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Wstęp 

Krótkie łańcuchy dostaw żywności to system sprzedaży zbiorowej po-
przez, który konsument ma możliwość nabycia produktów bezpośrednio od 
określonego producenta, związanego z konkretnym regionem (produkt lokal-
ny). Duże znaczenie przy sprzedaży w ramach (KŁŻ) jest nawiązanie zaufania 
pomiędzy producentem a konsumentem do jakości i autentyczności produktów,  
w dużej mierze opartej na tradycyjnych metodach produkcji. Dzięki takiej for-
mie sprzedaży producent zapewni sobie stały rynek zbytu, a konsument możli-
wość ciągłości nabycia produktu. Sprzyjająca polityka Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi jest ważnym czynnikiem dla rozwoju sprzedaży bezpośredniej 
w systemie (KŁŻ). Dlatego wdrożenie i rozwój zbiorowej formy sprzedaży 
(współpraca) jest nieodzownym elementem rozwoju.

Obecnie funkcjonują różne rodzaje krótkich łańcuchów dostaw żywności, 
począwszy od sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwie, po zbiorową sprze-
daż bezpośrednią, zakupy internetowe, żywienie zbiorowe, na dystrybucji do 
sklepów czy supermarketów kończąc.

Sprzedaż bezpośrednia jest najczęściej praktykowaną formą krótkiego łań-
cucha dostaw. Obejmuje ona bezpośrednią transakcję pomiędzy wytwórcą pro-
duktu a klientem czy konsumentem. Sprzedaż bezpośrednia z powodzeniem 
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może być prowadzona także poza gospodarstwem. Rolnicy mogą sprzedawać 
w tej formule również na lokalnych targach czy imprezach regionalnych. Mogą 
także łączyć się i sprzedawać wspólnie produkty od innych rolników, tworząc 
tym samym własny punkt sprzedaży. W ramach systemu organizowane i pro-
mowane są różne formy krótkich łańcuchów dostaw, zarówno w formie sprze-
daży bezpośredniej, jak i w innych postaciach.

Małopolski e-bazarek to inicja-
tywa ogólnopolska rekomendowana przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sku-
piająca producentów żywności lokalnej. Na-
rzędzie, które prowadzi działania mające na 

celu promocję i budowę konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-
-spożywczych oraz wsparcie producentów żywności lokalnej. 

Małopolski e-bazarek umożliwia bezpłatne zamieszczenie ogłoszenia  
o sprzedaży i promocji produktów oferowanych głównie przez małopolskich 
producentów, rolników oraz przedsiębiorców rolnych. Za pośrednictwem Ma-
łopolskiego e-bazarku umożliwia się wystawcom promocję ich produktów, 
natomiast konsumentom dotarcie do informacji o nich oraz ich bezpośrednie 
nabycie od producentów. Inicjatywa ta sprzyja skróceniu krótkich łańcuchów 
dostaw oraz rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Wystawcami Małopolskiego e-bazarku mogą być: małopolscy rolnicy, pro-
ducenci rolni, producenci i przetwórcy regionalnej i ekologicznej żywności, 
koła gospodyń wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego, hodowcy, usługodaw-
cy usług rolniczych, sprzedawcy maszyn i urządzeń rolniczych. Podmiotami 
uprawnionymi do rejestracji w Małopolskim e-bazarku są producenci spełnia-
jący co najmniej jeden z poniższych warunków:
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1. produkują żywność w sys-
temie jakości, tj.: Integro-
wana Produkcja, Jakość 
Tradycja, Quality Meat 
Program (QMP), System 
Gwarantowanej Jakości 
Żywności (QAFP), System 
Jakości Wieprzowiny PQS 
(Pork Quality System);

2. produkują żywność ekolo-
giczną, zgodnie z ustawą  
z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1353, z późn. zm.);

3. wytwarzają produkt, który jest zarejestrowany w rejestrze: Chroniona Na-
zwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) 
lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS);

4. wytwarzają produkt, który ma nadane oznaczenie Poznaj Dobrą Żywność 
(PDŻ);

5. wytwarzają produkt, który jest oznakowany znakiem graficznym zawierają-
cym informację „Produkt polski”, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. 
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
2178, z późn. zm.);

6. produkują produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych, prowadzo-
ną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 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 (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 915);

7. wytwarzają produkt posiadający oznaczenie słowne „produkt górski”, o któ-
rym mowa w art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości pro-
duktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, 
str. 1, z późn. zm.);

8. są producentami rolnym prowadzącymi: 
 → sprzedaż bezpośrednią, w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 

grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r.  
poz. 824, z późn. zm.),
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 → rolniczy handel detaliczny, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy  
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.),

 → dostawy bezpośrednie, o których mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków 
spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774),

 → MOL – sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną, o której mowa 
w art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 
zwierzęcego (Dz. U. z 2019r. poz. 824, z późn. zm.) i rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej  
i ograniczonej (Dz. U. z 2016 r. poz. 451);

9. produkują żywność w ramach działalności koła gospodyń wiejskich funk-
cjonującego: 

 → na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiej-
skich (Dz.U. z 2020 r. poz. 553) lub

 → na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawo-
dowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 491) lub

 → na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzysze-
niach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713). 

Wszystkich zainteresowanych producentów serdecznie zapraszamy do re-
jestracji w systemie: http://www.malopolskiebazarek.pl
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„Polska smakuje” 
ułatwia konsumentom iden-
tyfikację produktów krajowego pochodzenia - zarówno w odniesieniu do miej-
sca ich wyprodukowania, jak i użytych składników. Oznakowanie produktów 
spełniających powyższe wymagania może mieć formę informacji „Produkt 
polski”, bądź znaku graficznego zawierającego tę informację. Wzór logotypu 
określiły przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 
grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację 
„Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r., poz. 2148). Opracowany przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak, nawiązujący kształtem i kolorystyką do 
polskiej flagi, jest łatwo rozpoznawalny dla konsumentów, którzy w szerokiej 
gamie produktów poszukują tych krajowego pochodzenia. 

W obecnej trudnej sytuacji ważne jest, aby wspierać polskich producentów, 
krajową gospodarkę i rolnictwo.

Kupując żyw-
ność od producen-

tów zarejestrowanych  
w systemie „Polska sma-

kuje” możemy mieć pew-
ność, że została wytworzona 

w Polsce na bazie krajowych 
surowców.
Kampania marki jest częścią 

opracowanej przez Ministerstwo Rol-
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nictwa i Rozwoju 
Wsi „Strategii Pro-
mocji Żywności”, 
która zakłada pro-
mowanie polskiej 
żywności pod wspólną marką „Polska smakuje”. Ma to na celu podkreślenie, 
że żywność wytwarzana w ramach systemów jakości żywności i posiadająca 
stosowne, uznawane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi certyfikaty, 
spełnia najwyższe parametry jakościowe, sanitarne, a także smakowe. Dzię-
ki temu konsumenci mogą dowiedzieć się jakie produkty spełniają najwyższe 
standardy jakości i gdzie można je kupić. Producentami oferującymi swoje 
produkty są rolnicy oraz koła gospodyń wiejskich prowadzący: sprzedaż bez-
pośrednią, rolniczy handel detaliczny, dostawy bezpośrednie, MOL – sprzedaż 
marginalną, ograniczoną i lokalną, producenci, którzy mają w swojej ofercie 
przynajmniej jeden produkt: posiadający aktualny certyfikat System Quality 
Meat Program (QMP), System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), 
System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System), Jakość Tradycja, 
Integrowana Produkcja; opatrzony unijnym logo rolnictwa ekologicznego, co 
oznacza zgodność tego wyrobu z wymogami rozporządzenia UE w sprawie 
rolnictwa ekologicznego, zarejestrowany w rejestrze: Chroniona Nazwa Po-
chodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwa-
rantowana Tradycyjna Specjalność (GTS), oznaczony znakiem jakości Poznaj 
Dobrą Żywność (PDŻ), opatrzony znakiem graficznym zawierającym informa-
cję „Produkt polski”, wpisany na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mający oznaczenie słowne „produkt 
górski”, opatrzony logo: Dziedzictwo Kulinarne danego województwa np. Ma-
łopolska.
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„Paczka od Rolnika” to projekt realizowany wyłącznie przez rolni-
ków, zrzeszający rolników, którzy realizują sprzedaż swoich własnych produktów 
pod marką „Odrolnika” i w formie tzw. „Paczki od rolnika”. Rolnicy prowadzą 
sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep internetowy. Sklep prowadzony jest przez 
GO Partners sp. z o.o. będącą przedsiębiorstwem społecznym. Stowarzyszenie 
GRUPA ODROLNIKA pełni funkcję koordynatora, zajmując się równocześnie 
rozwojem projektu i promocją idei sprzedaży bezpośredniej. Dzięki „Paczce 
od Rolnika” rolnicy uzyskują lepszą cenę za swoje produkty, natomiast konsu-
menci mają dostęp do świeżej, wysokiej jakości żywności. Sklep znajduje się 
pod nadzorem jednostki certyfikującej COBICO sp. o.o., to jedna z pierwszych 
inicjatyw w Polsce promujących lokalną sprzedaż zdrowej żywności. Rolnicy  
z większej części powiatu tarnowskiego sprzedają tak swoje certyfikowane pro-
dukty od 2010 roku i zachęcają do tego innych. Część z nich prowadzi również 
gospodarstwa agroturystyczne. Paczki z produktami na konkretne zamówienia- 
rolnicy sami dostarczają konsumentom z pominięciem pośredników. Produkty 
mają udokumentowane pochodzenie.

www.pixabay.com.pl
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Spółdzielnia socjalna

Jednym z przykładów two-
rzenia kanałów dystrybucji 
w ramach (KŁŻ) jest Spół-
dzielnia Socjalna powstała 
z inicjatywy podmiotów 
prawnych działających 
na terenie gmin są to: 
np. stowarzysze-
nia czy Lokalne 
Grupy Dzia-
łania. Spół-
dzielnia jest 
p r z e d s i ę -
biorstwem społecznym prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu  
o osobistą pracę jej członków (w części rolników), których produkty pierwotne 
są przetwarzane. Funkcjonująca forma spółdzielni pozwala producentom na 
sprzedaż swoich produktów po najwyższej cenie z pominięciem pośrednika. 
Poprzez alternatywne rozwiązania spółdzielnia daje możliwość stworzenia do-
datkowych miejsc pracy dla właścicieli gospodarstw rolnych o małym areale, 
co przyczynia się do wzrostu wartości dodanej gospodarstw rolnych oraz roz-
woju obszarów wiejskich.

Spółdzielnia powstaje dzięki ludziom pełnym pasji, posiadającym duże 
umiejętności, a także doświadczenie oraz ogromny potencjał w zakresie ofe-
rowanych usług. 
Wspólna praca daje 
im możliwość reali-
zowania swoich pa-
sji, ale także sprzyja 
aktywizacji zawo-
dowej i społecznej.
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Spółdzielnia daje możliwość: 
 → zatrudnienia osób bezrobotnych w tym rolników/rolniczek,

 → zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

 → możliwość dokształcania w produkcji spożywczej,

 → pracy na profesjonalnym sprzęcie,

 → udziału w targach oraz imprezach okolicznościowych.

Przedmiotem działalności są usługi przetwórcze oraz inne. W ramach ofer-
ty spółdzielnia prowadzi działalność na małą skalę produkcji oraz tradycyjne 
receptury i procesy tworzenia produktu lokalnego. 

Rolniczy Handel Detaliczny

Zgodnie z ostatnimi zmianami w przepisach, gospodarstwa rolne mogą pro-
wadzić produkcję i handel w ramach Rodzinnego Handlu Detalicznego (RHD). 

Gospodarstwa rodzinne mogą rozpocząć taką działalność po uprzedniej re-
jestracji (bez obowiązkowego zatwierdzenia) u powiatowego lekarza wetery-
narii (produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność zawierająca jednocze-
śnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia 

www.pixabay.com.pl
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zwierzęcego, tj. żywność złożona). Odpowiedni wniosek należy złożyć na 30 
dni przed datą planowego rozpoczęcia działalności, do właściwego ze względu 
na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności, powiatowego leka-
rza weterynarii w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego lub Inspek-
cji sanitarnej w przypadku produktów pochodzenia roślinnego. Aby prowadzić 
taką działalność należy spełnić następujące warunki:

Podstawowe wymagania dla rolniczego handlu detalicznego z zakresu bez-
pieczeństwa żywności są następujące:

 ● Produkcja i zbywanie żywności nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpie-
czeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne.

 ● Należy przestrzegać wymagań określonych w: 

 → rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 
28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności;

 → rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz  
w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia;

 → ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i ży-
wienia; 

 → ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzę-
cego.

 ● Należy przestrzegać obowiązku dokumentowania ilości zbywanej żyw-
ności.

 ● Istnieje nakaz oznakowania miejsca sprzedaży.

 ● Obowiązuje zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopyt-
nych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez 
powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju w celu produkcji mięsa na 
użytek własny).

 ● Nie ma konieczności sporządzania projektu technologicznego przez pod-
mioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu 
detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną. 
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Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego musi 
spełniać wymagania w zakresie oznakowania, stosownie do przepisów okre-
ślonych w:

 → rozporządze-
niu Parlamentu 
Europejskiego 
i Rady (UE) 
nr 1169/2011 
z dnia 25 paź-
dziernika 2011 r. 
w sprawie prze-
kazywania kon-
sumentom infor-
macji na temat 
żywności, zmia-
ny rozporzą-
dzeń Parlamentu 
Europejskiego 
i Rady (WE) 
nr 1924/2006 
i (WE) nr 
1925/2006 oraz 
uchylenia dy-
rektywy Komisji 
87 /250 /EWG, 
dyrektywy Rady 

90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE 
i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004;

 → rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 
2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spo-
żywczych;

 → rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nie-
których grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identy-
fikacyjnym partii produkcyjnej.

www.pixabay.com.pl
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