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1991

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

wspiera partnerstwo na rzecz 
zrównoważonego rozwoju lokalnego…

Promocja produktów lokalnych (np. 
grupy partnerskie, szlaki, 
ekomuzea…)



2011-2017 (projekt 

szwajcarski)

Człowiek – Miejsce – Produkt

Żywność wiadomego 

pochodzenia 



Celem systemów KŁŻ

zwiększenie popytu i podaży 

na autentyczne, smaczne, 

świeże produkty żywnościowe 

bezpośrednio od rolników i 

małych producentów aby w 

ten sposób… 



….poprawić kulturę żywienia i 

bezpieczeństwo żywności… 



Kupuj zdrową, smaczną, 
bezpieczną żywność lokalną 
bezpośrednio od producenta



Nie zaczynaliśmy od 

zera…. 





Od 2011…..

Budujemy wspólnie z 

producentami (i 

konsumentami) system 

sprzedaży pn. Produkt Lokalny 

z Małopolski 



5 elementów



Element #1

Zasoby lokalne



Rekrutowaliśmy 

producentów oraz ich 

produkty….













500+ producentów…



… z 11 regionów 

Małopolski





… w każdym partner 

lokalny



z którymi, 

identyfikowaliśmy 

produkty…



Element #2

Produkty



Uzgodniliśmy Kodeks 

Produktu Lokalnego z 

Małopolski







…i stworzyliśmy system 

certyfikacji w celu 

zagwarantowania 

autentyczności 

pochodzenia



Zakwalifikowaliśmy 

226 produktów 

od 52 producentów…







Kolejni producenci się 

interesują…  



Produkty 

nieprzetworzone…

















Produkty przetworzone…

















Inkubator Kuchenny 

w Zakrzowie…







Przetwórstwo dla wszystkich…



Element #3

Społeczeństwo



Promowaliśmy 

producentów oraz ich 

certyfikowane produkty 

by „wychować” 

konsumenta













Element #4

Rynek



Korzyści dla producentów 

i konsumentów…



TEZA!

Najpewniej kupować 

bezpośrednio od 

producenta…



Sprzedaż indywidualna













Ale, klucz do rynku to 

sprzedaż zbiorowa



Targi produktu lokalnego















Różnego rodzaje punkty 

sprzedaży…













Tworzymy Kluby 

Zakupowe… to 

najbardziej 

perspektywiczna metoda 

zbiorowej sprzedaży



www.zakupy.koszyklisiecki.pl

http://www.zakupy.koszyklisiecki.pl/


KOSZYK LISIECKI 
• 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



• 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 40/tygodniowo, średnia wartość 
zamówienia 80-100zł, Boże Narodzenie – 64 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 40 zamówień i 2 pkt odbioru)

• RENTOWNOŚĆ – marża wynosi 20%-30%, przy ok. 50 zamówieniach/ 
tydzień zaczynamy zarabiać 





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



KOSZYK LISIECKI





https://www.facebook.com/

MarchewkaBistro

Marchewka Bistro -

Centrum Lokalnej Kultury 

Kulinarnej w 

Nowohuckim Centrum 

Kultury

















Element #5

Sprzyjająca 

polityka 

publiczna



W 2014 zainicjowaliśmy z 

Małopolską Izbą Rolniczą

Kampanię „Legalna 

Żywność Lokalna”









W 2016 Kampania 

zaowocowała zmianami w 

przepisach sanitarnych i 

podatkowymi, które 

ułatwiły rolnikom 

przetwarzać i 

sprzedawać produkty 

żywnościowe…







Będą kolejne zmiany…



Dziś żywność lokalna to 

priorytet polityczny…







5 elementów tworzących jedną całość:

Zasoby lokalne

Produkty

Społeczeństwo

Rynek

Sprzyjająca polityka





Tak powstał system… 



Produkt Lokalny z 

Małopolski 





Jak zapewnić trwałość i 

zwiększyć skalę oddziaływania 

systemów KŁŻ?

NASZE WYZWANIE



Więcej zaangażowanych 

producentów i konsumentów

POTRZEBA nr 1



Większa różnorodność 

asortymentu produktów 

sprzedawanych

POTRZEBA nr 2



Większy wolumen sprzedaży

POTRZEBA nr 3



6 Barier

Rozpoznane Bariery wymagają 

(organizacyjne) rozwiązania 

innowacyjne



Jak finansować 

systemy KŁŻ?

Bariera #1



Jak tworzyć produkt?

Bariera #2



Jak zapewnić jakość 

i autentyczność?

Bariera #3



Jak zapewnić dostęp 

do rynków zbytu?

Bariera #4



Jak zorganizować 

logistykę i dystrybucję?

Bariera #5



Jak „wychować” 

konsumenta by 

doceniał żywność 

lokalną?

Bariera #6



Ogólnopolska kampania na rzecz 

Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności. 

Realizacja: Fundacja Rozwoju Podhala 

w ramach umowy nr KSOW/2/2018/038

www.prostoodrolnika.pl

https://prostoodrolnika.pl/
https://prostoodrolnika.pl/
http://www.prostoodrolnika.pl/


www.prostoodrolnika.pl

Ogólnopolska kampania na rzecz 

KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI

• Cykl filmów w TVP3

• Ekspertyzy

• Strona www

• Kanały społecznościowe

http://www.prostoodrolnika.pl/


Ankieta „WIEDZ I MĄDRZE JEDZ”

Chcemy poznać Wasze zdanie!

Jak najskuteczniej rozwijać systemy sprzedaży 

oparte na skracaniu łańcuchów dostaw od 

producenta żywności do konsumenta?

Weź udział w ankiecie!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5TDK3xVbU2vUEdnJ9CnNvw-zYQPGERL_K2OiojAVdtBO56w/viewform


https://youtube/2CnoYxw4xwM

https://youtube/2CnoYxw4xwM


PROGRAM WSPÓŁPRACA

Innowacje dla rolnictwa

Ogłoszono nabór (16/11 - 17/12/2018) 

na innowacyjne projekty rozwijające Krótkie 
Łańcuchy dostaw Żywności - Działanie 16, 

PROW = 
http://www.arimr.gov.pl/…/prow…/dzialanie-

16-wspolpraca.html

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html?fbclid=IwAR3-YBgV1jPWYSjV65nt_bxK5qSGffA6lz1U1Q7IhE-aqIooeva-6QQFbpo


Rafał Serafin
rafal.serafin@fpds.pl

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

mailto:rafal.serafin@fpds.pl

