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W przepisach…
Sprzedaż bezpośrednia to jedna z 6 form sprzedaży produktów rolnych.
W Polsce, rolnicy mogą legalnie wprowadzać na rynek produkty wyprodukowane w swoich gospodarstwach
pod warunkiem spełnienia wymagań higienicznych i weterynaryjnych mających zastosowanie do danego
rodzaju działalności. Przepisy umożliwiają to w ramach następujących rodzajów działalności:

1) Produkcja podstawowa [produkty nieprzetworzone]
2) Sprzedaż bezpośrednia [produkty nieprzetworzone zwierzęcego pochodzenia]
3) Dostawy bezpośrednie [produkty nieprzetworzone roślinnego pochodzenia]
4) Handel detaliczny [produkty roślinnego, zwierzęcego i mieszanego pochodzenia]
5) Działalność marginalna, lokalna i ograniczona [produkty przetworzone zwierzęcego
pochodzenia]

6) Zakład rejestrowany/zatwierdzony przez Inspekcję Weterynaryjną

Formy sprzedaży bezpośredniej
[w ramach działalności rolniczej]
1.

Sprzedaż przez rolnika – w ramach dostaw bezpośrednich
(produkty pochodzenia roślinnego) i sprzedaży
bezpośredniej (produkty pochodzenia zwierzęcego).

2.

Sprzedaż przez rolnika w gospodarstwie
Sprzedaż przez rolnika, przedsiębiorcę – w ramach
pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym w ramach
działalności MOL .

3.

„Pakiet Higieniczny” obejmuje następujące rozporządzenia:


Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,



Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29.04.2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu
do żywności pochodzenia zwierzęcego,



Rozporządzenie (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29.04.2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych
kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do
spożycia przez ludzi,



Rozporządzenie (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

1. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
Rozporządzenie to ustanawia ogólne zasady w zakresie higieny mające zastosowanie dla każdego
rodzaju żywności. Obejmuje cały łańcuch żywnościowy. Nie ma jednak zastosowania w przypadku:


produkcji, przetwarzania i wykorzystywania na własny domowy użytek,



sprzedaży bezpośredniej produktów pierwotnych,



sprzedaży produktów pierwotnych lokalnym sklepom detalicznym.

We Francji za produkty pierwotne uważa się: surowe mleko, jaja, nieprzetworzone mięso z
polowań i połowu, nieprzetworzone owoce i warzywa, miód.
Główne wymogi to:


przestrzeganie łańcucha chłodniczego,



rejestracja wszystkich zakładów,



wdrożenie Dobrej Praktyki Higienicznej (HACCP),



identyfikowalność zewnętrzna,



wycofanie/odzyskanie produktów.

Pojęcie dostaw
Produkcja pierwotna żywności pochodzenia roślinnego oznacza:
 uprawę zbóż,
 owoców,
 warzyw,
 ziół
 grzybów hodowlanych,
 zbieranie runa leśnego,
Działaniem towarzyszącym produkcji pierwotnej jest transport, składowanie i obróbka
surowców (produktów pierwotnych) w miejscu produkcji pod warunkiem, że nie zmienia
to znacznie ich charakteru (np. mycie warzyw, usuwanie liści, sortowanie owoców,
suszenie zbóż).

Dostawy bezpośrednie:
Dostawy bezpośrednie (sprzedaż bezpośrednia) - to sprzedaż małych ilości surowców,
czyli produktów produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu
detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

SPOSÓB SPRZEDAŻY



JARMAKI, KIERMASZE, TARGOWISKA



SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET – PACZKA OD ROLNIKA



SKLEPIKI PRZY GOSPODARSTWACH, BRAMY WŁASNYCH
GOSPODARSTW



LOKALNE SKLEPY I ZAKŁADY GASTRONOMICZNE



MLEKOMATY

WARSZTATY WORLD CAFE
KORZYŚCI, PRZYKŁADY, ZAGROŻENIA
WYBRANYCH FORM SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

Sposoby prowadzenia dostaw (sprzedaży
bezpośredniej)
Sprzedaż może odbywać się wyłącznie bezpośrednio pomiędzy:
 producentem płodów rolnych i konsumentem finalnym,
w celu
 lokalnym sklepem detalicznym lub lokalną restauracją bądź stołówką
zaopatrzenia konsumentów finalnych.
Obszar prowadzenia działalności:
 na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja,
 na terenie województw przyległych.
Po zgłoszeniu tej działalności do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i
dokonaniu rejestracji.

Rejestracja w PIS
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006 r.
rejestracji podlegają miedzy innym:
 działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
 gospodarstwa agroturystyczne
 podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z
winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej
niż
1 000 hl. w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o
wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku
wina
 zakłady prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży
żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
 podmioty działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną

Rejestracja w PIS
Organem właściwym w sprawach rejestracji jest Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny. W związku z tym wnioski należy składać we właściwej terenowo Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w
tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Do wniosku należy
dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.

Produkty pochodzenia zwierzęcego

Obszar sprzedaży bezpośredniej


województwo na terenie którego odbywa się produkcja lub na obszarze
sąsiadujących z nim województw



Inne województwa jeżeli sprzedaż prowadzona jest w czasie wystaw, festynów,
targów, kiermaszów w celu promocji tych produktów – obowiązek podmiotu
zamierzającego prowadzić sprzedaż bezpośrednią , przekazania informacji co najmniej
7 dni przed jej rozpoczęciem PLW właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia
sprzedaży

Informacja zawiera:


imię , nazwisko albo nazwę i adres miejsca prowadzenia działalności



dane dotyczące miejsca i okresu sprzedaży tych produktów

Sprzedaż produktów prowadzona przez inne podmioty
prowadzące działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej:


Sprzedaż produktów może być prowadzona przez inne podmioty zgłoszone i wpisane
do rejestru PLW zgodnie z ustawą o produktach pochodzenia zwierzęcego w tym
samym powiecie.



Sprzedaż podczas wystaw festynów, targów lub kiermaszy w celu promocji produktów



W miejscu sprzedaży podmiot prowadzący sprzedaż posiada imienne upoważnienie
udzielone przez podmiot, który wyprodukował żywność oraz kopię decyzji o wpisie
tego podmiotu do rejestru PLW



Spełnione wymagania weterynaryjne podczas transportu

Drób – tusze i podroby

sprzedaż bezpośrednia

Tusze lub podroby -ubój w gospodarstwie

o produkcji :
 Indyki 2.500 szt./rok
 Inne gatunki 10.000 szt./rok
Limit sprzedaży bezpośredniej:
 Indyki 50 szt./tydz.
 Gęsi 500 szt./tydz.
 Inne 200 szt./tydz.
Za zgodą PLW limit sprzedaży
 Indyki 2.500 szt./ rok
 Inne gatunki 10.000 szt./rok

Przeznaczenie:


konsument końcowy

w miejscu produkcji tych produktów w tym
w gospodarstwie, na targowiskach
z obiektów lub ruchomych urządzeń w
miejscu produkcji na targowisku lub poza
nimi


do zakładów prowadzących handel
detaliczny zaopatrujących
bezpośrednio konsumenta końcowego

Zajęczaki – tusze i podroby
sprzedaż bezpośrednia
Tusze i podroby zajęczaków –
ubój w gospodarstwie o produkcji
5000szt/rok

Przeznaczenie:

Limit sprzedaży bezpośredniej:
100 szt./tydz.
Za zgodą PLW limit sprzedaży
5000 szt./rok

na targowiskach,



konsument końcowy

w miejscu produkcji tych produktów w
tym w gospodarstwie,
z obiektów lub ruchomych urządzeń w
miejscu produkcji na targowisku lub
poza nimi


do zakładów prowadzących handel
detaliczny zaopatrujących
bezpośrednio konsumenta
końcowego

Zwierzęta łowne
sprzedaż bezpośrednia
Tusze , podroby pozyskane przez
Koło Łowieckie PZŁ, albo ośrodek
hodowli prowadzony przez zarządcę
obwodu łowieckiego:


Grubej zwierzyny łownej
oskórowanej albo nieoskórowanej



Drobnej zwierzyny łownej
patroszonej albo niewypatroszonej
, opierzonej lub nieopierzonej,
oskórowanej lub nieoskórowanej

Limit sprzedaży bezpośredniej
10.000 kg/rocznie

Przeznaczenie:


Konsumentowi końcowemu

W miejscach produkcji- na terenie obwodu
łowieckiego dzierżawionego przez PZŁ albo
zarządzanego przez ośrodek hodowli
zwierzyny łownej
Na targowiskach
Z obiektów lub urządzeń ruchomych
znajdujących się na terenie produkcji
( obwodu łowieckiego)na targowiskach lub
poza nimi


Do zakładów prowadzących handel
detaliczny bezpośrednio
zaopatrujących konsumenta końcowego

Produkty rybołówstwa
sprzedaż bezpośrednia
Produkty rybołówstwa pozyskane
przez uprawnionego do rybactwa
śródlądowego lub rybołówstwa
morskiego


Żywe

lub


Uśmiercone i

Przeznaczenie:


Konsumentowi końcowemu

W miejscu produkcji w tym na terenie
gospodarstwa rybackiego lub rolnego lub
ze statków z wyłączeniem s. zamrażalni
lub przetwórni
Na targowiskach

niepoddane czynnościom
naruszającym ich pierwotną budowę
anatomiczną

Z obiektów ruchomych znajdujących się
na terenie miejsc produkcji, na terenie
targowisk lub poza nimi

Poddane czynnościom odgławiania,
usuwania płetw lub patroszenia



Brak limitów sprzedaży

do zakładów prowadzących handel
detaliczny zaopatrujących
bezpośrednio konsumenta końcowego

Ślimaki lądowe
sprzedaż bezpośrednia
Żywe ślimaki lądowe z gatunków:

Przeznaczenie:

Helix pomatia,



Cornu aspersum aspersum

w miejscu produkcji tych produktów w
tym w gospodarstwie,

Cornu aspersum maxima,
Helix lucorum oraz z rodziny
Achatinidae

limit sprzedaży
bezpośredniej:
1000kg/rok

żywych ślimaków

konsument końcowy

na targowiskach,
z obiektów lub ruchomych urządzeń w
miejscu produkcji na targowisku lub
poza nimi


do zakładów prowadzących handel
detaliczny zaopatrujących
bezpośrednio konsumenta końcowego

Mleko surowe, siara, śmietana surowa
sprzedaż bezpośrednia
Mleko surowe, siara, śmietana
surowa
pozyskane w gospodarstwie produkcji mleka

Limity sprzedaży bezpośredniej:
mleko surowe 1000 l/tydz.
mleko surowe + siara 1000 l/tydz.
Śmietana surowa 200 l/tydz.
Za zgodą PLW limity sprzedaży:
mleko surowe 52.000l/rok
mleko surowe + siara 52.000 l/rok
śmietana surowa 10 400 l/rok

Przeznaczenie


konsumentowi końcowemu

na terenie gospodarstwa produkcji
na targowiskach
-z obiektów lub urządzeń ruchomych na
terenie gospodarstwa, targowiska lub poza
nimi
z obiektów lub urządzeń dystrybucyjnych
do sprzedaży żywności znajdujacych sie na
terenie miejsc produkcji, targowisk lub
poza nimi


do zakładów handlu detalicznego
bezpośrednio zaopatrujących
konsumenta końcowego

Jaja konsumpcyjne
Jaja pozyskane od drobiu lub
ptaków bezgrzebieniowych
Limit sprzedaży bezpośredniej:
Drób- 2450 szt./tydz.
Ptaki bezgrzebieniowe
500 szt./rok
Za zgodą PLW limit sprzedaży:
Drób 127.400 szt./rok

Przeznaczenie:


konsumentowi końcowemu

w miejscu produkcji
Na targowiskach
z obiektów lub urządzeń dystrybucyjnych do
sprzedaży żywności na terenie miejsc
produkcji, targowisk lub poza nimi
z obiektów lub urządzeń dystrybucyjnych do
sprzedaży żywności na terenie miejsc
produkcji, targowisk lub poza nimi


do zakładów handlu detalicznego
bezpośrednio dla konsumenta końcowego

Produkty pszczele
Produkty pszczele nieprzetworzone

Przeznaczenie:

miód, pyłek pszczeli, pierzga,
mleczko pszczele



konsumentowi końcowemu

w miejscu produkcji
Na targowiskach
z obiektów lub urządzeń dystrybucyjnych do
sprzedaży żywności na terenie miejsc
produkcji, targowisk lub poza nimi
z obiektów lub urządzeń dystrybucyjnych do
sprzedaży żywności na terenie miejsc
produkcji, targowisk lub poza nimi


do zakładów handlu detalicznego
bezpośrednio dla konsumenta końcowego

Wymagania weterynaryjne przy produkcji
i sprzedaży produktów mlecznych- zmiany
Mleko surowe – badania co najmniej 1x w miesiącu w
laboratorium urzędowym - liczba bakterii
 Kryteria dla pojedynczej losowo wybranej próbki:
Mleko surowe i siara od krów- 300.000 jtk/ml
Mleko surowe i siara od innych gatunków- 500. 000
jtk/ml




Jeżeli mleko surowe pozyskiwane w ramach sprzedaży bezpośredniej
przechowuje się w jednym zbiorniku z mlekiem wyprodukowanym w ramach
produkcji podstawowej kryteria dla liczby bakterii i komórek somatycznych
stosuje się zgodnie z rozporządzeniem 853/2004

Wymagania weterynaryjne przy produkcji
i sprzedaży produktów mlecznych- zmiany


Temperatura mleka surowego lub siary w gospodarstwie produkcji mleka może
być wyższa niż 6°C przed upływem 2 h od udoju.



Postepowanie z produktami ubocznymi zgodnie z wymaganiami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.



Podmiot sprawdza jakość wody co najmniej 1x w roku( własne ujęcie)



Kontroluje Orzeczenia lekarskie osób mających kontakt z żywnością



Prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą
- ilości sprzedanych w danym tygodniu produktów

- wyników czynności sprawdzających ( woda, orzeczenia lekarskie) oraz
przeprowadzonych badania laboratoryjnych


Dokumentacja musi być przechowywana przez rok następny po roku , w którym
została sporządzona i udostępniana na żądanie właściwego PLW

Wymagania weterynaryjne przy produkcji
i sprzedaży jaj konsumpcyjnych- zmiany


Jaja muszą zostać dostarczone konsumentom końcowym nie później niż 21 dni od dnia
zniesienia



Postepowanie z produktami ubocznymi zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.



Podmiot sprawdza jakość wody co najmniej 1x w roku( własne ujęcie)



Kontroluje orzeczenia lekarskie osób mających kontakt z żywnością



Prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą
ilości sprzedanych produktów:
w danym tygodniu – jaja pozyskane od drobiu
w danym miesiącu – jaja pozyskane od ptaków bezgrzebieniowych



Dokumentacja musi być przechowywana przez rok następny po roku , w którym została
sporządzona i udostępniana na żądanie właściwego PLW

PRZYKŁAD PACZKI OD ROLNIKA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
DUNAJEC-BIAŁA PROW 2007-2013
•

Powierzchnia 38,781hektary kw,
obejmujące 4 gminy.

•

Mieszkańcy: blisko 48 000.

•

Obszar typowo rolniczy
zdominowany przez małe
gospodarstwa rodzinne.

•

LSR LGD: rozwój turystyki
wiejskiej, rozwój produktu
lokalnego, budowanie kapitału
ludzkiego – integracja lokalnej
społeczności, ochrona
dziedzictwa przyrodniczego –
energia odnaw.

GRUPA PRODUCENCKA
ODROLNIKA
•

Blisko 20 rolników.

•

Forma prawna Stowarzyszenie

•

Zarejestrowana w KRS
pod nr 0000113391

•

Żywność ekologiczna i
tradycyjna.

•

Małe rodzinne gospodarstwa
rolne.

•

Start – czerwiec 2010 r

JAK DZIAŁA PACZKA OD ROLNIKA
1. Co tydzień formułowana jest oferta paczki i wysyłana do
klientów ok 2000 klientów
2. Klienci zamawiają produkty logując się na stronie:
www.paczkaodrolnika.pl
3. Do niedzieli zbierane są zamówienia, w poniedziałek rolnicy
przygotowują paczki, we wtorek są wydawane
4. W „Centrum produkty lokalnego w Rzuchowej „towar jest
pakowany wg zamówień
5. Klienci ponoszą koszty wysyłki oraz dowozu

Stan na rok 2009

Stan na rok 2013
Źródło: biokurier.pl

Stan na rok 2016
Dane własne

WARSZTATY WORLD CAFE
KORZYŚCI ZE SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ


DLA KONSUMENTA



DLA ROLNIKA

Korzyści ze sprzedaży bezpośredniej dla
producentów żywności - ROLNIKÓW









Wpływa w zasadniczy sposób na wzrost stałych dochodów
gospodarstwa
Sprzedający ma możliwość ustalania ceny produktu, które są dość
dobre
Przyczynia się do ograniczenia bezrobocia na wsi
Umożliwia istnienie niewielkiego gospodarstwa
Motywuje do inwestycji i rozwoju produkcji
Pracuje na wspólną markę
Daje możliwość dodatkowych dochodów
Ma gwarancję sprzedaży

Korzyści ze sprzedaży bezpośredniej dla
KONSUMENTÓW
Żywność ze sprawdzonego źródła
 Konsument ma świadomość że kupuje bez pośredników i ma
najlepszą cenę




Może przyjrzeć się sposobom wytwarzania



Dokładnie zna rolnika, gospodarstwo, pole, krowę itp..



Może liczyć na dostawy do domu



Tworzą się wręcz rodzinne relacje



Może wpływać na to co uprawia rolnik, bo posadzi to co jest mu
potrzebne

BURZA MÓZGÓW NT.
KIM SĄ KONSUMENCI NAJCHĘTNIEJ KUPUJĄCY
EKO I OD ROLNIKA

BURZA MÓZGÓW NT.
KIM SĄ KONSUMENCI NAJCHĘTNIEJ KUPUJĄCY
EKO I OD ROLNIKA


RODZINY Z DZIEĆMI ORAZ OSOBY STARSZE



OSOBY PODĄŻAJĄCE ZA TRENDAMI



OSOBY PRZYWIĄZUJĄCE DUŻĄ WAGĘ DO ZDROWEGO STYLU ŻYCIA



OSOBY O NISKICH DOCHODACH



LUDZIE CHORZY, DIABETYCY, ALERGICY, REKONWALESCENCI



OSOBY O WYSOKIEJ ŚWIADOMOŚCI KONSUMENCKIEJ

Kluby Zakupowe jako metoda
pozyskania i utrzymania klienta w
konwencji sprzedaży bezpośredniej

Kluby Zakupowe
Lokalne produkty od
rolników i małych
producentów wprost dla
Twojej rodziny

Kupujemy produkty lokalne ponieważ:
Chcemy karmić nasze rodziny zdrowymi, świeżymi,
smacznymi i bezpiecznymi produktami
Znamy producentów oraz ich metody produkcji
Możemy dostać najlepsze produkty w dobrej cenie
Sposób zakupu jest dostosowany do naszych potrzeb,
uwarunkowań i możliwości
Chcemy przyczynić się do ochrony środowiska, krzewić
tradycję i wspierać lokalnych rolników i
przedsiębiorców

KLUBY ZAKUPOWE
Kluby Zakupowe to nieformalne grupy zrzeszające
lokalnych producentów żywności oraz konsumentów.
Umożliwiają producentom żywności (rolnikom oraz
przedsiębiorcom) sprzedaż swoich produktów
bezpośrednio konsumentom indywidualnym i zbiorowym.
Zapewniają Konsumentom dostęp do sprawdzonej,
świeżej, smacznej żywności wiadomego pochodzenia, w
sposób dopasowany do ich potrzeb i nawyków
zakupowych.
Kluby działają wg zasady krótkich łańcuchów – od producenta do klienta,
bez pośredników.

JAK DZIAŁA KLUB ZAKUPOWY
1. Klub ma swojego opiekuna, który wybiera producentów, dokonuje wyboru
produktów, ustala z nimi ceny
2. Co tydzień formułowana jest oferta Klubu i wysyłana do klientów
3. Klienci zamawiają produkty – w początkowej fazie działania Klubu mailowo, potem
za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej
4. Na podstawie zamówień, opiekun dokonuje zamówień u producentów, określając
rodzaj, ilość, sposób pakowania i dostarczenie produktów
5. W „centrum logistycznym” towar jest segregowany wg zamówień
6. Klienci płacą w punkcie odbioru, w którym odbierają
7. towar osobiście. Za dodatkową opłatą, towar może być dostarczony do domu.
8. Po zamknięciu sesji, następuje rozliczenie z producentami

PLATFORMA SPRZEDAŻOWA

Z CZEGO SKŁADA SIĘ PLATFORMA?

SIEĆ KLUBÓW ZAKUPOWYCH

• Region: Lanckorona, Stryszów, Mucharz, Kalwaria
Zebrzydowska
• 15 producentów
• Ok 150 zarejestrowanych klientów
• Cotygodniowy odbiór w 2 punktach
• Ok 80 produktów
• W trakcie wdrażania platformy sprzedażowej
• Produkty wiodące: garmażerka, ciasta, chleby, miody,
przetwory wszelakie

• Region: Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski,
tarnowski
• 20 producentów
• Mailing do ok 1000 klientów
• Cotygodniowo dostarczana do klientów
• Ok 40 produktów w okresie zimowym – 200 produktów w lecie
• Wdrożona platforma sprzedażowa
• Produkty wiodące: warzywa i zioła ekologiczne, fasola, owoce,
rękodzieło

• Region: Nowy Sącz, Zakliczyn, Tarnów
• 9 producentów
• Sprzedaż okazjonalna, budowana lista klientów i
produktów
• W trakcie wdrażania platformy sprzedażowej
• Produkty wiodące: garmażerka, głownie na bazie
fasoli, przetwory, warzywa, owoce

•
•
•
•

Region: podhalański
9 producentów
Sprzedaż w formie tzw. półki, głownie w hotelach
Produkty wiodące: sery karpackie, miody, herbaty,
owoce, soki, wędliny, mięso

•
•
•
•
•
•

Region: Kraków Nowa Huta
33 producentów
Ok 300 klientów
Ok 300 produktów (w ostatniej sesji 140)
Cotygodniowa sprzedaż
Produkty: warzywa, mąka, chleb, wędliny, mięso, jaja,
miody, przetwory, mąka, soki, cydr i piwo małopolskie

ZAUFANI DOSTAWCY

Szymon Konik
z Mnikowa

Krystyna Pituła
z Czułowa

Barbara Kwoka
z Czułowa

Maria Kapusta
Ze Ściejowic

Tadeusz Mastek
z Czułowa

Robert Lach
z Kaszowa

LOKALNE PRODUKTY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WĘDLINY: kiełbasa Lisiecka, szynka mnikowska, schab pieczony, kiełbasa wiejska,
kiszka, salceson
RYBY: karp, jesiotr, pstrąg świeży, wędzony i marynowany
PIECZYWO: kukiełka, chleby na zakwasie
PRODUKTY SYPKIE: mąka pszenna, żytnia, orkiszowa, kasze
NABIAŁ: jaja, ser kozi, twaróg, ser bunc,
OWOCE: truskawka, czereśnia, wiśnia, agrest, porzeczka, borówka amerykańska,
brzoskwinia, malina, śliwka, gruszka
WARZYWA: nowalijki, sałaty, ogórki, pomidory, ziemniaki, buraczki, marchew,
fasolka, kalarepka, por, rzepa, pasternak, kapusta
PRZETWORY: soki, dżemy, kiszonki i marynaty z naszych owoców i warzyw
INNE: miody, pierogi, krokiety, ciasta sezonowe
ALKOHOL: cydr, piwo, wino
RĘKODZIEŁO: wyroby wikliniarskie, lawendowe, hafty

W SKRÓCIE 09/2017
•
•
•
•
•
•
•

SPRZEDAŻ: od lipca 2014 roku, co tydzień, początkowo zamówienia
obsługiwane ręcznie (mail/telefon), od listopada 2016 przez platformę
sprzedażową
ROLNICY/PRODUCENCI: około 30 rolników lub lokalnych producentów w
promieniu 15km, pojedyncze przypadki z odległości 50km, zmieniają się
sezonowo, w danej sesji 12 – 20 producentów, 150-180 produktów
KLIENCI – rodziny z dziećmi, dziadkami, z okolic gminy Liszki oraz
zachodniej części Krakowa, zapisy do Koszyka z rekomendacji, obecnie
prawie 300 zarejestrowanych klientów
ZAMÓWIENIA – średnia liczba zamówień 60/tygodniowo, średnia wartość
zamówienia 80-100zł, Boże Narodzenie – 98 zamówienia, Wielkanoc – 96
LOGISTYKA - produkty dowożą producenci, centrum logistyczne
(przyjmowanie, segregowanie i pakowanie), dowiezienie zamówień do
punktu odbioru w Krakowie, odbiór osobisty przez klientów
KOSZTY - 250 zł – koordynacja + 143zł – system IT + 143zł obsługa tech.
zamówień + 300zł obsługa pkt odbioru + 246zł najem pow. + 143zł obsługa
fiskalna. Łącznie: 1.225zł /sesję (dla 60 zamówień i 2 pkt odbioru)
RENTOWNOŚĆ – marża wynosi 20%-30%, przy ok. 50 zamówieniach/
tydzień zaczynamy zarabiać

DLACZEGO SIEĆ ?
W pojedynkę nie wytrzymamy konkurencji - historia
MOSTFOOD
Możemy wzajemnie się ubogacać i pomagać sobie zamiast
konkurować, tworzymy szeroką ofertę i gwarantujemy ciągłość
dostaw
Możemy podejmować wspólne przedsięwzięcia np. zakupy,
inwestycje
Mając większą skalę oddziaływania stajemy się interesującym
partnerem dla urzędów, dużych korporacji, nawet programów
grantowych
Im więcej gospodarstw/producentów razem współpracuje i
wdraża dany system tym bardziej rośnie jego znaczenie

ELEMENTY WSPÓLNE:
SPOSÓB DZIAŁANIA:
W wybrany dzień tygodnia wysyłamy aktualną ofertę zakupową,
Zamówienia przyjmujemy przez 3-4 dni
Odbiór lub dostawa zamówień odbywa się 1-2 dni po zamknięciu
sesji

PRODUCENCI:
Podstawą są produkty od lokalnych producentów
Producenci posiadają certyfikat rolnictwa ekologicznego

ELEMENTY ODRĘBNE:
Firmowanie twarzą konkretnych rolników
Otwarty dostęp LUB Z POLECENIA
Reklama szeptana i rekomendacje
Różne marki: inne nazwy i logotypy
Utrzymanie jakości wewnątrz grupy

SPOSÓB ODBIORU ZAMÓWIENIA:
Punkt odbioru: miejsce, gdzie klienci podjeżdżają i odbierają zamówiony
towar
Towar dostarczany jest do domu/pracy klienta
Płatność gotówką na miejscu lub przelewem z góry

WSPÓLNE WYZWANIA:
BUDOWANIE WSPÓLNEJ MARKI: Kluby zakupowe nie są jednorodnym
tworem – każdy powstawał lokalnie, w oparciu o różne organizacje, z
różną historią. Każdy ma inną nazwę i logo.
LOGISTYKA: Kluby, w miarę wzrostu zaczynają borykać się z
problemami związanymi z magazynowaniem i transportowaniem
towarów. Im więcej będziemy magazynować i dalej przewozić, tym
koszty będą większe. i
WSPÓLNE ZAKUPY: siła zakupowa pojedynczego Klubu jest
ograniczona. Jako sieć możemy podjąć się wspólnych zamówień, typu:
opakowania, wybrane i dzięki temu obniżyć koszty
SPRZEDAŻ WZAJEMNA: każdy Klub ma swoje specyficzne produkty,
które mogłyby zagościć w innych regionach. Zarówno jako produkty dla
klientów jak też surowce do produkcji

Dziękujemy
za uwagę!
http://turystyka.wp.pl/kat,1036541,title,Malopolska-latem-turysci-odwiedzali-winnice,wid,16899299,wiadomosc.html?ticaid=117e5c

„Z pola do garnka – współpraca rolników
ekologicznych
w skracaniu łańcucha dostaw”
Dziękuje za uwagę!
Małgorzata Bartkiewicz
Tel 509222663
E-mail: czystybiznes@op.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Firma Szkoleniowa Ekologia w Biznesie mgr inż. Małgorzata Bartkiewicz na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

