10%. Wartość runku eko w Polsce za 10 lat może 
przekroczyć 3 miliardy złotych.

Dbanie o siebie i bliskich w czasie pandemii wiązało się ze zwiększeniem popytu na bio 
i wydatków na żywność ekologiczną.

Sprzedaż produktów świeżych może urosnąć o 15-20% w skali roku, a kategoria produktów 
wegańskich - o 20-30%.

Poprawia się dostępność ekologicznego nabiału.

Stale rozwija się e-commerce.

Od kilku lat spada liczba certyfikowanych gospodarstw ekologicznych – wynika to z zaostrzenia 
przepisów przy przyznawaniu takiego statusu.

Źródło: Raport Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO 
i NielsenIQ pn. „Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021”



Rynek żywności eko w Polsce - wyzwania

Eliminacja 
opakowań
z tworzyw 
sztucznych

Budowanie 
świadomości 
konsumentów

Dostępność 
surowców

Wysokie 
koszty 
produkcji

Sprostanie 
wymogom prawa 
i interpretacja 
przepisów

Skracanie 
łańcuchów 
dostaw

Źródło: Raport Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO 
i NielsenIQ pn. „Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021”



Rynek żywności EKO 
w Polsce na tle Europy

9. miejsce pod względem 
powierzchni upraw ekologicznych 

7. miejsce pod względem 
liczby gospodarstw i przetwórni

14. miejsce pod względem 
wartości sprzedaży żywności 

ekologicznej

W Danii rynek żywności 
ekologicznej osiąga wartość 
12,1% całego rynku 
spożywczego. W przypadku 
Polski jest to 0,5% rynku  

Duńczyk na 
żywność eko 
w ciągu roku 
wydaje 344 euro, 
podczas gdy 
Polak 8 euro 

Największe rynki eko w UE

Źródło: Raport Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO 
i NielsenIQ pn. „Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021”



Kto kupuje żywność eko?

Milenialsi osoby w wieku 27-40 lat, 
z wykształceniem średnim +, dbający 

o zdrowie, posiadający dzieci, idealistyczni, 
skoncentrowani na doświadczeniach 
i bardziej skłonni do zakupów online.

Pokolenie Z osoby w wieku 19-26 lat, 
dbający o zdrowie, ceniący rzetelne 

informacje, empatyczni, poszukujący 
autentyczności i wiarygodności.

Przyjazność dla 
środowiska 

Postrzeganie żywności
eko jako dobrej 

dla zdrowia

Bezpieczeństwo oraz
zaufanie do żywności

certyfikowanej

Najczęstsze powody, 
dla których konsumenci 
decydują się na zakup 
żywności ekologicznej 



Milenialsi
31% kupuje żywność ekologiczną co najmniej 
raz w tygodniu.

Najczęściej kupują świeże warzywa i owoce (45%), 
nabiał (17%) oraz produkty zbożowe (11%).

Rozpoznanie produktu eko następuje na podstawie 
certyfikacji (49%), naturalnego składu (46%) 
oraz pochodzenia bezpośrednio od rolnika 
lub hodowcy (42%).

Wybierają żywność eko jako zdrową (23%) i
pozbawioną chemii (46,5%).

Głównym powodem ograniczającym zakupy eko 
jest cena (62%) . 

Naturalne i pozbawione chemii 
produkty prosto z pola budzą zaufanie 
i przywołują smaki dzieciństwa.

”
Źródło: SW Research, N=825, „Kupowanie, rozpoznawanie oraz 
postrzeganie produktów ekologicznych”, maj 2022



Pokolenie Z
40% deklaruje, że kupuje żywność ekologiczną 
co najmniej raz w tygodniu.

Najchętniej kupują świeże warzywa i owoce (33%), 
przetwory z warzyw i owoców (15%) oraz 
produkty wegańskie (11%).

Swój wybór opierają na podstawie naturalnego 
składu na etykiecie (39%) oraz certyfikacji (45%)

35% wybiera żywność eko jako dobrą dla 
środowiska, a 36% ze względu na jej naturalność. 

Ponad połowa ankietowanych (58%) nie kupuje 
produktów eko z powodu ceny.

Globalny zwrot ku temu, co 
przyjazne naturze, to nie chwilowa 
moda, ale dziejowa konieczność.

”
Źródło: SW Research, N=825, „Kupowanie, rozpoznawanie oraz 
postrzeganie produktów ekologicznych”, maj 2022



Czy możemy kupować 
więcej eko?
65% badanych przyznaje, że kupowałaby 
więcej produktów ekologicznych, 
gdyby nie musiała liczyć się z kosztami.

Wśród kupujących żywność eko przeważają 
kobiety, które kierują się troską o zdrowie 
własne i najbliższych oraz przekonaniem, 
że produkty bio są bezpieczne.

Rośnie znaczenie kwestii społeczno-etycznych –
fair trade, poszanowanie dobrostanu 
zwierząt – jako czynników decydujących 
o wyborze żywności eko.

Źródło: SW Research, N=825, „Kupowanie, rozpoznawanie oraz 
postrzeganie produktów ekologicznych”, maj 2022



Czy rozpoznajemy logo Euroliścia?

Źródło: SW Research, dane w %, N=825, „Kupowanie, rozpoznawanie 
oraz postrzeganie produktów ekologicznych”, maj 2022
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O kampanii
Kampania ”Przestaw się na EKO –

szukaj Euroliścia” posłuży budowaniu 
świadomości konsumenckiej 

i rozpoznawalności unijnego systemu 
jakości, jakim jest żywność z 

rolnictwa ekologicznego. 
Promocja certyfikowanej żywności 

ekologicznej, znakowanej symbolem 
Euroliścia, może zwiększyć jej 

konkurencyjność 
i konsumpcję.

Rolnictwo 
ekologiczne

Zaufanie &
rozpoznawalność

Certyfikowana 
żywność

Rolnictwo ekologiczne 
zmniejsza wpływ 

środowiskowy produktów 
żywnościowych.



Co się będzie działo do 2024 roku?

Biuro prasowe kampanii

Strona www.przestawsienaeko.eu

Fanpage na Facebooku i Instagramie

Edukacyjne i poradnikowe filmy wideo
Targi i eventy 

Outdoor

InfluencerzyGadżety

Idea placement

Video release

Infografiki



Dziękujemy 
za uwagę

Zapraszamy do kontaktu

BIURO PRASOWE

projekty@pize.info.pl

przestawsienaeko.eu


