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I. Ogólne zasady prowadzenia produkcyjnego gospodarstwa 

rolnego 

 

1.1 Planowanie biznesowe w gospodarstwie rolnym 
 

Każda działalność gospodarcza ma charakter celowy. Podstawowym celem 

działalności gospodarczej, w tym produkcji rolnej, jest zysk. Jest on źródłem środków 

na rozwój i zapewnia dochód właścicielowi. Działalność gospodarcza powinna 

spełniać kryterium efektywności, czyli nadwyżki korzyści nad kosztami (nakładami). 

Obie kategorie mogą być rozumiane bardzo szeroko, jako z jednej strony przychody, 

satysfakcja, poczucie wartości, oszczędność czasu itd., a z drugiej wydatki pieniężne, 

zaangażowanie, poświęcony czas (swój i rodziny), koszt niezrealizowanych 

prywatnych planów czy koszt nietrafionych decyzji, które zostały podjęte (koszt 

alternatywny). Ponadto działalność gospodarcza jest sztuką umiejętnego 

wykorzystania dostępnych i możliwych do pozyskania zasobów materialnych, ludzkich 

i finansowych. Ziemia jako zasób materialny nie 

będzie dostarczać korzyści, bez zaangażowania 

zasobów ludzkich (pracy) i zasobów finansowych 

niezbędnych do zakupu potrzebnych maszyn, 

urządzeń, materiałów itd. Cechą dobrego 

przedsiębiorcy jest umiejętność połączenia 

różnych zasobów w taki sposób, aby osiągnąć 

najlepszy, w danych warunkach i określonym czasie, wynik. Jak wspomniano, 

podstawowy wpływ na wynik mają dwie kategorie: przychody i koszty. Przedsiębiorca 

działający efektywnie (dobrze zarządzający), może przy danych zasobach osiągać 

coraz lepsze wyniki, zwiększając wydajność  

i produktywność. Zatem źródłem zysku nie jest tylko przychód, ale również umiejętne 

wykorzystanie zasobów np. typów i sposobów upraw czy wyboru odpowiedniego 

sposobu sprzedaży. Każda działalność w gospodarce rynkowej oparta jest (w 

mniejszym lub większym stopniu) na relacji popytu i podaży. Możemy zatem tyle 

wyprodukować i sprzedać, ile będzie w stanie kupić od nas potencjalny klient. Popyt 

wynikający z potrzeb rynku, czyli grupy klientów, do której chcemy kierować naszą 

ofertę, jest głównym wyznacznikiem naszego działania biznesowego. Jest to zgodne 

z myśleniem marketingowym w biznesie.  

Podstawą działalności 
gospodarczej jest zasada 
efektywności 
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1.2 Gospodarstwa rolnicze jako pierwsze ogniwo łańcucha 

dostawczego produktów rolniczych przeznaczonych do sprzedaży 

bezpośredniej 

 

Produkty rolnicze, zanim znajdą się u odbiorcy finalnego – konsumenta, w 

stołówce, barze, restauracji czy w domowej kuchni, przechodzą zwykle długą i dość 

złożoną drogę. U rolnika ─ w polu, oborze, chlewni czy w kurniku obecnie produkuje 

się niemal wyłącznie surowce rolnicze. Dopiero po procesie przetwórstwa i obrotu 

(sprzedaży), obecnie coraz bardziej złożonym, wędrują na nasze stoły jako produkty 

finalne przygotowane do bezpośredniej konsumpcji, do obróbki mechanicznej lub 

termicznej. Długa droga produktów rolnych od producenta do konsumenta to proces, 

który ma swoje podłoże ekonomiczne i technologiczne, a rozpatrywany musi być 

przede wszystkim w aspekcie społecznym i kulturowym. W Polsce jeszcze 30-40 lat 

wcześniej, duża, a nawet w niektórych grupach produktów dominująca część 

konsumowanej żywności, była kupowana na targowisku i przetwarzana oraz 

przygotowywana bezpośrednio w miejscu ich konsumpcji tj. w gospodarstwach 

domowych. W szczególny sposób dotyczyło to wsi 

i gospodarstw rolnych produkujących żywność 

przeznaczoną w znacznej mierze na 

samozaopatrzenie. Także w rodzinach 

chłoporobotniczych i w miasteczkach mocno 

związanych z wsią, a także w rodzinach uboższych 

proces przejścia od kupowania żywności 

nieprzetworzonej do zaopatrywania się w gotową żywność, zachodził wolniej, a 

produkty żywnościowe chętnie i często kupowano na targu, w sklepie „za rogiem” czy 

bezpośrednio u rolnika. W większych miastach mieszkańcy nowo budowanych 

bloków, często z ciasnymi mieszkaniami, najszybciej przestawali się na kupowanie 

żywności możliwie jak najbardziej przetworzonej. Jest ona bowiem zdecydowanie 

bardziej wygodna, mniej pracochłonna, a dla mniejszych rodzin czasem także tańsza 

i wymagająca mniej zaangażowania, biorąc pod uwagę czas przeznaczony na sprawy 

bytowe. Zmiany te mają również swe istotne odniesienie w sferze ekonomii. Od 

zarania dziejów zawsze handel, w tym także obrót żywnością, uważany był za 

działalność przynoszącą duże zyski. Mogli je osiągnąć jednak tylko ci, którzy mieli do 

tego stosowne środki (chociażby na jej rozpoczęcie), kwalifikacje, umiejętności, 

motywację czy gotowość do wysiłku. Koncentracja ludności w miastach, ale także i 

koncentracja produkcji w większych gospodarstwach wytwarzających duże partie 

Aspekt społeczny i kulturowy 
sprzedaży bezpośredniej 
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produktów rolnych, sprzyjała wydłużaniu się łańcuchów dostaw. Wydłużenie 

łańcucha dostaw produktów od producenta do konsumenta tj. kształtowanie się 

pośredników handlowych skupujących produkty rolne, przetwórców produktów, 

hurtowników, handlowców produktów finalnych 

oraz gastronomii, spowodowało, że powstawały 

nowe, liczne podmioty, które chciały prowadzić 

taką działalność zarobkową. Jednocześnie obrót i 

komercjalizacja żywności stały się bardziej 

skomplikowane, rozciągnięte w czasie  

i obciążone różnorodnymi instytucjonalnymi 

obwarowaniami i procedurami.  

Ekonomika rolnictwa uznaje występowanie następujących prawidłowości w tym 

zakresie: 

● Długie łańcuchy dostaw wpływają na podrożenie żywności, działając na niekorzyść 

konsumentów,  

● Długie łańcuchy dostaw wydłużają czas dostarczenia produktów od producenta do 

konsumenta, co ma wpływ na ich jakość, gdyż ważna staje się nie ich wartość 

odżywcza i walory smakowe, a np. długi termin przydatności, łatwe przechowywanie,  

● W przypadku żywności wędrującej od producenta surowców rolnych przez ogniwa  

przetwórstwa i jej obrotu, im bliżej konsumenta finalnego, tym osiągane w danym 

ogniwie marże i zyski są wyższe. 

 

Oznacza to często, że ten sam pomidor, którego cena u producenta wynosi 

1,50 zł za kilogram, na straganie u pośrednika kosztuje już 2,5-3,0 zł (za kg), na 

stoisku w markecie 3,0 zł, ale już za ½ kg, a jako składnik sałatki do obiadu 

podanego w dobrej restauracji, ma wartość 7-10 zł za 150 gram. 

Powyższe argumenty i obserwacje, choć przedstawione w sposób bardzo skrótowy, 

pokazują jak istotny jest dostęp rolnika do odbiorców finalnych.  

Biorąc pod uwagę organizację gospodarstw, które prowadzą lub uruchamiają 

sprzedaż bezpośrednią poprzez targowiska, należy przyjąć proste założenia 

metodyczne:  

 Po pierwsze, rozważania odniesiono do obowiązującego obecnie, zapewne 

wadliwego i z różnych względów kontestowanego stanu prawnego w Polsce,  

w którym dopuszcza się obrót targowiskowy w przypadku bardzo ograniczonej 

grupy produktów rolnych. 

Uwarunkowania ekonomiczne 
rozwoju sprzedaży 
bezpośredniej 
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 Po drugie, mając na uwadze zmiany w porządku prawnym, w tym rozszerzenie 

asortymentu surowców i produktów przetworzonych, które mogą być 

oferowane poprzez bezpośrednią sprzedaż targowiskową, należy przewidzieć, 

że w sprzedaży bezpośredniej pojawiają się produkty wyżej przetworzone  

o innych parametrach technologicznych oraz spełniających wyższe wymagania 

sanitarne.   

 Produkcja rolnicza ukierunkowana na bezpośrednią komercjalizację produktów, 

prowadzona będzie nadal w relatywnie małych i bardzo małych 

gospodarstwach, stąd też asortyment, a zwłaszcza wolumen (masa) produkcji 

wytworzonej przez pojedynczego producenta będzie niewielki. 

 Sprzedaż bezpośrednia, w tym targowiskowa, to część rynków lokalnych, które 

nadal kierują się swoimi prawami, zwyczajami, upodobaniami, w związku  

z czym raczej podlegają powolnym zmianom, co powinni uwzględnić rolnicy 

wchodzący na ten rynek. 

 

1.3  Zarządzanie gospodarstwem rolnym produkującym na cele 

sprzedaży bezpośredniej 

 

Zarządzanie gospodarstwem, które produkuje lub ma produkować produkty rolnicze 

przeznaczone do sprzedaży targowiskowej to złożony i wieloaspektowy problem, 

dotyczący sfery zagadnień z zakresu: organizacji, technologii produkcji, ekonomii  

i logistyki, a wkrótce może także w znaczącej mierze przetwórstwa spożywczego. 

Po pierwsze należy zastanowić się jakie typy gospodarstw i jakie 

kierunki produkcji są bardziej predestynowane do sprzedaży bezpośredniej? 

Odpowiedź jest tu raczej prosta, gdyż są to gospodarstwa wytwarzające takie 

produkty, które nie wymagają przygotowania do spożycia, a nawet nadają do 

spożycia prosto ze straganu. 
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Ważną cechą tych produktów jest ciągły, choć zmienny w różnych porach roku, 

popyt. Tak, więc najbardziej predestynowane do sprzedaży bezpośredniej są owoce, 

w tym także krótko sezonowe, jak czereśnie, truskawki, borówki oraz kwiaty itd. 

Drugą grupę takich produktów stanowią ziemniaki, warzywa i grzyby. Asortyment 

tych produktów jest bardzo szeroki i zmienny w różnych porach roku, nie mniej  

w określonych warunkach mogą być one komercjalizowane przez rolnika niemal 

przez cały rok. Nadal popytem cieszą się także produkty zwierzęce (sprzedawane 

również w szarej strefie), wytwarzane w gospodarstwach drobnotowarowych. Są to 

jaja, niedopuszczony obecnie do obrotu drób, mleko i jego przetwory, ryby czy też 

mięso pozyskiwane z uboju gospodarczego. Małą szansę na podjęcie sprzedaży 

bezpośredniej mają gospodarstwa produkujące tzw. podstawowe produkty rolnicze 

takie jak: zboże, kukurydzę, rzepak, buraki cukrowe. Jedynie na zboże może 

pojawiać się subregionalnie rynek niszowy i popyt na półhurtowe ilości towaru dla 

hodowców gołębi, królików, hobbystycznego chowu drobiu itd. Wówczas produkty te 

mogą stanowić uzupełnienie asortymentu towarów oferowanych na straganie. 

Produkty te podlegają z reguły raczej sprzedaży sąsiedzkiej. 

Druga kwestia to skala i asortyment produkcji. Gospodarstwa rolne, 

predestynowane są do sprzedaży bezpośredniej, są 

dość zróżnicowane, i to zarówno pod względem 

wielkości ekonomicznej, jak również wielkości 

obszarowej. Podchodząc do problemu od strony 

motywacji czy nawet przymusu ekonomicznego, 

przed jakim stają rodziny rolnicze, które borykają się 

z pośrednikami odbierającymi ich produkty finalne po 

niskich cenach, grupę tą stanowić powinny 

gospodarstwa niezbyt duże i małe. Te gospodarstwa oferują zwykle zbyt małe partie 

towaru, aby być partnerami dla sektora przetwórstwa czy handlu. Jednocześnie 

wyraźnie odczuwają one straty ekonomiczne wynikające z pośrednictwa w zbycie 

produktów. Trudno jest o jednoznaczne odpowiedzi na temat przedziału wielkości czy 

też optymalnej wielkości gospodarstw predestynowanych do sprzedaży 

bezpośredniej, gdyż rodzaje oferowanych produktów na sprzedaż i ich asortyment 

jest zdecydowanie inny w gospodarstwach warzywnych, sadowniczych czy 

wielokierunkowych. Gospodarstwa większe i o szerokoprofilowej produkcji 

warzywniczej czy owocowo-warzywnej, które oferują swoje produkty przez większą 

część roku, powinny wystawiać towar przez ok. 250-300 dni w roku (w tym przede 

wszystkim w soboty), a ilość potrzebnej produkcji stanowi w tym przypadku iloraz 

Typy gospodarstw najlepiej 
odpowiadających modelowi 
sprzedaży bezpośredniej 
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średniego dziennego popytu i liczby dni sprzedaży. Taki model ofertowy jest jednak 

rzadko spotykany, gdyż gospodarstwa sadownicze i warzywnicze ograniczają 

asortyment produkcji, wybierając specjalizację. Wielokierunkowość produkcji jest 

raczej cechą gospodarstw mniejszych. To w nich produkowane są różne gatunki 

warzyw, często na powierzchni kilku arów, co nie znajduje się w kręgu 

zainteresowania ani przetwórni, ani hurtowników. Sprzedaż targowiskowa 

prowadzona przez takie gospodarstwa ma z reguły charakter zdecydowanie 

ograniczony – sezonowy lub incydentalny. 

 

1.4 Techniki przedłużania sezonu (uprawy i przechowalnictwo) 

 

Bardzo ważną kwestią w zakresie zarządzania gospodarstwem jest organizacja 

produkcji i przechowywania (magazynowania) produktów w taki sposób, aby 

przedłużyć sezon oferty podażowej. Decydujące znaczenie ma kwestia organizacji 

produkcji polowej, ale także i zwierzęcej. Ten problem ma charakter zarówno stricte 

agrotechniczny, zootechniczny tj. technologiczny, jak i organizacyjny oraz rynkowy. 

Charakterystyczną i naturalną cechą produkcji rolnej jest jej sezonowość, jednak 

wiele produktów ogrodniczych może być wytworzonych pod osłonami, dzięki czemu 

ich podaż jest większa i oferowane są także poza 

sezonem. W przypadku upraw polowych także 

istnieją możliwości zachowania ciągłości oferty. 

Można to regulować m.in. przez dobór odmian, 

regulacje terminu siewu (sadzenia), sposób 

pielęgnacji (np. osłanianie kwiatów), a także 

wykorzystywanie ekspozycji terenu i nawadniania, tam gdzie są do tego odpowiednie 

warunki. Produkty ogrodnicze, a takie są w dużej mierze przedmiotem sprzedaży 

bezpośredniej, mogą być produkowane zarówno pod niską folią np. ziemniaki 

wczesne, pod wysokimi osłonami foliowymi: pomidory, ogórki, papryka, jak też  

w warunkach szklarniowych. Zwłaszcza w szklarniach można dość precyzyjnie 

programować czas gotowości produkcji finalnej do zbytu, co znacznie poprawia 

ofertę podażową i opłacalność całego procesu komercjalizacji produkcji. Także duże, 

a nawet większe niż w produkcji roślinnej, możliwości przedłużania sezonu dotyczą 

produkcji zwierzęcej, a zwłaszcza podaży mleka i produktów mlecznych, żywca, 

wędlin. W zakresie oferowania tuszek drobiu, kaczek, gęsi również istnieją znaczące 

możliwość regulacji i przedłużenia sezonu podaży. Podsumowując - gospodarstwo 

Przedłużanie sezonu i 
przechowalnictwo 
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rolniczo-ogrodnicze, produkujące większą ilość zróżnicowanych produktów, może 

zapewnić dłuższy sezon podażowy. Należy pamiętać, że wiele produktów ma 

charakter powtarzalny sezonowo. Oznacza to, że w ciągu sezonu wegetacyjnego np. 

pod folią lub na polu, stosując należyte zmianowanie, można wysiewać 2-3 razy  

w roku rzodkiewkę, ogórki, sałatę, rzepę itd. Można także prowadzić 2-5 rzutów 

chowu kurcząt, czy też kaczek przeznaczonych do uboju i sprzedaży bezpośredniej. 

Produkty te przed sprzedażą mogą być przechowywane w magazynach lub/i 

chłodniach, co dodatkowo przedłuża ich podaż na rynku. 

 

W produkcji przeznaczonej do sprzedaży bezpośredniej bardzo istotna jest 

jakość produktu. Można ją rozpatrywać na różnych poziomach ─ w odniesieniu do 

formalnego spełnienia wymogów produkcji ekologicznej, zrównoważonej czy 

konwencjonalnej. W gospodarstwach, w których wypełniane są wymogi związane  

z funkcjonowaniem tych reżimów produkcyjnych, mogą być wytwarzane również 

produkty klasyfikowane jako regionalne czy tradycyjne. Kolejnym sposobem 

klasyfikacji produktów jest ich ocena z punktu widzenia potrzeb rynku tj. ocena przez 

klienta walorów estetycznych, kształtu, wybarwienia, świeżości itd. Część tych cech 

wynika ze stosowanych odmian roślin, technologii produkcji i warunków 

klimatycznych. Inne, zwłaszcza estetyczne, mogą być poprawione przez sprzedawcę 

przez właściwe przygotowanie produktów, mycie, polerowanie, ułożenie na straganie  

(ekspozycja), adekwatne opakowanie czy metkowanie. Ta część rozważań o jakości 

oferty należy w dużej mierze do działań o charakterze marketingowym, które 

oczywiście rolnik powinien znać i stosować, aby był konkurencyjny na rynku. 

Doświadczenia wielu bogatych krajów europejskich wskazują na to, że właśnie 

produkcja o walorach jakościowych odpowiadających wymogom produkcji 

ekologicznej i zrównoważonej, znacząco zwiększa szanse na odniesienie sukcesu  

w zakresie sprzedaży bezpośredniej i istotnie wpływa na poprawę jej opłacalności. 

  

1.5 Zarządzanie zbiorami, klasyfikacja i selekcjonowanie gatunków 

 

Kolejną kwestią jest zarządzanie zbiorami. Chodzi tu zarówno o wspomniany 

powyżej asortyment produktów i wielkość oferty podażowej, jak też o zarządzanie 

zbiorami i inwentarzem żywym. Jak wspomniano już wcześniej, mała lub bardzo mała 

skala produkcji sprawia, że rolnik produkuje albo większe partie wyspecjalizowanych 

produktów np. marchwi lub też wiele produktów, lecz ma w swej ofercie małą masę 
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towarową np. marchwi, rzodkiewki, kapusty, kopru, jabłek. I w pierwszym,  

i w drugim przypadku raczej konieczna jest współpraca (kooperacja) lub utworzenie 

grupy osób oferujących swoje produkty tj. grupę marketingową. Większa oferta na 

straganie to potencjał, który może sprawić, że klient w danym podejściu zakupowym 

zaspokoi popyt, jaki zgłasza na rynku w danym dniu ─ i to zarówno na warzywa, 

owoce, jak też np. jajka. Klienci niechętnie ustawiają się na targu do kilku kolejek, 

zwykle wolą, aby potrzebne im produkty mogli kupić u jednego sprzedawcy. 

Powyższe konstatacje wskazują, że zarządzanie 

zbiorami – płodami przeznaczonymi do 

targowiskowej sprzedaży bezpośredniej 

sprowadzać się będzie do wyboru jednego  

z czterech wariantów budowy oferty 

podażowej: 

A. Utrzymywanie szerokiego asortymentu 

towarów w oparciu o produkcję prowadzoną we własnym gospodarstwie. Jest to 

możliwe, jeżeli produkcja ma charakter wielokierunkowy i wielostronny, a 

asortyment produktów finalnych jest szeroki.  

W dużych gospodarstwach można wówczas zachować trwałość oferty podażowej 

przez dłuższy czas, w ramach mniejszych podmiotów może okazać się, że towaru 

jest tylko na kilka dni i po kilku tygodniach ponownie oferta obejmować będzie 

krótki okres czasu. 

B. Rolnik prowadzi produkcję 1-3 produktów finalnych w asortymencie, jednakże  

o dużej masie towarowej. Wówczas oferowany asortyment towarów jest skromny. 

Klient zaspokaja tylko część popytu na owoce czy warzywa, a pozostałych 

zakupów dokonuje na sąsiednim straganie. Istnieje także wówczas zagrożenie, że 

sezonowa oferta produktów oferowanych przez rolnika na targowisku jest zbyt 

duża pod względem wolumenu i nie może być zrealizowana na pojedynczym 

straganie. Wówczas stragan prowadzony przez niego na targowisku pełni niejako 

rolę „sklepu firmowego”. Duża lub dominująca część zbiorów pozyskiwanych  

w danym dniu (z uwagi na taką konieczność technologiczną), przeznaczona jest 

do innych form sprzedaży bezpośredniej np. do restauracji, na stołówkę,  

a pozostałe do pośredników handlowych.  

C. Rolnik prowadzi produkcję wielu produktów przeznaczonych na targowisko,  

a asortyment produktów finalnych jest wysoce sezonowy i przemiennie duży lub 

mały, co warunkowane jest strukturą upraw, zmianowaniem roślin, oczekiwanym 

popytem itd. Wówczas jego samodzielna oferta handlowa okresowo bywa 

Klasyfikacja i selekcjonowanie 
zbiorów 
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zadowalająca, a w innych okresach zbyt mała, aby samodzielnie prowadzić handel 

targowiskowy. 

Powyższe cechy modeli organizacji gospodarstw sprawiają, że zdecydowanie 

lepszym rozwiązaniem jest utworzenie rolniczej lub marketingowej grupy 

partnerskiej, pod którym to pojęciem kryje się grupa producencka, grupa 

marketingowa i inne formy współpracy handlowej. Wówczas wynajmowane 

miejsce na targu i stragan użytkowany jest przez kilku rolników przemiennie. 

Alternatywą jest, że w danym tygodniu rolnik prowadzi sprzedaż bezpośrednią 

produktów pozyskanych z własnego gospodarstwa i gospodarstwa partnerów 

handlowych z grupy marketingowej. 

D. Rolnik ma ograniczoną ofertę towarową, sezonowo większą, po sezonie mniejszą. 

Nie współpracuje z innymi rolnikami prowadzącymi produkcję komplementarną. 

Sprzedaż opiera zarówno na produkcji z własnego gospodarstwa, jak też  

i zaopatruje się w produkty od sąsiadów, które przygotowuje do zbytu i oferuje na 

swoim stoisku. Innym wariantem jest zakup produktów potrzebnych do 

uzupełniania oferty na straganie, na giełdach towarowych (warzywnych, 

owocowych, kwiatowych). Wariant ten łamie jednak część z zasad sprzedaży 

bezpośredniej i staje się formą prowadzenia pozarolniczej handlowej działalności 

gospodarczej. 

 

Szczegółowych wariantów i sposobów zarządzania swoimi zbiorami i produktami 

finalnymi przeznaczonymi do sprzedaży na targowisku jest o wiele więcej, 

pomysłowość rolników w tym względzie jest nie do przecenienia. 

1.6 Wybór profilu produkcyjnego i logistyka  

 

Wybór profilu produkcyjnego zależy od wielu elementów. Zgodnie z orientacją 

marketingową, powinien wynikać z zapotrzebowania rynku. Nie zawsze jednak 

dostosowanie jest w pełni możliwe albo jego koszt przekracza korzyści. Takim 

ograniczeniem są wspomniane wcześniej zasoby rzeczowe, ludzkie i finansowe, 

będące w dyspozycji lub możliwe do pozyskania przez przedsiębiorcę. Na przykład 

jakość oraz areał ziemi pod uprawy można częściowo poprawić, ale nie jest to  

w pełni możliwe. Z kolei uniezależnienie się od wpływu środowiska i produkcja 

intensywna pod zadaszeniem związana jest z dużymi nakładami finansowymi  

i specjalistyczna wiedzą.  
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Każda działalność w zakresie produkcji rolnej jest zawsze kombinacją 

 możliwości i ograniczeń. 

 

Dopóki działalność przynosi zyski, dopóty w takim zakresie jest prowadzona. 

Działając na lokalnym rynku jako sprzedawca swoich produktów, musimy przede 

wszystkim uwzględnić potrzeby naszych lokalnych nabywców i dostosowywać naszą 

ofertę do zróżnicowanych i zmieniających się potrzeb.  

W sprzedaży bezpośredniej niezmiernie ważnym elementem wpływającym na 

efektywność jest logistyka. Odnosi się ona do zarządzania gospodarstwem rolniczym, 

prowadzącym produkcję w celu jej sprzedaży bezpośredniej oraz jego organizacji. 

Składa się na nią głownie sprawność organizacyjna i przedsiębiorczość rolnika, który 

powinien opanować i doskonalić procesy programowania, czy też w krótszym okresie 

czasu planowania, realizowania i kontrolowania (np. pracowników) w zakresie 

efektywnego technicznie i ekonomicznie przepływu surowców uzyskanych z produkcji 

rolniczej i przygotowywanych z nich produktów, które są przeznaczone do zbytu.  

W tym obszarze można zmieścić także różnorodne kwestie tzw. planowania 

biznesowego, w tym m.in. odtwarzanie majątku produkcyjnego, inwestowanie  

o charakterze rozwojowym, podejmowanie innowacji w sferze zarządzania i 

organizacji. 

Ważnym elementem funkcjonowania logistyki w gospodarstwie jest przepływ 

informacji i umiejętność prognozowania popytu na swoje produkty, utworzenie 

sprawnych kanałów pozyskiwania informacji o rynkach i organizacja sprawnej obsługi 

klientów. W zakresie niezbędnych działań logistycznych mieści się również 

magazynowanie produkcji tj. krótkoterminowe przechowywanie oraz magazynowanie 

długookresowe, przygotowanie produktów do sprzedaży, zaopatrzenia w niezbędne 

opakowania, metki. Niezmiennie ważnym aspektem jest sprawny, odpowiedni i tani 

transport. Należy także pamiętać o tym, że handel wiąże się ze zwrotami 

niesprzedanych produktów, które powinny podlegać stosownemu postępowaniu - 

ponownemu przygotowaniu do sprzedaży, ewentualne zniszczeniu, utylizacji  

i kompostowaniu. Istotną sprawa staje się wówczas zachowanie bezpieczeństwa 

fitosanitarnego i spełnianie wymogów ochrony środowiska.  

Zarysowane powyżej problemy wymagają uszczegółowienia i poszerzenia, gdyż 

stanowią tylko wyjściowy materiał do nauki o sprzedaży bezpośredniej na targowisku 

tj. ponownego wyjścia rolnika ze swoimi produktami na legalny i wolny rynek.   
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1.7 Zarządzanie zasobami ludzkimi  

 

W rozważaniach dotyczących charakterystyki organizacji podkreśla się, że ich 

najważniejszym składnikiem są ludzie – oni bowiem dają początek każdej organizacji, 

przyczyniają się do jej rozkwitu bądź upadku oraz mają duży wpływ na efektywne 

wykorzystanie pozostałych składników organizacji, takich jak technika czy środki 

finansowe. W małych gospodarstwach produkcyjnych część prac, czasem nawet 

znaczną, wykonują członkowie najbliższej rodziny. Jest to z jednej strony 

konieczność, a z drugiej strony ma pozytywny wymiar, wpływając na jakość 

wykonywanych prac i kontrolę. Niemniej taka forma organizacji zasobów ludzkich ma 

swoje wady. Nie zawsze kompetencje członków rodziny są wystarczające w stosunku 

do potrzeb. Wykonują oni często prace wykraczające poza ich możliwości. Zasadniczą 

sprawą jest jednak to, że ich praca często nie jest elementem rachunku 

ekonomicznego, co może powodować zniekształcenia wyliczeń np. rentowności 

produkcji itd.  

 

Profesjonalne podejście biznesowe powinno 

zakładać taką organizację pracy, aby 

oddzielić, na ile to możliwe, pracę od czasu 

wolnego. 

 

Takie podejście umożliwi również 

traktowanie członków rodziny zatrudnionych  

w gospodarstwie jak pracowników zewnętrznych, 

wobec których są konkretne oczekiwania wynikające z uwarunkowań rynkowych czy 

specyfiki produkcji, a nie z subiektywnego podejścia właściciela.  

Zatem niezależnie od tego, czy zatrudniamy osoby z rodziny, czy osoby spoza niej, 

musimy starać się podchodzić do tego jak do innych zasobów niezbędnych do 

prowadzenia konkurencyjnego gospodarstwa. Zasoby te kumulują się w wiedzy i 

umiejętnościach. Należy pamiętać, że ocenę naszych potrzeb w zakresie zasobów 

ludzkich nie rozpoczynamy od tego, kto to ma być, ale jakiej wiedzy i umiejętności 

potrzebujemy. Tak powstaje wstępna wizja stanowiska pracy, które obejmuje pewien 

spójny zakres wiedzy i umiejętności pozwalających na realizację wyznaczonych 

celów. Nie możemy go wiązać z czynnościami oderwanymi od jego specyfiki, 

ponieważ albo nie wykorzystamy w pełni wiedzy danej osoby, albo praca tej osoby 

będzie nieefektywna. Takie stanowisko powinno również charakteryzować się 

Najpierw tworzymy 
stanowiska pracy, a dopiero 
potem poszukujemy 
odpowiednich ludzi 
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określonym stopniem odpowiedzialności, zakresem obowiązków i decyzyjności, 

wyznaczonym sposobem wynagradzania oraz powinno usytuowane być w hierarchii 

podległości służbowej.   

Powinniśmy pamiętać, że każdy kandydat na stanowisko powinien spełniać również 

szereg kryteriów, jak np.: 

a) specjalistyczne – wykształcenie i doświadczenie zawodowe; 

b) fizyczne – stan zdrowia, wiek, siła fizyczna, wzrost, waga, aparycja; 

c) psychofizyczne – szybkość reakcji, spostrzegawczość; 

d) psychiczne – inteligencja, pamięć, odporność na stres; 

e) społeczne – umiejętność współżycia z ludźmi; 

f) etyczne – uczciwość. 

 

W małych przedsiębiorstwach do stanowisk pracy ze 

względu na małą specjalizację przypisany jest dość 

szeroki zakres czynności, niemniej należy pamiętać o 

tym, że o wiele trudniej jest znaleźć osobę o tak 

rozległych (a często niesprecyzowanych) 

umiejętnościach i kwalifikacjach. Przy zatrudnianiu pracownika na określone 

stanowisko powinniśmy sprawdzić nie tylko życiorys czy przeprowadzić z nim 

rozmowę dotyczącą zatrudnienia, ale również zasięgnąć informacji u osób trzecich, 

wiarygodnych i znających daną osobę np. z poprzedniego miejsca pracy.  

Należy podkreślić, że nasza postawa i zachowanie jako przedsiębiorcy jest 

elementem budowania autorytetu i kapitału społecznego, którego elementem jest 

zaufanie. Te elementy są generalnie bardzo ważne w zarządzaniu ludźmi, a  

w szczególności w małej firmie. Na autorytecie budujemy przekonanie pracowników  

o słuszności podejmowanych działań, a zaufanie pozwala na ograniczenie kosztów 

zarządzania i zwiększa efektywność naszej firmy. Należy jednak pamiętać, że  

w systemie zarządzania zasobami ludzkimi powinny istnieć mechanizmy kontroli, 

eliminujące błędy, które często wynikają z niezamierzonych działań pracowników np. 

zbyt dużej ilości obowiązków, braku wiedzy czy przypadków losowych. 

Narzędziem pomocnym w zarządzaniu nawet niewielkimi zespołami jest struktura 

organizacyjna, na którą składa się nasza koncepcja stanowisk pracy, wiedza  

i umiejętności oczekiwane od osób będących na tych stanowiskach oraz sposoby 

przepływu informacji i komunikacji między zatrudnionymi. Umożliwia to sprawne 

zarządzanie i zmniejsza ryzyko powstawania konfliktów, chaosu informacyjnego oraz 

krzyżowania się kompetencji. Kluczowym elementem zarządzania ludźmi jest system 

Struktura organizacyjna jest 
narzędziem pomocnym w 
zarządzaniu gospodarstwem  
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motywacyjny, a w szczególności system wynagradzania. Na stanowiskach 

związanych ze sprzedażą najczęściej stosuje różne formy systemów mieszanych, czyli 

podstawa + prowizja. Dodatkowymi składnikami mogą być premie i nagrody. Jest to 

o tyle uzasadnione, że praca sprzedawcy ma zazwyczaj bezpośrednie przełożenie na 

sprzedaż, a jeżeli pochodną tego efektu jest wynagrodzenie, to jest to dobry czynnik 

motywacyjny do działań maksymalizujących sprzedaż. Należy jednak pamiętać, że 

naszym celem nie jest jedynie sprzedaż, ale również marża (działalność handlowa) 

czy lojalność klienta związana np. z jakością obsługi. Poza tym sprzedawca często nie 

ma wpływu na wiele parametrów oferty np. na jakość produktów dostarczanych mu 

do sprzedaży, narzuconą cenę zakupu czy marżę. Oczywiście dobry sprzedawca jest 

w stanie w krótkim czasie zminimalizować niektóre niedostatki np. w zakresie 

ubogiego wystroju straganu, ale może nie dotyczyć to wszystkich brakujących 

elementów, które składają się na wartościową ofertę dla klienta. Wynagrodzenie  

i jego elementy powinny być skorelowane z efektem, jaki może osiągnąć sprzedawca. 

Jeżeli nie ma on wpływu na jakość produktów, to nie powinniśmy uzależniać 

wynagrodzenia od tego elementu. W innym przypadku system będzie miał charakter 

demotywacyjny. W celu większego motywowania sprzedawcy możemy stosować 

prowizje: progresywną, stałą lub degresywną (zmniejszającą się). Prowizja 

progresywna może się zwiększać progowo np. przy sprzedaży do 1 tys. zł wynosi ona 

5% a od 1-3 tys. – już 6%. Motywuje to dodatkowo sprzedawcę do przekraczania 

progów, dzięki którym możemy uzyskiwać większy efekt skali czy otrzymywać od 

swoich dostawców dodatkowe upusty za osiąganie coraz to większych wolumenów 

sprzedaży. Najczęściej jednak w drobnym handlu stosuje się premię stałą. Premia 

degresywna jest stosowana w sytuacji, kiedy sprzedaż osiąga stabilny poziom,  

a wkład sprzedawcy w jej zwiększenie jest coraz mniejszy.  

Nie powinniśmy zapominać o premiach i nagrodach. Są one ważnym narzędziem 

motywacji i są stosowane zazwyczaj tam, gdzie trudno jest jednoznacznie wykazać 

związek między działaniem a efektem. W tym przypadku premiowane jest np. 

zaangażowanie, kultura osobista czy działania innowacyjne pracownika przynoszące 

efekty w dłuższym okresie czasu. Należy pamiętać również, że istotnym elementem 

motywującym jest identyfikacja pracownika z sukcesami firmy, które mogą być 

podkreślane za pomocą premii czy nagród rocznych. O sukcesie przedsiębiorstw na 

współczesnych rynkach decydują nie maszyny, ale ludzie.  
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II. Elementy sprzedaży bezpośredniej w produkcyjnym 

gospodarstwie rolnym 

 

2.1 Kontekst makroekonomiczny sprzedaży bezpośredniej 

  

Praktyka światowego życia gospodarczego wskazuje, że wolny rynek z jego 

mechanizmem proefektywnościowej selekcji, jest dobry dla silnych producentów, 

którzy są w stanie obniżać koszty i elastycznie przystosowywać się do coraz to 

większych wymagań odbiorców produktów 

rolniczych. Trudności dostosowania do wymogów 

rynku światowego najbardziej odczuwają państwa 

o niskiej koncentracji kapitału w rolnictwie, 

zapóźnione technologicznie, zacofane strukturalnie 

lub mało podatne na wdrażanie sprawdzonych  

i innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii 

produkcji i marketingu.  

 Rolnictwo państw Unii Europejskiej niemal w całości z trudem znosi warunki 

konkurencji na światowych rynkach rolnych, ratując swą pozycję partnerstwa 

handlowego przez rozwinięty system protekcjonizmu. Mimo wzrostu wydawanych 

środków finansowych na pomoc dla rolnictwa i rolników, poprawa sytuacji 

dochodowej gospodarstw nadal jest problematyczna, a zasadność i trafność 

dystrybucji środków budżetowych Wspólnoty Europejskiej (UE) i środków 

finansowych państw członkowskich nieustannie poddawana jest pod krytyczny osąd 

podatników, konsumentów oraz Światowej Organizacji Handlu (WTO).  

 Problemy strukturalne w rolnictwie dotyczą także nowych państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Wzorowanie ich polityki gospodarczej, w tym 

ekonomicznej i rozwiązań legislacyjnych, na polityce wspólnotowej oraz długotrwałe 

działania państw w sferze informacyjnej i kulturowej sprawiły, że integracja 

gospodarcza przebiegała łagodniej i nie powodowało perturbacji gospodarczych, 

mogących podważyć słuszność idei wolnego europejskiego rynku. Polska doskonaląc 

funkcjonowanie rynku rolnego powinna korzystać z doświadczeń innych państw,  

w tym zwłaszcza „starych członków” UE. Powinniśmy adaptować do warunków 

polskich te rozwiązania organizacyjne, a także prawne, które okazały się skuteczne  

w ich wewnętrznej polityce gospodarczej, a także są rozwijane i stosowane  

z powodzeniem w praktycznych rozwiązaniach wspólnotowej polityki rolnej. Odnosi 

Subwencje UE nie rozwiążą 
problemów rolnictwa i 
produkcji rolno-spożywczej 
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się to również do funkcjonowania rynku rolnego, który od 1990 r. podlegał 

różnorodnym przemianom, wynikającym z urynkowienia gospodarki, w tym 

przemianom instytucjonalnym, choć także nadal istotnej integracji przedmiotowo-

podmiotowej ze strony państwa i UE. Sprzedaż bezpośrednia faktycznie 

funkcjonująca na rynku polskim po urynkowieniu nie była należycie doceniana, 

zarówno przez władze państwowe i samorządowe, ale także przez naukę, a formy 

dystrybucji były zdecydowanie zawężone. 

 Definicja sprzedaży bezpośredniej wynika głównie z krajowych regulacji 

prawnych państw Wspólnoty Europejskiej, choć jej normy formalno-prawne są 

wspólne dla wszystkich państw członkowskich. Odnoszą się one do szczegółowych 

rozwiązań obowiązujących w danym kraju i dotyczące:  

 statusu prawnego podmiotu stanowiącego gospodarstwo rolne (rolnik 

jednozawodowy, gospodarstwo pomocnicze);  

 prawa o rzemiośle - dla przetwórstwa produktów rolnych;  

 prawa podatkowego 

 prawa sanitarnego, dotyczącego żywności.  

 

Powszechnie za sprzedaż bezpośrednią uznaje się zbyt produktów rolnych 

od producenta do konsumenta, bez udziału ogniw pośrednich. Za sprzedaż 

taką uznaje się także sprzedaż do tzw. dużego konsumenta typu szpitala, 

hotelu, jednostki wojskowej. 

 

Przyjmuje się, także że sprzedażą bezpośrednią jest zbyt produktu przez 

rolnika do odbiorcy finalnego, w tym (kontrowersyjnie) do hurtowni, giełd, chłodni  

i zakładów przetwórczych, jednak wówczas gdy ich współwłaścicielami są rolnicy. 

Odbiorcą może być także bezpośrednio konsument lub producent produktu finalnego, 

a także producent rolny, kupujący bezpośrednio u rolnika (np. sąsiada) materiał 

siewny czy inwentarz hodowlany. Sprzedażą bezpośrednią nie jest więc taka 

dystrybucja produktów rolnych, w której odbiorcami są ogniwa pośrednie w obrocie 

w formie fizycznej, organizacyjnej lub prawnej, nie związane własnością  

z producentem rolnym.  
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2.2 Podejście marketingowe w działalności rolniczej 

 

Podejście marketingowe opiera się na umiejętności przewidywania potrzeb 

nabywców i zachowania konkurencji w 

perspektywie przynajmniej kilku lat. Na 

podstawie prognoz rynku, dokonywanych na 

podstawie informacji zbieranych z różnych 

źródeł (np. obserwując i zbierając opinie 

klientów, czytając prognozy instytucji 

badawczych, obserwując trendy za granicą itd.), 

przedsiębiorca, który przewidzi i zaplanuje swoją 

działalność w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom rynku, może liczyć w 

przyszłości na większy sukces. Zdobyta informacja powinna pozwolić na określenie 

rynku zbytu, czyli odpowiedzi na pytanie: kto będzie naszym klientem, czyli jak 

możemy opisać go, mając na uwadze jego potrzeby i preferencje? W marketingu nie 

można sprzedawać wszystkiego dla wszystkich, trzeba się na coś zdecydować. 

Wprawdzie działalność handlowa pozwala na uzupełnianie naszego asortymentu o 

produkty innych producentów, to jednak największe zyski uzyskamy dzięki naszym 

produktom. Powinniśmy wybrać najbardziej atrakcyjne tzw. segmenty rynku, do 

których chcemy sprzedawać nasze produkty. Segment jest atrakcyjny jeżeli: jest 

dostatecznie duży (odpowiednio wielu nabywców), chłonny (jest w stanie w 

odpowiednim czasie zakupić określoną ilość produktów), dostępny (możemy nie mieć 

do niego dostępu jako producenci, musimy uruchomić działalność handlową), 

musimy mieć możliwość dotarcia z informacją o naszej ofercie. Przykładowo 

mieszkańcy pobliskiego miasta, ceniący sobie żywność zdrową i ekologiczną, są coraz 

większym segmentem rynku, ale czy wiemy ilu ich faktycznie jest? Czy mamy 

odpowiadające im produkty? Czy wiemy jak do nich dotrzeć, w jaki sposób mogą się 

dowiedzieć o naszej ofercie? Podstawowe kwestie stawiane w marketingu, 

rozwiązywane są przez odpowiednie działania marketingowe. 

a) Produkt. W marketingu produktem jest wszystko to, co ma dla potencjalnych 

nabywców wartość wymienną. Na produkt powinno się patrzeć, jak na zestaw 

różnych korzyści, jakie otrzymuje klient. Nie można tych korzyści sprowadzać 

tylko do oferowanego produktu materialnego. Na przykład na wartość, za 

którą może zapłacić potencjalny konsument, przychodząc na stragan  

z warzywami i owocami składa się zarówno ilość towarów (szerokość 

asortymentu), jak i jego głębokość (ilość odmian), jakość, sposób prezentacji, 

O sukcesie w sprzedaży naszych 
produktów decyduje przede 
wszystkim konsument 
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poziom obsługi klienta, jego zadowolenie po konsumpcji w domu, wizerunek  

i reputacja firmy (marki) itd. W cenie jaką płaci zawierają się różne korzyści, 

które wycenia klient. Nie wszystkie korzyści są tak samo ważne dla każdego 

klienta. Dla jednego najważniejsza jest wiarygodność, dla innego jakość 

produktu, a dla innego poziom obsługi. W dzisiejszych czasach rosną 

wymagania klientów, stąd nie wystarczy już mieć dobry produkt. Trzeba go 

jeszcze wzbogacić o dodatkowe elementy (korzyści) dla klienta. Dlaczego 

klient ma wybrać naszą marchewkę, skoro wszyscy mają taką samą?  

b) Dystrybucja. Wyprodukowany produkt musi dotrzeć do nabywcy. Można to 

zrobić na kilka sposobów, wykorzystując tzw. kanały dystrybucji. Najczęściej 

wybór polega na decyzji czy ma to być kanał bezpośredni (samodzielna 

sprzedaż), czy pośredni (sprzedaż przez pośredników). Każdy z nich ma swoje 

zalety i wady. Kanał bezpośredni umożliwia: kontakt z klientem, możliwość 

reagowania na potrzeby klienta, zazwyczaj wyższa marżę, możliwość 

wpływania na decyzje klienta, proces negocjacji itd. Wadą jest z pewnością 

ograniczony zakres sprzedaży. Nie jest się w stanie przy określonych zasobach 

ludzkich i materialnych dotrzeć do dużej ilości klientów. Zwiększanie ich ilości 

w kontakcie bezpośrednim może przestać być opłacalne lub wymagać co jakiś 

czas dodatkowych nakładów. Poza tym należy zajmować się nie tylko 

produkcją, ale również sprzedażą, co nie zawsze jest fizycznie możliwe. 

Musimy również uczyć się nowych umiejętności sprzedażowych itd. Te 

ograniczenia częściowo zmniejsza sprzedaż przez Internet, ale dotyczy to 

zazwyczaj produktów przetworzonych. Zalety i wady kanałów pośrednich są 

odwrotnością zalet i wad kanałów pośrednich. Pośrednicy umożliwiają 

zwiększoną skalę działania i dotarcia w krótkim czasie do wielu odbiorców, 

wspierają też często sprzedaż produktów, transportują produkty, magazynują, 

dostosowują do potrzeb klienta np. paczkowanie itd. Oczekują jednak za te 

wszystkie usługi zapłaty w postaci marży. Wybór należy do nas, jaki wariant 

wybrać. W praktyce można stosować oba, kierując produkt lub produkty na 

różne rynki.  

c) Promocja. Dobry produkt i wystawienie go w miejscu sprzedaży, to jeszcze 

nie wszystko. Tak robi wielu producentów. Należy jeszcze poinformować  

i przekonać klienta o tym, że określony produkt jest najlepszy. W tym celu 

można wykorzystać różne narzędzia promocji: reklamę (prasę, reklamę 

zewnętrzną, telewizję regionalną lub branżową, radio, Internet), sprzedaż 

osobistą, promocję w miejscu sprzedaży (ulotki, degustacje, konkursy, 
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specjalne ekspozycje towarów) oraz public relations (budowanie dobrej opinii 

o naszej firmie i produktach przez inne osoby lub podmioty np. wywiad  

w gazecie lokalnej, rekomendacje innych klientów czy dostawców).  

d) Cena. Jest to narzędzie, którego stosowanie nie jest związane z ponoszeniem 

kosztów, ale odgrywa ważną rolę w marketingu. Przede wszystkim jest 

wyznacznikiem wartości naszych produktów (dostarczanej wartości dla 

klienta). Po drugie jest narzędziem oddziaływania na klientów i konkurentów. 

Po trzecie jest podstawą kalkulacji marży i tym samym oczekiwanych 

przychodów i zysków. Po czwarte jest ważnym elementem negocjacji  

z klientem i przyjętej strategii wobec wybranego segmentu rynku  

i oferowanych produktów np. wysoka cena dla produktów wysokiej jakości; 

klienci ceniący sobie jakość i prestiż. 

e) Personel sprzedażowy. W marketingu usług i marketingu handlowym 

ważną rolę odgrywa piąte narzędzie, jakim jest personel sprzedażowy. 

Odpowiedni dobór personelu może mieć kluczowe znaczenie w procesie 

sprzedaży. Wiedza i umiejętności sprzedażowe są i będą cenione przez 

pracodawców. Wiedza o produktach może wykazać nasze kompetencje  

i zwiększyć wiarygodność. Umiejętności sprzedażowe z kolei pozwalają dotrzeć 

do potrzeb klientów oraz w odpowiedni sposób zarekomendować nasz 

produkt. Personel sprzedażowy ma często decydujący wpływ na ocenę przez 

klienta wartości naszej oferty, buduje wizerunek i markę naszych produktów.  

 

2.3  Ocena popytu i potrzeb nabywców produktów rolnych 

 

O sukcesie naszej firmy decyduje w pierwszej kolejności akceptacja oferty 

przez konsumentów. To od analizy zapotrzebowania na rynku powinno zacząć się 

wszelkie działania związane z uruchamianiem produkcji rolnej i przetwórczej. Należy 

pamiętać, że efekty podjętych działań, zmierzających do wytworzenia produktów 

rolnych następują zazwyczaj z opóźnieniem np. 

uprawa warzyw i owoców. Stąd dzisiejsza 

sytuacja na rynku (popyt i konkurencja) nie musi 

być taka sama za rok lub kilka lat. Podstawą 

bezpiecznego działania jest umiejętność 

planowania swojej działalności. Typowym, 

błędnym zachowaniem jest uprawianie w danym 

Warunkiem sukcesu w 
marketingu to umiejętność 
przewidywania potrzeb 
klientów 
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roku warzyw, które najlepiej się sprzedawały w poprzednim roku. Zazwyczaj 

większość producentów postępuje podobnie, co skutkuje nadprodukcją i niskimi 

cenami.  

W podejściu marketingowym należy przewidzieć, co będzie cieszyło się popytem  

w kolejnych latach. Najlepszym źródłem informacji rynkowej są klienci. Obserwacja 

zmian ich oczekiwań i zgłaszane przez nich uwagi i spostrzeżenia są cennym źródłem 

sygnałów. Bardziej profesjonalne badania są prowadzone przez wyspecjalizowane 

instytuty badawcze, które prognozują popyt na różne produkty, analizując różne 

czynniki, mające na to wpływ. Ważnym źródłem informacji są media (telewizja, 

gazety, radio, Internet), gdzie można zobaczyć, czy usłyszeć różne opinie, czasem  

z pozoru nieistotne, ale wskazujące na zmianę zachowania, styl życia czy mody, które 

później mają wpływ na zachowania klientów. Umiejętność wyszukiwania, 

odczytywania i wyciągania wniosków z informacji docierającej do przedsiębiorcy jest 

jedną z ważniejszych umiejętności w zarządzaniu firmą. Nie należy zapominać  

o chyba w dalszym ciągu najczęściej wykorzystywanym źródle informacji rynkowej,  

a mianowicie konkurencji. Większość podmiotów na rynku w mniejszym czy 

większym zakresie kształtuje swoje zachowania pod wpływem konkurencji. Jest to 

źródło najtańsze ale zazwyczaj informacja jest spóźniona, gdyż stajemy się tylko 

naśladowcami działań konkurencji. Strategia naśladownictwa przynosi dobre wyniki, 

jeżeli jest realizowana szybko i właściwie. Wymaga dobrej znajomości konkurencji  

i potrzeb klientów oraz umiejętności zaoferowania produktu podobnego ale zazwyczaj 

tańszego. Nie można liczyć jednak na wysokie zyski i wizerunek firmy innowacyjnej.  

 Konsumenci zaopatrujący się bezpośrednio u producentów nie są grupą 

społeczną wyróżniającą się specjalnymi cechami osobowymi. W Europie dominuje 

grupa wiekowa między 31 a 45 rokiem życia (młode rodziny z dziećmi), choć rośnie 

także liczebność konsumentów w wieku średnim i starszych, w wieku 50-65 lat. 

Konsumenci, znużeni dużymi supermarketami i standaryzowanym towarem, 

poszukują u rolników produktów świeżych, ładnych, oryginalnych, dobrych  

i zdrowych. Produkcja rolna, prowadzona według standardów ekologicznych, niemal 

w całości w krajach „UE 15” zbywana jest w drodze sprzedaży bezpośredniej, dlatego 

też image produktów zdrowych i naturalnych łączony jest z faktem zakupu 

bezpośredniego u producenta. Klienci poszukują także tzw. smakołyków, produktów 

znanych i konsumowanych w młodości, a nieobecnych na „wielkim rynku”. Rolnik, 

jako stały (czy periodyczny) partner na rynku, jest gwarantem jakości swojego 

produktu, rozmawia z klientem, poświęca mu więcej uwagi i czasu. Często doradza, 

jak przygotować i przetworzyć zakupione produkty, opowiada o swoich produktach 
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 i gospodarstwie. Te motywacje są istotną siłą napędową rozwoju rynku dla stałych  

i nowych klientów. Zdarza się, że produkty sprzedawane przez rolników nie są 

tańsze, choć ich specjalna jakość stanowi ważny atut, sprawiający, że cena jest 

adekwatna do jakości, a nawet niższa niż za analogiczne produkty o specjalnej 

jakości dostępne w handlu towarami markowymi. Duża część konsumentów, 

motywuje swe zakupy bezpośrednio u rolników niższą ceną i potrzebą zakupu 

większej partii towarów.  

 

Targowiska stanowią nie tylko miejsce zakupu i sprzedaży produktów, lecz 

są swoistym zjawiskiem kulturowym, miejscem spotkań i szerszych 

kontaktów, szczególnie ludzi starszych, formą zbliżenia się konsumentów 

do producentów i okazją do lepszego zrozumienia się partnerów 

rynkowych. 

 

2.4 Klasyfikacja produktów i dobór asortymentu 

 

Decyzje marketingowe dotyczące produktu są pierwszym krokiem  

w planowaniu marketingu operacyjnego. Decyzje powinny zmierzać do eksponowania 

tych elementów produktu, które satysfakcjonują konsumenta, zaspokajając jego 

określone preferencje i potrzeby. Produkt w marketingu to wszystko to, co można 

zaoferować do sprzedaży. Produktem jest każde dobro materialne służące nabywcom 

do konsumpcji, czy dalszego przerobu. Produktem jest również idea, patent, osoba, 

miejsce, usługi, czynności, projekty technologiczne. 

Nabywca łączy zakup produktu z zaspokojeniem określonej potrzeby. Z tego powodu 

produkt jest też definiowany jako zbór korzyści dla nabywcy. Zakup chleba i mleka 

motywowany jest chęcią zaspokojenia głodu, zakup podręcznika potrzebą 

rozszerzenia wiedzy, a zlecenie przeprowadzenia badań marketingowych - potrzebą 

dobrego rozeznania rynku. Produkt jest postrzegany przez nabywcę jako oferta 

koszyka korzyści. Kupujący kieruje się przy wyborze produktu cechą lub cechami 

tworzącymi tzw. rdzeń korzyści tj. korzyść wiodącą. Takim rdzeniem korzyści przy 

zakupie mięsa, mleka czy sera, jest zaspokojenie głodu i zabezpieczenie potrzeb 

organizmu w zakresie białka, a pomidorów, papryki czy sałaty – dostarczenie soli 

mineralnych i witamin. Większość produktów zaspokaja nie tylko podstawową 
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wiodącą potrzebę, ale cały ich kompleks, np. jogurt może być kojarzony z 

zaspokojeniem głodu, zabezpieczeniem zdrowia, a także z przyjemnością1.  

 W strukturze produktu wyodrębnia się pięć poziomów, o których należy 

pamiętać w procesie jego planowania. Poziomy te to: 

- rdzeń (istota), 

- produkt podstawowy (postrzeganie produktu), 

- produkt oczekiwany, 

- produkt poszerzony (korzyści dodatkowe), 

- produkt potencjalny. 

 

Uwzględniając specyfikę produktów rolnych, należy skoncentrować się na 

trzech poziomach, tj. rdzeniu, produkcie podstawowym i produkcie poszerzonym. 

Rdzeń czyli istota produktu polega na zaspokojeniu potrzeby głodu i pragnienia 

(stanowiącej podstawę w piramidzie potrzeb Maslowa), czyli są eksponowane jego 

wartości odżywcze. Produkt podstawowy ─ żywność jest jednak nie tylko 

nośnikiem wartości odżywczych, dlatego ważną rolę w procesach zakupu  

i konsumpcji odgrywa jej postrzeganie w kontekście takich cech, jak: cena, jakość, 

smak, zapach, zdrowotność, bezpieczeństwo konsumpcji, wielkość jednostkowa, 

opakowanie, marka, wygoda. Elementy te tworzą poziom produktu, określany jako 

produkt podstawowy (rzeczywisty). 

Produkt poszerzony ─ to produkt wzbogacony, oferujący nabywcom dodatkowe 

korzyści. Atrybutami produktu poszerzonego kontekście produktu rolniczego są np. 

produkty ekologiczne, produkty rolne dostarczane do klienta, produkty posiadające 

certyfikaty jakości, markę, logo. 

Produkt jako instrument marketingu należy tak kształtować, by zaspokajał  

w jak największym stopniu potrzeby lub wymagania nabywców. Dostosowując 

produkt do potrzeb rynku, należy dbać o zgodność rozmiaru produkcji z popytem, a 

także dobierać miejsce i termin udostępnienia produktu nabywcom według ich 

potrzeb i życzeń. Ponadto produkt należy na rynku wyróżnić wśród produktów 

konkurencyjnych cechami łatwymi do zauważenia, o niepowtarzalnym charakterze. 

Ważne jest stałe wprowadzanie na rynek nowych produktów lub zmodyfikowanych, 

dotychczasowych produktów. W kształtowaniu produktów ważną rolę odgrywa 

dbałość o ich jakość, wzmacniająca ich pozycję na rynku.  

                                                 
1
 Marketing w Agrobiznesie (1997). Materiały dla studentów Akademii Rolniczych. Fundacja Programów 

Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).Warszawa. 
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W wypadku produktów rolnych istotne jest dostosowywanie rozmiaru 

produkcji do możliwości jej zbytu; należy też dostosować jej strukturę do potrzeb 

rynku. Jeśli chodzi o produkty roślinne, to istotny jest odpowiedni dobór odmian,  

a w produkcji zwierzęcej – odpowiednich ras zwierząt gospodarskich. Wywierają one 

istotny wpływ na jakość produktów rolnych i są rozróżniane na rynku, szczególnie na 

rynku warzyw i owoców oraz ziemniaków.  

Cykl życia produktów. Produkty rolne, podobnie jak przemysłowe, mają 

określony cykl życia. Z biegiem czasu maleje ich użyteczność, czego następstwem 

jest ich wypieranie z rynku przez produkty konkurencyjne. Należy więc wprowadzać 

nowe produkty i modyfikować już istniejące. Przy tym w rolnictwie cykl życia należy 

raczej odnosić nie do gatunków roślin czy zwierząt, ale do odmian roślin uprawnych  

i do ras zwierząt, a także do określonych produktów. 

Asortyment (produkt-mix). Z punktu widzenia marketingu ważna jest 

struktura asortymentowa produkcji gospodarstwa. Monokultura wiąże się ze 

zwiększonym ryzykiem produkcyjnym i handlowym. Szczególnie korzystne jest 

realizowanie szerszego programu asortymentowego produkcji w gospodarstwach 

ogrodniczych, prowadzących produkcję sadowniczą, warzywną, kwiaciarską  

i szkółkarską. Szerszy asortyment pozwala oferować różne produkty przeznaczone 

dla zróżnicowanych grup nabywców (segmentów, nisz), zgłaszających różne 

potrzeby. Specjalizacja produkcji uzasadniona jest w sytuacji posiadania gwarancji 

zbytu produktów gospodarstwa. 

Istotnym elementem polityki produktu jest przerób i uszlachetnianie produktów 

rolnych dokonywane w gospodarstwie - może to być sortowanie, mycie, pakowanie. 

Pozwala to wyróżnić produkt na rynku od towarów konkurencyjnych i podnosi jego 

jakość. Tym samym ułatwia sprzedaż, albowiem za towar uszlachetniony klienci są 

skłonni zapłacić wyższą cenę. Jednocześnie daje możliwość wykorzystania siły 

roboczej. 

Opakowanie. Bardzo ważną cechą produktu jest opakowanie. Rolnik powinien 

podjąć decyzję dotyczącą wyboru materiału opakowaniowego, wielkości opakowania, 

kształtu, standaryzacji, atrakcyjności dla klientów, ekologiczności2. Opakowanie 

produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa stanowiło dotychczas ich 

słabą stronę i osłabiało pozycję rynkową w porównaniu z towarami konkurencyjnymi 

z importu. Gospodarstwa rolne, szczególnie chcące bezpośrednio sprzedawać swoje 

produktu konsumentom, powinny zwracać także uwagę na odpowiedni dobór 

                                                 
2
 U. Hamm, Landwirtschaftliches Marketing. Verlag Euglen Ulmer. Stuttgart 1991 
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opakowań. Opakowanie produktów rolnych wpływa na decyzje kupujących, są 

skłonni zapłacić wyższą cenę za produkt w opakowaniu lepszym, praktyczniejszym  

i atrakcyjniejszym. Wielkość opakowania jednostkowego powinna odpowiadać 

potrzebom nabywców. Ważną rolę marketingową odgrywa informacja o towarze  

i jego producenci zamieszczona na opakowaniach. Jest to szczególny element  

w odniesieniu do produktów rolnych ekologicznie produkowanych. 

2.5 Specyfika produktów rolniczych jako towarów 

 

Transakcje handlowe powinny być dokonywane na podstawie opisu produktu 

stanowiącego przedmiot handlu. Handlowanie jest często realizowane na podstawie 

opisu, a nie w oparciu o bezpośrednią kontrolę towaru. Handel za pomocą opisu  

i charakterystyki towaru redukuje koszty, promuje konkurencję i wydajność cenową, 

bowiem zarówno kupujący, jak i sprzedający powiększają pole poszukiwań. 

Charakterystyka towarów dokonywana jest najczęściej poprzez stosowanie 

standaryzacji3. 

Nietrwałość produktów rolniczych i ich podatność na zepsucie. Do łatwo 

psujących się produktów rolnych należy zaliczyć przede wszystkim owoce miękkie 

(maliny, truskawki), ale również borówki, wiśnie i czereśnie oraz warzywa do 

bezpośredniego bieżącego spożycia. 

W odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego do łatwo psujących się 

zaliczamy ryby, nabiał, drób oraz inne mięsa i jego przetwory. Nietrwałość produktów 

rolniczych stanowiących przedmiot handlu wymusza na producentach specyficzne ich 

traktowanie: 

 specjalne opakowania jednostkowe i zbiorcze, 

  przechowywanie w warunkach chłodniczych, 

 unikanie dalekich przewozów, skracanie odległości pomiędzy rejonami 

produkcji, a miejscem sprzedaży (konsumpcji), 

 stosowanie specjalistycznego transportu. 

Wahania sezonowe podaży produktów rolnych i popytu. Wahania podaży 

produktów rolnych są wynikiem specyficznych uwarunkowań produkcji rolnej  

(w normalnych warunkach zbiory roślin uprawnych mają miejsce raz w roku). 

Produkcja roślinna pod osłonami generuje wysokie koszty produkcji, co przekłada się 

na wysokość cen produktów stanowiących przedmiot obrotu. Wahania popytu na 

produkty rolne są wynikiem niedostatecznej podaży, względnie zwiększonym 

                                                 
3
 F. Kolbusz, Podstawy marketingu rolnego. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994. 
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popytem o charakterze przejściowym, np. w okresach przedświątecznych. Niektóre 

produkty rolne wykazują również kampanijny charakter podaży. 

Wahania między rejonami produkcji, a miejscami sprzedaży (konsumpcji). 

Zasadniczo produkty rolne ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie są 

uprawiane w bezpośredniej bliskości rynków konsumenckich. Wymaga to od 

producentów dodatkowego wysiłku organizacyjnego.  

2.5 Metody dystrybucji bezpośredniej produktów rolnych  

 

Wyprodukowany produkt musi być dostarczony klientowi zgodnie z jego potrzebami, 

a więc w odpowiedniej formie, właściwym czasie i miejscu. Realizacja tego warunku 

oznacza podjęcie określonych działań przy zastosowaniu pewnych instrumentów, co 

składa się na dystrybucję towarów. 

 Dystrybucja to zbiór decyzji i działań związanych z udostępnieniem 

wytworzonego produktu na rynku w miejscu i czasie odpowiednim dla nabywcy.  

W grupie instrumentów związanych z dystrybucją wyróżnia się: 

- kanały dystrybucyjne, 

- fizyczny przepływ towarów. 

Z kanałem dystrybucyjnym łączy się fizyczne przemieszczenie produktów (transport), 

magazynowanie, przekazywanie informacji dotyczących zapotrzebowania, nabywców, 

konkurentów, produktów, ich dostępności, warunków zakupu i sprzedaży.  

Według Ph. Kotlera4 kanał dystrybucji to łańcuch firm, osób, które przejmują tytuł 

własności lub pomagają w przekazywaniu tytułu własności do dóbr i usług w ich 

drodze od producenta do finalnego odbiorcy – konsumenta lub firmy.  

Uczestnicy kanałów dystrybucji to hurtownicy, detaliści lub przedsiębiorstwa 

transportowe, ubezpieczeniowe, banki, agencje reklamowe, giełdy, firmy 

konsultingowe, instytuty badań rynku i inne. 

Kanały dystrybucji różnią się między sobą: 

- długością, przez którą rozumiemy określoną liczbę szczebli dystrybucji (liczbę 

pośredników między producentem a konsumentem), 

- szerokością określoną poprzez liczbę pośredników tego samego szczebla. 

Najkrótszym kanałem dystrybucji jest marketing bezpośredni, gdy producent 

sprzedaje swój produkt bezpośrednio finalnemu odbiorcy. Sprzedaż bezpośrednia 

pozwala producentowi zachować pełną kontrolę nad całym procesem marketingu 

towaru. Sprzedaż bezpośrednia może dać szczególne korzyści wtedy, gdy: 

                                                 
4
 Ph. Kotler (1994): Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. 
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- jest ograniczona liczba skoncentrowanych przestrzennie potencjalnych nabywców, 

- przedmiotem obrotu są towary, które szybko tracą walory jakościowe.  

 

Do zalet kanałów najkrótszych zalicza się: 

- szybki przepływ informacji, 

- możliwość szybkiego reagowania na zmiany popytu, 

- pełną kontrolę nad przepływem produktu, ustalaniem marż, 

- przejmowaniem przez producentów marży handlowej,  

- możliwość ustalania niskich, konkurencyjnych cen.  

 

Producent prowadzący bezpośrednią sprzedaż ma kontrolę nad całym 

procesem marketingu. W ostatnich latach mamy do czynienia ze zjawiskiem redukcji 

zysku producentów rolnych, którzy kontynuują kierunki produkcji, bez uwzględnienia 

zmieniającego się rynku. Dotychczasowa praktyka rolników polegała na 

maksymalizacji plonów oraz redukcji ich kosztów pozyskania. Wielu ekspertów 

skłania się ku poglądowi, że możliwości dalszej redukcji kosztów w produkcji rolnej 

powoli się wyczerpują5. W tej sytuacji, aby przetrwać, producenci rolni muszą się 

nauczyć posługiwać narzędziami wzrostu wartości produkcji przeznaczonej na 

sprzedaż. W kanałach rynku dominują duże międzynarodowe korporacje, zatem 

istnieją dwie główne strategie postępowania dostępne dla rolników: albo masowa 

produkcja po możliwie niskich kosztach, albo wykorzystywanie nisz (subrynków)  

i podnoszenie wartości produkcji. Transnarodowe korporacje na runku 

żywnościowym nie są w stanie zaspokoić różnorodnych potrzeb wszystkich 

segmentów, w związku z tym koncentrują się na strategiach cenowo-kosztowych.  

Z tego powodu powstała luka rynkowa dla producentów różnych produktów rolnych. 

W ostatnich latach dynamicznie rozwija się zapotrzebowanie na produkty 

ekologiczne, które doskonale nadają się do sprzedaży bezpośredniej. Jest to ciekawa 

nisza dla rolników ze względu na wysoką pracochłonność tego typu produkcji, ale  

z drugiej strony rolnicy mogą uzyskać wyższe marże. Poza tym istnieje wiele 

możliwości pośrednich, jak rolnictwo zrównoważone. Innym sposobem na 

zwiększanie wartości dodanej w rolnictwie jest przejmowanie niektórych funkcji 

przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i przejmowanie dystrybucji. Przejmowanie 

funkcji przetwórstwa rolno-spożywczego przez rolników skutkuje nie tylko 

dodawaniem wartości swojej produkcji, ale stanowi też element aktywizacji terenu 

                                                 
5
 T. Domański, P. Bryła (2010): Marketing produktów żywnościowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 

Warszawa. 
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poprzez zatrudnianie w swoich mikro 

przedsiębiorstwach miejscowych pracowników. 

Rolnicy powinni się starać sprzedawać nie tylko 

produkty rolne nieprzetworzone, ale właśnie 

produkty przetworzone sprzedawane w miejscu 

ich wytworzenia po cenach detalicznych, a nie 

hurtowych. Wzrost zainteresowania sprzedaż 

bezpośrednią  

z gospodarstwa jest przejawem chęci uzyskiwania przez rolników wyższych 

przychodów ze sprzedaży. Sprzyja temu powszechna dostępność do zamrażarek, 

chłodni i innego wyposażenia niezbędnego do sprzedaży bezpośredniej. Wzrasta też 

popularność wyjazdów turystycznych mieszkańców miast w okolice wiejskie.  

Z punktu widzenia konsumenta, dobrze zorganizowana sprzedaż bezpośrednia  

zaspokaja wymagania na świeże, dobrej jakości produkty rolne kupowane w 

wiejskich gospodarstwach6. 

Podjęcie bezpośredniej sprzedaży zmienia charakter gospodarstwa z jednostki 

typowo produkcyjnej na firmę produkcyjno-handlową. Zwykle wymaga to dłuższej  

i bardziej uciążliwej pracy. Rolnicy najczęściej nie są przeszkoleni w sprzedaży 

detalicznej, potrzebny im jest zatem większy stopień tolerancji, co warunkiem 

wstępnym do sukcesu. 

Mogą powstawać konflikty pomiędzy zasadniczymi działaniami rolniczymi,  

a przedsięwzięciem sprzedaży bezpośredniej. Zapotrzebowanie na siłę roboczą może 

powodować napięcia w czasie nasilenia prac polowych7. 

Rozważając wprowadzenie sprzedaży bezpośredniej, należy uwzględnić ogólne 

uwarunkowania tj.: 

- przyrządy do ważenia i pomiarów muszą być zalegalizowane, 

- lokale do przeznaczone do sprzedaży muszą być bezpieczne, bez ryzyka dla 

zdrowia, 

- rolnik zajmujący grunt pod sprzedaż jest odpowiedzialny za wypadki lub 

uszkodzenia dokonane przez osoby trzecie, które zostały zaproszone na jego teren 

(zagadnienie ubezpieczenia). 

 

                                                 
6
 M. Sznajder, A. Trębacz, G. Adamczyk(1997): Rynek rolny. Poznań. 

7
 Tamże. 

Przyszłością sukcesu w 
rolnictwie jest łącznie 
produkcji, przetwórstwa i 
sprzedaży oraz kooperacja 
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2.4 Formy sprzedaży bezpośredniej 

 

Większość gospodarstw zajmujących się w krajach UE sprzedażą bezpośrednią 

należy do gospodarstw małych i średnich. Przykładowo w Austrii aż 95% z nich 

posiada powierzchnię mniejszą niż 50 hektarów użytków rolnych, w tym 50% mniej 

niż 10 hektarów. Tą formą poprawy sytuacji dochodowej zajmuje się ok. 63% 

gospodarstw określanych jako jednozawodowe, 55% gospodarstw dwuzawodowych i 

7% gospodarstw, w których produkcja rolna ma relatywnie niewielkie, uzupełniające 

znaczenie.  

 Choć w literaturze przedmiotu dotyczącej sprzedaży bezpośredniej najczęściej 

wymienia się cztery zasadnicze metody dystrybucji produktów z własnego 

gospodarstwa, to w krajach UE praktyczne znaczenie ma aż dziesięć form sprzedaży.  

Rysunek 1  

Formy sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych 

 
Są to następujące formy:  

 sprzedaż „przy drzwiach”, gdy konsumenci, zwykle w dowolnym terminie  

i porze dnia, kupują produkty bezpośrednio w gospodarstwie, a rolnik 

pozostałe niesprzedane produkty rozprowadza się normalnymi kanałami 

dystrybucji;  

 sprzedaż na targowisku rolnym ─ istniejącym lub reaktywowanym przez 

samorządy gminne po okresie zamarcia tej formy sprzedaży, dni tygodnia  

i godziny są tu stałe lub sprzedaż odbywa się codziennie, przy czym 

Formy 

sprzedaży 

"przy drzwiach" 

na targowisku 

rolnym 

na poboczu drogi 

"od drzwi do drzwi" 

sklep lub stragan przy 

gospodarstwie 

sklep samodzielny 

poza gospodarstwem 

"wyszynk" - bar, 

winiarnia 

sprzedaż Internetowa 

"zbieraj sam" 

sprzedaż sąsiedzka 

"od rolnika do 

rolnika" 
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sprzedającym może być rolnik użytkownik gospodarstwa lub grupa (zespół) 

rolników wspólnie wynajmujących miejsce na targu;  

 sprzedaż na poboczu drogi ─ dotyczy zwykle produktów sezonowych, w tym 

zwłaszcza owoców i warzyw; jest to forma niewymagająca angażowania 

dużego kapitału, jednak warunki sanitarne, a zwłaszcza bezpieczeństwa 

sprzedaży są zdecydowanie niekorzystne;  

 sprzedaż „od drzwi do drzwi”, gdy towar o zwykle znanym asortymencie  

i wielkości dostarczany jest do znanych, często stałych konsumentów 

periodycznie lub incydentalnie;  

 sklep lub stragan prowadzony przy gospodarstwie wówczas konieczny jest 

szeroki asortyment produktów, właściwie przygotowanych i eksponowanych; 

jest to warunek trudny do spełnienia przez jedno gospodarstwo, dlatego też 

często forma ta wiąże się z udziałem w małym zespole marketingowym (lub 

spółce) handlowej, organizowanej wraz z sąsiadami;  

 sklep samodzielny poza gospodarstwem np. w mieście lub stoisko w domu 

handlowym o atrakcyjnej lokalizacji; wiąże się to z organizacją samodzielnego 

przedsięwzięcia gospodarczego o charakterze podmiotu gospodarczego lub 

spółki, mogącej zapewnić szeroki asortyment i duży wybór produktów rolnych 

do bezpośredniego spożycia surowców i półfabrykatów, a także produktów 

przetworzonych we własnych gospodarstwach, w tym wyrobów 

rzemieślniczych;  

 wyszynk, bar, winiarnia ─ raczej nieznana w Polsce forma sprzedaży, a dość 

popularna np. w Austrii, w której tradycje w tym zakres sięgają cesarza Józefa 

II. Wówczas zazwyczaj przy gospodarstwie rolnym prowadzona jest 

półhurtowa sprzedaż wina połączona z wyszynkiem wina, a także win 

owocowych, nalewek i winiaków własnej produkcji;  

 sprzedaż w formie „zbieraj sam”, stosowana głównie jako pomocnicza forma 

sprzedaży po zebraniu głównego plonu lub części plonu wcześniej zbywalnego 

po wyższej cenie; stosuje się ją przy zbiorze owoców miękkich, zwłaszcza 

truskawek, owoców pestkowych, jabłek, gruszek, śliw; 

 sprzedaż przez Internet ─ realizowana w różnych formach, w tym poprzez 

indywidualny dowóz lub wysyłkę do konsumenta, czy też jedynie 

przyjmowanie zamówień drogą elektroniczną i indywidualny odbiór większych 

partii towaru przez klienta; 

 sprzedaż sąsiedzka tj. „od rolnika do rolnika” ─ może dotyczyć zarówno 

produktów roślinnych np. zbóż, siana jak też zwierząt hodowlanych, czy też 
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produktów na potrzeby gospodarstwa domowego, których rolnik sam nie 

produkuje, lecz nabywa u sąsiada (ziemniaki, warzywa, miód, drób). Z tej 

formy sprzedaży korzystają także sąsiedzi, którzy zaniechali produkcje rolną 

lub produkcja ta została zmarginalizowana. 

 

Sprzedaż „przy drzwiach”. Jest zazwyczaj uboczną działalnością gospodarstwa 

rolnego, dostarczającą producentowi dodatkowego dochodu. Ze sprzedażą tego typu 

jest związane niewielkie ryzyko, gdyż nie sprzedane produkty można dystrybuować 

poprzez normalne kanały. Produktami w sprzedaży „przy drzwiach” są najczęściej 

jajka, mleko, drób, owoce, warzywa i ziemniaki. Atutami są uzyskiwane 

wyższe ceny, do 50% wyższe w stosunku do cen hurtowych. 

Sprzedaż „pod drzwi”. Jest formą sprzedaży bezpośredniej polegającą na 

dostarczaniu produktów rolnych do domu klienta. Wymaga posiadania 

odpowiedniego transportu oraz środków komunikacji typu telefon czy łączność 

internetowa. Klienci składają zamówienia na określony rodzaj i ilość produktu na 

określony dzień dostawy, a następnie producent dostarcza zamówiony towar. W tego 

rodzaju sprzedaży najczęstszymi produktami są jajka, masło, miody, drób, owoce, 

warzywa, ziemniaki, tradycyjne wyroby wędliniarskie, wędliny podrobowe oraz 

domowe makarony (w państwach „starej Unii” również produkty destylacji 

alkoholowej, domowe nalewki czy wino). Odmianą tej formy są mobilne sklepy,  

w których rolnicy przywożą produkty do miast w określone miejsce w podanym 

wcześniej terminie. Klientami sprzedaży „pod drzwi” są osoby, które często od wielu 

lat korzystają z tej formy zaopatrzenia. 

Sklep lub stragan gospodarski. Wymaga znacznie większego zaangażowania 

czasowego i organizacyjnego. Sklepy te różnią się stopniem urządzenia, mogą być 

powiązane z innymi działalnościami, jak pola kempingowe czy miejsca rekreacyjne. 

Tego typu działalność może być prowadzona przez cały rok lub sezonowo  

w zależności od lokalnych warunków i popytu. Sprzedaż w sklepach i straganach 

gospodarskich obwarowana jest stosownymi przepisami prawa. Asortyment 

produktów rolnych oferowanych najczęściej przez sklepy gospodarskie obejmuje: 

świeże i mrożone mięso oraz drób, kwiaty, ziemniaki, świeże i mrożone 

warzywa, jaja, mleko, masło i galanteria mleczna oraz żywność gotowana. 

Asortyment uzupełniający mogą stanowić wyroby miejscowych rzemieślników. Jest to 

forma sprzedaży bezpośredniej, która powinna znajdować się w pobliżu często 

uczęszczanych szlaków komunikacyjnych, względnie w pobliżu rynków zbytu, 

aglomeracji miejskich. 
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Zbieraj sam. Jest możliwością bezpośredniej sprzedaży szerokiego asortymentu 

produktów wytwarzanych w danym gospodarstwie. Produktami sprzedawanymi w tej 

formie najczęściej są: świeże owoce i warzywa. W pobliżu upraw sadowniczych i 

warzyw konieczny jest prowizoryczny parking dla samochodów klientów. Uprawy 

warzyw muszą być prowadzone w szerokich rzędach dla ułatwienia zbiorów. Sady 

musza być wyposażone w odpowiednie drabiny i pojemniki ułatwiające zbiór. 

Wymagania kapitałowe dla przedsięwzięć „zbieraj sam” nie są duże. 

Sklepy prowadzone przez rolników oraz centra ogrodnicze ─ umożliwiają 

prowadzenie działalności poza gospodarstwem rolnym. Lokalizowana jest  

w ośrodkach miejskich. Większość prowadzonych przez rolników sklepów czy centrów 

ogrodniczych sprzedaje produkty wyprodukowane nie tylko we własnym 

gospodarstwie. Ideą takich sklepów jest, aby zapewnić stałą podaż asortymentu. 

Prowadzenie przez rolników i szkółkarzy centrum ogrodniczego wymaga dobrego 

przygotowania w postaci rozeznania potrzeb obsługiwanego rynku, znajomości 

obwarowań prawnych i fiskalnych. Istotnym zagadnieniem jest posiadanie 

odpowiedniego kapitału własnego, czy też dostępu do tanich kredytów. Centrum 

powinno być zlokalizowane w pobliżu dość dużych ośrodków miejskich. Musi posiadać 

parking samochodowy, ujęcie wody, dostęp do źródeł energii elektrycznej oraz 

posiadać toalety8. 

 

2.5 Negocjacje handlowe i obsługa klienta 

 

2.5.1 Negocjacje handlowe  

 

Cechą większości form sprzedaży bezpośredniej jest osobisty kontakt  

z klientem. Proces wymiany, sprzedaż towarów jest procesem opartym na 

negocjacjach. Wstawianie swojego towaru na stoisku targowym to nic innego jak 

prezentacja swojej oferty w celu przekonania klienta do jego zakupu. Klient 

podchodzi, ogląda, zastanawia się, w końcu pyta o cenę, jakość i oczekuje, że uda 

mu się kupić dobry towar po korzystnej cenie. Negocjacje najczęściej kojarzone są  

z długimi dyskusjami i przekonywaniem się stron. Jednak w praktyce mogą one trwać 

znacznie krócej. Jeżeli klient zapozna się z wystawioną przez nas ofertą i cena będzie 

dla niego satysfakcjonująca to może (bez pytania nas o cokolwiek) dokonać zakupu. 

                                                 
8
 M. Sznajder i in. op.cit. 
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Proces negocjacji został zakończony. Do negocjacji dochodzi w sytuacji różnicy zdań 

pomiędzy stronami. Negocjacje to proces, w którym co najmniej dwie strony przez 

komunikację, starają się uzyskać dla siebie korzyści, przy odmiennych stanowiskach  

i interesach. Negocjacje powinny prowadzić do znalezienia wspólnego stanowiska, 

leżącego w przestrzeni akceptowalnych rozwiązań każdej ze stron. Do podstawowych 

cech negocjacji zaliczamy: 

a) częściowy konflikt interesów. Sprzedawca chce jak najwyższej ceny, 

a kupujący jak najwyższej – to jest podstawowy konflikt, 

b) istnienie części wspólnej przestrzeni akceptowalnych rozwiązań dla każdej ze 

stron, 

c) obustronna wymiana korzyści, a nie to, że jedna strona dąży do uzyskania 

wyłącznej korzyści.  

d) uczciwość i solidność negocjatorów rozumiana jako przejawiane przez nich 

zachowania zgodne z uznawanymi normami społecznymi, prawami  

i obyczajami. Są podstawą zdobycia wiarygodności, a ona otwiera możliwości 

zawierania kolejnych korzystnych transakcji. 

e) względna stałość rezultatów, by nie zachodziła konieczność renegocjowania 

warunków. Może to obniżyć wiarygodność negocjatora, a ponowne 

podejmowanie rozmów to kolejne koszty czasowe, finansowe itp. 

f) przydatność społeczna negocjacji, czyli umowa zawarta w wyniku 

negocjowania winna być przydatna szerszej społeczności.  

g) skuteczność rozmów rozumiana nie tylko jako ilość korzyści uzyskanych  

w wyniku prowadzenia rozmów, ale także sposób prowadzenia negocjacji. 

h) utrwalanie pozytywnych relacji między partnerami negocjacji, pamiętając,  

że wyznaczają one obraz przedsiębiorstwa. 

 

Negocjacje należy podejmować, gdy:  

• obie strony są gotowe do zawarcia umowy (wyrażają gotowość),  

• istnieje zarówno zgodność jak i konflikt między stronami,  

• dysponuje się wystarczającymi kompetencjami decyzyjnymi,  

• jest się przygotowanym do prowadzenia negocjacji.  

 

Nie podejmuje się negocjacji, gdy:  

• szanse są niewielkie, nie ma się do zaoferowania nic szczególnego, co mogłoby  

zainteresować drugą stronę,  

• nie ma się wiele do zyskania,  
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• nadmierne pobudzenie emocjonalne może być przyczyną błędnych decyzji,  

• istnieją inne, mniej pracochłonne czy kosztowne sposoby realizacji potrzeb.  

W negocjacjach czas jest elementem, którego nie można odtworzyć oraz występuje 

w ograniczonej ilości.  

„Prawidłowością negocjacji jest to, że 80% ustępstw ma miejsce w ciągu ostatnich  

20% czasu trwania negocjacji”. Pośpiech jest w tym zakresie niewskazany.  

 

Klasyczny proces negocjacji składa się z trzech faz:  

1. Wstępnej  

2. Negocjacji właściwych  

3. Podpisania umowy.  

 

Bardziej rozbudowany proces negocjacji składa się z 9 faz: 

 Faza kontaktu 

• Faza przygotowań i planowania 

• Faza zapoznawcza 

• Faza wstępna 

• Faza argumentacji 

• Faza kompromisu 

• Faza zawarcia porozumienia 

• Faza realizacji 

 

a) Faza kontaktu 

 

Pierwsza faza ─ faza kontaktu – to stwierdzenie, czy też potwierdzenie faktu, że 

negocjacje będą miały miejsce. Może to być telefon od klienta, który chce zapoznać 

się z naszą ofertą handlową albo rozmowa z partnerem biznesowym, który 

kwestionuje naszą interpretację jednego z paragrafów umowy. 

Początek negocjacji następuje wtedy, kiedy jedna ze stron w taki czy inny sposób 

kontaktuje się z drugą stroną. Jeśli tylko potrafimy przewidzieć, że negocjacje będą 

miały miejsce, znaczy to, że jesteśmy w stanie ten fakt uprzedzić.  

Nie dajmy się zaskoczyć. Najlepiej wiedzą o tym sprzedawcy na telefon. Wiedzą, że 

jeśli uda im się namówić klienta do zawarcia umowy podczas pierwszej rozmowy 

telefonicznej, mogą uznać transakcję za dokonaną. Jeżeli jednak pozostawiają 

klientom więcej czasu do namysłu, odsetek zawartych umów znacznie spada. Jeśli 

zdarzy nam się wziąć udział w negocjacjach będąc nieprzygotowanym, zachowajmy 
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spokój i zapewnijmy sobie odpowiednią ilość czasu, żebyśmy mogli przemyśleć 

sytuację. Nie spieszmy się. Powiedzmy, że chcielibyśmy przedstawić swoje 

stanowisko trochę później. 

 

 

b) Faza przygotowań i planowania 

Powodem odłożenia rozmów na później jest prosty fakt, że musimy mieć czas na 

drugą fazę negocjacji, czyli przygotowania i planowanie. Musimy się starannie 

przygotować, jeśli chcesz osiągnąć dobry wynik w negocjacjach. 

 

c) Faza zapoznawcza 

Kiedy już zakończymy przygotowania, nadchodzi czas, aby przejść do trzeciej fazy 

procesu – fazy zapoznawczej. Jeśli strony chcą negocjować w atmosferze współpracy 

i w warunkach relaksujących, to początek negocjacji zaczyna niekiedy swobodna 

rozmowa na neutralne tematy, która pozwala negocjatorom oswoić się z sytuacją  

i wstępnie poznać oponentów. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem właściwych 

rozmów, porozmawiać chwilę o błahostkach.  

 

d) Faza wstępna 

Kiedy strony już się ze sobą poznały, można uznać, że są gotowe, aby przejść do 

czwartej fazy, jaką jest rozpoczęcie rozmów związanych z właściwym przedmiotem 

negocjacji. Faza ta nazywana jest zwykle fazą wstępną. 

Odpowiednim wstępem do negocjacji może być krótkie przypomnienie. Zdarza się i to 

nierzadko, że strony przystępują do negocjacji w przekonaniu, że przeciwnik bierze 

udział w rozmowach z innego powodu, niż rzeczywiście ma to miejsce. Stosujmy 

zasadę, aby na wstępie każdych rozmów pokrótce przedstawić powody, dla których 

się zebraliście, oraz przypomnieć, co będzie przedmiotem negocjacji. Celem fazy 

wstępnej jest przygotowanie gruntu pod przyszłą współpracę obu stron. Wielu 

negocjatorów robi jednak odwrotnie. Pierwsze minuty procesu wykorzystują na 

wzbudzenie respektu przeciwnika. Bądź ostrożny, kiedy trafisz na ten typ 

negocjatora. 

 

e) Faza argumentacji 

Etap w którym, obie strony przedstawiają swoje stanowiska i przemawiające za 

nimi argumenty. Charakterystyczne dla tej fazy jest to, że obie strony próbują 

pokazać swoja siłę, wykładając na stół swoje najmocniejsze karty. Próbują nawet 
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trochę się nawzajem zastraszyć poprzez wypowiedziane bądź niewypowiedziane 

groźby. W negocjacjach handlowych często pojawia się groźba zmiany dostawcy.  

W fazie argumentacji nie chodzi jednak tak naprawdę o to, by przekonać przeciwnika 

do swojego punktu widzenia, ale o to, by pokazać swoją siłę. Kluczem do sukcesu  

w fazie argumentacji jest konsekwencja. Należy zawczasu przemyśleć sytuację, aby 

argumenty, których użyjesz, nie działały później na twoją niekorzyść, lecz by przez 

cały czas popierały twoje stanowisko. 

Umiejętność słuchania i przyjmowania argumentów przeciwnika jest prawie tak samo 

ważna, jak umiejętność argumentowania. Zawsze uważnie należy słuchać 

argumentów przeciwnika i nie odpowiadaj na nie kontrargumentami, zanim nie 

dowiesz się, czego on naprawdę chce. 

Aby odpowiednio przygotować się do dyskusji, należy poznać pełny obraz oczekiwań 

przeciwnika. Dlatego tez należy spróbować go nakłonić, aby przedstawił wszystkie 

swoje żądania, zanim ty odpowiesz na nie kontrargumentami. Jeśli uważnie 

przyjrzymy się argumentom przeciwnika, zobaczymy, że kryją się za nimi zupełnie 

inne potrzeby, niż początkowo sądziliśmy. Spróbujmy dowiedzieć się, jakie ukryte 

motywy kryją się za argumentami przeciwnika. 

Kiedy nadchodzi twoja kolej, aby przedstawić argumenty, zróbmy to w przystępny 

sposób. Dobrze, jeśli możesz podkreślić swoje stanowisko za pomocą jakichś pomocy 

wizualnych, na przykład wykresów lub zestawień. Kilkakrotnie powtarzajmy swoje 

argumenty, aby przeciwnik dobrze je zapamiętał. 

• Tłumaczmy, dlaczego twoja oferta jest atrakcyjna dla drugiej strony. 

Wielu negocjatorów mówi niemal wyłącznie o swoich potrzebach. „Jeśli sprzeda mi 

pan mieszkanie za 80 tys. zł, to będzie mnie jeszcze stać na przeprowadzenie 

remontu”. Z takich wypowiedz absolutnie nie wynika, że oferta jest korzystna także 

dla drugiej strony. Pamiętajmy, że przekonujemy swojego rozmówcę, a nie siebie 

samego. 

• Przyciągnijmy uwagę drugiej strony. 

Zacznijmy od tego, co ciekawe, oryginalne, co wyróżnia twoją ofertę. O tym, co 

ważne, ale oczywiste, mów na końcu. 

• Nie podawajmy istotnych argumentów w środku długiego wystąpienia. 

Ludzie szybko się dekoncentrują. Najlepiej zapamiętują to, co zostało powiedziane na 

początku lub na końcu. 

• Przywołujmy konkretne argumenty, z którymi druga strona może się zgodzić. 

„Zgodzi się pan, że firma, którą reprezentuję, ma bardzo dobrą reputację”. Zgodność 

w pojedynczych kwestiach ułatwia zaakceptowanie całej argumentacji. 
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• Nawiązujmy do tego, co mówił klient. 

Przypomnij ich argumenty. Jeśli oni zyskają poczucie, że nie mówisz tylko o własnych 

potrzebach, ale odnosisz się do ich wypowiedzi i rozumiesz ich punkt widzenia, będą 

znacznie uważniej słuchać twoich argumentów. 

• Odwołujmy się do zasad ogólnie obowiązujących. 

Jak sprawiedliwość, kupiecka rzetelność, praktyka branży. „Tak powinno być”. 

„Ocenie samochodu powinien decydować rok produkcji”. 

• Nie bądźmy jednostronni. 

Druga strona i tak odkryje mankamenty twojej oferty. Podawaj argumenty „za” 

 i „przeciw”, ale zawsze kończ tymi „za”. 

• Nie bądźmy natarczywi. 

Nie zarzucajmy drugiej strony masą słów. Nie nadużywaj określeń „świetny”, 

„doskonały”, „genialny”, ponieważ tworzą one wrażenie sztuczności i fałszywości. 

• Podawajmy wnioski płynące z twojej argumentacji. 

Teoretycznie lepiej, gdy druga strona sama wyciągnie wnioski, ale może tego nie 

zrobić lub dojść do konkluzji. Bezpieczniej jest, więc jej pomóc. 

• Nie szczędźmy argumentów. 

Łatwiej jest przekonać drugą stronę, podając wiele różnych argumentów, nawet 

płynących z jednego faktu czy zdarzenia. 

 

f) Faza kompromisu 

Złota zasada w tej fazie brzmi następująco: „nigdy nie ustępować nie otrzymując nic 

w zamian”. Jeśli tylko druga strona będzie na ciebie w jakiejś kwestii naciskać tak 

bardzo, że poczujemy się zmuszeni ustąpić, powinniśmy zawsze poprosić o coś  

w zamian. Jeśli na przykład twój przeciwnik chce, abyś obniżył cenę, to możemy 

powiedzieć mu: „...no dobrze, ale zakładam, że jeśli zgodzę się obniżyć cenę, to wy 

zagwarantujecie nam jakiś minimalny poziom przyszłych zamówień”. 

Prawdziwe negocjacje rozpoczynają się dopiero wtedy, kiedy obie strony mają już 

pełny obraz sytuacji i są w stanie ocenić znaczenie poszczególnych propozycji strony 

przeciwnej. Nim strony się porozumieją, często przedstawiają sobie wiele różnych 

ofert, gdzie każdy szczegół jest przedmiotem długich i wnikliwych dyskusji. W tym 

kontekście warto zauważyć, że podczas skomplikowanych negocjacji na wysokim 

szczeblu, strony dopiero wtedy uznają rozmowy za zadowalające, kiedy zaczynają 

dyskutować na temat rozwiązań kompleksowych. Strony chętnie negocjują 

poszczególne kwestie, ale nie godzą się na żadne z nich, zanim nie poznają pełnego 
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obrazu sytuacji. Tym samym nigdy nie ryzykują, ze impulsywnie zgodzą się na małe 

ustępstwa, których później będą żałować. 

 

g) Faza zawarcia porozumienia 

 

Kiedy już udało się osiągnąć kompleksowe rozwiązanie, które obie strony akceptują, 

można przejść do fazy zawarcia porozumienia. 

W fazie tej chodzi o to, aby zawrzeć porozumienie. Pytanie tylko, kiedy jest ku temu 

najlepszy moment. W większości sytuacji należy to zrobić wtedy, kiedy wydaje się, że 

obie strony są już na to gotowe. W takim momencie należy działać w zdecydowany 

sposób, aby porozumienie stało się faktem. 

W takiej sytuacji przydatne może się okazać sporządzenie protokołu z negocjacji. 

Można też niezwłocznie po zakończeniu rozmów potwierdzić porozumienie listownie 

lub faksem. Pamiętaj jednak, że umowa, która ma być sporządzona na piśmie, nie 

ma mocy prawnej dopóty, dopóki nie zostanie podpisana przez obie strony. Najlepiej 

jest podpisać umowę na miejscu zaraz po osiągnięciu porozumienia. Wtedy nie ma 

ryzyka, że pojawią się jakieś nieporozumienia.  

 

h) Faza realizacji 

Dobry negocjator wie, że negocjacje nie kończą się w momencie zakończenia 

rozmów, czyli w fazie końcowej. Realizacja umowy jest również częścią procesu 

negocjacyjnego. Większość negocjacji to tylko wstęp do realizacji, która może trwać 

nawet przez wiele lat. Dlatego ważne jest, abyś w skrupulatny i efektywny sposób 

realizował to, do czego się zobowiązałeś. Pamiętaj, że nikt nie chce współpracować  

z firmą, która interesuje się klientem tylko w dniu podpisania lub odnowienia umowy. 

Większość relacji biznesowych to związki na dłuższą metę, które wymagają 

podtrzymania kontaktów zarówno od strony handlowej, jak i towarzyskiej. Aspekt 

towarzyski ma szczególnie duże znaczenie. Niektórzy ludzie przywiązują większą 

wagę do kontaktów osobistych, niż do kwestii biznesowych zawartych w umowie. 

Wynik negocjacji powinien zostać poddany ocenie w kontekście konsekwencji, jakie 

niesie dla szerszego otoczenia. Konieczne jest także przeanalizowanie osiągniętego 

porozumienia z punktu widzenia poniesionych na nie nakładów. Nie powinny być one 

wyższe niż korzyści osiągnięte w efekcie zawartej umowy. Długotrwałe rozmowy 

odbywane w innym mieście lub kraju, których kontynuowanie wiąże się  

z oderwaniem od codziennych zajęć i obowiązków, muszą doprowadzić do wyniku 

rozmów rekompensującego poniesione nakłady. 
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2.5.2 Obsługa klienta 

 

a) obsługa klienta 

Wzmożona konkurencja na rynku sprawia, że obsługa klienta jest tym, co często 

różnicuje firmy zajmujące się handlem. Konsumenci stają się coraz bardziej 

wymagający i coraz mniej wyrozumiali wobec wszelkich uchybień związanych  

z obsługą. 

Obsługę klienta można zdefiniować jako zespół czynności związanych  

z zapewnieniem klientowi odpowiedniego produktu w dogodnym dla niego 

warunkach, a także jako oferowanie i dotrzymywanie odpowiednich standardów 

akceptowanych przez klientów i dostosowanych do ich wymagań oraz budujących 

zaufanie. Obsługa klienta to także zespół czynności zmierzających do zaspokojenia 

potrzeb klientów i spełnienia ich oczekiwań pod względem: 

 zapewnienia właściwego asortymentu towarów wraz z usługami oferowanymi 

łącznie lub osobno, 

 udostępnienia oferty w dogodnym miejscu i czasie (lokalizacja, godziny 

otwarcia), 

 zapewnienie odpowiedniej metody sprzedaży (np. samoobsługa, sprzedaż 

tradycyjna), 

 ustalenia właściwej ceny odzwierciedlającej relacje między oferowaną 

wartością a kosztami jej nabycia, 

 tworzenia systemu komunikacji z nabywcą. 

Właściwa obsługa klienta przynosi także wyższą satysfakcję klientom, wyższe 

prawdopodobieństwo ponowienia zakupu, zmniejsza wrażliwość cenową, jest tanim 

środkiem promocji, buduje reputację formy i wyróżnia ją na tle konkurencji. 

Zasadniczym celem obsługi klienta jest pozyskanie klienta poprzez stworzenie 

takiej oferty, która sprosta jego oczekiwaniom oraz sprawi, że klient ponowi zakupy  

i stanie się klientem lojalnym. Jest ona zatem kluczowym czynnikiem budowania 

trwałych więzi pomiędzy sprzedającym a kupującym, przekładającym się na wielkość 

sprzedaży. 

 

b) Cechy i zadania sprzedawcy  

Poziom obsługi klienta zależy od postawy i zaangażowania sprzedawców. Do cech, 

którymi powinni legitymować się sprzedawcy można zaliczyć:  
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 kompetencje – mają wymagane umiejętności i wiedzę temat sprzedawanych 

produktów, 

 uprzejmość – odnoszą się do klientów uprzejmie, taktownie, z szacunkiem, 

wykazując cierpliwość, 

 wiarygodność – wzbudzają zaufanie, 

 niezawodność – wykonują swoją pracę dokładnie i zgodnie z wymaganiami, 

 szybkość reakcji – są spostrzegawczy, szybko reagują na prośby i problemy 

klientów, szybko podejmują decyzje, 

 komunikatywność – posiadają umiejętność zrozumienia klienta i przekazania 

mu precyzyjnych informacji.  

Sprzedawcy powinni posiadać także umiejętności z zakresu technik sprzedaży 

oraz umiejętności obliczeniowo-rachunkowe. Czasami ważne są także umiejętności 

manualne związane z pakowaniem i układaniem produktów.  

Zakres zadań sprzedawców zależy od wielkości przedsiębiorstwa (w małych 

zwykle jest on bardziej rozległy), rodzaju asortymentu, metody sprzedaży oraz 

dodatkowych usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. Do zasadniczych zadań 

sprzedawcy należy: 

 rozpoznawanie potrzeb w miejscu sprzedaży, 

 zbieranie informacji o potrzebach klientów, zgłaszanych uwagach  

i zastrzeżeniach, 

 dbałość o ekspozycję towaru (rozmieszczenie, informacja o ofercie), 

 udzielanie klientom informacji o ofercie, 

 pomoc klientom w dokonywaniu wyboru i zakupów. 

 

Sprzedawanie to pomoc ludziom w otrzymywaniu tego, czego pragną. Klienci 

oczekują od sprzedawców uśmiechu, uwagi, życzliwości. Najważniejszą cechą 

sprzedawcy jest umiejętność budowania dobrych relacji z klientem i przekonanie, że 

obie strony mają z tego korzyści. Zyskiem obu stron poza innymi aspektami jest 

zadowolenie z dokonanej transakcji. 

Klienci nie lubią, gdy sprzedawcy: 

 „robią łaskę” klientowi, że go obsługują, 

 traktują klientów z wyższością, 

 są nadmiernie aktywni i od drzwi pytają: „w czym pomóc?”, często 

zanim jeszcze klient zdąży się zorientować w ofercie sklepu, 

 obrzucają klienta wyniosłym spojrzeniem, zakładającym, że i tak klient 

nic nie kupi, 



 

 

 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

42 

 

    

 

 

 zakładają, że klient nie kupi produktu z wyższej półki cenowej, a na 

pytanie taki produkt od razu mówią, że jest bardzo drogi, 

 są zajęci rozmową z innym sprzedawcą lub plotkują przez telefon (klient 

„przeszkadza im w pracy”), 

 nie są zorientowani w ofercie sklepu i nie posiadają wiedzy 

towaroznawczej, 

 nie potrafią nawiązać z nim kontaktu. 

Jeśli sprzedawca jest arogancki, zarozumiały i jednocześnie niekompetentny, 

to z pewnością klient już nigdy nie wróci do nas. 

Klienci cenią u sprzedawców: 

 umiejętność słuchania klienta – sprzedawca, który pozna potrzeby 

klientów, 

 może później zaproponować rozwiązanie odpowiednie do ich potrzeb.  

 rady, jakich udziela sprzedawca, są często powodem wyboru 

konkretnego towaru, 

 znajomość oferty sklepu – sprzedawca powinien umieć dużo powiedzieć 

o towarach, 

 wiedzieć, co i komu można polecić, jak zastosować towar oraz co  

i gdzie można znaleźć, 

 zaangażowanie – sprzedawca powinien oferować życzliwą pomoc 

niezależnie od tego, czy klient ostatecznie dokona zakupu, 

 wrażliwość na potrzeby klienta – klienci na ogół nie lubią, kiedy 

sprzedawca im się narzuca i namawia do konkretnego zakupu, wielu 

woli samodzielnie dokonać wyboru, 

 szanowanie czasu klienta – obsługa klientów powinna być sprawna, ale 

niepobieżna. 

 

2.6 Promocja i budowanie marki 

 

2.6.1 Narzędzia promocji 

W każdym przypadku istotną kwestią jest zagadnienie znalezienia sposobu 

PRZYWIĄZANIA odbiorcy do wytwórcy i jego produktów. Najczęściej problem 

sprowadza się do zagadnienia: 

 jakości produktów, 
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 solidności i pewności dostaw w określone miejsce, w określonym czasie - tzw. 

fizycznej dystrybucji,  

 ceny. 

 

Jednak przy wzrastającej konkurencji niejednokrotnie nie wystarczy już sam dobry, 

tani i solidnie dostarczany odbiorcom towar. Należy jeszcze zakomunikować ten fakt 

potencjalnym klientom – zainteresować ich i wywołać chęć zakupu. 

 

Temu celowi służą działania promocyjne, w których obrębie możemy wyróżnić: 

• reklamę - spełniającą głównie cele informacyjne, przekonującą i przypominającą  

o naszym produkcie, 

• promocję sprzedaży - tworzącą atmosferę realnej zachęty do zakupu poprzez 

odpowiednio dobrane środki i techniki, 

• propagandę marketingową czyli PR - współtworzącą wizerunek sprzedawcy. 

 

W każdym dojrzałym biznesie umiejętnie stosując te trzy elementy, starannie 

dobierając środki, mamy duże szansę nie tylko na to, że nasza oferta zostanie 

dostrzeżona przez konsumenta, ale także doceniona, co przełoży się na sprzedaż  

i w efekcie zysk. 

 

a) Reklama 

Planując działania reklamowe należy precyzyjnie określić, jaką informację chcemy 

przekazać klientom, pamiętając że powinna ona być: 

• w miarę krótka (łatwa do zapamiętania), 

• czytelna, 

• dostosowana do poziomu odbiorców,  

• prawdziwa. 

 

Środkami przekazującymi informację, w przypadku produktów rolnych mogą być np.: 

• opakowania towaru, 

• szyldy i billboardy w okolicy gdzie mieści się gospodarstwo, 

• szyldy przy stoisku, na którym sprzedawane są produkty, 

• ulotki, rozprowadzane na stoiskach lub sklepach gdzie sprzedawane są produkty, 

• foldery – w przypadku dużych organizacji, 

• ogłoszenia w czasopismach, radio i tv (w tym w dodatkach specjalistycznych do 

gazet) – jak wyżej, 
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• oferty wysyłane na adres stałych klientów (tzw. mailing) itp., 

• telefony oraz e-maile do osób znanych sprzedawcy lub wyszukanych np. w książce 

telefonicznej – dotyczy raczej także dużych podmiotów, 

• happeningi i festyny lokalne – w przypadku dużych organizacji i ich związków. 

Doświadczenie i znajomość ludzkiej psychiki podpowiada aby środki 

reklamowe dobierać starannie, biorąc pod uwagę produkt, potencjalnego odbiorcę, 

formę sprzedaży, wielkość oferty oraz postawiony reklamie cel - zawsze  

z uwzględnieniem kosztów niezbędnych w odniesieniu do określonego produktu  

i naszych możliwości finansowych. Dobór środków reklamowych w rolnictwie 

powinien być dokonany po szczególnie wnikliwej analizie, ponieważ producenci 

rzadko jeszcze dysponują finansami umożliwiającymi stosowanie bardziej 

kosztownych technik. 

Przy redagowaniu ogłoszeń prasowych i ulotek trzeba pamiętać, że nie mogą one być 

przeładowane informacjami. Warto sformułować proste hasło, które zainteresuje 

produktem i zachęci do zakupu. Reklama powinna też zawierać krótki tekst podający 

najważniejsze informacje o samym produkcie, usłudze czy wytwórcy, a więc 

gospodarstwie. Zawsze dobrze jest pamiętać że nasza reklama powinna mieć 

interesującą oprawę graficzną. Wskazane jest posługiwanie się graficznym znakiem 

firmowym czyli LOGO, jeśli je posiadamy. Powinien on być umieszczany na 

wszystkich papierach handlowych (rachunkach, pokwitowaniach, kopertach, 

tabliczkach z cenami itp.), ulotkach, broszurach, opakowaniach, etykietach, a także 

na środkach transportu. 

Warto przy tym pamiętać że znak firmowy jest najtańszą, a równocześnie najtrwalszą 

formą reklamy. 

 

b) Promocja sprzedaży 

 

Sprzedaż promocyjna polega na zachęceniu klienta do skorzystania ze znanej już lub 

wprowadzanej oferty handlowej poprzez uczynienie z niej atrakcyjnej  

i niepowtarzalnej okazji. Stosowanie tego instrumentu powoduje zwykle szybkie, 

choć krótkotrwałe zwiększenie obrotów. Zachętami, których właściwy dobór jest 

bardzo istotny z punktu widzenia efektu, a stosowanymi powszechnie podczas 

sprzedaży promocyjnej mogą być w przypadku szeroko pojętej sprzedaży detalicznej 

np.: 

• obniżki cen, 

• bezpłatne próbki produktu, dołączane do innego produktu lub osobno dostarczane, 
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• premie towarowe dodawane do produktu, nagrody za zakup określonej ilości 

towaru lub typu loteryjnego, 

a w przypadku sprzedaży w hurcie np.: 

• rabaty uzależnione wielkością zakupu, 

• rabaty przy powtórnym zakupie itp. 

• nagrody dla partnerów hurtowych uzależnione od wielkości sprzedaży itp. 

 

Promocję sprzedaży w przypadku produktów rolnych dużych producentów 

warto stosować przy wprowadzaniu na szerszy rynek sprzedawcy lub jego nowego 

produktu dla zapoznania z nim klientów, ale także dla podniesienia sprzedaży 

standardowego produktu i przypomnienia go klientom. 

 

c) Propaganda marketingowa (Public Relations) 

 

Istotą i głównym celem propagandy marketingowej jest dążenie do kreowania, 

utrwalania i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wyobrażenia 

konsumenta o nas i o naszej firmie. Zatem z natury rzeczy ta droga zarezerwowana 

jest zasadniczo dla dużych podmiotów – np. organizacji producenckich czy 

poważnych organizacji handlowych. Wiadomość przekazywana tą drogą nie trafia 

zwykle bezpośrednio od sprzedawcy do klienta, lecz jest przekazywana pośrednio 

przez ludzi cieszących się autorytetem społecznym w danym regionie czy środowisku. 

Na przykład dobre zdanie o sprzedawanych produktach i gospodarstwie znaczy  

o wiele więcej, gdy jest wygłoszone przez uznanego dziennikarza branżowego czy 

znaną w środowisku postać, niż przez sprzedającego swój towar rolnika. 

 

Ogólną zasadą propagandy marketingowej jest: postępuj dobrze i postaraj się, aby 

wszyscy o tym wiedzieli, ale nie od ciebie – i tę zasadę powinni pamiętać i stosować 

wszyscy uczestnicy rynku. 

 

Środkami do realizacji tego hasła mogą być: 

• szerokie kontakty wśród osób mających duży autorytet społeczny, 

• aktywne uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności, 

• przykładny styl działania gospodarczego, 

• artykuły w prasie, w sposób pozytywny, ale w rzeczowym tonie przedstawiające 

naszą firmę. 
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2.6.2 Tworzenie marki 

Markę stanowi nazwa, termin, symbol, wzór, melodia lub ich kombinacja 

stworzona w celu identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy oraz ich wyróżnienia 

spośród ofert konkurencji Marka jest jednym z najważniejszych elementów 

składających się na postrzeganie produktu (lub usługi). Stanowi ona wartość 

opiniotwórczą i jest obietnicą określonych korzyści dla klienta. Marka spełnia szereg 

funkcji, wśród których do najważniejszych należą: 

 funkcja identyfikacyjna – marka ma ułatwić klientom identyfikację oferty danej 

firmy od ofert firm konkurencyjnych, 

 funkcja gwarancyjna – marka daje nabywcy poczucie, że właściciel marki 

zobowiązuje się do utrzymania jakości na określonym poziomie, 

 funkcja promocyjna – marka ułatwia przekazywanie zestawu informacji  

o cechach oferty przy wykorzystaniu różnych narzędzi i form komunikacji. 

Marka powinna posiadać określone atrybuty: 

 musi się wyróżniać – pozwalać na szybką identyfikację firmy i odróżniać ją od 

konkurentów, 

 musi być odpowiednia – wyrażać naturę produktu lub firmy, 

 musi być łatwa do zapamiętania, 

 musi być elastyczna – pozwalać na wykorzystanie nie tylko do bieżących 

działań firmy, ale także w przypadku rozwoju jej oferty. 

Marka analizowana pod względem fizycznej prezentacji obejmuje nazwę i znak. 

Nazwa marki jest fundamentem jej tożsamości i najbardziej trwałym jej składnikiem. 

Nazwa marki prezentuje całościowy wizerunek formy i produktu. Na nazwę marki 

składają się treść nazwy, czyli komunikat nazewniczy oraz forma nazwy obejmująca 

zapis nazwy oraz jego formę.  

Znak marki (symbol) może pomagać w budowie świadomości marki, nasuwać 

określone skojarzenia oraz powodować, że marka będzie lubiana. Znaczenie symbolu 

jest duże, ponieważ konsumenci mogą łatwiej się nauczyć obrazów (symboli) niż słów 

(nazw). Symbole graficzne są też bardziej uniwersalne od słów.  

Wśród znaków graficznych marki wyróżniamy następujące kategorie: 

 znaki tematyczne ─ graficzny wizerunek nawiązujący do branży, którą 

reprezentuje marka/firma, bądź bezpośrednio informujący o cechach marki  

i jej przeznaczeniu (np. niemowlę w znaku graficznym Gerbera), 

 znaki symboliczne ─ odwołują się do skojarzeń, metafor, ale wartość 

informacyjna przesłania jest drugorzędna wobec wizualnej atrakcyjności znaku 

(np. symbol korony kojarzy się z godnością, przepychem), 



 

 

 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

47 

 

    

 

 

 znaki inspirowane heraldyką ─ podkreślają związki z miastem czy regionem; 

mogą też wskazywać na tradycję i prestiż firmy (branża alkoholowa czy 

tytoniowa), 

 znaki inspirowane liternictwem (logotypy) lub cyframi ─ nazwa marki napisana 

w „szczególny sposób” (monogramy i kaligramy takie jak Coca-Cola, BP,)  

 znaki abstrakcyjne ─ całkowicie abstrakcyjne logo, niezależne od nazwy marki 

(np. gwiazda Mercedesa);  

 znaki inspirowane nazwą firmy ─ graficzna wizualizacja nazwy (Blaupunkt, 

Shell, Jaguar), są nośnikami łatwo czytelnych informacji o pochodzeniu firmy  

i cechach jej działalności. 

 

2.7 Ustalanie cen  

 

Cena, jest kategorią rynkową kształtowaną pod wpływem relacji popytu na towar do 

jego podaży i nie jest wielkością stałą, lecz podlega zmianom w zależności od sytuacji 

rynkowej. 

Dla prawidłowego zrozumienia sposobu kształtowania ceny musimy uwzględnić 

następujące fakty: 

• na rynku znajduje się wiele podobnych produktów,  

• klienci różnią się między sobą, 

• transakcje kupna ─ sprzedaży odbywają się w odmiennych warunkach, co 

może wpływać na zróżnicowanie ceny tego samego produktu, 

• ceny mogą być różne w zależności od stosowanej formy dystrybucji, 

• cena jest tylko jednym z wielu narzędzi, za pomocą których możemy 

konkurować na rynku.  

Jednak prawidłowe ustalenie ceny w powiązaniu z doborem sposobu dystrybucji 

towaru winno prowadzić do skutecznej sprzedaży oraz realizacji zysku.  

Techniki kształtowania ceny produktów: 

• kosztowa: poziom kosztów produkcji i sprzedaży wyznacza minimalną cenę 

oferowanych produktów – metoda ta, powszechna w gospodarce 

„socjalistycznej”, dziś raczej rzadko stosowana; 

• ceny konkurencyjnej: ceny porównywalne z proponowanymi przez graczy 

rynkowych. 
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Uwzględnia się w niej fakt jak widziany jest produkt w stosunku do produktów 

konkurencyjnych oraz jaka jest pozycja sprzedającego w porównaniu z konkurencją 

(wizerunek, marka, lojalność odbiorców); 

• ceny maksymalnej: tolerowanej przez klientów w określonych warunkach. 

Najczęściej stosuje się tę metodę w odniesieniu do towarów luksusowych, 

trudno dostępnych, gdy sprzedającemu nie zależy na wysokim obrocie, a zysk 

realizuje przez wysoką marżę jednostkową. 

Główne problemy związane z kształtowaniem cen w rolnictwie, szczególnie 

tradycyjnym, to przede wszystkim: 

• trudności w określeniu kosztów wytwarzania produktów, związane z 

powszechnym brakiem systematycznego ich ewidencjonowania przez rolników 

- przy kosztowej metodzie ustalania ceny, 

• trudności w oszacowaniu gotowości klienta do zapłacenia podwyższonej ceny, 

ze względu na brak w gospodarstwach rolnych znajomości technik 

badawczych i materiału porównawczego – przy modelu zorientowanym na 

zachowania nabywców, 

• trudności z oszacowaniem możliwych przychodów, w stosunku do kosztów 

własnych, a zatem z szacunkiem zysku przy stosowaniu modelu cen 

konkurencyjnych. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać iż orientacja na ceny konkurencji jest dla 

rolników najmniej ryzykowna. W zależności od dodatkowych usług i świadczeń na 

rzecz klienta rolnik może taką cenę podwyższać lub obniżać - zawsze, rzecz jasna,  

w odniesieniu do cen konkurencji. 

Ogólnie w każdej działalności handlowej zaleca się: 

• wprowadzając nowy produkt lub firmę na rynek, rozważyć zastosowanie 

sprzedaży promocyjnej, dobierając optymalnie jej formę, 

• unikać nieprzemyślanych, spontanicznych zmian cen zawsze, a szczególnie  

w pierwszym okresie po wprowadzeniu produktu na rynek, aby klient nie czuł 

się zaskakiwany nowymi cenami. Należy starać się, by w miarę możliwości 

wprowadzać tylko uzasadnione zmiany cen, 

• odnosić chwilowe zmiany cen do sytuacji rynkowej (przy nadpodaży starać się 

sprzedawać po nieco obniżonej cenie, ale w większych ilościach – np. 

pakietach), 

• stosować różne ceny dla różnych klientów, uzależniając cenę od ogólnej ilości 

kupowanych przez poszczególnych odbiorców produktów. 
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Należy przy tym zawsze pamiętać, że głównym celem każdej działalności 

gospodarczej jest zawsze maksymalny zysk sumaryczny, możliwy do uzyskania  

w określonych warunkach, a stanowiący sumę zysku realizowanego przez całkowitą 

sprzedaż łączną różnych partii towaru w różnych cenach i ilościach. 

 

Cena w ujęciu marketingowym definiowana jest jako ilość pieniędzy jaką musi chce 

godzi się zapłacić nabywca za dany produkt by zaspokoić swoje różnorodne 

materialne i duchowe potrzeby. Strategia ceny w przedsiębiorstwie jako element 

marketingu mix przekształca się w strategie cen: 

 

a) Market plus - polega na tym, że firmy kształtują ceny na swoje produkty na 

poziomie wyższym niż ceny produktów oferowanych przez konkurentów. Ceny takie 

dotyczą na ogół produktów nowych bądź głęboko zmodernizowanych. Strategią tą 

mogą stosować firmy oferujące nabywcom autentyczne nowe lub głęboko 

zmodernizowane produkty, których nie wytwarzają jeszcze konkurenci. Firmy 

stosując tę strategię liczą, iż nabywcami ich produktów będą głównie liderzy rynkowi 

liderzy grup odniesienia, konsumenci poszukujący nowości. Strategia ta nazywana 

jest też strategią zbierania zgarniania śmietanki rynkowej. Strategia market plus 

firmy stosują tylko w fazie plasowania produktów na rynku i w fazie wzrostu  

i rozwoju produktów na rynku. W fazie dojrzałości przedsiębiorstwa obniżają ceny na 

swoje produkty po to by: 

- powiększyć swój rynek docelowy 

- wyprzedzić konkurencję, która, naśladując nas, wypuściła produkty konkurencyjne. 

 

b)  Strategia market minus (strategia penetracji rynku) 

Firmy stosując tę strategię cen celowo i świadomie kształtują ceny na swoje produkty 

na poziomie niższym niż konkurenci. Ceny takie stosuje się w fazie plasowania 

produktu oraz w fazie wzrostu produktu na rynku w celu by możliwie szybko 

pozyskać szeroki krąg nabywców już w fazie plasowania i wzrostu produktu na rynku. 

Tę strategię stosuje się w odniesieniu do produkty przygodnego zakupu, które jest 

trudno wyróżnić na rynku przy pomocy innych cech, gdyż są to produkty masowo 

wytwarzane przez wielu producentów i powszechnie nabywane przez miliony 

konsumentów. W tym przypadku jedynym wyróżnikiem rynkowym może być cena.  

W fazie dojrzałości, jeżeli umożliwiają to warunki rynkowe, firmy mogą podwyższyć 

ceny, gdyż liczą na to, iż dotychczasowi nabywcy przyzwyczaili się już do naszych 

produktów i zachowają się lojalnie wobec firmy. Podwyżka cen w tej fazie powinna 
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być poprzedzana dodaniem do produktów jakiegoś dodatkowego zbioru użyteczności 

wówczas konsumenci łatwiej zaakceptują ewentualną podwyżkę cen. 

 

 

 

c) Strategia kombinowana zawiera elementy strategii market plus i minus 

W praktyce najczęściej stosowana jest strategia kombinowana. W przypadku 

produktów zaspakajających potrzeby trzeciego i wyższych rzędów najczęściej stosuje 

się strategię market plus, ale firmy nowe, wchodzące na rynek danego kraju, mogą 

zastosować strategię market minus, po to by stopniowo eliminować krajowych 

konkurentów i przechwycić ich segment rynku. Po wyeliminowaniu konkurentów 

stopniowo podwyższają ceny, gdyż mają już opanowany dostatecznie wielki segment 

rynku. W odniesieniu do produktów wygodnego zakupu stosuje się strategię 

marketingową market plus. W stosunku do produktów zaspakajających potrzeby 

pierwszego rzędu stosuję się strategię market minus oraz strategię kombinowaną. 

 

2.8 Wybrane aspekty sprzedaży bezpośredniej – organizacja 

sprzedaży targowej 

 

a) Organizacja sprzedaży 

Ważną formą sprzedaży bezpośredniej stosowaną przez gospodarstwa rolne w Polsce 

jest sprzedaż na targowiskach. Funkcjonowanie tej formy powodowane jest tym, że 

wielu mieszkańców miast chętnie robi zakupy na placach targowych.9 Można nawet 

zaobserwować pewien renesans tej formy. Osoby poszukujące produktów rolnych, 

wytworzonych naturalnymi metodami albo produktów o charakterze naturalnym, 

które we własnym zakresie są przetwarzane lub samodzielnie przygotowywane do 

spożycia, wpływają na wzrost liczby klientów czyniących zakupy na targowiskach. 

Tym bardziej że wiele osób traktuje robienie zakupów żywności i następnie ich 

przetwarzanie we własnym zakresie jako dużą przyjemność. 

Rolnik, który chce prowadzić sprzedaż swoich produktów na targowisku, musi 

określić, czy będzie to zajęcie w miarę stałe dla niego lub członka jego rodziny, czy 

dorywcze, czy miejscem sprzedaży będzie targowisko funkcjonujące w dużym mieście 

przez wszystkie dni tygodnia, czy położone w niewielkiej miejscowości i działające 

                                                 
9
 S. Cieśla, Sprzedaż bezpośrednia, jako kanał dystrybucji gospodarstw rolnych, Akademia Ekonomiczna  

w Krakowie 2005 
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tylko jeden lub dwa dni w tygodniu. Od powiedź na te i inne pytania zależy od tego, 

jakie cele zamierza osiągnąć rolnik (np. czy będzie zbywał całą swoją produkcję czy 

tylko jej część), jakich zysków się spodziewa (np. czy chce uzyskać tylko sporadyczny 

dodatkowy dopływ gotów); jakie wielkości i asortyment produktów może zaoferować 

nabywcom. 

Sprzedaż na targowiskach jest atrakcyjna dla rolników, gdyż przy stosunkowo 

niewielkich nakładach osiąga się znaczny obrót w porównaniu np. ze sprzedażą przy 

gospodarstwie. Oprócz tego działalność handlowa na placach targowych jest 

uporządkowana od strony organizacyjnej, prawnej i sanitarnej. 

Stałe korzystanie przez gospodarstwo z tej formy zbytu produktów oznacza 

konieczność zadbania o dobrą opinię na rynku. Trzeba więc odróżniać się od innych 

sprzedających i dbać o swoich klientów. Osiągnąć to można m.in. poprzez: 

 prezentowanie swojego gospodarstwa jako gospodarstwa dobrego;  

 dbanie o estetykę stoiska oraz przyciągającą ekspozycję produktów;  

 wysoką jakość i atrakcyjny asortyment oferowanych towarów oraz uprzejmość 

i życzliwy stosunek do klientów. 

Rolnik sprzedający na targowisku swoje produkty musi zawsze pamiętać o tym, jakie 

motywy kierują kupującym tu żywność. Należą do nich: świeżość produktów, lepsza 

ich jakość niż w sklepach, pochodzenie produktu wprost z gospodarstwa, metody 

produkcji stosowane zgodnie z oczekiwaniami nabywców, możliwość rozmowy na 

temat jakości i pochodzenia towaru, możliwość zwrotu towaru. 

Powodzenie sprzedaży na targowisku zależy również od czynników niezależnych od 

konkretnego sprzedawcy. Chodzi tu o całe otoczenie placu targowiskowego, które 

będzie skłaniać potencjalnych klientów do korzystania z jego usług, oraz ogół 

sprzedawców, tworzących określony, atrakcyjny klimat dla nabywców. Sprzedaż 

targowiskowa posiada szereg wad, ale i zalet.  

Do wad zaliczamy: 

• znaczne zaangażowanie rolnika i innych osób w sprzedaż, chociaż powodzenie 

w znacznym stopniu zależy od renomy danego targowiska,  

• kłopoty z uzyskaniem dobrego miejsca do sprzedaży.  

Zalety to:  

• niskie nakłady inwestycyjne,  

• możliwość dużych obrotów przy wysokiej frekwencji nabywców,  

• szybkie rozpoznanie popytu i dostosowanie swojej aktywności do jego 

rozmiarów.  
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Dla tego rolnik przed podjęciem decyzji o korzystaniu z placu targowego przy 

sprzedaży swoich produktów na większą skalę musi rozważyć wszystkie za i przeciw. 

Ostatnią formą sprzedaży bezpośredniej, która może być wykorzystywana przez 

rolników, są sklepy prowadzone przez rolników oraz centra ogrodnicze. 

Chodzi tu o urządzenie sklepów lub centrów poza gospodarstwem w dużych 

ośrodkach miejskich jako zupełnie osobnych przedsięwzięć. 

Prowadzone przez rolników sklepy i centra ogrodnicze, często występujące w krajach 

Europy Zachodniej, sprzedają produkty wytwarzane nie tylko we własnych 

gospodarstwach. Tego wymaga bowiem konieczność zapewnienia stałej podaży oraz 

szerokiego asortymentu oferowanych produktów, aby sklep taki był dochodowy. 

Założenie sklepu czy centrum wymaga więc współdziałania wielu rolników oraz 

wyczucia w sprawach interesu, znacznego kapitału, umiejętności prowadzenia 

księgowości, a w konsekwencji nastawienia się bardziej na sprzedaż aniżeli na 

produkcję rolniczą. Niemniej osiągnięcie sukcesu w tym zakresie oznacza znaczny 

wzrost dochodów dla rolników 

 

b) Zasady ekspozycji towarów 

 

Kluczowa dla procesu sprzedaży na targowisku, oprócz obsługi klienta i negocjacji 

handlowych, jest odpowiednia ekspozycja towarów w wydzielonej przestrzeni 

targowiskowej – straganie. Warto zainwestować w odpowiednie urządzenia 

ekspozycyjne, gdyż zwiększają one wartość ekspozycji oraz umożliwiają 

przechowywanie towaru w specjalnie do tego przygotowanych schowkach. Często 

nowoczesne rozwiązania umożliwiają szybki montaż i demontaż takich urządzeń. 

Drugim ważnym elementem jest źródło energii, a przede wszystkim oświetlenie. 

Klienci w zdecydowanej większości kupują „oczami”. Światło pomaga w wyróżnieniu 

się naszego towaru i odróżnieniu się od konkurencji.  
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Oto kilka podstawowych zasad, które powinny obowiązywać w miejscu sprzedaży 

bezpośredniej produktów rolnych: 

• Czystość, jako bezwzględny atrybut jakości. Czasy kiedy zabrudzone warzywa  

i owoce były oznaką „prosto z ziemi” już minęły. Klienci już nie dają się 

nabierać. Klient jest u nas gościem, więc musimy go przyjąć w czystym 

otoczeniu.  

• Stosujmy charakterystyczne i stworzone przez nas oryginalne ubrania 

ochronne z np. nazwą firmy, nazwiskiem właściciela, tabliczką z imieniem  

i nazwiskiem, miejscem pochodzenia – to zwiększa wiarygodność i wzbudza 

zaufanie. 

• Dbajmy o podawanie towaru w rękawiczkach. 

• Oddzielmy miejsce wydawania towaru od inkasowania należności. 

• Stosujmy dobre i widoczne wagi, żeby klient miał przekonanie o naszej 

rzetelności. 

• Wykorzystajmy każdą przestrzeń naszego stanowiska na ekspozycję towaru. 

Stosujmy układ kaskadowy a towary na powierzchniach płaskich układajmy  

w piramidy (jeżeli jest taka możliwość np. owoce) lub układajmy w zwarte 

kompozycje.  

• Starajmy się przeznaczać na ekspozycję jednego produktu jak największą 

przestrzeń – ilość robi wrażenie na klientach. 

• Układajmy towary symetrycznie i według ustalonego, logicznego porządku np. 

w kwadratowe pola czy po skosie.  

• Uzupełniajmy na bieżącą braki w eksponowanym towarze. 

• Starajmy się pakować towar w najczęściej kupowane jednostki i opakowania. 

Klient, który potrzebuje 70 dkg towaru, chętniej weźmie 1 kg w czystym  

i poręcznym opakowaniu.  

• Unikajmy zbyt dużego rozdrobnienia asortymentu - traci wówczas walory 

ekspozycyjne i utrudnia wybór klientom. To od sprzedającego klienci oczekują 

najbardziej właściwego doboru asortymentu. 

• Spróbujmy być w czymś niepowtarzalni i inni od konkurencji np. specyficzny  

i wysokiej jakości produkt czy niepowtarzalny sposób rozmowy z klientem. 

• Wybierzmy ze swojego asortymentu jeden lub kilka towarów, które będą miały 

niską cenę. Przyciągniemy tym część klientów a przy okazji kupią inne towary 

po normalnej cenie.  
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• Nie oszczędzajmy na ważnych dla klienta rzeczach np. torby do pakowania. To 

niewielki wydatek, a dla klienta duże ułatwienie.  

• Nie unikajmy wynagradzania klientów za lojalność czy większe zakupy. 

Dodatkowy produkt gratis jest niewielkim kosztem, a miłym gestem dla 

klienta. 

• Nie bójmy się degustacji i możliwości spróbowania produktu przez klientów. 

Oznacz to, że nie mamy nic do ukrycia i jesteśmy pewni swojej oferty. 

• Dostosowujmy sposób rozmowy do typu klienta. Klienci nie lubią jak ich 

traktujemy tak samo jak innych. 

Starajmy się zapamiętać stałych klientów i to co kupowali, aby wyjść na przeciw ich 

oczekiwaniom w przyszłości. 

 

 
Rys. 2 Atrakcyjne i uporządkowane ułożenie towarów na targu w Barcelonie 

 

• Nie dawajmy obietnic, których nie będziemy mogli spełnić. Przyznanie się do 

błędu lub braku towaru nie jest czymś złym. Ważne jest jakie wnioski z tego 

wyciągniemy.  

• Stosujmy wyraźne oznaczenia cenowe towarów. 

• Nie stosujmy promocji cenowych bez uzasadnienia.  

• W przypadku możliwości powstania straty towaru np. w wyniku uszkodzenia 

organizujmy specjalne nieprzewidziane akcje oferujące ten towar za np.  

1 grosz. Mogą to być akcje ogłaszane na terenie targowiska i obowiązujące 

przez krótki okres czasu.  
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2.9 Współpraca w procesie sprzedaży – tworzenie wartości  

Nasz sukces zależy nie tylko od naszych klientów, ale również od podmiotów 

przyczyniających się pośrednio do efektu jaki osiągamy. Dotyczy to nie tylko 

dostawców urządzeń, środków ochrony roślin, nawozów, materiałów, ale również 

organizatorów przestrzeni targowej. Działania tych wszystkich podmiotów 

przyczyniają się do tworzenia wartości dla klientów. Dlatego tworzenie dobrych relacji 

z tymi podmiotami jest warunkiem powodzenia naszej działalności. 

Organizator i zarządzający przestrzenią targowiskową jest zainteresowany, aby jego 

kontrahentami byli rolnicy, dostawcy, przedsiębiorcy oferujący dobre produkty  

i ponoszący systematycznie jakość swojej oferty.  

• Produkt targowiskowy składa się z oferty każdego kontrahenta, stąd cel 

działań powinien być wspólny. 

• W interesie stron jest prowadzenie uzgodnionych wspólnych działań 

promocyjnych, zachęcających potencjalnych klientów do dokonywania 

zakupów na targowisku. Należy pamiętać, że na rynku jest duża konkurencja 

innych form sprzedaży; 

• Zarządca targowiska powinien wyznaczać pewne standardy i ogólne zasady 

prowadzenia handlu, mając na uwadze budowanie pozytywnego wizerunku  

i marki; 

• Powinien również zapewnić dostępność do targowiska np. parkingi oraz 

możliwość łatwego wywozu zakupionych towarów z targowiska. 

Należy pamiętać, że lokalni sprzedawcy i producenci z reguły płacą podatki lokalne  

i zaopatrują się na lokalnych rynkach. Stąd w interesie zarówno władz lokalnych, jak  

i innych podmiotów korzystających z rozwoju takiej sprzedaży powinno być 

wspieranie tej formy sprzedaży bezpośredniej. W wielu krajach był to początek do 

rozwoju bardziej rozwiniętych form kooperacji pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami 

nie tylko w obszarze produkcji rolnej, ale przede wszystkim przetwórstwa, logistyki  

i marketingu np. produktów regionalnych. 

 

2.10 Tendencje i uwarunkowania sprzedaży bezpośredniej 

produktów rolnych w Polsce 

 

Na podstawie najnowszych badań w Polsce najwięcej drobnych rolników 

sprzedawało w ostatnich latach wytworzoną produkcję w obrocie bezpośrednim, czyli 
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na targowisku lub sąsiadom10. Taka sytuacja wynika w głównej mierze ze znacznego 

rozproszenie produkcji, co łączyć należy z utrzymującym się relatywnie dużym 

rozdrobnieniem obszarowym gospodarstw i względnie niewielkim zaawansowaniem 

procesów upraszczania i specjalizacji produkcji. Dla drobnych producentów rolnych 

obrót targowiskowy i międzysąsiedzki jest korzystną formą zbytu, gdyż pozwala 

uniknąć przechwytywania części zysku przez pośredników. Taka możliwość sprzedaży 

wymaga wprawdzie zwiększonego angażowania się rolników w proces zbytu, ale nie 

jest to dla nich dużą uciążliwością, ponieważ w większości gospodarstw, występuje 

nadmiar siły roboczej. Ponadto trwałość sprzedaży targowiskowej warunkuje również 

liczna grupa konsumentów, dla których ta forma zaopatrywania się w produkty 

rolnicze jest atrakcyjna ze względu na relatywnie niskie ceny oraz świeżość 

nabywanych artykułów. Z danych ankietowych wynika, że chociaż w latach 2005-

2011 znaczenie sprzedaży bezpośredniej uległo dalszemu ograniczeniu, to nadal 

najpopularniejszą wśród rolników formą zbytu produkcji wytworzonej w ich 

gospodarstwach była sprzedaż na targowisku i sąsiadom (wykres 1).  

 

                                                 
10

 B.Karwat-Woźniak, Zmiany w formach sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwach indywidualnych, 

Pracę zrealizowano pod kierownictwem prof. dr hab. M. Aliny Sikorskiej, w ramach projektu badawczego nr 

0021/B/H03/2011/40 pt.: Procesy przekształceń strukturalnych w wiejskiej społeczności i chłopskim rolnictwie, 

sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, Warszawa 2013  
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Źródło: opracowano na podstawie danych z ankiety IERiGŻ-PIB 2000, 2005 i 2011. 

 

W tym czasie odsetek wsi ze wskazaniem na obrót targowiskowy i sąsiedzki, jako 

głównego kanału zbytu artykułów rolniczych, zmniejszył się wprawdzie tylko o 2 pkt. 

proc., to nadal w roku gospodarczym 2010/2011 w blisko połowie (49%) wsi  

w Polsce był to najczęstszy sposób sprzedaży detalicznej i półhurtowej wytwarzanych 

w położonych tam gospodarstwach produktów rolniczych. Dla porównania w 2000 

roku tę formę sprzedaży jako główny kanał zbytu wskazano w 61% wsi. 

Utrzymująca się nadal relatywnie duża popularność sprzedaży targowiskowej  

i sąsiedzkiej wśród rolników wynika przede wszystkim z dostępności tej formy zbytu  

i możliwości otrzymania wyższej i natychmiastowej zapłaty. Taką opinię potwierdzają 

wypowiedzi badanych rolników, którzy podkreślali, że w porównaniu z innymi 

formami upłynniania towarów był to „łatwy sposób zbytu”.  

W tej formie można handlować małymi i niejednolitymi jakościowo i asortymentowo 
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partiami towarów przez cały rok. Taka produkcja dominuje w ofercie handlowej 

znacznej grupy, niskotowarowych i małych obszarowo rodzinnych gospodarstw 

rolnych. Niemniej w wolumenie całkowitego handlu produktami rolnymi obrotu 

targowiskowego i sąsiedzkiego ma niewielki udział. W 2011 roku upłynniono tym 

sposobem tylko około 7% wartości rolniczej produkcji towarowej wytworzonej  

w badanych gospodarstwach rolnych. 

Na decyzje producentów rolnych o wyborze obrotu targowiskowego w zbywaniu 

towarów, wpływało również relatywnie niewielkie oddalenie od miejsca transakcji. 

Handel odbywał się na miejscu lub w niedużej odległości od miejscowości, w której 

były zlokalizowane gospodarstwa rolne. W 2011 roku, podobnie jak w 2005 roku, 

najbliżej położone targowisko było oddalone od badanej miejscowości wiejskiej 

średnio o niespełna 10 km, a 15% wsi dzieliła do tego miejsca odległość nie większa 

niż 5 km. 

Rozpatrując możliwości ponownego rozwoju sprzedaży bezpośredniej, należy 

stwierdzić, że w odniesieniu do sprzedaży targowiskowej polscy rolnicy mają 

zdecydowanie wysokie umiejętności i doświadczenie, a skala obrotu targowiskowego 

nadal jest duża. Należy podkreślić, że u nas nadal zbyt duży udział w sprzedaży 

bezpośredniej mają produkty rolne sprzedawane w postaci surowców lub produkty 

nisko przetworzone, a więc zboże, a nie mąka, warzywa luzem lub w skrzynkach, 

a nie workowane, żywiec, a nie produkty uboju (co wynika w dużej mierze  

z obowiązujących regulacji prawnych). Szczególną wagę należy zwrócić na problem 

konfekcjonowania produktów w wysokostandardowe opakowania jednostkowe, które 

zwiększają atrakcyjność oferty handlowej, a zwrot poniesionych na ten cel nakładów 

jest szybki i raczej pewny. Kanałami dystrybucji, które w ogóle nie istnieją lub 

sporadycznie zaczynają się dopiero wykształcać, a ich skala jest niewielka,  

a w Europie Zachodniej jest rozpowszechniona m.in. sprzedaż bezpośrednia przez 

sklepy lub stragany, organizowana we własnym gospodarstwie lub w najbliższym 

mieście. Produkowane we własnym gospodarstwie produkty, szczególnie 

pochodzenia roślinnego, po wstępnym przerobie i paczkowaniu mogłyby być 

sprzedawane półhurtowo lub jednostkowo jako oryginalne produkty, pochodzące 

bezpośrednio z gospodarstw. Małą skalę i zawężenie asortymentu produktów 

własnego gospodarstwa można uzupełniać przez wspólną ofertę rynkową 

utworzonego zrzeszenia lub spółki producentów. Właściwe przygotowanie produktów 

do sprzedaży - w tym mycie, pakowanie i ważenie - nie powinno stanowić większego 

problemu technicznego i organizacyjnego z uwagi na rezerwy siły roboczej w polskich 

gospodarstwach, często wolne pomieszczenia, pomysłowość i zaradność rolników  
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oraz możliwość wsparcia inwestycyjnego ze środków UE. Istnieją realne szanse, aby 

wzorem bogatych krajów UE część produkcji warzyw i owoców, zwłaszcza miękkich, 

przetwarzana była, z myślą o rynku, bezpośrednio w gospodarstwach producentów. 

Takie przetworzone wybrane własne produkty zwierzęce, w tym mleczarskie oraz 

mięso i wędliny, poza niezbędną kontrolą sanitarną i weterynaryjną, byłyby 

gwarantowane przez producenta. Gospodarstwa większe lub skooperowane drobne 

mają szanse w regionach turystycznych oraz przy trasach komunikacyjnych szerszego 

oferowania przetworzonych produktów własnego gospodarstwa w formie 

„wyszynku”, barów, restauracji i stołówek. Oferowane w nich posiłki, produkowane 

głównie we własnym gospodarstwie, stanowić mogą atrakcyjną oferty 

gastronomiczną typu „swojskie jadło”, „kuchnia staropolska” czy „u chłopa”. Sprzedaż 

produktów rolnych powinna być łączona ze sprzedażą lokalnej produkcji 

rzemieślniczej, rękodzieła artystycznego oraz lokalną ofertą usługową. W sprzedaż tą, 

powiązaną z wstępnym lub pełnym przetwórstwem produktów wytworzonych  

w gospodarstwie, zaangażowana jest zwykle cała rodzina, a czas pracy  

w gospodarstwie wydłuża się, gdyż poza czasem przeznaczonym na produkcję 

dochodzi sprzedaż, dokonywana także w godzinach wieczornych i w dni wolne od 

pracy. Godna podkreślenia jest szczególna rola szkolnictwa rolniczego w procesie 

organizacji sprzedaży bezpośredniej. Baza materialna, służąca praktycznej nauce 

zawodu rolnika, powinna być organizowana i wyposażona w urządzenia techniczne, 

uwzględniające sprzedaż bezpośrednią. Szkoły i uczelnie wyższe poza 

przygotowaniem teoretycznym do prowadzenia drobnej przedsiębiorczości, stanowić 

powinny bazę wspomagania i promocji przedsiębiorczości. Warsztaty przyszkolne 

powinny stanowić mini-ubojnie, dostosowane do uboju usługowego zwierząt 

większych i drobiu, ale także mini-przetwórnie, wyposażone w próżniową pakowarkę 

do mięs, linię do zamykania słoi (typu twist), pakowarkę do artykułów sypkich, mini-

suszarnię np. ziół, posiadać drukarkę opakowań, metek i materiałów promocyjnych. 

Samorząd lokalny i ponadlokalny, a także resorty gospodarcze powinny wesprzeć 

inicjatywy gospodarcze szkół i rolników przez system ulg podatkowych, zachęt  

w postaci kredytów preferencyjnych, a także prowadzić kampanię promocji 

bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych. Ważne w tym zakresie są już oferowane 

i zapowiadane w nowej perspektywie finansowej ośrodki pomocowe Unii Europejskiej 

i środki krajowe.  

Aby sprzedaż bezpośrednia spełniła swe funkcje w gospodarstwie rolnym, 

musi być prowadzona w taki sposób, by produkty rolne w postaci surowców 

stanowiły niewielki udział w ofercie rynkowej. Oferowane produkty muszą być 
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alternatywą dla spożywczej oferty supermarketów, a więc nie tylko prezentować 

szeroki asortyment i wysoką jakość, lecz także muszą być dobrze przygotowane 

marketingowo: należycie opakowane, właściwie eksponowane, rozsądnie 

promowane. Rolnik prowadzący sprzedaż bezpośrednią musi być twórczy  

i pomysłowy. Niezbędna jest nie tylko jego teoretyczna i praktyczna wiedza o rynku, 

lecz także musi on mieć znaczny kapitał, służący należytemu przygotowaniu 

produktów (np. pakowanie), ich magazynowaniu i sprzedaży. Konieczne jest także 

nabycie nowych umiejętności i wiedzy, innej aniżeli potrzebna do pracy w produkcji 

rolnej. Chodzi tu o tzw. wykształcenie kupieckie, w tym umiejętności kalkulowania, 

prowadzenia dokumentacji, podstawy racjonalnej gospodarki finansowej, a także 

umiejętność komunikowania się z klientem.  

 

III. Case study – sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych, 

przykłady europejskie  

 

3.1 Studium przypadku, dobre praktyki – Włochy  
 

 

 
 

  

3.1.1 Wstęp 
 

Wybrane dane liczbowe: 

We Włoszech w 2010 roku zarejestrowano 1 620 844 aktywnych gospodarstw 

rolnych i hodowlanych, jednoczenie notując spadek ich liczby o 32,4% w stosunku do 

roku 2000. Średnia powierzchnia upraw rolnych wzrosła do 7,9 ha, za co 
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odpowiedzialny był na pewno proces profesjonalizacji. W rzeczywistości 

gospodarstwa mniejsze (poniżej 30 ha użytków rolnych) zniknęły z rynku, podczas 

gdy wzrosła liczba tych, o powierzchni większej niż 30 ha. Jednocześnie liczba 

gospodarstw prowadzonych w formie spółek wzrosła o 48,2% w porównaniu do 2000 

roku (Źródło: ISTAT Census 2010). 

Liczba gospodarstw, które realizują sprzedaż bezpośrednią to 274 718, a liczba 

deklarujących sprzedaż do sieci dystrybucyjnej kształtuje się na poziomie 451 995 

(Źródło: ISTAT Census 2010). 

We Włoszech sprzedaż bezpośrednia do konsumentów obejmuje około 17% 

wszystkich gospodarstw. Ten sposób zbytu jest bardzo popularny w północno-

zachodniej części Włoch (prawie 22% gospodarstw rolnych), natomiast jest słabo 

rozpowszechniony na północno-wschodnim obszarze kraju (mniej niż 13% 

gospodarstw rolnych) (Źródło: Na podstawie danych Narodowego Spisu 

Powszechnego ISTAT 2010). 

Około 28% gospodarstw rolnych we Włoszech deklaruje sprzedaż 

bezpośrednią do przedsiębiorstw handlowych (451 995 gospodarstw). Ten sposób 

zbytu jest szeroko rozpowszechniony w północno-zachodniej części kraju (prawie 

40% gospodarstw rolnych), natomiast jest mało znaczący w obszarze centralnym 

(mniej niż 20% gospodarstw rolnych), (Źródło: Na podstawie danych ISTAT Census 

2010). 

Produkty, które trafiają głównie do sprzedaży bezpośredniej. 

Najbardziej popularnym produktem, który jest sprzedawany w sposób 

bezpośredni, jest wino, które oferuje 34% gospodarstw. Na następnym miejscu 

plasują się owoce i warzywa, sprzedawane przez 30% firm oraz sery, których 

sprzedaż bezpośrednią oferuje 15,8% gospodarstw. Wśród produktów 

przekraczających granicę 10%, znajdziemy oliwę z oliwek (13,1%) oraz rośliny 

ozdobne (12,6%), a zaraz poniżej plasują się mięso i wędliny (8,8%), miód (7,9%)  

i konserwy (6%). 

Punkty, w których odbywa się sprzedaż bezpośrednia. 

Miejscami najczęściej używanymi do sprzedaży bezpośredniej są odpowiednio 

dostosowane pomieszczenia przedsiębiorstwa rolnego (68,9%). Następnie sklepy 

firmowe (17,9%), targi rolne z 8,7% udziałem, a 5,7% gospodarstw oferuje dostawy 

do domu. W wydarzeniach i targach handlowych bierze udział 26,9% gospodarstw. 

Ogólnie rzecz biorąc, sprzedaż bezpośrednia wydaje się rozwijać w zależności 

od dwóch czynników: poprawy w zakresie organizacji firm, które przestawiają się na 

sprzedaż bezpośrednią oraz zmniejszenia odległości między konsumentem końcowym 
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a miejscami sprzedaży, poprzez zwiększenie ilości targów rolnych oraz sklepów 

zlokalizowanych w mieście. Sprzedaż to nie tylko próba dywersyfikacji kanałów, jak 

to ma miejsce w początkowym etapie, ale prawdziwa decyzja biznesowa, która 

obejmuje zainwestowanie środków, zasobów osobowych i czasu, a niekiedy obejmuje 

również stworzenie innej gałęzi biznesu. 

  

3.1.2 Praktyki w sprzedaży bezpośredniej ─ wykorzystanie krótkich łańcuchów 
dostaw produktów rolnych  

 

 

a) RYNKI PRODUCENTÓW 

 

Dekret Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa z dnia 20 listopada 2007 

r., obowiązujący od 1 stycznia 2008 r., ściśle określa warunki zakładania punktów 

przeznaczonych do bezpośredniej sprzedaży, jednocześnie stanowiąc, że 

przyznawanie upoważnień dla wystawców na targach rolnych (którzy z kolei muszą 

spełniać określone standardy i powinny informować konsumentów o parametrach 

jakościowych sprzedawanych produktów) jest zadaniem Gminy. Sukcesywnie, różne 

regiony Włoch zamieszczają ogłoszenia zachęcające do coraz częstszej organizacji 

targów rolnych. 

W Toskanii w 2007 roku, dzięki środkom regionalnym i gminnym narodził się 

projekt „Krótki łańcuch dostaw - regionalna sieć na rzecz promocji produktów rolnych 

Toskanii”. Dzięki temu projektowi zostały sfinansowane różne inicjatywy, między 

innymi przypadek omówiony poniżej. 

Aktualnie we Włoszech działa około 800 targów rolnych. 

 

b) TARG ROLNY W MIEŚCIE LUCCA - relacja dr. Michele Sargenti, 

naukowca z Międzywydziałowego Centrum Badań Rolnośrodowiskowych na 

Uniwersytecie w Pizie. 

Prowincja Lucca przedstawiła projekt do realizacji w ramach programu regionalnego 

„Krótki łańcuch”. Zgłoszono dwie propozycje: stworzenie rynku „Marlia” poprzez 

gminę Capannori (LU) oraz drugiego ─ „Foro Boario” przez gminę Lucca. 

Projekt jest trzyletni. Środki przyznane na jego sfinansowanie pochodzą z Regionu 

Toskanii - 20 000 €, a współudział w finasowaniu przez każdą z gmin (Lucca  

i Capannori) określono w wysokości € 10 000. 
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Przez okres trzech lat (2010, 2011, 2012) każdy rynek mógł wykorzystać całkowity 

budżet 20 000 €. Środki te zostały głównie wykorzystane na zakup wyposażenia, na 

urządzenie rynku (stoły, obrusy, witryny chłodnicze), ale też na materiały 

marketingowe promujące rynek (produkcja materiałów reklamowych, plakaty, torby 

na zakupy z logo rynku), i w końcu na pokrycie kosztów usług sprzątania, montażu i 

demontażu urządzeń na rynku (stoły, szafy, krzesła). Początkowe środki pokryły 

również koszty kontroli przez Międzywydziałowe Centrum Badań 

Rolnośrodowiskowych Uniwersytetu w Pizie, które były wymogiem stawianym przez 

Gminy. Pod koniec drugiego roku, Gmina powierzyła rolnikom zarządzanie 

czynnościami sprzątającymi. 

Pod koniec trzeciego roku, każda gmina wystąpiła z wnioskiem do rolników  

o „opłatę członkowską”, w celu pokrycia kosztów kontroli. 

Obecnie (2013 r.) rolnicy opłacają półroczną opłatę w celu pokrycia kosztów 

kontroli oraz składkę na pokrycie kosztów sprzątania rynku, które zostało powierzone 

firmie zewnętrznej (Sistema Ambiente). 

Pierwsze działania w ramach projektu: 

• przyjęcie konkretnych przepisów w zakresie zarządzania i dostępu do 

obu rynków, 

• ustalenie planu samofinansowania w celu zarządzania inicjatywą, po 

trzech latach od rozpoczęcia projektu, 

• koordynacja czasu i harmonogramu dnia w celu zapewnienia 

niezawodnego, optymalnego i stałego systemu działania rynku, 

• bezpośrednie zarządzanie przez dwie miejscowości ─ Lucca i Capannori. 

 

Cele: 

• promowanie wiedzy o jakości produkcji lokalnej, 

• tworzenie szans dla małych producentów, 

• przyczynianie się do rozwoju krótkiego łańcucha dostaw, 

• inicjowanie spotkań pomiędzy sektorem produkcji i konsumentami, 

• oferowanie wyłącznie produktów regionalnych i sezonowych. 

 

Zarządcą targu znajdującego się na obrzeżach miasta, w Foro Boario, jest 

miasto Lucca. Rozpoczęcie realizacji projektu związane było ze zbadaniem 

rzeczywistej sytuacji, a następnie umieszczeniem ogłoszenia gminnego  

o przyznawaniu miejsc. Produkty, sprzedawane na targu, wyprodukowane są 

wyłącznie przez rolników z regionu Lucca. Regulamin targu stanowi, że ceny 
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produktów przetworzonych (wino, olej, miód, sery, itd.) nie mogą przekraczać tych 

ze sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwie, natomiast ceny świeżych owoców  

i warzyw nie mogą być wyższe od ceny hurtowej o więcej niż 30%. Regulamin 

zabrania również sprzedaży produktów zakupionych od firm trzecich. 

Stałe stoiska na rynku, każde o wielkości 5 m², podzielone są według 

następujących grup produktów: 

- sery 

- miody i produkty pokrewne 

- owoce i warzywa 

- dżemy i konserwy 

- mąka, rośliny strączkowe 

- oliwy i wina, wódki z winogron i alkohole destylowane 

- rośliny i kwiaty. 

Każde stoisko jest wyposażone w stół, krzesła, obrus, ewentualnie lodówkę  

i jeśli jest to konieczne, w bezpłatne miejsce parkingowe. 

Projekt obejmował również stworzenie Komitetu złożonego z przedstawicieli 

gminy, rolników, rzemieślników, konsumentów oraz organizacji logistycznej. 

Utworzony Komitet, jako organ wykonawczy, zajmuje się: 

- organizacją event’ów 

- promocją produktów regionalnych 

- logistyką.  

Komitet zarządza również wstępnym przydziałem miejsc i kontrolą zgodności 

produktów ze specyfikacją jakości. Do jego obowiązków należy również nakładanie 

grzywien i kar za naruszenie przepisów. 

Komitet aktywnie współpracuje z Międzywydziałowym Ośrodkiem Badań 

Rolnośrodowiskowych Uniwersytetu w Pizie w celu przeprowadzenia kontroli. 

Kontrola jakości na początku (1 rok próbny) została dokonana jedynie na 

poziomie oceny wizualnej, weryfikując dojrzałość i ewentualne ślady psucia się 

produktów. 

Następnie jednak kontrola odbywa się poprzez odpowiednie katalogowanie 

produktu, które wskazuje na jego pochodzenie, czas przechowywania oraz ilości 

udostępnione na rynku. 

Poza kontrolami na rynku, odbywają się również zaplanowane regularne 

kontrole w miejscu wytworzenia produktu, w celu pobrania próbek i zweryfikowania 

podanych cech produktu oraz jego pochodzenia. Za wykryte nieprawidłowości 

otrzymuje się następujące kary:  
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 pierwsze wykroczenie: zawieszenie na 3 soboty handlowe,   

 drugie wykroczenie: zawieszenie na 10 sobót handlowych.  

W przypadku poważnych naruszeń, podejmuje się decyzję o całkowitym wykluczeniu 

firmy z udziału w targu. 

Targ działa w każdą sobotę od 8.00 do 13.00, a stoisko zarabia średnio 1 000 

euro podczas jednego dnia handlowego. 

 

c) TARG W MONTEVARCHI (prowincja Arezzo) 

Kolejnym udanym przedsięwzięciem w Toskanii, które miało charakter 

pilotażowy na rynku targów rolnych, jest targ „Il Mercatale di Montevarchi”, 

działający w małym miasteczku w południowej Toskanii. 

„Il Mercatale di Montevarchi” to eksperymentalny projekt, który został 

uruchomiony w 2005 roku i ma służyć promocji oraz uznaniu wysokiej jakości 

produkcji w okolicach miasta Valdarno. Targ zlokalizowany jest na głównym placu,  

w centrum miasta. 

Dzięki takiemu położeniu, niektóre z jego funkcji znacznie różnią się od funkcji 

targu w Lucca. Jest to między innymi: zapewnianie atrakcji i rozrywek oraz 

promowanie centrum miasta. W rzeczywistości, dzięki centralnemu położeniu targu, 

małe śródmiejskie sklepy i punkty usługowe (sklepy spożywcze, restauracje) 

aktywnie współpracują z Mercatale Montevarchi i często rezerwują dla siebie 

konkretne stoiska podczas sobotnich targów (obecnie targ odbywa się 1-2 razy co 3 

miesiące). Tak więc podczas trwania targu, mali przedsiębiorcy przenoszą swoją 

działalność ze sklepu lub restauracji na plac targowy. 

W targu uczestniczą: producenci rolni indywidualni; grupy producentów; 

przedstawiciele sektora rzemiosła spożywczego; właściciele restauracji; małe sklepy 

spożywcze. Ta cecha rynku w postaci maksymalnego zaangażowania i współpracy, 

eliminuje konkurencję między targiem a małymi lokalnymi dystrybutorami. 

Pojawienie się konkurencji, która postrzegana jest przez małych sklepikarzy  

i restauratorów jako niesprawiedliwa (ze względu na mniej rygorystyczne kontrole niż 

te, którym zgodnie z prawem podlegają sprzedawcy żywności) sprawia, że istnienie 

jakiejkolwiek współpracy w łańcuchu dostaw jest niemożliwe.  

Obecnie podczas sobotniego Mercatale pojawia się około 70 wystawców. 

Podczas każdej edycji targu prezentowani są „goście”, pochodzący zawsze  

z lokalnych miejscowości, którzy przedstawiają przykłady doświadczeń w obszarze 

promocji i współpracy: prezydia stowarzyszeń Slow Food, producenci produktów 

posiadających certyfikaty ChNP i ChOG oraz różne stowarzyszenia.  
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Każdy wystawca odpowiedzialny jest za uiszczenie opłaty, która obejmuje 

koszty związane z funkcjonowaniem i promocją targu. W rzeczywistości, przewiduje 

się trzy różne zakresy opłat, ustalone w oparciu o wyliczoną średnią (do 200 €, od 

200 do 500 €, powyżej 500 €). 

Jednocześnie każdy wystawca uiszcza opłatę naliczaną od zajmowanej 

powierzchni i deklaruje, w którym z trzech zakresów się mieści: 15 €, 25 € lub 35 € + 

VAT (należy dodać kwotę 30 € + podatek VAT w przypadku korzystania z lodówki). 

 

d) ŁAŃCUCH RYBNY 

W 2004 r. Wspólnota Europejska przyjęła przepisy (rozporządzenia WE nr 

852/2004 i 853/2004), które pozwalają rybakom na sprzedaż bezpośrednią (do 

konsumentów lub sprzedawców detalicznych, którzy dostarczą towar konsumentowi) 

niewielkich ilości ryb ze swoich połowów (100 kg na jedną łódź dziennie). 

Targ rybny może być porównywalny z targiem produktów rolnych: na każdym 

etapie łańcucha dostaw cena produktu rośnie. 

Skutkuje to tym, że ci, którzy produkują surowiec (w tym przypadku rybacy) 

nie dostają godziwego wynagrodzenia za swoją pracę, podczas gdy konsument 

zmuszony jest do zakupu ryb po wysokich cenach. Konsekwencją tego jest spadek 

konsumpcji, ponieważ wzrostowi cen towarzyszy zmniejszenie siły nabywczej ze 

względu na kryzys. Dzięki temu narodziły się targi rybne „FISHERMAN MARKET” 

zarządzane bezpośrednio przez rybaków lub spółdzielnie rybackie, które niekiedy 

prowadzą nawet „szkolenia” dla konsumentów, dotyczące rodzajów ryb, które łowi 

się na włoskim wybrzeżu. Podczas szkoleń uczestnicy poznają także od praktycznej 

strony sposób postępowania przy gotowaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu ryb. 

Pojawiają się również rozwiązania, pozwalające na dostawy świeżych ryb 

bezpośrednio do domu (Programy Fish & Click). Można je rezerwować przez stronę 

internetową, a zamówienie zostanie dostarczone przez spółdzielnie rybackie na 

terenie całego miasta przy pomocy małych skuterów. 

 

Do innych sposobów bezpośredniej sprzedaży świeżych ryb, 

rozpowszechnionych we Włoszech, należą: 

 

TURYSTYKA POŁOWOWA 

Jest to działalność turystyczna i rekreacyjna, która odbywa się na pokładzie 

profesjonalnego kutra rybackiego, stanowiąc świetną okazję, aby rozpowszechniać 

wiedzę o zasobach i tradycjach morskich. Stwarza też szansę na powiększenie 
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dochodów rybaków, którzy dzięki specjalnym zezwoleniom, mogą pomieścić na 

pokładzie swoich kutrów rybackich kilka osób nienależących do załogi. 

TURYSTYKA RYBNA  

Łączy wcześniej wspomnianą ofertę turystyki połowowej z szeregiem usług 

realizowanych na lądzie. Koncentruje się na zakwaterowaniu w typowych 

mieszkaniach, zlokalizowanych w zabytkowych wioskach rybackich oraz kosztowaniu 

smakołyków przygotowanych w oparciu o lokalne lub regionalne specjały. 

Do regionów, które mają doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej świeżych 

owoców morza na pokładach łodzi i w portach odwiedzanych przez turystów, należą: 

Liguria, Toskania, Lazio, Sardynia, Kalabria, Sycylia, Marche, Emilia Romagna  

i Veneto. 

 

PROJEKT RYBA ZAPOMNIANA - relacja Nicola Vitelli, prezesa spółdzielni 

rybackiej Santa Maria Assunta w Livorno. 

Projekt jest utożsamiany z kampanią promującą „Ryby Zapomniane”, 

prezentującą gatunki ryb występujące licznie, a łowione w niedostatecznej ilości  

u wybrzeży Toskanii. 

Kampania informacyjna jest skierowana do uczniów hotelarskich szkół 

zawodowych, przedstawicieli Unicoop we Florencji, restauratorów i ich klientów  

w całym regionie. Projekt ten został również zaproponowany z myślą o owocnej 

współpracy między sektorem rybołówstwa i rolnictwa, łącząc wartości toskańskich 

ryb z lokalnymi produktami rolnymi (wino, oliwa z oliwek i chleb). Pomysł został 

opracowany przez Stowarzyszenie Lega Pesca na poziomie krajowym i regionalnym, 

a jego ważnymi partnerami są: Unioncamere Toscana, sieć restauracji „Vetrina 

Toscana” oraz dwie Spółdzielnie Rybackie: Santa Maria Assunta w Livorno i Mare 

Nostrum w Viareggio (Lu). 

Projekt został zgłoszony do realizacji z funduszy EFR (Europejskiego Funduszu 

Rybackiego na lata 2007-2013) w pierwszej edycji w latach 2011-2012, z udziałem 

małych i dużych sprzedawców detalicznych. Druga edycja (2012-2013) pozwoliła na 

włączenie w projekt profesjonalnych hotelarzy, a trzecia, która będzie miała swój 

początek w 2014 roku, ma na celu uwzględnienie stołówek szkolnych, trzeciego 

sektora i utworzenie inkubatorów biznesu.  

Generalnie, różne edycje projektu spełniają następujące zadania: 

• Rozpowszechniają informacje i podnoszą świadomość: czyli tworzą 

kompleksową kampanię informacyjną, wspierającą te gatunki ryb, które nie mają 

szans na rynku, ponieważ nie są znane włoskiemu konsumentowi. W rzeczywistości, 
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z 700 gatunków ryb, które występują w Morzu Śródziemnym, tylko bardzo mała 

część jest powszechnie znana, a następnie sprzedawana (10%). Do handlu 

codziennego faktycznie trafia jedynie około dwudziestu gatunków. Projekt zakładał 

zwiększenie tej liczby o co najmniej 20 kolejnych gatunków. 

• Ułatwiają bezpośrednią sprzedaż do sieci supermarketów. Szeroka 

dystrybucja do licznych sieci handlowych (jak Unicoop we Florencji) pozwoliła na 

bezpośrednią sprzedaż znacznych ilości ryb pochodzących z połowów dwóch 

spółdzielni biorących udział w projekcie. 

• W projekcie zaplanowano bezpośrednią sprzedaż do sieci toskańskich 

restauracji „Vetrina Toscana”. W tym przypadku jednak logistyczne niedociągnięcia 

spółdzielni, a także brak wstępnego planowania realizacji usług (w tym planowania 

dokładnej liczby zamówień w restauracji) spowodowało pewne problemy, które  

w dalszym ciągu należy pokonać. Jednak inicjatywy promocyjne, dzięki współpracy 

stowarzyszeń restauratorów, zapewniły odpowiedni rozgłos tej inicjatywie  

i doprowadziły do końcowego sukcesu. 

• Inicjatywy promocyjne organizowane we współpracy z restauracjami 

„Vetrina Toscana” obejmowały: lekcje gotowania z przygotowywaniem potraw na 

bazie „Ryb Zapomnianych”. Następnie, w każdej restauracji, zaangażowanej  

w przeprowadzanie lekcji, zostały zorganizowane otwarte kolacje dla klientów, 

podczas których zostały przygotowane i podane specjalne potrawy. 

• Lekcje w szkołach hotelarskich: główne Instytutach Hotelarskich  

w Toskanii, które dołączyły do projektu, aby szkolić przyszłych szefów kuchni z 

zakresu przygotowania potraw z wykorzystaniem „Ryb Zapomnianych”. Uczestnicy 

projektu brali udział w prawdziwych lekcjach gotowania u boku rybaków z obu 

spółdzielni, biorących udział w projekcie. Pod koniec lekcji, odbył się konkurs na 

najlepsze danie przygotowane z „Ryb Zapomnianych”. 

Obecnie obie spółdzielnie tworzą sieć biznesową i organizują swoją logistykę 

przy pomocy samochodów-chłodni (4 samochody wyposażone we wszystkie 

urządzenia zgodne z przepisami), aby dowozić cotygodniową dostawę ryb do sieci 

restauracji Vetrina Toscana oraz do sklepów Unicoop we Florencji. 

Bardzo podobny, pod względem celów i działalności, jest projekt „Ryby 

Odnalezione” - www.fishscale.eu, finansowany przez Komisję Europejską w 2011 

roku w ramach programu LIFE i koordynowany przez Costa Edutainment  

i Oceanarium w Genui, przy wsparciu regionu Liguria. Trzyletni projekt zaangażował 

dużych włoskich partnerów, takich jak: Legambiente, League Pesca, AGCI Agrital, 

Coop Liguria i Softeco Sismat. Powstał w celu stymulowania zmian w postawach 
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konsumenckich, upowszechniania wiedzy, a tym samym zwiększania wartości 

handlowej tych gatunków ryb, które są „zapomniane”. 

Ważne jest, aby wspomnieć, że założenia projektu promują nowe podejście na 

poziomie krajowym w obszarze stworzenia sieci łączącej wszystkie podmioty 

gospodarcze w sektorze: od indywidualnych rybaków do spółdzielni rybackich, od 

sprzedaży detalicznej do supermarketów, od restauratorów do sieci hotelarskich, aż 

do włączenia tour operatorów, którzy propagują szlaki i trasy tematyczne oraz 

inicjatyw na rzecz zrównoważonej turystyki. Oczekiwany wynik to zwiększenie 

zapotrzebowania i wartości handlowej gatunków ryb promowanych przez projekt. 

 

e) GRUPY SOLIDARNYCH ZAKUPÓW (wł. G.A.S) - www.retegas.org 

Grupy Solidarnych Zakupów (wł. GAS) to grupy konsumentów, którzy kupują 

zarówno produkty spożywcze, jak i niespożywcze, zgodnie z zasadą solidarności 

względem małych producentów lokalnych i mając na uwadze ochronę środowiska 

naturalnego. Podstawą tej koncepcji jest „krótki łańcuch dostaw”, czyli jak 

największe zbliżenie między producentem i konsumentem końcowym, zarówno pod 

względem geograficznym, jak i pod względem „funkcjonalności”, czyli bez udziału 

pośredników takich jak hurtownie czy sklepikarze. 

Oficjalna data powstania pierwszej Grupy Solidarnych Zakupów to rok 1994.  

W 1997 roku założona została Ogólnokrajowa Sieć Zakupów Solidarnych, która 

powstała w celu połączenia ze sobą różnych grup, wymiany informacji na temat 

produktów i producentów oraz rozpowszechnienia idei solidarnych zakupów. 

Praca nad rozpowszechnianiem tej idei przynosi efekty, biorąc pod uwagę, że 

po dziesięciu latach, do Ogólnokrajowej Sieci Zakupów Solidarnych oficjalnie zapisało 

się około 400 grup, liczących około 100 000 osób aktywnie zaangażowanych  

w projekt. Są one bardzo popularne w centralnych i północnych regionach Włoch,  

a znacznie mniej rozpowszechnione na południu kraju. 

Na GSZ (Grupę Solidarnych Zakupów/wł. G.A.S) składa się zróżnicowana liczba 

gospodarstw domowych, od 4-5 jednostek w mniejszych, do więcej niż 400 

gospodarstw domowych w największych grupach. Ich organizacja zwykle oparta jest 

na zasadzie wolontariatu lub wybierana jest niekiedy konkretna osoba lub osoby  

z grupy konsumentów, które zarządzają procesem zakupów. Każda grupa ma własną 

stronę internetową, a członkowie grupy składają swoje zamówienia przez Internet. 

Sortowanie produktów i płatności odbywają się w dobrowolnie udostępnionych przez 

członków grupy lokalach. Wyjątkowo, w większych i bardziej złożonych GSZ, mogą 

być wymagane opłaty na pokrycie kosztów organizacyjnych, które odprowadzane są 
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do konsumenta lub konsumentów odpowiedzialnych za przejściowe zarządzanie 

grupą.  

Podstawowy dokument GSZ odnosi się do czterech filarów, określających 

motywy, którymi kieruje się grupa przy dokonywaniu zakupów: 

• Rozwijanie i wdrożenie zasad świadomej konsumpcji 

• Rozwijanie i kreowanie świadomości i solidarności 

• Kreowanie relacji społecznych w grupie 

• Unia jest siłą 

 

Nawiązując do formy prawnej, GSZ może być nieformalną grupą, statutowym 

stowarzyszeniem lub grupą, która opiera się na istniejącym już stowarzyszeniu. Nie 

przewiduje się wprowadzania oficjalnych przepisów dotyczących funkcjonowania 

włoskich Grup Solidarnych Zakupów, które od zawsze raczej odrzucały jakiekolwiek 

formy biurokratyzacji swoich struktur. 

Produkty, które są nabywane niezależnie przez poszczególne grupy, stanowią 

zróżnicowany zbiór składający się z produktów żywnościowych i wielu innych. 

Zwykle w największych ilościach kupowana jest żywność z długim okresem 

przydatności (mąka, makaron, ryż, olej, miód, konfitury, dżemy, wino, ciastka, mięso, 

warzywa strączkowe, kawa). Zainteresowaniem cieszy się również świeża żywność 

(ser, owoce, warzywa, mięso, masło, mleko, jajka, chleb), artykuły gospodarstwa 

domowego (detergenty), farby i lakiery, kosmetyki, ubrania (w tym bielizna i buty). 

Grupy Solidarnych Zakupów zwracają szczególną uwagę na wybór dostawców, 

ponieważ za fundamentalne uważają relacje oparte na zaufaniu między producentami 

i konsumentami. 

W większości przypadków, zanim zostanie wybrany dostawca, jeden albo kilku 

członków grupy odwiedzają firmę, aby z bliska zobaczyć, jak działa albo zbierają 

informacje od innych GSZ, które nawiązały już bezpośrednie relacje. Pierwszeństwo 

otrzymują produkty ekologiczne, ponieważ GSZ zwracają ogromną uwagę na 

pochodzenie produktu i proces jego wytwarzania, a także na jakość i charakterystykę 

miejsca wytwarzania. 

Grupy Solidarnych Zakupów wspierają wielu rolników, którzy w przeciwnym 

razie zmuszeni byliby do zamknięcia swoich gospodarstw. System oparty jest na 

zasadzie bezpośrednich płatności, często w formie zaliczki, wychodząc w ten sposób 

naprzeciw potrzebom małego producenta. 

W wielu przypadkach GSZ rozwija partnerstwo z konsorcjami lub 

spółdzielniami drobnych producentów lokalnych. 
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Z pewnością powstanie grup i rozpowszechnienie tej formy zakupów 

spowodowało zwiększenie zainteresowanie konsumenta nie tylko jakością produktu, 

ale również miejscem jego pochodzenia. W ciągu pierwszego okresu funkcjonowania 

grup, dostawy produktów realizowane były wyłącznie przez certyfikowanych 

producentów. Obecnie jednak, ze względu na duże obciążenia administracyjne 

związane z funkcjonowaniem producentów certyfikowanych według standardów 

europejskich, Grupy Solidarnych Zakupów wybierają również producentów, którzy nie 

posiadając certyfikatów z akredytowanymi normami, poddawani są formom zbiorowej 

oceny. Certyfikacja zbiorowa lub autocertyfikacja sama w sobie jest weryfikacją 

parametrów i procedur w zakresie produkcji lub pochodzenia produktu, 

wyznaczonych przez komitety lub grupy producentów na podstawie przepisów 

wewnętrznych, uzgodnionych z komitetami konsumentów, a także niekiedy  

z samorządami lokalnymi.  

Problemem pojawiającym się w działaniu systemu autokontroli jest jego 

dokładność i wiarygodność. Przyczyną tego zjawiska jest brak uznanej jednostki 

certyfikującej dostawców (Mark Vignardi - przewodniczący Toskańskich Producentów 

Żywności Ekologicznej). 

 

f) PLAN DYSTRYBUCJI SUROWEGO MLEKA 

Sprzedaż mleka surowego we Włoszech rozpoczęła się w 2004 roku, kiedy 

przepisy prawne dopuściły bezpośrednią dystrybucję mleka od producenta do 

konsumenta. Wejście w życie rozporządzeń WE (nr 852,853 i 854) z 2004 roku oraz 

stopniowe obniżanie cen mleka i kryzys gospodarczy, przekonało wielu rolników do 

zajmowania się bezpośrednią sprzedażą mleka surowego. Było to możliwe dzięki 

opracowaniu przez państwo, regiony i autonomiczne prowincje jasnych norm 

dotyczących sprzedaży. Surowe mleko może być sprzedawane bezpośrednio 

konsumentowi dzięki maszynom dozującym, znajdującym się w gospodarstwie lub 

poza nim i zarejestrowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby to zrobić, 

gospodarstwo, które chce sprzedawać surowe mleko, musi złożyć wniosek wraz ze 

szczegółowym sprawozdaniem technicznym. Wniosek może zostać odrzucony  

w ciągu 45 dni. Od każdego gospodarstwa wymagane są badania bezpieczeństwa 

mleka w systemie samokontroli, z co najmniej dwóch próbek miesięcznie. W 

przypadku przekroczenia limitów, przewidziane jest zawieszenie sprzedaży do 

momentu usunięcia niezgodności. 

Ponadto, formalnym wymogiem jest również transport, który musi odbywać 

się przy pomocy odpowiedniego środka transportu. Maszyny dozujące muszą być 
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uzupełniane codziennie, a niesprzedane mleko jest usuwane, zwracane do 

gospodarstwa albo przeznaczane do pasteryzacji sera lub na paszę dla zwierząt, pod 

warunkiem jednak zachowania ciągłości chłodzenia. 

W 2009 roku weszło w życie rozporządzenie dot. „Wytycznych w zakresie 

produkcji, handlu i sprzedaży bezpośredniej mleka surowego przeznaczonego do 

spożycia przez ludzi”. Obejmuje ono obowiązek oznaczenia maszyn i wskazanych 

butelek mleka kolorem czerwonym, oznaczającym mleko nadające się spożycia po 

zagotowaniu. Ten przepis zmniejszył nieco początkowy entuzjazm konsumentów, 

jednak na przestrzeni lat, ich odpowiedź na dostawy surowego mleka do automatów, 

jest pozytywna. Sprzedaż surowego mleka odnotowana w 2011 roku wyniosła ponad 

30 tysięcy litrów na każdy tydzień w odniesieniu do całego regionu Toskanii. Obecnie 

w całych Włoszech działa około 1354 dystrybutorów zajmujących się dystrybucją 

surowego mleka (Dane Coldiretti 2011). 

 

W 2008 roku Uniwersytet w Pizie złożył projekt inwestycyjny w celu 

przeprowadzania badań nad sprzedażą bezpośrednią surowego mleka w Toskanii 

(Relacja Francesco Di Lacovo, profesora nadzwyczajnego w Katedrze Weterynarii, 

Uniwersytetu w Pizie). 

Początkowa inwestycja, obejmująca stworzenie punktu dystrybucji, który 

połączony jest z cysterną mleka, została wyceniona na 15 000 euro. Koszt 1 litra 

mleka wynosi 1 €, a koszt jego produkcji to 0,30 €. Międzywydziałowa Spółka 

Gospodarcza oceniła, że próg rentowności osiąga się przy sprzedaży 15 litrów mleka 

dziennie, jeśli dystrybucja odbywa się za pomocą stałego boksu, znajdującego się 

obok gospodarstwa. Ten próg rośnie, jeśli boks położony jest z dala od 

gospodarstwa, gdyż pojawiają się koszty transportu i obsługi.  

Firma posiada 1200 hektarów powierzchni w San Rossore, z czego 600 

hektarów stanowią pastwiska. Gospodarstwo zatrudnia własnych pracowników, jak  

i specjalistów technicznych z Uniwersytetu. Kontrole, dokonywane wewnątrz firmy, są 

surowe, ponieważ w gospodarstwie nie działają przemysłowe procesy pasteryzacji. 

Produkcja mleka odbywa się wyłącznie w gospodarstwie uniwersyteckim. 

Obrót w pierwszych latach projektu wynosił około 1,5 tony mleka dziennie, 

których sprzedaż następnie spadła do obecnych 500 000 litrów tygodniowo. 

Wahania poziomu sprzedaży produktu zależą głównie od sezonu. W zimie, 

firma sprzedaje mniej, ponieważ nie jest łatwo dostępna dla użytkowników, podczas 

gdy w lecie, dzięki większej mobilności mieszkańców i turystów, dochody rosną. Inne 

firmy prywatne, które podjęły podobne inicjatywy, wolne od biurokratycznych 
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ograniczeń, także zainwestowały w umieszczenie punktów dystrybucji w miejscach 

często uczęszczanych przez konsumenta (np. dzięki współpracy z wielkimi 

zorganizowanymi dystrybutorami). 

Uniwersyteckie Centrum Badań Rolnośrodowiskowych Enrico Avanzi dążyło do 

porozumienia ze Związkiem Hodowców w celu wsparcia dystrybucji, ale w takim 

wypadku próg rentowności wzrastał do około 150 litrów dziennie. 

Projekt „surowe mleko” usatysfakcjonował wielu konsumentów, w związku  

z czym pojawiły się pytania skierowane do przedstawicieli Uniwersytetu, dotyczące 

możliwości nabycia kolejnych świeżych produktów.  

 

 

g) ROLNICTWO SPOŁECZNE 

Określenie „Rolnictwo społeczne” wyraża się w zbiorze różnych przykładów  

i doświadczeń, w których działalność rolnicza łączy swoją specyficzną funkcję 

produkcji z rozwojem funkcji społecznych. Rolnicza „etyka” i zrównoważony rozwój 

społeczny tworzą razem narzędzie, które umożliwia terapię, rehabilitację, integrację 

podczas pracy, a nawet może zapewnić lepsze warunki bytowe dla osób znajdujących 

w niekorzystnej sytuacji materialnej, dla osób niepełnosprawnych umysłowo lub 

fizycznie, więźniów, osób uzależnionych, osób w podeszłym wieku lub imigrantów 

spoza krajów Unii Europejskiej. Całość przepisów prawnych we Włoszech, które 

wspierają ten temat, pochodzi z początku 2000 roku, chociaż nie posiadają one 

jeszcze oddzielnej tożsamości dyscyplinarnej. 

Najczęstszą formą agregacji w „rolnictwie społecznym” jest tak zwana 

„agrokultura socjalna”, znana również jako „Gospodarstwo Społeczne”. Jest to 

tradycyjne gospodarstwo wiejskie lub chów zwierząt różnego rodzaju, opłacalne 

finansowo, które jest zarządzane przez jedną lub więcej osób. Gospodarstwo 

prowadzi sprzedaje swoje produkty na rynku, czyniąc to w „zintegrowany” sposób na 

rzecz osób słabszych oraz we współpracy z instytucjami publicznymi. 

 

PROJEKT „ETYCZNE OGRODY” 

Nazwa „Ogrody E.T.Y.C.Z.N.E” została utworzona z pierwszych liter 

następujących wyrazów: Ogrodnictwo (wł. Oricoltura), Ekonomia (wł. Economia), 

Technika (wł. Tecnica), Innowacyjna integracja społeczna (wł. Inclusione sociale 

innovativa). Jest to projekt rolnictwa społecznego powstały dzięki współpracy 

podmiotów publicznych i prywatnych: spółdzielni socjalnych, farmy ekologicznej Bio 
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Colombini, Centrum Badań Rolnośrodowiskowych oraz Wydziału Uprawy Roślin na 

Uniwersytecie w Pizie. 

Projekt ma na celu połączenie aspektu produkcji w gospodarstwie rolnym  

z procesem integracji społecznej, poprzez zatrudnianie osób należących do grup 

szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, a więc o niskiej zdolność do 

zawierania umów. 

 

Podział ról i zadań: 

- zadaniem gospodarstw rolnych jest przede wszystkim wytwarzanie warzyw 

organicznych i wprowadzanie ich na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw 

(Grupy Solidarnych Zakupów), 

- rolą Spółdzielni jest zarządzanie procesem pośrednictwa pracy, monitoringu i 

oceny indywidualnych efektów (realizacja lub reintegracja społeczna i zawodowa) 

wśród osób objętych projektem, z których co najmniej 40% podwyższyło swoje 

kompetencje zawodowe, a jedna została przyjęta do pracy w partnerskim 

gospodarstwie rolnym. 

- Międzywydziałowy Ośrodek Badań Rolnośrodowiskowych (wł. CIRAA) 

zarządza procesami, zapewnia ziemię i zasoby osobowe w postaci profesjonalnych 

techników oraz wykorzystuje „ogrody etyczne” jako pola do eksperymentów i badań 

w rolnictwie. 

Projekt promował zaangażowanie istniejących na danym obszarze grup 

nabywców (Grupy Solidarnych Zakupów), którzy przyjęli i wspierali wybory społeczne 

i etyczne, będące podstawą projektu oraz podjęli się zakupu produktu końcowego. 

Strona projektu umożliwia zamawianie produktów, podczas gdy zakup jest 

dokonywany bezpośrednio od dostawcy. 

 

PROJEKT AGROKULTURA 

Produkty, które są wytwarzane dzięki zintegrowanym technikom działalności 

rolniczej, zmniejszają zastosowanie produktów syntetycznych oraz mają znikomy 

wpływ na środowisko. Agriqualità to znak towarowy należący do regionu Toskania, 

który przyznawany jest małym producentom, wytwarzającym swoje produkty przy 

pomocy zintegrowanych technik działalności rolniczej. Agriqualità jest zatem 

procesem nadawania certyfikatu jakości produktom (jednostka certyfikująca 

kontroluje jak produkt jest wytwarzany, bez rozpatrywania pochodzenia surowców). 

Proces certyfikacji można podsumować w następujący sposób: 
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Aż do 2007 roku wszystkie zasoby regionalne zainwestowane w projekt „Znak 

towarowy Agriqualità” nie przyniosły spodziewanego wyniku w postaci 

rozpoznawalności marki przez konsumentów, a tym samym nie zwiększyła się 

sprzedaż produktów przez producentów kwalifikowanych. 

W 2008 roku region Toskanii sfinansował eksperyment „Projekt Ożywienia 

Marki” na próbnym terytorium znajdującym się na południu Toskanii. Projekt został 

współfinansowany przez producentów żywności biorących w nim udział, którzy 

podjęli się zapewnienia: 

• dużego koszyka różnorodnych produktów (świeżych, ale także 

przetworzonych: mięsa, serów, wędlin, makaronów, miodu, ciast) 

• bazy logistycznej służącej do sortowania produktów żywnościowych. 

W lipcu 2008 roku stowarzyszenie małych przedsiębiorstw chciało 

przeprowadzić eksperymentować nad zjawiskiem bezpośredniej sprzedaży od 

producenta do małej sieci sklepów spożywczych i restauracji. Sistema Camerale  

w regionie Toskania współfinansuje tę inicjatywę, w celu realizacji kampanii 

reklamowej oraz promocji marki. 70 restauratorów i małych sklepów z żywnością 

należących do sieci Vetrina Toscana postanowiło dołączyć do projektu i zakupić 

produkty na cały lipiec.  

Wdrożenie projektu jest natychmiastowe: personel z sieci producentów, 

wspierany przez stowarzyszenie małych przedsiębiorców, obsługuje system 

punktualnych, cotygodniowych zamówień produktów w specjalnej cenie. 
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Zamówieniom towarzyszy dostawa wykonana przez Sieć, która jest rozliczania,  

a płatność jest realizowana w sposób bezzwłoczny. 

Kampania reklamowa, która trwała w mediach przez cały lipiec w połączeniu  

z szeroką kampanią informacyjną, która dotarła do każdego mieszkańca i każdego 

gospodarstwa domowego na obszarze przeprowadzanego eksperymentu, przyniosła 

nieoczekiwane wyniki. Sprzedaż wyrobów ze znakiem towarowym Agriqualità 

znacząco wzrosła, zarówno w gospodarstwach z małą, jak i z dużą siecią dystrybucji. 

Nie jest jednak brana pod uwagę sprzedaż bezpośrednia. 

 

h) SLOW FOOD ─ www.slowfood.it, www.slowfood.com 

Slow Food jest międzynarodową organizacją non-profit, która zrzesza 100 000 

członków, wolontariuszy i sympatyków w 150 krajach. Posiada 287 lokalnych biur na 

terenie całych Włoch oraz sieć 2 000 wspólnot (Wspólnota Żywności) które są 

zaangażowane w zrównoważoną produkcję żywności wysokiej jakości na małą skalę. 

Slow Food zostało założone w 1986 roku przez Carlo Petrini w celu 

promowania żywności jako nośnika przyjemności, świadomości kulturowej, tradycji, 

tożsamości, stylu życia oraz zakorzenienia szacunku do lokalnych tradycji i terytoriów. 

Motto organizacji Slow Food to: piękne, czyste i sprawiedliwe. Składa się ono 

więc z trzech przymiotników, które opisują podstawowe cechy, które musi posiadać 

żywność. Określenie piękne oznacza względne poczucie przyjemności pochodzące  

z oceny żywności zmysłami oraz dostarczenie emocji do sfery uczuć, wspomnień  

i tożsamości, wynikające z wartości emocjonalnej niesionej przez żywność. Powinno 

być czyste, a więc takie, które zostało wyprodukowane w zgodzie z ekosystemami  

i środowiskiem naturalnym, czyli zgodne z koncepcją sprawiedliwości społecznej  

w sferze produkcji i sprzedaży. 

Wybrane fakty historyczne: 

1986 - Powstanie Stowarzyszenia Arcigola na obszarze Langhe w prowincji 

Piemont. 

1988 - Pierwszy Kongres Narodowy Arcigola w prowincji Siena. Wydanie 

pierwszej edycji przewodnika „Włoskie wina”, który stanie się najlepiej sprzedającym 

się przewodnikiem o winach we Włoszech. 

1990 - Pierwsza konferencja Slow Food w Wenecji. Publikacja przewodnika 

„Zajazdy Włoch”. Narodziny wydawnictwa Slow Food 

1989 – Narodziny Międzynarodowego Ruchu Slow Food w gmachu opery  

w Paryżu, gdzie podpisano Manifest. 

http://www.slowfood.it/
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2004 - Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie uznaje Slow Food jako 

organizację non-profit, z którą nawiązuje współpracę. 

Lokalne produkty, które zostały docenione przez prezydium Slow Food, 

zidentyfikowano dzięki społeczności lokalnych rolników, bez jakiegokolwiek 

mechanizmu w postaci wydawania oficjalnych rozporządzeń. To samo prezydium 

(lokalne stowarzyszenia Slow Food) zajmuje się kontrolą i weryfikacją. Ponadto 

Stowarzyszenie korzysta tylko z dostawców, którzy produkują wysokiej jakości 

żywność w zgodzie z tradycją lokalną. W przeciwieństwie do Grup Solidarnych 

Zakupów, które powstały jako organizacje weryfikujące proces pozyskiwania 

surowców i proces produkcyjny, Slow Food zostało założone z zamiarem zachowania 

lokalnych tradycji gwarantujących konsumentowi nabywanie wysokiej jakości 

produktów lokalnych. Stowarzyszenie Slow Food na poziomie lokalnym składa się z:  

- „Wspólnot Żywności”, które zajmują się produkcją, przetwarzaniem  

i dystrybucją żywności wysokiej jakości w sposób zrównoważony i są ściśle związane 

z danym terytorium pod względem historycznym, społecznym oraz kulturowym. 

- Sieci Lokalnych Restauratorów, którzy są „tłumaczami” włoskiej tradycji 

kulinarnej. 

Na jego strukturę składa się zarząd krajowy, regionalne i lokalne jednostki 

koordynujące oraz stowarzyszenia, których posiedzenia odbywają się kilka razy  

w roku. 

We Włoszech organizacja promuje się poprzez różne wydarzenia o znaczeniu 

krajowym, takie jak „Salone Internazionale del Gusto” (pol. Międzynarodowa 

Wystawa Smaku), rynki żywności, które odwiedzane są średnio przez 180 000 tysięcy 

osób rocznie, a także Międzynarodowe spotkanie środowisk związanych z żywnością 

„Terra Madre” (pol. „Matka Ziemia”) ─ wydarzenie organizowane przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Leśnictwa we współpracy ze stowarzyszeniem Slow Food. 

Promowanie różnorodnych projektów i praktyk dotyczących krótkiego łańcucha 

dostaw jest bardzo istotne w budowaniu współpracy między produkującymi żywność 

w zgodzie z Slow Food oraz szefami kuchni, którzy są zainteresowani umieszczeniem 

w menu co najmniej trzech potraw, oznaczonych tym znakiem (we Włoszech jest ich 

200). Kucharze muszą być zmotywowani do korzystania z produktów lokalnych nie 

tylko ze względu na ich walory smakowe, ale także ze względu na ich znaczenie 

kulturowe oraz ochronę różnorodności biologicznej. 

Szefowie kuchni, restauratorzy, właściciele karczm powinni wcielić się w rolę 

„ambasadorów” i szerzyć praktyki stowarzyszenia Slow Food we Włoszech i na 

świecie (Relacja Ristoratore Andreucci del Ristorante Il Pozzo di Pieve Fosciana) (LU). 
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Wszystkie produkty użyte w menu tej restauracji są oznaczone znakiem 

towarowym Slow Food, wraz z nazwą producenta jako formą gwarancji, pozwalającą 

na pełną identyfikację produktu. 

 

Obecnie projekt umożliwił Stowarzyszeniu zaangażowanie około 270 

restauracji i karczm we Włoszech. W ciągu roku, kucharze zaangażowani w projekt, 

stworzyli również pomysł polegający na organizowaniu „Kolacji Stowarzyszenia” (wł. 

„le Cene dell'Alleanza”), które odbywają się we Włoszech w lokalach uczestniczących 

w projekcie.  

 

i) SIEĆ RESTAURACJI VETRINA TOSCANA 

„Vetrina Toscana” jest to projekt promowany przez Region Toskanii  

i Stowarzyszenie Handlowe Toskanii (wł. Unioncamere Toscana), które skupia 752 

restauracje oraz 268 sklepów spożywczych. W projekt zaangażowane są trzy działy 

regionalne: dział związany z turystyką i kulturą, agrokulturą oraz produkcją. 

Członkowie projektu podpisują dokument, w którym zobowiązują się do 

nabycia co najmniej 20 produktów posiadających certyfikaty ChNP, ChOG, GTS 

(certyfikaty dotyczące głównie dokładnego wskazania obszaru produkcji) lub 

ekologicznych wyrobów lokalnych, charakterystycznych dla regionu Toskanii.  

W ramach programu Vetrina Toscana podejmuje się próby skrócenia łańcucha 

dostaw, przez współpracę z lokalnymi producentami, którzy są dostawcami w sieci. 

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji lokalnych potraw i wina oraz podniesienie 

jakości produkowanej żywności. 

Projekt ma również na celu wykreowanie stabilnej więzi pomiędzy firmami 

produkcyjnymi a firmami zajmującymi się handlem oraz integrację oferty podmiotów 

znajdujących się w sieci z ofertą kulturalną i artystyczną (np. w ramach Festiwalu 

Kultury Toskanii i współpracy z ośrodkami muzealnymi w tym regionie). 

Od 2012 roku region Toskanii wdrożył wiele inwestycji związanych  

z programem, które mają na celu wspieranie promocji sieci, integrację produktów 

toskańskich rzemieślników oraz produktów rolno-spożywczych, i w końcu, 

zapewnienie skutecznych narzędzi popularyzacji przez kanały on-line, prasę, radio 

oraz lokalne stacje telewizyjne.  

Powstała również propozycja rozszerzenia sieci poza granice kraju, poprzez 

włączenie restauratorów, którzy promują i zwiększają pozytywny wizerunek 

produktów lokalnych. 
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IV. Case study – sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych, 

przykłady polskie  

 

4.1 Studium przypadku – Krakowska Kooperatywa Spożywcza 
 
 

Już prawie 150 gospodyń domowych z Krakowa zapełnia swoje lodówki bez 

wychodzenia na zakupy: potrzebne im produkty odbierają w umówionym czasie i za 

umówioną cenę we własnym domu, przy tym, co trzeba mocno podkreślić, są to 

produkty – które można określić – jako pochodzące prosto z pola. Wygodną formę 

zaopatrzenia w smaczne i zawsze świeże produkty zawdzięczają one organizacji 

konsumenckiej, do której należą. To Krakowska Kooperatywa Spożywcza. 

Pomysł zrodził się jakieś trzy lata temu w głowie czterdziestokilkuletniego 

Grzegorza Gacka, kiedyś studiującego na UJ (studiów nie ukończył, ale studiował na 

dwóch kierunkach – prawie i historii), obecnie prowadzącego działalność 

gospodarczą, z której utrzymuje siebie i rodzinę. Właśnie zakończyła się kampania 

wyborcza, w której aktywnie uczestniczył. Stwierdził, że dobrze byłoby znowu coś 

wymyślić... Podzielił się tą refleksją z Leszkiem Wrońskim, inżynierem po Politechnice 

Krakowskiej, długoletnim przyjacielem, też w ową kampanię zaangażowanym i też – 

jak i on sam - niespokojnym duchem, „zarażonym” potrzebą społecznego działania 

jeszcze w dzieciństwie, przez harcerstwo. Zaiskrzyło. A niedługo potem zaczęło się 

wspólne „chodzenie koło sprawy”... 

Ten pomysł w głowie Gacka by się pewnie nie pojawił, a w każdym razie nie 

doprowadził do konkretów, gdyby nie jego „odwieczne” i prawdziwie serdeczne 

związki z piękną podhalańską wsią Pyzówka niedaleko Nowego Targu (jest w niej 

przystanek PKP, przebiega przez nią bowiem linia kolejowa, łącząca Kraków  

z Zakopanem). Pomysłodawca urodził się w Krakowie, ale praktycznie wychował się 

w tej właśnie wsi. Co szczególnie ważne ─ spędził w niej sporą część swojego 

dzieciństwa i zachował z tego okresu jak najlepsze wspomnienia. A w tym przecież 

wieku kształtują się, jeśli jeszcze nie poglądy, to na pewno najgłębsze i najtrwalsze 

emocje. To dlatego np. tamtejszą rodzinę rolnika, u którego przebywał, do dziś 

uważa za część swojej własnej, a taki sam stosunek do niej ma też już i jego syn. Ale 

i w dorosłym życiu Gacek bywał tu wielokrotnie i oczywiście bywa nadal, 

wykorzystując każdą ku temu okazję. Nic dziwnego, że zna większość mieszkańców, 
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a z wieloma się przyjaźni. Wielokrotnie uczestniczył też, a czasami nadal uczestniczy, 

w pracach w polu i zagrodzie. Można więc powiedzieć, że „na własnej skórze” poznał 

ten krakowski mieszczuch problemy tamtejszego, a i w ogóle całego polskiego 

rolnictwa. Przede wszystkim – problem zbytu po godziwej cenie tego, co pochodzi  

z pola czy z produkcji zwierzęcej. A jako mieszkańcowi Krakowa, czyli konsumentowi,  

z kolei dobrze mu są znane sprawy związane z zaopatrzeniem rodziny w zdrowe  

i smaczne pożywienie. Ma więc Gacek w sobie wiedzę obu stron ─ producenta  

i konsumenta, zna problemy i potrzeby jednego i drugiego. Uznał, że mógłby z tej 

wiedzy wyciągnąć wnioski. I wykorzystać kontakty z podhalańskimi rolnikami. 

Zaczął od długich rozmów na temat swego pomysłu z kolegami i krakowskimi 

sąsiadami. Obok Leszka Wrońskiego, także i Krzysztof Danilewicz, inny kolega, który 

działał z nimi we wspomnianej kampanii wyborczej, włączył się aktywnie  

w przekonywanie innych. Kilka z tych osób w końcu zainteresowało się pomysłem.  

W tej sytuacji można było przystąpić do podjęcia rozmów z producentami. Na 

pierwszy ogień poszli oczywiście znani Gackowi rolnicy z Pyzówki i okolic. Też nie było 

łatwo. Zwłaszcza przekonać ich, że te pierwsze, bardzo niewielkie, dostawy dla 

Kooperatywy, do jakich się ich namawia, kiedyś przybiorą jakąś większą skalę. Ale i to 

się udało. Zaczęły się więc wyjazdy „po towar”. A wtedy okazało się, że doliczane do 

cen przywożonych produktów narzuty, nie pokrywają niestety kosztów transportu i że 

po prostu trzeba dokładać. Oczywiście z własnej kieszeni... 

Jak to działa obecnie w praktyce? Otóż konsument ─ członek Kooperatywy ─ 

ma do dyspozycji prowadzony przez nią portal Internetowy, a najważniejsza na nim 

pozycja to obszerny i stale aktualizowany spis produktów, jakie może zamówić. Jest 

tych produktów w tej chwili przeszło 100, od nabiału (mleko, śmietana, masło, ser, 

jajka) w opakowaniach różnej wielkości, przez chleb („wiejski”, „razowy wiejski”, 

kołacz), wyroby wędliniarskie (kilkanaście rodzajów), wyroby garmażeryjne (m.in. po 

kilka rodzajów pierogów, uszek, krokietów ), miód (a właściwie miody, bo jest ich 

kilka rodzajów ), jabłka różnych odmian i inne owoce (w zależności od sezonu), aż do 

ciast, ciastek i tortów. W ofercie znajdują się również dżemy i syropy, a także mąki 

(chlebowa i razowa) i kasze. Konsument wie oczywiście, że każdy z oferowanych mu 

produktów pochodzi ze „sprawdzonego źródła”, z gospodarstwa, z którym 

Kooperatywa ma stałą współpracę i które nie zaryzykuje nigdy sprzedaży „bubla” czy 

choćby wyrobu o obniżonej jakości, bo konsekwencją byłoby zerwanie korzystnego 

dla niego kontaktu. Warto dodać, że są wśród nich także gospodarstwa ekologiczne. 
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Przy każdym oferowanym przez Kooperatywę produkcie podana jest jego 

cena, przy niektórych (masło, chleb, ser biały) – także dzień tygodnia, w którym 

dostawa może być zrealizowana (wtorek i piątek). Dotyczy to produktów, które 

dostarczają do Krakowa sami producenci. Co do pozostałych - termin dostawy 

zamówionego produktu pojawia się na portalu z 3-4 dniowym wyprzedzeniem, by 

odbiorca mógł się do niego dostosować, tzn. być w domu o stosownej porze. 

Dodajmy od razu, że ceny produktów Kooperatywa negocjuje z ich 

wytwórcami, a pominięcie pośredników powoduje, że praktycznie nie przekraczają 

one cen obowiązujących na rynku, mimo 10-procentowego narzutu, jaki inkasuje się 

dla Kooperatywy. Te 10 proc. to oczywiście koszty transportu, nieraz z odległości 

kilkudziesięciu kilometrów, oraz za- i rozładunku. Dodatkowy walor takiej 

bezpośredniej formy sprzedaży dla odbiorcy ─ konsumenta to oczywiście pewność 

wysokiej jakości kupowanego produktu oraz jego walorów smakowych i zdrowotnych.  

Jak na razie wszystko to funkcjonuje na zasadzie tzw. pracy społecznej. Jeśli 

jednak grono konsumentów, zainteresowanych działalnością Kooperatywy, znacznie 

się powiększy, trzeba będzie niewątpliwie pomyśleć o jakiejś formie rekompensaty dla 

organizatorów i wykonawców. Do tego tematu jeszcze wrócimy. 

Obowiązki organizatorów to nie tylko dowóz produktów do Krakowa i ich 

rozwiezienie do zamawiających. Zaczynają się one o wiele wcześniej: od nawiązania 

kontaktu z producentem, jak najdokładniejszego rozeznania czym może on 

dysponować i w jakich ilościach, jak również rozeznania odnośnie do warunków  

i sposobów wytwarzania przez niego danego produktu. Potem, choć żadnych 

formalnych umów się z dostawcami nie podpisuje, są regularne wizyty sprawdzające. 

Urządza się też spotkania: członków Kooperatywy we własnym gronie, czyli tzw. 

integracyjne, ale też i z niektórymi producentami. Te ostatnie pozwalają obu stronom 

wzajemnie się poznać: przede wszystkim lepiej poznać oczekiwania partnerów. 

Dodajmy przy okazji, że w tej chwili Kooperatywa współpracuje z 16. 

gospodarstwami (w tym z bacą z Nowego Targu, wyrabiającym oscypki i bundz) i że 

od pewnego czasu ma też dostawcę z... Sycylii. Jesteśmy przecież w Europie, a taki 

ograniczony import cytrusów okazuje się po prostu opłacalny. Wśród partnerów 

Kooperatywy jest też Koło Gospodyń Wiejskich. Chyba nikogo nie zdziwi, że  

z Pyzówki...  
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Jednak sama „fizyczna” dostawa towaru do domów to najbardziej 

pracochłonny i absorbujący element systemu, dla konsumenta zaś prawdopodobnie 

najważniejszy. Pan Gacek – bo to on głównie, jak na razie, bierze to na własne barki 

– opowiada, że każdy dzień dostawy to dla niego dzień „wyjęty z życiorysu”.  

W całości! Dlaczego? – nietrudno się domyślić... Kooperatywa nie dysponuje żadnym 

magazynem, więc towar musi trafić do odbiorcy w dniu dowozu do Krakowa.  

A największe nasilenie ma miejsce przed zbliżającymi się świętami: wtedy, gdy trzeba 

dostarczyć odbiorcom te setki porcji pierogów, uszek, ciast, sera, tortów... 

Jak często kupują członkowie Kooperatywy ? Przynajmniej 50. z nich zamawia 

towar co tydzień, połowa – raz na dwa - trzy tygodnie, 25. – sporadycznie. A czy 

zdarza się, że ktoś nie odbierze zamówionego produktu ? – pytam. Niezwykle rzadko 

- słyszę – w ciągu tych trzech lat zdarzyło się to dokładnie dwa razy. Raz – bo 

zamawiający miał poważny wypadek losowy, drugi raz – bo zamawiający... zniknął. 

Po prostu zniknął. To, że to tylko dwa przypadki, pozwala na stwierdzenie, że 

członkowie Kooperatywy to ludzie odpowiedzialni. 

Zdrowo, smacznie, wygodnie – tak mógłby brzmieć slogan reklamowy 

Kooperatywy. Ale się specjalnie nie reklamuje. Jeśli jej organizatorzy i animatorzy coś 

w tej sprawie robią, to co najwyżej w formie tzw. reklamy szeptanej. Nie robią, bo 

Kooperatywa to właściwie zamknięta już dziś grupa. Do tego stopnia zamknięta, że 

każdy, kto chce do niej dołączyć – a chętnych nie brakuje ─ jest starannie 

„prześwietlany” i musi zyskać rekomendację któregoś z zadomowionych już w niej  

i sprawdzonych członków. Jej animatorzy są ─ z różnych i raczej zrozumiałych 

powodów ─ ostrożni. Ale nie tylko o ostrożność chodzi. Przede wszystkim bowiem są 

świadomi, że na dotychczasowych zasadach – a te narzucają im i realia 

organizacyjne, i przede wszystkim prawne – swoimi działaniami mogą objąć 

ograniczoną i raczej niewielką grupę osób. Na pewno nie więcej niż 200–250 osób. 

Poszerzenie takiego grona wymagałoby istotnych zmian organizacyjnych. Choćby 

rozwiązania wspomnianego wyżej problemu magazynowania.  

Ważniejsze jest jednak, że ich zdaniem dalsze efektywne i sprawne 

funkcjonowanie tej organizacji, i każdej innej, która podejmie działalność tego typu, 

wymaga generalnych zmian w prawie. Bo to, co i jak robią dotychczas, opowiadają, 

to z punktu widzenia prawa po prostu zwykła partyzantka. ─ Choćby człowiek nie 

wiem jak się starał, to któryś z obowiązujących przepisów musi w takim działaniu 

naruszyć, bo często są ze sobą sprzeczne, a nie owijając w bawełnę, powiedzieć by 
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trzeba po prostu: nieżyciowe – mówi Grzegorz Gacek, a wtóruje mu aprobująco 

Leszek Wroński. Choćby przepisy w kwestii obrotu rolniczymi produktami 

przetworzonymi, które wprost zabraniają przetwórstwa w małych gospodarstwach 

rolnych. 

Moi rozmówcy są przekonani, że musi to ulec zmianie, uporządkowaniu  

i dostosowaniu do wymogów życia. Bo państwo musi przecież wyjść naprzeciw i nie 

tylko nie przeszkadzać egzekwowaniem niespójnych przepisów, różnie przy tym przez 

urzędników interpretowanych, ale także aktywnie wspomagać takie inicjatywy. Bo 

przecież nie tylko przynoszą one konsumentom – a także i producentom żywności ─ 

określony pożytek, ale świetnie też realizują w praktyce postulat rozwoju  

i umacniania się aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Nie muszę dodawać, że 

ten ich postulat pokrywa się oczywiście z postulatami, formułowanymi na podstawie 

dotychczasowych doświadczeń także przez zorganizowane grupy producentów 

rolnych, choćby przez podejmujące taką działalność Lokalne Grupy Działania. 

Krakowska Kooperatywa Spożywcza to jedna z pierwszych tego typu 

organizacji konsumenckich, chociaż już nie jedyna. W samym Krakowie funkcjonuje 

już druga, choć na nieco innych zasadach. Czy jest szansa na masowe 

naśladownictwo? Na masowe może nie, ale generalnie na pewno pojawią się 

podobne inicjatywy – sądzą jej animatorzy. Pod warunkiem oczywiście – powtarzają 

─ wykreowania i wdrożenia sprzyjających takim działaniom ─ czyli mówiąc 

najogólniej tzw. sprzedaży bezpośredniej ─ spójnych przepisów prawnych. Oby to się 

stało jak najszybciej, bo to naprawdę gra warta świeczki. Chodzi w niej też przecież  

o mocne i bezpośrednie sprzężenie konkretnego konsumenta z konkretnym 

producentem, co będzie dopingować tego 

ostatniego i do podnoszenia jakości swego 

produktu, i do jego wytwarzania w optymalnych 

warunkach higienicznych.  

Ewentualnym naśladowcom animatorzy KKS 

oferują do wykorzystania zdobyte przez siebie w 

toku tych trzech lat doświadczenie. Uważają jednak, 

że ich doświadczeń na pewno nie uda się przejąć 

całkowicie. Bo nie ma gotowych recept do 

zastosowania w każdych warunkach. Trzeba – jak 

zawsze w działaniach społecznych – wychodzić od 
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analizy konkretnej sytuacji i konkretnych możliwości, w tym ludzkich. A większemu 

zainteresowaniu konsumentów podejmowaniem tego rodzaju wspólnej działalności ─ 

twierdzą – dobrze służyłoby jej finansowe wsparcie ze strony państwa, zwłaszcza na 

samym początku, czyli wtedy, gdy jest najtrudniej, a wydatków sporo. Wiedzą, o 

czym mówią, bo – jak wspomniałem ─ zanim Kooperatywa „wyszła na swoje” przez 

jakiś czas dopłacali do działalności z własnych kieszeni... 

 

 

4.2 Studium przypadku – projekt OdRolnika.pl 
 

Polski PROW na lata 2007-2013 w ramach osi 4 LEADER zapewnia producentom 

lokalnym za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania fundusze na potrzeby związane 

z zawiązywaniem partnerstwa oraz współpracy np. w postaci lokalnych grup 

producenckich.  

W ramach jednej z polskich Lokalnych Grup Działania na naszych oczach właśnie 

zawiązuje się takie partnerstwo, a wszystko to ma miejsce na terenie LGD Dunajec-

Biała, w skład której wchodzą cztery gminy: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn. 

Na obszarze działania tych samorządów wdrażana jest Lokalna Strategia Rozwoju, 

która  

w zakresie Celu II ma za zadanie zbudować na obszarze wyżej wymienionych gmin 

tzw. „zagłębie zdrowej żywności”. Lokalni producenci z tego terenu, w tym 

konkretnym przypadku samodzielnie i z własnej inicjatywy, przy wsparciu LGD, tak 

merytorycznym, jak i finansowym budują współpracę w zakresie sprzedaży 

bezpośredniej w postaci stowarzyszenia konsumentów i producentów o nazwie 

„GRUPA ODROLNIKA”, które siedzibę ma na terenie Gminy Pleśna. 

Obie grupy widzą w tym sens, gdyż: 

• Sprzedaż bezpośrednia jest najbezpieczniejsza dla rolnika i dla konsumenta. 

Po pierwsze dlatego, że gdy pozyska się wzajemne zaufanie, klienci 

gwarantują rolnikowi stały odbiór produktów po cenie rynkowej.  

• Po drugie, rolnik zyskuje większą wolność, poczucie niezależności 

ekonomicznej, zaś konsument dostęp do pewnego produktu, wiadomego 

pochodzenia, po stosunkowo niskiej cenie.  
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• Po trzecie, sprzedaż bezpośrednia pozwala na uzyskiwanie stałych 

przychodów, dających szansę na godne życie. Do podobnych wniosków 

dochodzą polscy rolnicy.  

• Sprzedaż bezpośrednia jest najlepszym rozwiązaniem dla rolnika 

posiadającego niewielkie tradycyjne gospodarstwo i dla klienta poszukującego 

produktów niszowych. 

Wróćmy do początków tej inicjatywy i w miarę 

zwięzły sposób postarajmy się prześledzić losy 

tego pionierskiego w naszym kraju 

przedsięwzięcia. Projekt powstał w czerwcu 

2010 roku, kiedy to w ramach spotkań 

organizowanych przez Lokalną Grupę Działania 

Dunajec-Biała spotkało się 3. zupełnie sobie 

obcych rolników tj. Jan Czaja z Gminy Pleśna, 

Barbara Zych i Stanisław Ziółkowski z terenu 

Gminy Zakliczyn. Można by śmiało rzec, że bez programu LEADER i bez LGD 

Dunajec-Biała nie byłoby tej inicjatywy, gdyż rolnicy prawdopodobnie nigdy by się nie 

poznali. Rolnicy dyskutowali nad możliwością zorganizowania sobie rynku zbytu dla 

wytwarzanych w ich gospodarstwach rolnych produktów (żywność wysokiej jakości). 

Pan Jan produkował mleko i warzywa z certyfikatem rolnictwa ekologicznego, Pani 

Basia posiadała sad tradycyjny, zaś Pan Stanisław uprawy warzyw i owoców na 

niewielką skalę. W trakcie dyskusji postanowili oni promować swoje produkty i 

sprzedawać je samodzielnie za pośrednictwem Internetu. I tak tuż po spotkaniu 

uruchomili stronę internetową www.odrolnika.pl. Strona bardzo szybko stała się 

popularna m.in. dzięki mediom, które bezpłatnie pisały o takiej formie sprzedaży 

bezpośredniej. W kolejnych miesiącach przybywało klientów i samych producentów 

rolnych zainteresowanych przystąpieniem do tej formy współpracy rolnika i 

konsumenta, w wyniku czego projekt bardzo szybko ewoluował. Posypały się też 

pierwsze nagrody: tytuł Inspirujący Projekt Roku, dyplom Laur Gospodarności oraz 

związana z nim nagroda finansowa w kwocie 25 000,00 zł od Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W tym momencie współpracująca ze sobą grupa 

rolników i konsumentów podjęła decyzję o sformalizowaniu współpracy i zawiązaniu 

stowarzyszenia mającego formę prawną. Obecnie w ramach inicjatywy skupionych 
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jest już 20 producentów z terenu LGD Dunajec-Biała i kilku spoza niej, zaś w aplikacji 

sklepu internetowego zarejestrowało się blisko 1200 konsumentów.  

Rolnicy zrzeszeni wokół tego projektu wytwarzają produkty żywnościowe w szerokim 

asortymencie: mięso, produkty mleczarskie, owoce, warzywa, a nawet kwiaty. 

Skupieni w tym przedsięwzięciu rolnicy, w zależności od pory roku, posiadają  

w ofercie około 120 produktów z grupy produktów pochodzenia roślinnego  

i zwierzęcego, sprzedawanych w postaci nieprzetworzonej. Rolnicy przyjęli, że na 

powierzchni 10 arów są w stanie produkować żywność dla 10 odbiorców w skali roku, 

przy założeniu realizacji stałych cotygodniowych dostaw. W ten sposób przy średniej 

wartości paczki w wysokości 130 zł, 

rolnik w skali miesiąca jest w stanie 

sprzedać swoje produkty jednemu 

konsumentowi za 520,00 zł. Przy 

takim założeniu, w skali roku jest to 

kwota 6 240,00 zł, co pomnożone 

praz 10 odbiorców, daje nam 62 

400,00 zł.  

Aktualnie grupa prowadzi inwestycję w postaci budowy Centrum Produktu Lokalnego 

w miejscowości Rzuchowa. Centrum ma służyć szeroko rozumianej promocji 

produktów lokalnych. Przygotowuje się także do uruchomienia małej przetwórni,  

w której będą powstawać konfitury, soki, wypieki cukiernicze i wiele innych wyrobów. 

Przetwórnia pozwoli zwiększyć dostępną ofertę, podniesie wartość dodaną 

produktów, stworzy miejsca pracy na terenie gminy, a także pozwoli lepiej 

zagospodarować nadwyżki surowców. Rolnicy szacują, że po uruchomieniu 

przetwórni ich asortyment wzrośnie z obecnych 120 produktów dostępnych  

w szczycie sezonu, do około 800. 

Samo Centrum Produktu Lokalnego, którego otwarcie zaplanowano na czerwiec 2014 

roku, ma za zadanie promować obszary wiejskie ─ zwłaszcza obszaru Lokalnej Grupy 

Działania Dunajec-Biała i produkty lokalne, a przez to wpływać na poprawę jakości 

życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 

mieszkańców wsi. W ramach Centrum będzie prowadzona działalność szkoleniowo- 

-edukacyjna z zakresu produktu lokalnego, zdrowego odżywiania, tradycyjnych ras 

zwierząt itp.  
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Centrum Produktu Lokalnego umiejscowione zostało w samym środku zespołu 

dworsko-parkowego we wsi Rzuchowa (Gmina Pleśna). Rzuchowa to wieś położona 

na malowniczej trasie Tarnów ─ Nowy Sącz, w południowo-wschodniej części 

województwa małopolskiego, 10 km za Tarnowem. Centrum będzie jedną z atrakcji 

regionu, a w jego skład będą wchodzić: budynek Centrum, park dworski i ogródek 

edukacyjny. Jak mówią sami rolnicy i konsumenci, powstaje ono w miejscu  

z bogatymi tradycjami w zakresie wytwarzania żywności wysokiej jakości tj.  

w miejscu, w którym od XIII wieku wytwarzano produkty lokalne.  

W ramach projektu powstanie nowoczesny, ale wpisujący się w krajobraz, budynek 

Centrum Produktu Lokalnego o kubaturze blisko 400 m², który będzie pełnić funkcje 

centrum kultury i turystyki.  

Wewnątrz znajdzie się sala konferencyjno-szkoleniowa na 60 osób i dwie mniejsze 

salki, mogące pomieścić odpowiednio 30 i 15 osób. Mają się tam odbywać wystawy, 

degustacje, warsztaty, prelekcje, lekcje z prezentacjami multimedialnymi, projekcje 

filmów, konferencje, festiwale, spotkania tematyczne, kursy zdrowego gotowania  

i wiele innych. W jednym z pomieszczeń zaplanowano urządzenie studia kuchennego 

na potrzeby promocji produktów lokalnych poprzez programy kulinarne. W Centrum 

Produktu Lokalnego znajdzie się też informacja na temat produktów lokalnych 

 i biblioteka.  

Wartość tylko tego projektu opiewa na 734 929,46 zł, z czego stowarzyszenie 

otrzymało ze środków Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w ramach działania 

Odnowa i rozwój wsi dotację w wysokości 276 020,00 zł. Pozostała kwota stanowi 

środki własne stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie liczy też na to, że Centrum Produktu Lokalnego stanie się 

prawdziwym centrum turystyki, także kulinarnej i jedną z ikon turystycznych regionu, 

gdyż zamierzają w jednym miejscu zgromadzić wszystkie produkty tradycyjne  

z województwa małopolskiego, zarejestrowane zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 

2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków 

spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, które zostały wpisane na listę 

Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Rolnicy realizują sprzedaż swoich produktów 

w formie tzw. „Paczki od rolnika”, która 

polega na dostawach żywności ekologicznej i 

tradycyjnej do domu konsumenta 

docelowego, właśnie w kartonowych 

opakowaniach. Ta forma sprzedaży związana 

jest z tym, że wszyscy producenci prowadzą 

sprzedaż bezpośrednią, a stowarzyszenie 

pełni funkcję koordynatora, zajmując się 

równocześnie rozwojem projektu i promocją sprzedaży. Dzięki temu, rolnicy uzyskują 

zdecydowanie lepszą cenę za swoje produkty, zaś konsumenci mają dostęp do 

świeżej żywności wiadomego pochodzenia po znacznie niższej cenie. Produkty 

trafiają do następujących grup docelowych: klient indywidualny, szkoły, hotele 

 i restauracje. 

Pakowanie zamówionych produktów odbywa się w gospodarstwach rolnych, które 

dysponują własnymi opakowaniami (jednakowymi dla wszystkich). Nazwa produktu 

pozostaje własnością producenta, który jest też „twarzą” swojego produktu – jest to 

dodatkowa zachęta dla producentów, którym zależy na utrzymaniu wizerunku  

i marki.  

Klienci w mieście nastawieni się na otrzymywanie od rolnika całej gamy produktów. 

Nie chcą oddzielnie zamawiać mleka, warzyw, mięsa etc. Nie zawsze jeden rolnik jest 

w stanie spełnić takie wymagania. Właśnie dlatego potrzebna jest współpraca, jak  

w projekcie OdRolnika.pl. W ramach OdRolnika.pl zamówienia przyjmowane są drogą 

telefoniczną lub internetową. Po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń z danego 

miasta, realizowana jest dostawa. Nabywaną w taki sposób żywność, klient może 

identyfikować nie tylko z konkretnym gospodarstwem, ale nawet polem, na którym 

wyrosła, drzewem z którego została zerwana, czy zwierzęciem od którego została 

pozyskana (w przypadku nabiału). 

Od nowego sezonu 2014 stowarzyszenie planuje zatrudnić dwóch pracowników, 

którzy usprawnią pracę grupy w zakresie logistyki, przyjmując zamówienia od 

klientów i dostarczając zmówione paczki. Dodatkowo rolnicy planują uruchomić tzw. 

objazdowy jarmark wiejski w postaci domków drewnianych, w których rolnicy  

w określone dni tygodnia będą eksponować swoje produkty na terenie LGD Dunajec-

Biała, jak i dużych miast np. Krakowa, Chorzowa, skąd otrzymali zaproszenia do 
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takich form promocji i sprzedaży swoich produktów czy to od sieci handlowych, czy 

też lokalnych samorządów.  

Dodatkowym nieprzewidzianym walorem tego przedsięwzięcia okazała się być 

możliwość czerpania przychodów z produktów lokalnych, bez konieczności ich 

sprzedaży. Wybrani rolnicy z grupy stworzyli pakiet turystyczny obejmujący 10 

gospodarstw rolnych, w których przyjmowane są zorganizowane wycieczki osób 

zainteresowanych popularyzacją tej formy sprzedaży. 

Sama inicjatywa, w wyniku której udało się połączyć rolników i konsumentów 

zainteresowanych bezpośrednimi zakupami, sprzyja powstaniu nowych miejsc pracy, 

gdyż na tym etapie rozwoju przedsięwzięcia zachodzi potrzeba jego 

skomercjalizowania, w zakresie: usług pakowania i obsługa klienta, transportu, 

przetwórstwa i przechowywania.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że najważniejszym atutem projektu jest 

wyeliminowanie łańcucha pośredników. Zamówiony towar trafia bezpośrednio z rąk 

producenta do rąk klienta. Dzięki temu, rolnik otrzymuje lepszą zapłatę za swoją 

pracę, a klient nabywa towar wysokiej jakości, o sprawdzonym pochodzeniu. Rolnik 

wie co ma sadzić i uprawiać, do tego ma gwarancję, że sprzeda to, co wyprodukuje. 

W zamian konsument otrzymuje stały dostęp do żywności najlepszej jakości, 

produkowanej w regionie – a nie na drugim końcu świata, do tego w rozsądnej cenie.  

W cenę produktów nie trzeba wliczać kosztów transportu, przechowywania i strat 

wynikłych z braku zbytu. Dodatkowym plusem jest to, że lokalni rolnicy wracają do 

produkcji mniej popularnych albo nawet zapomnianych gatunków warzyw i owoców - 

często na wniosek samych nabywców. Ta forma sprzedaży i świadomość, że każdy 

członek grupy ma udział w kreowaniu wspólnej marki zachęca uczestników projektu 

do pracy zespołowej i starania się o utrzymanie wysokiej jakości wytwarzanych 

produktów.  

 


