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Wstęp 
Niniejszy podręcznik powstał w wyniku realizacji projektu „Szkolenie konsultantów obszarów wiejskich 
w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności w rolnictwie” (sfinansowanego przez Komisję 
Europejską w ramach programu Erasmus +, KA2 2019-1-CZ01-KA202-061270). Celem projektu jest 
zapewnienie lepszego zrozumienia funkcjonującego ekosystemu KŁDŻ – krótkich łańcuchów dostaw 
żywności (ang. short food supply chain – SFSC) w krajach partnerskich UE (Czechy, Francja, Węgry, 
Polska, Rumunia) na poziomie krajowym i europejskim. Badania wykazują, że mali producenci mają 
trudności w uzyskaniu samodzielnego dostępu do rynku, dlatego muszą w tym celu ze sobą 
współpracować. W ramach tej współpracy można wyznaczyć osobę, która przyjmie obowiązki 
pośrednika i podejmie się działań na rzecz producentów. Dzięki zrozumieniu rynku i procesów 
rolniczych osoba ta będzie mogła zająć się organizacją łańcucha dostaw, w ten sposób pomagając 
rolnikom w uzyskaniu dostępu do rynku. W pierwszej części projektu eksperci uzgodnili, że konieczne 
jest uruchomienie specjalistycznego szkolenia dla organizatorów i doradców z zakresu KŁDŻ oraz 
opracowanie specjalnych warunków kwalifikacji do pełnienia tych funkcji. W praktyce wspomniane 
kierunki rozwoju i wsparcia nadal jednak nie są realizowane. 

Dlatego też organizacje partnerskie zobowiązały się do zbadania możliwości stworzenia zawodu tzw. 
konsultanta obszarów wiejskich, który mógłby wypełnić te luki w łańcuchach wartości, a także do 
opracowania niezbędnych materiałów edukacyjnych i narzędzi szkoleniowych w celu przygotowania 
osób, które zamierzają wykonywać ten nowy zawód w swojej karierze. 

Niniejszy podręcznik powstał w oparciu o badania i sondaże przeprowadzone we wszystkich krajach 
partnerskich wśród grup docelowych i podmiotów zainteresowanych KŁDŻ. W trakcie pracy nad 
podręcznikiem przeanalizowano kompetencje niezbędne do odbycia szkolenia i prowadzenia 
działalności w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, dzięki którym można jasno określić, kto może 
pełnić rolę konsultanta obszarów wiejskich w krótkim łańcuchu dostaw żywności w zależności od 
specjalizacji danego kraju. Na podstawie tych kompetencji zdefiniowano główne tematy i określono, że 
konsultanci powinni rozumieć kwestie związane z: głównymi siłami napędowymi współpracy rolników 
i jej tłem historycznym, procesami psychologicznymi, zarządzaniem konfliktami, ryzykiem związanym 
z bezpieczeństwem żywności, potrzebami konsumentów, logiką i zmianami rynkowymi, łańcuchami 
żywności oraz ich uczestnikami i rolami, a także przepisami prawa i systemami wsparcia. Ponieważ 
konsultanci obszarów wiejskich będą działać jak anioły biznesu lokalnego szczebla, powinni wiedzieć, 
w jaki sposób być najlepszym partnerem dla rolników i innych uczestników KŁDŻ (takich jak 
spółdzielnie, konsumenci, gminy, lokalni rzemieślnicy, lokalne sklepy, dostawcy itp.). Dzięki temu będą 
mogli oni zarządzać inicjatywami KŁDŻ, tak aby stały się one bardziej zrównoważone (w sensie 
społecznym, ekonomicznym i środowiskowym). Gdy na obszarach pojawią się nowe kompetencje, 
rolnicy będą mogli rozwijać swoją działalność dzięki silnemu wsparciu w dziedzinach takich jak: proces 
produkcji żywności, rozwój rynkowy, identyfikowalność, etykietowanie i rozwój turystyki wiejskiej. 

Katalog umiejętności i niezbędnej wiedzy, o którym mowa w niniejszym podręczniku, został 
opracowany na podstawie wyników wyszukiwania informacji i kwestionariuszy katalogu kompetencji 
przeprowadzonych wśród uczestników KŁDŻ. Wszystkie rozdziały zostały dostosowane do tematyki 
KŁDŻ i obejmują wiele zagadnień, takich jak podejście marketingowe, myślenie biznesowe, podstawy 
przywództwa, umiejętności negocjacyjne, podejmowanie decyzji, zarządzanie ryzykiem oraz aktualny 
kontekst sytuacji KŁDŻ na rynku – dominacja międzynarodowych korporacji, presja niskich cen, 
rosnące zainteresowanie konsumentów pochodzeniem i jakością żywności, rosnące preferencje dla 
produktów lokalnych, tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności itp.  



Szkolenie rolników w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności w rolnictwie 

Wszystkie rozdziały mają ujednoliconą strukturę, zaczynają się od głównych celów, celów 
dydaktycznych, słów kluczowych, a następnie przechodzą do głównej części zawierającej przejrzyste 
rysunki. Tam, gdzie jest to konieczne, rozdziały będą zawierały specyficzne dla danego kraju informacje 
dostarczone przez partnera z tego kraju.  
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Konsultant obszarów wiejskich 
W żadnym z krajów partnerskich nie ma prawnej definicji „koordynatora KŁDŻ”/„konsultanta KŁDŻ”; to 
stanowisko/zawód nie istnieje jako takie w krajach partnerskich projektu. Należy jednak wspomnieć, że 
organizatorzy targowisk, działacze organizacji obywatelskich, koordynatorzy lokalnych grup działania 
LEADER oraz doradcy programów rozwoju obszarów wiejskich pracują nad rozwojem KŁDŻ w każdym 
z krajów UE i w mniejszym lub większym stopniu wykonują działania podobne do tych, które zostały 
przewidziane dla konsultanta obszarów wiejskich. Na podstawie informacji zebranych 
i przedstawionych w poprzednich etapach projektu (w tym przykładów najlepszych praktyk z każdego 
kraju) można określić, na czym mogłaby polegać przyszła praca „konsultanta obszarów wiejskich”: 

• kierowanie lokalnym planem strategicznym w zakresie żywności oraz jego programem 
operacyjnym, wdrażanie opracowań strategicznych i przedoperacyjnych, 

• proponowanie i wdrażanie zrównoważonego zarządzania, przygotowywanie, usprawnianie 
działania i koordynowanie organów monitorujących, 

• udział w budowie sieci udziałowców (europejskich, krajowych i lokalnych), organizowanie 
i usprawnianie działań mających na celu podnoszenie świadomości i mobilizowanie 
zainteresowanych stron związanych z sektorem spożywczym i konsumenckim, 

• przygotowywanie wszelkich dokumentów: projektów obrad, umów partnerskich, raportów 
technicznych, sprawozdań; przeprowadzanie monitoringu administracyjnego i budżetowego, 

• organizowanie dni informacyjnych, imprez towarzyskich, konferencji, spotkań, wyjazdów 
studyjnych i innych wydarzeń zawodowych, 

• organizowanie targowiska rolnego i mapowanie innych możliwości sprzedaży (rynki 
internetowe, programy „otwartych gospodarstw”, imprezy turystyczne, sprzedaż pudełkowa, 
sprzedaż bezpośrednia, sprzedaż odbiorcom hurtowym itp.), 

• tworzenie sieci kontaktów: organizowanie festiwali i innych otwartych imprez, 
• oferowanie doradztwa prawnego dla rolników, 
• pomoc w praktykach sprzedażowych i budowaniu marki, 
• zarządzanie PR i komunikacją: redagowanie publikacji, stron internetowych, baz danych, 

artykułów, 
• organizowanie szkoleń, wykładów, seminariów, wymiany informacji, 
• świadczenie usług administracyjnych (księgowość, pomoc w otrzymywaniu kredytów 

i subwencji), 
• pomoc w zakresie rozwiązań informatycznych i innych rozwiązań technologicznych, 
• monitorowanie i raportowanie korzyści oferowanych przez KŁDŻ, 
• zarządzanie przedsiębiorstwem, pisanie ofert i kontrola projektów, 
• opracowywanie i rozpowszechnianie skutecznych i sprawdzonych pod względem prawnym 

modeli zarządzania i logistyki. 

Wnioskiem z niniejszych badań może być stwierdzenie, że jednym z rozwiązań jest utworzenie zawodu 
swoistego anioła biznesu obszarów wiejskich, czyli konsultanta lub koordynatora obszarów wiejskich, 
który może wypełnić luki w łańcuchach wartości. Te odpowiednio przeszkolone osoby będą potrafiły: 

• ułatwiać drobnym rolnikom dostęp do rynku poprzez ich zrzeszanie, 
• promować dialog między rolnikami i konsumentami – być może nie ma tu konfliktów, 
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• szukać specjalistycznego wsparcia, 
• analizować zmiany rynkowe,  
• identyfikować potrzeby danego terytorium w celu opracowania najbardziej zrównoważonego 

krótkiego łańcucha dostaw żywności. 

W badaniu opisano szerokie spektrum obszarów wiedzy i kompetencji istotnych dla aspektu zasobów 
ludzkich w KŁDŻ: 

• Wiedza dotycząca ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (zrównoważony 
rozwój środowiska, zrównoważony rozwój społeczny, metody i możliwości rozwoju 
lokalnego, zagadnienia związane z rozwojem społeczności, tworzenie miejsc pracy, 
różnicowanie lokalnych możliwości uzyskiwania dochodów na obszarach wiejskich, ekologia 
człowieka, produkcja żywności na małą skalę, znacząca wiedza w zakresie KŁDŻ, produkcja 
ekologiczna, ekologiczne aspekty transportu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, 
przetwarzanie żywności, higiena i zdrowie, agroturystyka), 

• Bardzo dobra ZNAJOMOŚĆ TRZECH SEKTORÓW: publicznego, prywatnego i społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym dobre zrozumienie ich oczekiwań i potencjalnego wkładu 
w partnerstwo, a także potencjalnych konfliktów interesów i sposobów radzenia sobie z nimi, 
zrozumienie potencjału i dynamiki grup obywatelskich, 

• Wiedza i kompetencje w zakresie PLANOWANIA BIZNESOWEGO (myślenie strategiczne, 
umiejętność planowania, identyfikowanie zasobów, zarządzanie zasobami, zarządzanie 
finansami, rekrutacja, monitorowanie wyników, nadzór wspierający, pisanie ofert), 

• Wiedza i kompetencje w zakresie SPRZEDAŻY, MARKETINGU i UŻYWANIA ZNAKU 
TOWAROWEGO (kanały sprzedaży, docieranie do potencjalnych konsumentów, logistyka, 
budowanie marki, wykorzystanie mediów społecznościowych, nowe trendy w dietetyce 
i turystyce, czynniki symboliczne, materialne, kulturowe i etyczne w konsumpcji żywności 
i innych dóbr), 

• UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, w tym ewaluacja i zarządzanie zasobami, 
potrzebne zarówno do identyfikacji projektów o wysokim potencjale realizacji celów 
strategicznych, jak i do prowadzenia własnych działań przez konsultanta (np. spotkań 
społeczności lokalnej), które powinny być zarządzane w sposób profesjonalny, 

• Szeroki zakres KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH i UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH, w tym umiejętności 
„konsultanta”, motywowanie, angażowanie i mobilizowanie potencjalnych partnerów, 
zdolność do docierania i angażowania również grup osób znajdujących się w najtrudniejszym 
położeniu, umiejętności edukacyjne, zdolność do inspirowania i zarządzania aktywnymi 
procesami uczenia się, umiejętności „integratora”, budowanie więzi i komunikacji 
w społeczności, rozwiązywanie konfliktów, tworzenie sieci kontaktów, komunikacja, praca 
zespołowa, negocjowanie, 

• ZNAJOMOŚĆ PRAWODAWSTWA (ramy prawne dla KŁDŻ, stosowanie wymogów prawnych, 
weryfikacja zezwoleń, weryfikacja warunków w gospodarstwie, stosowanie przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa żywności), 

• Znajomość TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I INNYCH (tworzenie stron internetowych, 
znajomość rozwiązań IT w zakresie marketingu, sprzedaży, kształcenia i rozwoju, znajomość 
rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji i przetwarzania żywności), 

• PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI związane z takimi czynnościami jak organizacja spotkań, 
moderowanie warsztatów/dyskusji, zapewnienie udziału społeczeństwa, podstawowa wiedza 
z zakresu rolnictwa itp., 

• Oczywistym jest, że jedna osoba nie może posiadać wszystkich kompetencji, niemniej jednak 
wymienione zostały wszystkie potrzeby w obszarze KŁDŻ. Przeszkoleni konsultanci wiejscy 
muszą określić te kompetencje, które są niezbędne do kształtowania współpracy pomiędzy 
lokalnymi rolnikami i konsumentami oraz wspierać wszystkie etapy istniejących łańcuchów 
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dostaw. Następnie będą mogli zaprosić do współpracy innych ekspertów posiadających 
wiedzę z dziedziny produkcji, sprzedaży, przetwarzania, logistyki, komunikacji i organizacji.  
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Innowacyjne krótkie łańcuchy dostaw żywności 
CELE ROZDZIAŁU/STRESZCZENIE 

Na podstawie najlepszych praktyk i studiów przypadków w niniejszym rozdziale opisano krótki łańcuch 
dostaw żywności w celu lepszego zrozumienia innowacyjnych krótkich łańcuchów wartości, które są 
obecne we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Poniższy rozdział ma również na celu 
przedstawienie różnic pomiędzy tradycyjną sprzedażą bezpośrednią a nowymi alternatywnymi 
łańcuchami żywności. Wreszcie, zawiera on praktyczne wskazówki dotyczące zakładania i rozwijania 
grup rolników oraz opisuje główne etapy organizowania targowisk rolnych.  

SŁOWA KLUCZOWE  

krótki łańcuch dostaw żywności, alternatywne systemy żywnościowe, sprzedaż bezpośrednia, 
współpraca, innowacyjne dobre praktyki, konsultant  

CELE DYDAKTYCZNE 

Główne cele niniejszego rozdziału to zrozumienie różnych definicji krótkich i alternatywnych 
łańcuchów dostaw żywności oraz wskazanie różnych rodzajów krótkich łańcuchów. Rozdział ten 
opisuje główne etapy tworzenia grup KŁDŻ, które będą stanowić łatwy w użyciu przewodnik dla 
konsultantów. Kilka wskazówek i praktycznych porad pomoże lepiej zrozumieć proces organizacji 
targowiska i da szerszy obraz roli konsultantów wiejskich.   

WSTĘP 

Długie łańcuchy dostaw żywności wiążą się z kilkoma kwestiami, takimi jak zrównoważony charakter 
europejskiego rolnictwa na małą skalę, szkody dla środowiska spowodowane długimi kanałami 
dystrybucji, przejrzystość i utrata zaufania do przemysłowego przetwórstwa żywności. Dlatego też 
rolnicy, eksperci ds. rozwoju obszarów wiejskich, a w niektórych przypadkach konsumenci 
i społeczności lokalne poszukują nowych, innowacyjnych sposobów przeniesienia łańcucha żywności. 
Rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności i zaangażowanie drobnych producentów rolnych 
w alternatywne systemy żywnościowe może być skuteczną odpowiedzią na wyżej przedstawione 
wyzwania (Kneafsey et al. 2013, Ilbery et al., 2004, Benedek et al., 2018).  

DEFINICJE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI I ICH GŁÓWNE RODZAJE  

Globalizacja handlu detalicznego, a tym samym handlu detalicznego żywnością, była długim 
i organicznie zintegrowanym procesem, który rozpoczął się w rozwiniętych krajach zachodnich już 
w latach sześćdziesiątych. Drobni producenci musieli stawić czoła wyzwaniom, jakie stawiała 
globalizacja, aby móc dołączyć do nowoczesnych łańcuchów dostaw, przez co stracili dużą część 
swojego rynku. Proces ten znalazł odzwierciedlenie w krajach Europy Środkowej na początku lat 
dziewięćdziesiątych. Drobni rolnicy w tym regionie nadal cierpią z powodu niestabilności rynków 
i wrażliwości długich łańcuchów dostaw. W obecnych czasach to tradycyjne kanały przeżywają swój 
renesans – coraz więcej osób poznaje korzyści płynące z tego sposobu konsumpcji. Obsługa krótkiego 
łańcucha dostaw jest jednak skomplikowana, dlatego coraz bardziej docenia się znaczenie 
konsultantów w tym obszarze.  

Odnosząc się do aktualnej sytuacji, należy również wspomnieć, że globalna pandemia SARS-COV-2 
wywarła nieodwracalny wpływ na łańcuchy żywności, a coraz większą uwagę zaczęto zwracać na 
lokalne systemy żywnościowe. W 2020 roku dzięki waloryzacji lokalnych towarów doszło do rozwoju 
łańcuchów dostaw żywności wytworzonej przez lokalną społeczność. Z uwagi na to, że rolnicy muszą 
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kontynuować produkcję, istotną rolę odgrywają konsultanci, którzy mają za zadanie ułatwić 
konsumentom dostęp do lokalnej żywności. 

 

 

DEFINICJA 

W dalszej części omówimy najistotniejsze definicje związane z krótkimi łańcuchami dostaw żywności. 
Są to: lokalny system żywnościowy, alternatywne łańcuchy żywnościowe, krótkie łańcuchy dostaw 
żywności oraz sprzedaż bezpośrednia. Przedstawione zostaną również najczęstsze kategoryzacje KŁDŻ 
w celu zidentyfikowania różnic pomiędzy sprzedażą bezpośrednią, niezależną a KŁDŻ opartymi na 
współpracy.  

L O K A L N E  S Y S T E M Y  Ż Y W N O Ś C I O W E

• Sektor ro lno-spożywczy

• Z lokal izowane w regionalnej  przest rzeni  geograf icznej

• Koordynowane przez samorządy terytor ia lne

• Korzyśc i :  wzmocnienie społecznej ,  kul turowej ,  

ekologicznej  i  gospodarczej  różnorodnośc i  i  żywotnośc i  

regionu;  efekt  mnożnikowy dla lokalnej  gospodark i  ze 

względu na potenc jał  wzmożonej  turystyk i  wiejsk ie j

K R Ó T K I E  Ł A Ń C U C H Y  D O S T A W  Ż Y W N O Ś C I  ( K Ł D Ż )
Obejmują ograniczoną l iczbę podmiotów gospodarczych 
zaangażowanych we współpracę,  s tymulują lokalny rozwój  
gospodarczy oraz charakteryzują s ię śc is łymi związkami 
geograf icznymi i  społecznymi między producentami,  podmiotami 
zajmującymi s ię przetwórstwem a konsumentami.

A L T E R N A T Y W N E  Ł A Ń C U C H Y  Ż Y W N O Ś C I O W E

Odnawia ją współpracę między producentami,  konsumentami  
i  innymi podmiotami , k tóre za jmują s ię  dostarczaniem żywnośc i ,  
a nawet  t radycyjnymi i  a l ternatywnymi znormal izowanymi  
metodami przemysłowymi .

DEFINICJE 
ZWIĄZANE 
Z KŁDŻ

 

Rysunek 1 Podsumowanie definicji związanych z krótkimi łańcuchami dostaw żywności. Źródło: Rastion (2015), Murdoch et 
al. (2000) i Kneafsay et al. (2015), opracowanie własne. 
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ROLNIK

ROLNIK

TARGOWISKO, SKLEP 
ROLNICZY ITP.  

KONSUMENT

KONSUMENTSKLEPYDYSTRYBUTOR

 

Rysunek 2 Definicje sprzedaży bezpośredniej i krótkich łańcuchów dostaw żywności bez udziału (1) oraz z udziałem (2) 
jednego pośrednika. Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

Rysunek 3 Systemowe podejście do lokalnego systemu żywnościowego. Źródło: opracowanie własne. 

Definicja krótkiego łańcucha dostaw żywności (odtąd KŁDŻ) wyjaśnia system powiązań między 
rolnikami a konsumentami w węższym znaczeniu, jednak między państwami członkowskimi można 
zauważyć poważne różnice. Podsumowując, do celów krótkich łańcuchów żywności należą:  

• Zmniejszenie dystansu, zarówno fizycznego, jak i osobistego, między drobnymi rolnikami 
a konsumentami, 

• Stabilizacja przychodu producentów rolnych, 
• Dostarczenie konsumentowi zdrowej i lokalnie wyprodukowanej żywności, 
• Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, 
• Tworzenie polityki dostaw żywności w oparciu o realne środki, 
• Walka z postępującym zmniejszaniem się powierzchni gruntów rolnych. 

LOKALNY SYSTEM ŻYWNOSCIOWY

Produkcja

Gospodarka 
odpadami Restauracje

Gastronomia

Przetwórstwo

REGION

Gminy 

Sklepy
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Ponadto lokalna gospodarka może zyskać dzięki zwiększeniu liczby miejsc pracy na danym obszarze ze 
względu na popyt konsumentów na uprawy wymagające dużych nakładów pracy. 

Trudno jest znaleźć idealną definicję KŁDŻ, ale główne jego cechy są takie same z każdej perspektywy. 
Literatura przedmiotu w większości używanych pojęć zwraca przede wszystkim uwagę na bliskość 
(ekonomiczną, społeczną, środowiskową, przestrzenną).  

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005), „krótki 
łańcuch dostaw” oznacza łańcuch dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów 
gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz 
charakteryzujący się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, 
podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami. Ważne jest, aby zauważyć, że 
Rozporządzenie to uznaje znaczenie relacji społecznych pomiędzy wszystkimi osobami 
zaangażowanymi w łańcuch żywnościowy i jest to również bardzo ważne dla zrozumienia sposobu 
działania KŁDŻ opartych na współpracy. Rozporządzenie delegowane Komisji stanowi, że wsparcie na 
rzecz tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw obejmuje wyłącznie łańcuchy dostaw z udziałem 
nie więcej niż jednego pośrednika między rolnikiem a konsumentem (Art. 11) (Kneafsay et al., 2015). 
Do definicji tej musiał dostosować się każdy kraj udzielający wsparcia dla krótkich łańcuchów dostaw 
żywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Choć należy podkreślić, 
że więcej organów stosuje ją jako ogólnie przyjętą definicję.  

RÓŻNE SPOSOBY SPRZEDAŻY W KRÓTKICH ŁAŃCUCHACH ŻYWNOŚCIOWYCH 

Od targowisk po systemy pudełkowe lub rolnictwo wspierane przez społeczność – istnieje wiele 
różnych form krótkich łańcuchów dostaw żywności i lokalnych systemów żywnościowych. Typologia 
może być tak szeroka, jak sama definicja. W praktyce stosowane są dwie główne kategoryzacje: 
pierwsza z nich zakłada, że w KŁDŻ nie ma żadnych pośredników między producentami 
a konsumentami albo jest tylko jeden lub kilku, natomiast druga postrzega KŁDŻ z punktu widzenia 
kategorii sprzedaży.  

A. Liczba pośredników 

Zgodnie z tym podejściem możemy wyróżnić sprzedaż bezpośrednią i krótkie łańcuchy, w których 
konsument i producent kontaktują się bezpośrednio oraz drugi rodzaj łańcuchów, w którym występuje 
jeden (lub jak najmniej) pośrednik. Z punktu widzenia tej kategoryzacji bardzo ważne jest, czy 
producent prowadzi sprzedaż indywidualnie czy grupowo, ponieważ różnorodne działania wymagają 
odmiennych kompetencji i czynników, które mają wpływ na inwestycje i motywację (Tabela 1). 
W przypadku skali indywidualnej nadal można mówić o krótkich łańcuchach dostaw żywności jeśli 
rolnicy współpracują z innymi rolnikami lub zainteresowanymi stronami w celu wspólnej produkcji, 
przetwarzania, transportu lub sprzedaży. Definicje te nie są jednak objęte ramami regulacyjnymi. 
Podstawą jest zawsze miejsce, w którym powstaje wartość dodana i sposób, w jaki rolnicy 
i konsumenci mogą znaleźć się w sytuacji korzystnej dla obu stron.  

Sprzedaż 
bezpośre-
dnia 

Metody 
sprzedaży 
indywidualnej 

Sprzedaż w gospodarstwach (sklepy rolnicze) 
Sprzedaż na lokalnych targowiskach 
Sprzedaż przydrożna 
Sklep mobilny (van) 
Usługa dostawy do domu 
Sprzedaż stałej grupie regularnych klientów 
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Internet 
Samozbiory 
Automaty sprzedające 

Sprzedaż 
zbiorowa 

(Wspólny) sklep prowadzony przez spółdzielnie lub stowarzyszenie 
non-profit 
Realizowana przez stowarzyszenie wspólna produkcja, przetwarzanie 
i/lub marketing oraz/lub wspólna sprzedaż 
Rolnictwo wspierane społecznie (RWS) 
Sklepy spółdzielcze 

Metody 
sprzedaży 
krótkoter-
minowej 

Sprzedaż 
sprzedawcom 
detalicznym  
w regionie 

System dostaw do domu przez pośrednika 
Sprzedawcy detaliczni żywności 
Regionalny łańcuch biznesowy 
Sklepy rolnicze 
Ekologiczny dom towarowy 
Sprzedaż detaliczna zdrowej żywności 
Sklepy oferujące specjały gastronomiczne 
Obniżki 
Sklepy spółdzielcze 

Sprzedaż 
lokalnym 
kuchniom 

Restauracje 
Stołówki szkolne 
Stołówki pracownicze 

Tabela 1: Kategoryzacja alternatywnych systemów dostaw żywności. Źródło: Raport Restructured by Altafoods (2012). 

 

B. Kwestie logistyczne  

Klasyfikacja według aspektu logistycznego wskazuje, którzy uczestnicy powinni przemieszczać się 
w celu realizacji sprzedaży. Jest to ważne dla celów określenia potrzeb marketingowych i logistycznych. 
Ponadto, zgodnie z uproszczonymi przepisami dotyczącymi KŁDŻ, mającymi zastosowanie do drobnych 
producentów, na różnych obszarach geograficznych stosowane mogą być przez drobnych 
producentów różne formy marketingu. Na przykład marketing typu „od drzwi do drzwi” i tymczasowe 
zmiany miejsca pobytu należą do najbardziej restrykcyjnych form, podczas gdy sprzedaż i dostawa 
towarów na targowisko to sposoby najmniej ograniczające producenta. Oznacza to, że wdrożone na 
szczeblu krajowym przepisy dotyczące higieny żywności (Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych) w niektórych przypadkach 
nie zezwalają na transport lokalnej żywności na odległość większą niż 40-50 kilometrów. Z tego punktu 
widzenia ważne są odległość i logistyka, a więc to, kto będzie się przemieszczał w łańcuchach – 
konsumenci czy producenci.  
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1 rodzaj SFSC: Dla 
pośredników 

a. Tradycyjny:
Directly marketed 

processor

b. Nowoczesny:
Gastronomia, posiłki 
stołówkowe, handel 

detaliczny

4 rodzaj SFSC: 
Punkty sprzedaży

a. Tradycyjny: 
Targowisko, rynek, 

tymczasowa 
lokalizacja

b. Nowoczesny :
Targi producentów, 

festiwal, sklep 
rolniczy, automat 

sprzedający

2 rodzaj SFSC:
Dostawa

a. Tradycyjny:
Sprzedaż „od drzwi 

do drzwi”

Mobilne sklepy

b. Nowoczesny: 
Dostawa zamówien 
internetowych do 

domu

Systemy pudełkowe 
i wspólnoty 
koszykowe

3 rodzaj SFSC: 
Otwarte 

gospodarstwo

a. Tradycyjny: Sklep 
na podwórzu 

gospodarstwa, 
samozbiory, 

gastronomia wiejska

b. Nowoczesny:
Rolnictwo 
wspierane 
społecznie

Producent i grupa producentów

Konsumenci i grupa konsumentów
 

Rysunek 4 Rodzaje sprzedaży w KŁDŻ i ramy KŁDŻ. Źródło: Węgierski program rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 Juhász 
(2014) w oparciu o Nihousa (2008), Kneafsey et al. (2013) i Juhász et al., (2012). 

Określenie produktów sprzedawanych zazwyczaj w krótkich łańcuchach dostaw jest ściśle związane 
z definicją KŁDŻ. Wyróżniamy trzy rodzaje produktów, które określają możliwe do zastosowania krótkie 
łańcuchy, np. produkty niszowe mogą być sprzedawane na targowiskach turystycznych lub miejskich 
(Juhász, 2014).  

Produkty pochodzące z samowystarczalnego KŁDŻ: nieprzetworzone produkty wytwarzane przede 
wszystkim przez przedsiębiorstwa społeczne i samowystarczalne gospodarstwa rolne. Produkty te 
wykorzystywane są głównie w usługach gastronomicznych dla jednostek samorządu terytorialnego 
dążących do samowystarczalności. 

Produkty pochodzące z KŁDŻ działających na rzecz rozwoju gospodarczego: produkty pochodzące 
z rzetelnych gospodarstw rolnych, które spożywa się w ramach zwykłej konsumpcji żywności 
w gospodarstwach domowych: 

• produkty nieprzetworzone: produkty podstawowe pochodzenia roślinnego, świeże mięso 
(większy popyt, częstszy zakup, niższa wartość jednostkowa, silny wpływ sezonowości), 

• produkty przetworzone (mniejszy popyt, rzadsze zakupy, wyższa wartość jednostkowa, słaby 
wpływ sezonowości), 

• Produkty pochodzące z KŁDŻ należącego do rynku niszowego: unikalne produkty o wysokiej 
wartości dodanej. Produkty te mogą być sprzedawane na specjalne okazje jako prezenty. 

 

KONSULTANT 

Jednym z kluczowych czynników sukcesu w tworzeniu i uzyskiwaniu wsparcia dla KŁDŻ funkcjonujących 
w oparciu o współpracę wspólnotową jest obecność koordynatora, który często musi pełnić rolę 
mediatora/konsultanta/organizatora, a nie lidera (Kneafsay et al., 2015). Dla powodzenia KŁDŻ 
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konieczna jest koordynacja relacji pomiędzy jego uczestnikami. Aby móc zaspokoić potrzeby 
konsumentów, ważne jest również planowanie. Osoby wyznaczone do wykonywania tych zadań mogą 
ułatwić drobnym rolnikom dostęp do rynku poprzez tworzenie stowarzyszeń rolników, rozwiązywanie 
konfliktów między rolnikami a konsumentami, poszukiwanie specjalnych form wsparcia, analizowanie 
zmian na rynkach i pomoc w działaniach marketingowych. Działalność ta jest jedną z kluczowych sił 
napędowych spójności społecznej oraz innowacji społecznych, ponieważ reforma współpracy 
lokalnych rolników z konsumentami i obywatelami jest niezbędna dla rozwoju krótkich łańcuchów 
dostaw żywności. Wykwalifikowani konsultanci obszarów wiejskich będą mogli na obszarach swojej 
działalności inicjować innowacyjne działania społeczne, budować nowe sieci kontaktów, 
dywersyfikować lokalną współpracę i tworzyć wartość dodaną poprzez nawiązywanie relacji między 
lokalnymi rolnikami, konsumentami i zainteresowanymi stronami z obszarów wiejskich. Wszystkie te 
osoby staną się przedsiębiorcami społecznymi, ponieważ przyczynią się do odbudowy i ponownej 
identyfikacji lokalnej struktury współpracy na rzecz poprawy jakości życia i zwiększenia atrakcyjności 
obszarów wiejskich. 

W wielu krajach konsultanci odpowiedzialni są za zakładanie i organizowanie grup KŁDŻ. Główne etapy 
zakładania tychże grup są następujące: 

• Sporządzanie inwentaryzacji, 
• Analiza systemu żywnościowego, 
• Dostosowanie do wymogów prawnych, 
• Szkolenia i kształcenie, 
• Planowanie wspólnych działań. 

GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE EUROPEJSKICH KŁDŻ 

Jak zostało to omówione w poprzednich rozdziałach, przyczyną rewolucji wywołanej przez inicjatywy 
związane z krótkimi łańcuchami dostaw żywności, szczególnie w Europie, jest duża liczba etapów na 
drodze od produkcji do konsumpcji i rosnąca odległość między nimi. Opracowanie oparte jest na 18 
studiach przypadków w ramach projektu Smartchain i poprzednich programach finansowanych przez 
UE. 

KŁDŻ cieszą się rosnącym zainteresowaniem ze strony polityków ze względu na korzyści, jakie mogą 
przynieść gospodarce, środowisku i społeczeństwu jako całości (EIP-AGRI, 2015; Kneafsey, 2013; Galli 
i Brunori, 2013). Jednak to, w jakim stopniu KŁDŻ przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju 
pozostaje pod wieloma względami kwestią otwartą. Korzyści środowiskowe wynikające z KŁDŻ, 
dotyczące tzw. żywnościokilometrów, śladu węglowego, stosowania chemikaliów, są wciąż 
przedmiotem rozważań naukowców.  
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Rysunek 5 Główne cechy charakterystyczne europejskich KŁDŻ. Źródło: Euractive (2018) i Augère-Granier (2016), 

opracowanie własne. 

Rysunek 6 Społeczne i gospodarcze korzyści KŁDŻ, Źródło: opracowanie własne. 

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH UŁATWIAJĄCY ORGANIZACJĘ KŁDŻ 

Niniejszy podrozdział dotyczy praktycznego aspektu organizacji KŁDŻ. Jak już wspomniano, 
najważniejszymi osobami w udanej współpracy w ramach KŁDŻ są koordynatorzy, którzy 
w podręczniku określani są jako konsultanci lub organizatorzy. Najpierw przedstawione zostaną 
wskazówki i możliwe do zastosowania rozwiązania dotyczące organizacji targowiska opracowane na 
podstawie przykładów najlepszych praktyk europejskich.  

Główne etapy zakładania grup krótkich łańcuchów dostaw żywności. 

Rola KŁDŻ w dystrybucji żywności różni się 
znacząco na całym kontynencie 

Targowiska zajmują już centralne miejsce w 
łańcuchu dostaw żywności w prawie każdym 
kraju europejskim. 

Główne cechy charakterystyczne europejskich 
KŁDŻ 

Sprzedaż bezpośrednia ma niewielkie 
znaczenie na Malcie, w Austrii i 
Hiszpanii, gdzie ponad 90% sprzedaży 
detalicznej żywności odbywa się w 
dużych sieciach supermarketów. 

Udział gospodarstw prowadzących 
sprzedaż bezpośrednią wynosi prawie 
25% w Grecji, 19% na Słowacji i około 
18% na Węgrzech, w Rumunii i Estonii. 

Prawie 60% Włochów kupowało 
lokalne produkty bezpośrednio od 
rolników co najmniej raz w miesiącu 
w ciągu ostatniego roku w młynach, 
gospodach, winiarniach, 
gospodarstwach rolnych, domach 
wiejskich lub na targowiskach. 

W 2015 r. 15 % rolników sprzedało ponad połowę 
swojej produkcji bezpośrednio konsumentom. 

KŁDŻ zyskały rosnące znaczenie w UE. 

wzmocnienie kapitału społecznego w społecznościach 
lokalnych poprzez tworzenie nowych sieci współpracy 
między rolnikami i konsumentami  
(Mundler i Laughrea, 2016) 

poprzez efekt mnożnikowy 
zwiększenie lokalnego popytu, 
utrzymanie lokalnych miejsc pracy i 
wzmocnienie lokalnej gospodarki 
(Otto i Varner, 2005) 

wzmocnienie tożsamości kulturowej/regionalnej, 
świadomości na temat pochodzenia żywności, 
poczucia zaufania i bezpieczeństwa 
żywnościowego (Galli i Brunori, 2013) 

lokalne zakupy przyczyniają się 
do ochrony małych gospodarstw 
i podtrzymania społeczności 
wiejskich (Gale, 1997) 

zwiększenie wzajemnego zaufania i szacunku 
między producentami i konsumentami 
(Kneafsey, 2013) 

przyczynianie się do rozwoju 
obszarów wiejskich i regeneracji 
gospodarczej 

(Du Puis and Goodman, 2005) 

zwiększenie świadomości żywieniowej 
i postęp edukacji kulinarnej 
konsumentów (Torjusen et al., 2008) 

krótkich łańcuchów dostaw żywności 
Korzyści społeczne Korzyści gospodarcze 

rozwój turystyki poprzez 
budowanie lokalnej marki 
i umożliwienie dokonywania 
zakupów dla przyjemności 
(Pearson et al. 2011) 
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Rysunek 7 Wieloetapowy proces tworzenia grup KŁDŻ. Źródło: opracowanie własne w oparciu o Kujáni, 2018. 

 

Krok 1: Zdefiniuj cele swoje i Twojej społeczności 

Ustal, co motywuje zarówno Ciebie, jak i społeczność na danym obszarze 

Przede wszystkim, przed rozpoczęciem działań zbiorowych na danym terenie należy odpowiedzieć 
sobie na kilka pytań:  

• Dlaczego chcesz zainicjować ten projekt?  
• Co leży w interesie Twojej społeczności?  
• Jakie są Twoje osobiste cele?  

Dzięki odpowiedziom na te pytania dowiesz się, na czym musi koncentrować się Twój plan. Znalezienie 
partnerów do realizacji celów będzie łatwiejsze po trafnym określeniu wspólnych dla Ciebie i dla danej 
społeczności celów. 

• Wspieranie drobnych rolników (których główną działalnością nie jest produkcja), 
• Wzmocnienie wielofunkcyjnych gospodarstw rodzinnych, 
• Zwiększenie uznania dla lokalnych produktów, 
• Pomoc rolnikom i lokalnym podmiotom we współpracy, 
• Zwiększanie zainteresowania i zaspokajanie potrzeb lokalnych konsumentów, 
• Włączenie ośrodków turystycznych, 
• Stymulowanie lokalnego rozwoju gospodarczego, 
• Zbudowanie własnej firmy, 
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• Rozwój rolnictwa miejskiego. 

 

Zidentyfikuj lokalnych interesariuszy 

By dotrzeć do potencjalnych partnerów, niezbędna jest identyfikacja zainteresowanych podmiotów 
lokalnych. Im szerszy jest zakres współpracujących ze sobą podmiotów, tym mocniejszy będzie lokalny 
charakter projektu. Do swojego projektu warto jest zaangażować jak najwięcej entuzjastycznie 
nastawionych podmiotów, ochotników, rolników, producentów żywności i rzemieślników.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8 Rodzaje podmiotów lokalnych. Źródło: opracowanie własne. 

 

Krok 2 Dokonaj analizy systemu żywnościowego 

Analiza lokalnej działalności 

Na tym etapie należy dokonać analizy warunków lokalnych, by wiedzieć za pomocą jakich narzędzi 
można osiągnąć najważniejsze cele. Można stworzyć streszczone studium wykonalności, w którym 
zostaną przedstawione możliwości dla lokalnych podmiotów. W późniejszym czasie można je 
wykorzystać do roszczeń finansowych.  

Na tym etapie należy postawić kolejne pytania: 

Jaka produkcja rolna występuje w okolicy? Czy wytwarzane są jakieś tradycyjne lokalne produkty lub 
produkty o chronionej nazwie? Jakie produkuje się najczęściej warzywa i owoce, jakie hoduje się 
zwierzęta?  
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• Kim są przetwórcy np.: ubojnie, piekarnie? 
• Kim są rolnicy i jak duży jest ich potencjał produkcyjny? 
• Kim są podmioty uczestniczące w krótkich i długich łańcuchach? 
• Gdzie konsumenci wydają pieniądze na żywność? 
• Na jakie bariery natrafiają najczęściej rolnicy podczas sprzedaży? 
• Kim są potencjalni konsumenci w okolicy? 

Przeprowadzając badanie percepcji konsumentów można uzyskać więcej informacji na temat ich 
nawyków zakupowych, oczekiwań względem żywności oraz stosunku do żywności lokalnej. Na tym 
etapie stworzenie propozycji wartości (patrz rozdział „Myślenie biznesowe dla konsultantów obszarów 
wiejskich”) posłuży jako narzędzie do bardziej precyzyjnego planowania działań biznesowych.  

Analizując funkcjonujące już krótkie łańcuchy dostaw żywności można poznać bariery utrudniające 
sprzedaż lokalnej żywności oraz zrozumieć, na czym ona polega. Można również ustalić, które kanały 
można wykorzystać na szczeblu lokalnym. Na końcu tego etapu poznaje się rzeczywiste problemy 
lokalnych podmiotów i opracowuje możliwe rozwiązania. Ponadto można poznać i określić własne 
terytorium, czyli lokalizację naszego projektu. Można dowiedzieć się, czy terytorium to jest 
wystarczająco duże, aby zapewnić swoim konsumentom szeroki asortyment świeżych, lokalnych 
produktów, czy też należy je powiększyć. 

b) Selekcja rolników i produktów (system kontroli) 

Na tym etapie powinno się stworzyć system selekcji i kontroli dla swojej działalności. Należy określić 
kryteria wyboru partnerów. Najlepiej jest dokonać tego razem z rolnikami i innymi zainteresowanymi 
podmiotami. System kryteriów pozwoli na nadzorowanie rolników i utrzymanie wcześniej ustalonego 
poziomu jakości. Kryteriami mogą być podstawowe warunki wejścia do grupy. W wielu KŁDŻ można 
zaobserwować, że konsultanci pomagają rolnikom uzyskać wsparcie krajowe i unijne. Jest to również 
dobre narzędzie do wychwytywania oszustów wśród rolników lub detalistów, co pomaga w uzyskaniu 
zaufania konsumentów i partnerów.  

 



Szkolenie rolników w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności w rolnictwie 

Jak wybierać rolników

rentowność

konkurencyjność

solidarność

C E L E

średnia jakość 

wielkość produkcji

warunki sanitarne 

M I N I M AL N Y 
P O Z I O M

magazynowanie 
i transport

czystość

P R O D U K T Y

produkt podstawowy czy 
żywność przetworzona

te same produkty 
czy inne

żywność czy nie

odległość od 
łańcuchówwizerunek, marketing

pozytywne relacje

innowacyjność
 

Rysunek 9 System kryteriów. Źródło: opracowanie własne. 

 

Na etapie nawiązywania współpracy należy jasno określić swoje oczekiwania wobec rolników 
i zdefiniować kryteria przystąpienia, które zapewnią transparentność grupy. Ważne jest, aby decyzję 
w sprawie kryteriów podjąć wspólnie i zapisać je we wspólnej wewnętrznej umowie/karcie/polityce, 
aby uniknąć późniejszych konfliktów. Kryteria te muszą być regularnie sprawdzane pod kątem 
nieprawidłowości. 

Krok 3: Dostosowanie do wymogów prawnych 

Po podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy i utworzeniu KŁDŻ należy wybrać najbardziej 
odpowiednią formę prawną działalności, która będzie sprzyjała współpracy i realizacji celów. Ponadto 
należy krok po kroku zapoznać się ze wszystkimi stosownymi przepisami. Do zadań konsultanta należy 
zapoznanie rolników i sprzedawców z przepisami dotyczącymi produkcji żywności, etykiet, winiet 
i handlu. W wielu przypadkach zrozumienie złożonych ram regulacyjnych stanowi dla grup największe 
wyzwanie, a czasami również barierę. UE i władze krajowe formułują wytyczne dla drobnych rolników 
i gastronomii, które mogą być pomocne na początku.  

Ramy regulacyjne  

• Odpowiednia forma prawna, 
• System podatkowy: stawki VAT, 
• Prawo handlowe: jakie są rodzaje krótkich łańcuchów? 
• Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, 
• Prawo pracy, 
• Szczegółowe przepisy dotyczące KŁDŻ i sprzedaży bezpośredniej, 
• Etykiety, 
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• Winiety, 
• Promocja. 

Dywersyfikacja 

• Formalne i nieformalne struktury organizacyjne, 
• Jakie istnieją formy prawne? 
• Jaki jest cel współpracy? 
• Podział zasobów i kosztów, zwiększenie siły negocjacyjnej, 
• Jakiego rodzaju działaniami chcą się podzielić? 
• Produkcja, przetwarzanie, opakowania, promocja, dystrybucja, sprzedaż, reklama, 
• Kim są konsumenci? 
• Jakie rodzaje relacji występują pomiędzy stronami? 
• Żywność czy coś innego. 

Krok 4: Przeprowadź rekrutację i mobilizację rolników 

Aby nawiązać kontakt z grupą, należy poświęcić trochę czasu i odwiedzić każdego z rolników osobiście. 
Grupę można utworzyć z rolników lub innych zainteresowanych podmiotów. Spotkania organizuje się 
w miejscach, które spełniają kryteria, głównie w zakresie czystości. 

Chcąc zaangażować rolników, można zorganizować degustacje lub warsztaty, podczas których będą 
oni mogli zaprezentować siebie i swoje produkty konsumentom, szefom kuchni, restauracjom itp.  

 

Zaleca się stworzenie silnej społeczności z rolników, rozmawianie z nimi i słuchanie ich. Trzeba dbać o 
opinię rolników na temat wspólnej pracy i być dobrym liderem, a nie tylko szefem.1 Liczy się każda 
opinia. 

Kilka wskazówek na temat tworzenia zespołu rolników: 

• organizowanie wyjazdów studyjnych pozwala na zapoznanie się z dobrymi praktykami (należy 
przeznaczyć czas na aktywność społeczną), 

• w ramach realizacji działań należy organizować wydarzenia społeczne, warsztaty i szkolenia, 
• można również obchodzić urodziny i rocznice grupy. 

Krok 5: Zarządzaj swoją grupą 

Jeśli zbudowana już została silna wspólnota rolników, nie można pozwolić jej upaść. Utrzymanie status 
quo to ciężka praca, ale warto!  

Codzienne działania podejmowane przez każdego doskonałego konsultanta: 

• Pełnienie funkcji głównej osoby kontaktowej, 
• Nadzorowanie bieżącej działalności targowiska, 
• Pobieranie opłat od użytkowników, 
• Pozyskiwanie odpowiednich zezwoleń i ubezpieczeń, 
• Egzekwowanie zasad i przepisów, 

                                                           
1 Umiejętności przywódcze omówione zostały w rozdziale 9. 
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• Rekrutacja rolników i lokalnych wolontariuszy spośród entuzjastycznie nastawionych 
konsumentów, 

• Kontrolowanie rolników i asortymentu produktów, 
• Wykluczanie oszustów, 
• Rozpatrywanie skarg i rozstrzyganie sporów, 
• Współpraca z zarządami targowisk/KŁDŻ, 
• Nawiązywanie silnych kontaktów społecznych.  

ORGANIZACJA TARGOWISKA ROLNEGO 

Jak wynika z treści poprzednich rozdziałów, krótki łańcuch dostaw żywności przybiera różne formy, 
jednak wszystkie one mają jeden cel – udostępnienie lokalnym mieszkańcom produktów 
wytwarzanych lokalnie. Sprzedaż na targowisku rolnym jest jedną z najważniejszych form sprzedaży 
bezpośredniej. Jednak założenie i prowadzenie tak popularnej formy KŁDŻ nie wydaje się takie proste. 
Przy uruchamianiu nowego targowiska rolnego należy rozważyć wiele kwestii. Ta część rozdziału ma na 
celu udzielenie kilku praktycznych porad dla twórców KŁDŻ, którzy chcą z powodzeniem prowadzić 
targowisko rolne.   

Lokalizacja i godziny otwarcia 

Wybór odpowiedniej lokalizacji dla targowiska to kluczowy czynnik sukcesu. Do miejsca, w którym ma 
odbywać się targ, musi być łatwy dojazd środkami transportu publicznego i samochodem. Potrzebny 
jest odpowiedni parking, o ile jest to możliwe – bezpłatny. Wymagane są bliskie miejsca parkingowe 
dla sprzedawców. Liczbę klientów można zwiększyć poprzez zlokalizowanie targowiska w pobliżu 
innych sklepów.  

Kilka kwestii do rozważenia 

• Czy teren pokryty jest trawą czy posiada stabilne podłoże? W jaki sposób można chronić teren 
przy ekstremalnych warunkach pogodowych? 

• Czy możliwe jest korzystanie z lokalizacji przez dłuższy czas? Wejście na rynek to długi proces, 
więc nie posiadając zgody na użytkowanie lokalu przez kilka lat, należy szukać innych opcji. 

• Czy jest to miejsce zadaszone? Jeśli nie, czy łatwo jest rozłożyć namioty dla rolników? Czy 
targowisko można otworzyć przy złych warunkach pogodowych? Czy rolnicy posiadają namioty 
czy też trzeba je postawić? 

• Ilu sprzedawców można zaprosić na targ? Czy jest dla nich wystarczająco dużo stanowisk? 

Przed wyborem lokalizacji dla targowiska sprawdź obowiązujące w danym kraju przepisy sanitarne! 

Przed ustaleniem godzin otwarcia, należy sprawdzić działalność innych targowisk w okolicy 

• Nie należy otwierać targowiska w te same dni co konkurencja, 
• Należy zdefiniować, kim są klienci docelowi i dostosować godziny otwarcia do ich oczekiwań, 
• Po dokonaniu wyboru odpowiedniego dnia lub dni i godzin, nie należy ich często zmieniać! 

Klienci tego nie lubią.  
• Dodatkowe dni targowe muszą być ogłaszane z dużym wyprzedzeniem i promowane 

równolegle w większej liczbie kanałów marketingowych. 

Przed promocją i otwarciem targowiska postępuj ostrożnie i uzyskaj każdą licencję, której wymagają przepisy danego kraju!  

Rolnicy i konsumenci  
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Wszyscy rolnicy na targowiskach rolnych powinni sprzedawać własne produkty. Do zadań 
organizatorów targowisk należy sprawdzenie, czy rolnicy sprzedają produkty pochodzące z własnych 
upraw, czy też nie. By tego dokonać najlepiej jest jeśli organizator osobiście odwiedzi gospodarstwo. 
W ten sposób zostaje również pogłębione zaufanie między rolnikami a organizatorami. Organizatorzy 
muszą zmaksymalizować liczbę rolników na targowisku oraz odległość od miejsc, z których mogliby 
przyjechać. Odległość między gospodarstwem rolnym a targowiskiem jest zwykle określana prawnie.  

Konsumenci lubią targowiska, które oferują dużą różnorodność. Przez cały rok należy zapewniać 
dostęp do podstawowych produktów spożywczych, ale konsumenci lubią też lokalne specjały. Dlatego 
należy przykładać wagę do rekrutacji producentów!  

Zbadaj potrzeby swoich konsumentów i przeprowadź badanie rynku! 

Zasady 

Do skutecznego działania potrzebne są pisemne dokumenty, które regulują prawa i obowiązki. 
Niektóre zasady określane są przez władze państwowe, inne wynikają z decyzji podejmowanych 
wspólnie z rolnikami. Wspólne podejmowanie decyzji zwiększa zaangażowanie. Zasady muszą zostać 
zaakceptowane przez wszystkich rolników.  

Nie obawiaj się rozszerzania listy zasad. Rynek się zmienia, nie da się przewidzieć każdej sytuacji. 

Do zadań konsultanta należy przewidywanie i pośredniczenie w konfliktach między rolnikami, a nawet 
między konsumentami a rolnikami. Przydatna będzie wiedza z zakresu zarządzania konfliktami.  

Niektóre zasady obowiązują również klientów, np. zasady dotyczące palenia, noszenia maseczek itp. 

 

LISTA KONTROLNA
GODZINY 
OTWARCIA

MAKSYMALNA 
LICZBA ROLNIKÓW

STANOWISKO DLA 
KAŻDEGO 
ROLNIKA
WAŻNA 
LICENCJA 
ROLNIKÓW

OPŁATY

POTRZEBNY SPZĘT 
I DBAŁOŚĆ O CZYSTOŚĆ

PARKING I DOSTĘP DLA 
CIĘŻARÓWEK ROLNIKÓW

KONTROLA JAKOŚCI 
I TYPU PRODUKTÓW, WIZYTY 
W GOSPODARSTWACH

LOGO, MATERIAŁY 
MARKETINGOWE 
I PROMOCYJNE

PRZESTRZEGANIE 
PRZEPISÓW BHP PRZEZ 
ROLNIKÓW I KLIENTÓW 

 

Rysunek 10 Lista kontrolna dla organizatorów targowisk rolnych. Źródło: opracowanie własne. 
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Koordynacja i zaplecze finansowe 

Po pierwsze, do koordynowania działalności targowiska potrzebny jest skuteczny zespół. Można do 
tego włączyć kilka organizacji, takich jak izby rolnicze, organizacje pozarządowe, lokalne władze 
publiczne, organizacje kościelne, kluby ogrodnicze lub kluby seniorów i entuzjastycznych 
wolontariuszy. Te zainteresowane podmioty mogą pomóc nie tylko w organizacji, ale także 
w stworzeniu zaplecza finansowego.  

Potrzebny jest roczny plan działalności firmy, z wyszczególnionymi wydatkami i przychodami, które 
powinny się równoważyć. Jeśli wydatków jest więcej, należy rozważyć zwiększenie opłat. Do zadań 
konsultanta należy dbanie o dochody rolników. Wysokość opłat może być uzależniona od wielkości 
gospodarstwa. Można też poprosić kilka okolicznych organizacji o wsparcie targowiska. 

Promocja i wydarzenia specjalne  

Bądź widoczny! 

Kanały marketingowe powinny być dostosowane do docelowych klientów! Do młodszych osób można 
dotrzeć za pomocą mediów społecznościowych, starsi preferują ulotki lub podkasty radiowe. 
Postawione na stałe szyldy i banery w miejscu targowiska są skuteczne w przypadku każdej grupy 
docelowej.  

Zorganizowanie specjalnego wydarzenia na targowisku stanowi darmową promocję i możliwość 
zdobycia nowych klientów. Targowisko jest miejscem spotkań lokalnej społeczności. Ludzie nie 
wybierają się na targ tylko po to, żeby zrobić zakupy, ale również, że spotkać się ze starymi znajomymi, 
porozmawiać i spróbować nowych przepisów lub wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych.  

Proponowane rodzaje wydarzeń  

• Impreza muzyczna, 
• Degustacja żywności, 
• Gotowanie z użyciem lokalnie dostępnych składników pod okiem lokalnych szefów kuchni, 
• Imprezy z okazji świąt (Boże Narodzenie itd.), 
• Zajęcia dla dzieci, warsztaty rzemiosła. 

Organizuj specjalne wydarzenia dla całej rodziny!  

Wskazówki związane z COVID-19 

Rok 2020 przyniósł nowe wyzwania wynikające z pandemii Covid-19, w związku z czym targowiska 
rolne muszą przestrzegać nowych przepisów wewnętrznych. Dlatego poniżej umieszczone zostały 
praktyczne porady ułatwiające organizację. 

Należy przekazywać swoim klientom i rolnikom informacje na temat aktualnej sytuacji zdrowotnej 
i sprawdzać przepisy obowiązujące w danym regionie! 

Zalecenia 

• Zapewnij możliwość zachowania fizycznej odległości, 
• Wymagaj od każdego zakrywania ust i nosa, 
• Zapewnij możliwość mycia lub dezynfekowania rąk, 
• Regularnie czyść i dezynfekuj powierzchnie, 
• Zapewnij możliwość płacenia kartą. 
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PODSUMOWANIE 

W powyższym rozdziale wykazano, że krótkie łańcuchy dostaw żywności nie oznaczają nowych działań. 
Są one odnowieniem tradycyjnych form transakcji zakupu. Rolnicy muszą jednak dostosować się do 
nowych trendów i wymagań konsumentów. Innowacyjny sposób sprzedaży mógłby stworzyć więcej 
możliwości dla bardziej zrównoważonego, mniej podatnego na zagrożenia i ekonomicznie opłacalnego 
systemu drobnego rolnictwa. W wielu przypadkach rolnicy potrzebują zewnętrznej pomocy w zakresie 
współpracy i działań marketingowych. Powyższy rozdział pomaga lokalnym interesariuszom we 
wspólnym inicjowaniu tych projektów poprzez wyjaśnienie, że ich główną cechą jest KŁDŻ.  
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Krótkie łańcuchy dostaw żywności a transformacja 
ekologiczna  
WSTĘP 

Niniejszy rozdział poświęcony został poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy krótkie łańcuchy dostaw 
żywności mają pozytywny wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia 
środowiska oraz bioróżnorodność. Przeanalizowany zostanie bilans emisji dwutlenku węgla w KŁDŻ, 
gdy konsumenci i w połowie puste furgonetki podróżują do punktu sprzedaży w gospodarstwie, aby 
dostarczyć lub kupić kilka kilogramów produktów. W tym przypadku KŁDŻ przyczyniają się bardziej do 
globalnego ocieplenia niż transport na duże odległości ciężarówkami lub statkami. Ta cecha krótkich 
łańcuchów dostaw służy lobby przemysłowemu jako argument przemawiający na korzyść 
przemysłowego łańcucha żywnościowego. Krótkie łańcuchy stoją na czele nie tylko gospodarki 
zrelokalizowanej, ale także gospodarki nowej, bardziej ekologicznej, demokratycznej i społecznej. 
Poszczególne elementy, które będą ją tworzyć, nie są jeszcze ze sobą połączone, w przeciwieństwie do 
zglobalizowanej gospodarki. W związku z tym organizacyjnie i środowiskowo jest jeszcze wiele do 
zrobienia. Na przykład podczas omawiania zagadnienia ostatniego etapu dostawy produktów zostanie 
przeanalizowane, w jaki sposób miasta mobilizują się do tworzenia „stref niskiej emisji” w celu 
spełnienia kryteriów środowiskowych. Aby osiągnąć europejskie cele środowiskowe na rok 2030, 
konsultanci obszarów wiejskich mogą (i muszą) wspierać interesariuszy KŁDŻ w ograniczaniu ich emisji 
CO2 i pracy nad transformacją agroekologiczną. W niniejszym rozdziale dokonana zostanie analiza 
elementów, które mogą mieć wpływ na równowagę środowiskową w projektach krótkich łańcuchów 
dostaw żywności oraz zilustrowane zostaną dobre praktyki, by móc wdrażać je na szczeblu lokalnym. 

CELE ROZDZIAŁU/STRESZCZENIE 

Konsultanci obszarów wiejskich znajdą w niniejszym rozdziale informacje na temat wpływu KŁDŻ na 
transformację ekologiczną, ponieważ muszą oni znać i stosować najbardziej przyjazne dla środowiska 
praktyki mające na celu ograniczenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza, ilości opakowań 
niezdatnych do ponownego wykorzystania oraz stosowania szkodliwych chemikaliów. Dzięki 
niniejszemu rozdziałowi będą oni dysponować rozwiązaniami pozwalającymi na zminimalizowanie 
tego wpływu w projektach, którymi będą zajmować się na szczeblu lokalnym. Temat ten opiera się na 
francuskim ruchu legislacyjnym i teoretycznym zwanym transformacją ekologiczną, który zostanie 
szczegółowo opisany w celu zwrócenia uwagi na bardziej zrównoważony system rolno-spożywczy.  

SŁOWA KLUCZOWE 

transformacja ekologiczna, ekologizacja rolnictwa, agroekologia, opakowania wielokrotnego użytku, 
przetwórstwo lokalne, łączenie dostaw, gospodarka lokalna 

CELE DYDAKTYCZNE  

Konsultanci są świadomi „słabych ogniw” krótkich łańcuchów z punktu widzenia agroekologii. Zdobędą 
wiedzę, jak dobierać argumenty, aby przekonać swoich partnerów (pośredników, rolników, 
konsumentów, lokalne gminy itp.) do krótkich łańcuchów dostaw żywności. Dowiedzą się, jak 
podejmować decyzje (lub stymulować dynamikę), które pozwolą na poprawę oceny środowiskowej 
projektu(ów).  
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Czynniki wpływające na równowagę środowiskową i co należy zrobić, 
aby ją poprawić 
W niniejszym rozdziale przeanalizowane zostaną możliwości zastosowania technik przyjaznych dla 
środowiska na głównych etapach krótkich łańcuchów dostaw żywności. Celem jest pokazanie 
przyszłym konsultantom, w jaki sposób powinni interweniować, aby ograniczyć emisję CO2 i innych 
zanieczyszczeń powietrza, ilość opakowań niezdatnych do ponownego wykorzystania oraz stosowanie 
szkodliwych chemikaliów. Krótki łańcuch dostaw żywności stanowi alternatywny sposób wzmocnienia 
tych działań, ponieważ jego konsumenci cechują się zwykle otwartym umysłem i wrażliwością na 
kwestie ochrony środowiska, co więcej, większość z nich jest skłonna zapłacić więcej za żywność 
ekologiczną lub stosowanie bardziej przemyślanych technologii rolniczych i transportowych. Tendencja 
ta wymaga większej wiedzy i wsparcia ze strony konsultantów środowiskowych, którzy pomogą 
uzyskać lepsze zrozumienie agroekologii, bioróżnorodności, suwerenności żywnościowej i produkcji 
ekologicznej, które są często wymagane przez świadomych konsumentów i rolników. 

W pierwszej kolejności zostanie zdefiniowany francuski termin „transformacja ekologiczna”, której 
znaczenie i przyszłą rolę w europejskiej Wspólnej Polityce Rolnej podkreśla Parlament Europejski 
(European Parliament, 2016) oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) (Savigny, G. 
2019). Savigny stwierdziła, że EKES pragnąłby, aby projekt dotyczący agroekologii został 
rozpowszechniony w całej UE w oparciu o ustrukturyzowany plan działania oraz różne formy 
wywierania wpływu na szczeblu lokalnym, regionalnym i europejskim. Wymieniła pewne środki, które 
przyczyniłyby się do transformacji ekologicznej i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, takie 
jak: dostępne finansowanie w ramach drugiego filaru WPR, stosowanie przepisów dotyczących 
żywności w odniesieniu do drobnych rolników w sposób elastyczny dla produkcji na małą skalę, 
wprowadzenie lub udoskonalenie odpowiednich usług edukacyjnych i doradczych w zakresie 
sprzedaży bezpośredniej i agroekologii, zachęcanie do tworzenia sieci wymiany między rolnikami, 
ukierunkowanie badań naukowych na agroekologię i potrzeby producentów w krótkich łańcuchach, 
dostosowanie zasad konkurencji w celu ułatwienia zaopatrywania społeczności w żywność poprzez 
krótkie, lokalne łańcuchy.  

Powyższe punkty zwiększają znaczenie niniejszego rozdziału i podejścia środowiskowego, które 
powinno być uwzględniane i przyjmowane przez tych uczestników krótkich łańcuchów dostaw 
żywności, którzy chcieliby pomóc rolnikom w produkcji, przetwarzaniu i sprzedaży.  

W ostatniej dekadzie francuskie rządy zaczęły wzmacniać środki mające na celu ekologizację rolnictwa. 
Od czasu planu „EcoPhyto 2018” (European Commision, 2018b) przyjętego przez Ministerstwo 
Rolnictwa w 2008 r., aż do ustanowienia nowych, ramowych przepisów rolnych (Loi d'avenir z 13 
października 2014 r.), które wyraźnie odnoszą się do agroekologii, wzmocniono środki instytucjonalne 
w celu zachęcenia rolników do przyjęcia bardziej zrównoważonych praktyk. Na podstawie tych 
przepisów wzywa się producentów do wdrożenia alternatywnych metod produkcji w celu ograniczenia 
stosowania syntetycznych materiałów oraz połączenia działalności gospodarczej, środowiskowej 
i społecznej (Magrini et al., 2019). 

Magrini et al. (2019) opisali ten polityczny, środowiskowy, społeczny i gospodarczy proces w swoich 
badaniach, które zostały przytoczone poniżej dla uzyskania lepszego zrozumienia: 

„Transformacja rolnictwa stawia również pod znakiem zapytania zrównoważony charakter żywności 
(Francis et al. 2003; Barbier and Elzen 2012; Hinrichs 2014; Gliessman 2015). Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (2012) definiuje zrównoważony charakter żywności 
jako ściśle związany ze zrównoważonym charakterem rolnictwa, na podstawie następujących pięciu 
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kryteriów: (i) chroni różnorodność biologiczną ekosystemu; (ii) jest dostępna i akceptowalna 
kulturowo; (iii) jest sprawiedliwa pod względem gospodarczym i przystępna cenowo; (iv) jest 
bezpieczna, odpowiednia pod względem odżywczym i zdrowa; oraz (v) optymalizuje wykorzystanie 
zasobów naturalnych i ludzkich. Zrównoważony rozwój rolnictwa i systemów żywnościowych obejmuje 
zatem jednocześnie zmiany techniczne i wartości, które nimi rządzą: wymaga wdrożenia „zmian innych 
niż technologiczne, takich jak zmiany w zachowaniach konsumentów, normach społecznych, 
wartościach kulturowych i formalnych ramach instytucjonalnych” (OECD 2010). Jest to tym bardziej 
istotne, mając na uwadze, że „praktyki rolnicze nie są zasadniczo kształtowane przez nauki 
agronomiczne czy ekologiczne, ale przez rynki, przepisy i programy wsparcia rolnictwa” (Weiner 2017). 

Transformacja systemowa polegająca na ekologizacji rolnictwa i żywności, która obejmuje wielu 
interesariuszy (rolników, łańcuchy dostaw, podmioty zarządzające zasobami naturalnymi) i która 
charakteryzuje się świadomą chęcią polityków do wprowadzenia zmian, jest określana mianem 
transformacji agroekologicznej (Duru et al. 2015a). Należy zauważyć, że jest to transformacja, a nie 
rewolucja, ponieważ nie pociąga za sobą wyraźnie potrzeby innych zmian w odniesieniu do 
kapitalistycznych fundamentów modelu społecznego leżących u podstaw obecnego rolnictwa 
i żywności (por. Hinrichs 2014 lub Brown et al. 2012). Jest to transformacja dokonująca się w ramach 
naszego reżimu kapitalistycznego, mająca na celu przejście na bardziej zrównoważony system rolniczy 
i żywnościowy.” 

KOLEJNĄ DEFINICJĄ, KTÓRĄ NALEŻY WYJAŚNIĆ, JEST AGROEKOLOGIA.  

Termin „agroekologia” został po raz pierwszy użyty w latach 30. przez Bensina, rosyjskiego agronoma, 
początkowo w odniesieniu do stosowania metod ekologicznych w badaniach nad uprawami. 
Agroekologia to w szerokim ujęciu spójna koncepcja opracowywania systemów produkcji rolnej, które 
wykorzystują funkcje ekosystemów, zmniejszają negatywny wpływ na środowisko i chronią zasoby 
naturalne. W kategoriach naukowych agroekologia może być zdefiniowana jako dyscyplina na styku 
agronomii, ekologii i nauk społecznych, z przewagą podejścia systemowego. Wreszcie, gdy już 
pojawiają się ruchy agroekologiczne, to zwykle wyłaniają się na tle dominującej tendencji do 
modernizacji rolnictwa i promują rozwój obszarów wiejskich, suwerenność żywnościową i rolnictwo 
przyjazne środowisku” (Schaller, 2013). 

W kolejnych podrozdziałach przedstawione zostaną główne etapy i praktyki transformacji ekologicznej 
w odniesieniu do poszczególnych etapów łańcucha dostaw: produkcja, przetwarzanie, pakowanie, 
logistyka, konsumenci, zarządzanie. 

TECHNIKI PRODUKCJI ROLNEJ: PRIORYTET 

Produkcja rolna odpowiada za ponad 50% całkowitej emisji CO2, znacznie więcej niż transport, 
pakowanie, przetwarzanie (Schaller, 2013). Zadaniem konsultanta jest więc zarówno praca z rolnikami, 
którzy stosują najlepsze praktyki agroekologiczne, jak i zachęcanie do zmiany praktyk. Poniżej 
przedstawiono elementy, na których opierać mogą się takie praktyki: 

A. Środki produkcji 

Wykorzystanie środków produkcji z zewnątrz zamiast zasobów lokalnych prowadzi do outsourcingu 
zasobów wiedzy. Wiedza ta nie pochodzi już od rdzennych społeczności lokalnych: pochodzi 
z zewnątrz, jest przekazywana odgórnie przez dostawców środków produkcji i zewnętrznych 
ekspertów (LRD, 2007). Istnieje tendencja do sprowadzania rolników do roli biernych odbiorców 
technologii bez możliwości wyboru (Medina, 2009). Odzwierciedla ona również radykalną zmianę 
relacji z naturą w porównaniu do tradycyjnej działalności rolniczej. 
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Nawozy mineralne (np. azot, fosfor), szeroko wykorzystywane w rolnictwie konwencjonalnym, 
pochodzą z kopalin. Ich stosowanie jest zwykle powiązane z praktykami, które sprzyjają monokulturze. 
Dlatego we współpracy rolników na szczeblu terytorialnym wykorzystuje się płynne odchody zwierzęce 
i zastępuje nawozy mineralne organicznymi.  

Kolejnym często poruszanym tematem jest pochodzenie białek. Od początku lat 70. import soi do 
Europy zwiększył się pięciokrotnie. Uprawa soi odgrywa kluczową rolę w wylesianiu Amazonii 
i sawanny, ponadto jest ona zwykle modyfikowana genetycznie (GMO) i stanowi nieprzewidywalne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Unia Europejska importuje rocznie 17 mln ton surowego białka 
roślinnego (soja, rośliny strączkowe, słonecznik itp.), w tym 13 mln ton soi, co czyni ją drugim, po 
Chinach, największym importerem na świecie. Za tymi ogromnymi liczbami stoją monopolistyczne 
korporacje rolno-spożywcze odpowiedzialne za coraz to silniejsze powiązania między gospodarką 
żywnościową a paliwową, „rewolucję supermarketową”, zliberalizowany globalny handel żywnością, 
coraz bardziej skoncentrowaną własność gruntów, kurczącą się bazę zasobów naturalnych oraz 
rosnący sprzeciw ruchów związanych z żywnością na całym świecie” (Holt-Giménez i Shattuck, 2011). 

Selekcji nasion dokonuje się bardziej pod kątem wielkości plonu niż odporności na choroby czy 
niedobór wody. Związek między materiałem siewnym a produktem roślinnym idealnie przedstawiają 
międzynarodowe firmy, które opracowują oba z nich (np. Syngenta). Lokalna różnorodność odmian 
może stymulować odporność na zagrożenia klimatyczne poprzez zwiększenie bioróżnorodności 
i odporności na szkodniki.  

 

B. Niezależność energetyczna (oraz od źródła energii: kopalne lub odnawialne źródła energii) 

Wszystko, co pozwala oszczędzać energię pochodzącą z paliw kopalnych poprawia bilans 
środowiskowy rolnika. W każdym regionie Europy uprawy dostosowane są do pór roku. Zimowa 
produkcja pomidorów w Holandii, nawet jeśli są one spożywane w pobliżu uprawy, będzie wpływać na 
środowisko w związku z ogrzewaniem szklarni i związanymi z tym inwestycjami w materiały. 

Rozwiązaniem dla konsultanta jest poleganie na rolnikach wspierających agroekologię i regionach 
działających na rzecz ekologizacji rolnictwa. 

A. Wykorzystanie produktów ubocznych 

Celem produkcji rolnej może być nie tylko pozyskanie żywności, ale również wykorzystanie produktów 
ubocznych. Na przykład słomę pozostałą po uprawie pszenicy można wykorzystać do budowy domów, 
produkcja oleju konopnego stwarza również możliwości wytwarzania chusteczki, dzięki hodowli bydła 
mlecznego i mięsnego można też pozyskać skórę do wyrobu torebek, a poza baraniną z hodowli owiec 
można również otrzymać wełnę2. Dzięki takiemu podejściu można zwiększyć udział KŁDŻ 
w transformacji ekologicznej poprzez redukcję nacisku na wykorzystanie gruntów, zmniejszenie 
zanieczyszczenia w porównaniu do podobnej produkcji przemysłowej (biodegradowalność) oraz 
ograniczenie transportu (jeśli produkty są używane głównie na danym terytorium). Poza tym przynosi 
ono dodatkowe dochody. Jednakże w wykorzystaniu produktów ubocznych, uzyskaniu drugiego 
dochodu i tworzeniu wartości dodanej często dużą przeszkodę stanowią przepisy krajowe. Ważne jest, 
aby konsultant posiadał wiedzę z zakresu regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju, głównie 
w przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.  

                                                           
2 Nie zostały uwzględnione grunty przeznaczone na produkcję artykułów innych niż spożywcze, co może 
prowadzić do konkurowania z potrzebami żywnościowymi danego terytorium. 
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B. Praktyki rolnicze  

Poniżej przedstawiono kilka dobrych praktyk, które powinni stosować rolnicy współpracujący 
z konsultantami obszarów wiejskich (Osez agriculture, 2020). 

• Płodozmian, który obejmuje rośliny strączkowe wiążące azot w glebie, 
• Obecność zwierząt (lub współpraca między hodowcami zwierząt i rolnikami) w celu uzyskania 

obornika i wzbogacenia produktów ubocznych upraw, 
• Wykorzystanie naturalnego materiału siewnego odpornego na choroby i szkodniki, 
• Uprawa bezpłużna (lub uprawa minimalna), która przyczynia się do poprawy naturalnej 

żyzności gleby, 
• Obecność upraw zimowych, które ograniczą erozję, 
• Wybór technik uprawy, które nie wymagają nawadniania lub wymagają go w niewielkim 

stopniu w celu ochrony zasobów wodnych, 
• Obecność żywopłotów (lub praktyk agroleśniczych) w celu wspierania równowagi biologicznej, 
• Produkcja dostosowana do sezonów danego obszaru, 
• Techniki energooszczędne, takie jak suszenie solarne, wykorzystywanie zwierząt 

zaprzęgowych, mechanizacja, 
• Zintegrowana ochrona roślin (ang. integrated pest management – IPM), która wykorzystuje 

odporność i różnorodność ekosystemów do zwalczania szkodników, chorób i chwastów, 
a pestycydy stosuje tylko wtedy, gdy inne opcje są nieskuteczne, 

• Agroleśnictwo, które łączy wielofunkcyjną hodowlę drzew z działalnością rolniczą oraz polega 
na zbiorowym zarządzaniu pobliskimi zasobami leśnymi, 

• Akwakultura, która łączy systemy rolnicze i zasoby wodne bogate w ryby, krewetki i inne 
zwierzęta, np. nawadniane pola ryżowe i stawy rybne, co prowadzi do zwiększenia produkcji 
białka, 

• Zbieranie wody na obszarach suchych, co może umożliwić uprawę wcześniej porzuconych 
i zdegradowanych gruntów oraz prowadzenie dodatkowych upraw na małych skrawkach 
nawadnianych gruntów dzięki lepszej retencji wody deszczowej. 

Stosując techniki agroekologiczne, rolnik zwiększa bilans energetyczny swojego gospodarstwa (i jego 
autonomię), przyczynia się do rozwoju bioróżnorodności oraz ogranicza lub eliminuje stosowanie 
pestycydów. Jednak wdrożenie i pomyślne realizowanie metod agroekologicznych wymaga wyjścia 
poza ramy gospodarstwa. Większość spraw związanych ze środowiskiem rozgrywa się w wyższych 
skalach przestrzennych: utrzymanie różnorodności biologicznej na poziomie siedlisk i krajobrazów, 
zapewnienie jakości wody pitnej na poziomie obszaru zaopatrzenia w wodę, erozja na poziomie działu 
wodnego, zrównoważenie odporności odmian na poziomie terytoriów, ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych na poziomie globalnym itd. Skale przestrzenne ograniczone są zarówno przez czynniki 
fizyczne jak działalność człowieka. Jest to kwestia „projektowania przestrzenno-czasowych struktur 
działalności rolniczej i krajobrazu dostosowanych do warunków środowiska, tak aby rolnicy mogli 
korzystać z zalet różnorodności biologicznej i otoczenia oraz ograniczyć wpływ na środowisko” 
(Mzoughi, 2013). Takie podejście do ekologizacji rolnictwa wymaga, aby mogła ona zostać 
przeprowadzona, zaangażowania wszystkich podmiotów na danym terytorium (Colin, 2018). 

Konsultant musi więc zainteresować się wspomnianą skalą terytorialną w celu podjęcia współpracy 
z podmiotami lub zmotywowania ich do działania. 
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PRZETWARZANIE PRODUKTÓW LOKALNYCH: BRAKUJĄCE OGNIWO   

Wpływ przetwarzania produktów na równowagę środowiskową w porównaniu np. z produkcją 
pozostaje niewielki jeśli jest oderwany od kontekstu. Analiza cyklu życia (patrz załącznik graficzny nr 1) 
np. chleba z ekologicznej pszenicy (wg metody Recipe2016) wykazała, że poza powstawaniem 
drobnych cząstek (związanych z gotowaniem na drewnie), wpływ wynosi 5% na cały cykl (Colin, 2018). 

Produkcja lokalna zlokalizowana z dala od zakładów przetwórczych ma wpływ na równowagę 
środowiskową, społeczną i ekonomiczną całego łańcucha wartości, a w szczególności gospodarstwa 
rolnego. Na przykład dochód producenta wołowiny (który sprzedaje lokalnie) może wahać się w skali 
od 1 do 4, w zależności od tego, czy w pobliżu znajduje się rzeźnia, czy nie (Chiffoleau 2020). 

Ze względu na strefę klimatyczną większość produkcji rolnej w Europie ma charakter sezonowy. 
Konieczne jest zatem przetwarzanie surowców w okresach wysokiej produkcji, zarówno w celu 
uniknięcia konieczności ich sprowadzania przez pozostałą część roku, jak i w celu utrzymania cen 
produktów lokalnych. Przyczynia się to również do poprawy rentowności lokalnych drobnych 
przedsiębiorstw. 

Nawet jeśli efektywność energetyczna małej jednostki przetwórczej jest a priori gorsza niż produkcja 
przemysłowa przeliczana na kilogram produktu, należy porównać wskaźniki związane z tworzeniem 
lokalnych miejsc pracy, zmniejszeniem odległości między miejscem pracy a domem, autonomią 
żywnościową bioregionu lub zmienić wskaźniki: nie mierzyć energii zużytej na kilogram produktu, ale 
na liczbę stworzonych/utrzymanych miejsc pracy i wygenerowanych euro (Loiseau et al. 2018). 

Małe lokalne przetwórnie owocowo-warzywne, mięsne i mleczne umożliwią powstawanie 
przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój lokalnej gospodarki, nawet w regionach wiejskich są one 
w stanie przyciągnąć innych przedsiębiorców, przyczyniając się do budowania czystej gospodarki. 
Polegają one na pomocy konsultantów, którzy działając w ramach krótkich łańcuchów dostaw 
wspierają ekologiczną, społeczną i ekonomiczną transformację.  

Rzeźnicy, piekarze, serowarzy, kucharze – ci specjaliści z branży spożywczej również mają możliwość 
kupowania lokalnie, pod warunkiem, że wykraczają poza ramy pozornej konkurencji (np. hodowcy 
mogą pokusić się o założenie zakładu rozbioru i przetwórstwa, aby kontrolować cały łańcuch 
przetwórczy i nie musieć korzystać z usług lokalnego rzeźnika – tak jest w przypadku sprzedaży mięsa 
w pudełkach). Dzięki wsparciu konsultanta mogą oni nawiązać współpracę, a miejscowi rzemieślnicy 
mogą opracować przemyślane procesy (lub zainspirować się tradycyjnymi technikami), które 
przyczynią się do poprawy równowagi ekologicznej:  

• Browarnicy wykorzystują produkty uboczne procesu wytwarzania piwa do produkcji ciastek 
podawanych jako aperitif lub jako paszę dla zwierząt. Gorącą wodę zużywaną w procesie 
produkcji piwa również można odzyskać i wykorzystać do innych celów, 

• Producenci chleba na naturalnym zakwasie nie stosują komory rozrostu (co wiąże się 
z oszczędnością energii i mniejszymi nakładami inwestycyjnymi), inni odzyskują ciepło z pieca 
do podgrzewania wody lub wybierają piece na drewno z filtrami cząstek stałych i systemem 
optymalizacji ciepła, 

• Destylatorzy i producenci olejków eterycznych mogą ogrzewać destylarnię lokalnym drewnem, 
• Rzemieślnicy stosują fermentację mlekową do konserwowania warzyw, proces ten nie 

wymaga obróbki termicznej i pozwala na uzyskanie równowagi składników odżywczych, 
• Na ograniczenie emisji CO2 i drobnych cząstek pozwala również pieczenie (chleba lub pizzy) 

w piecu na drewno z filtrem cząstek stałych. Ponadto można wykorzystywać energię 
odnawialną i lokalną (np. pelet drzewny, który emituje mniej zanieczyszczeń). 
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OPAKOWANIE: SYMBOL PRZEMYSŁOWEGO SYSTEMU ŻYWNOŚCIOWEGO  

Ogólnie wiadomo, że zmniejszenie odległości pomiędzy miejscem produkcji i konsumpcji pozwala na 
ograniczenie liczby opakowań produktów. W większości KŁDŻ surowce nie wymagają opakowania do 
transportu. Ponadto w wielu przypadkach konsumenci stosują opakowania wielokrotnego użytku, 
takie jak torby materiałowe, drewniane skrzynki itp., co ma duże znaczenie dla środowiska, ponieważ 
nie generuje potrzeby dodatkowego transportu. Ponowne wykorzystywanie pozwala na oszczędności 
zarówno poprzez redukcję kosztów produkcji opakowań, jak i utylizacji odpadów (Ademe, 2017).  

Opakowania z tworzyw sztucznych (French Ministry of Ecology, 2019), biorąc pod uwagę tylko 
i wyłącznie emisję gazów cieplarnianych, odgrywają niewielką rolę w ogólnym bilansie klimatycznym 
w porównaniu do metod produkcji i transportu, ale często idą w parze ze zdelokalizowanymi 
i pozbawionymi sezonowości systemami przemysłowymi. W związku z tym pośrednio przyczyniają się 
do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też konsultant musi dbać o to, aby podczas 
współpracy z lokalnymi producentami zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych w całym 
łańcuchu. 

Należy również wspomnieć, że stosowanie szklanych opakowań doceniane jest przez ekologów. 
Jednak w badaniu przeprowadzonym przez ADEME (Ma-bouteille, 2021) wykazano, że rocznie wyrzuca 
się 2,3 mln ton szkła, co stanowi 49,6% wszystkich odpadów. Badanie to wskazuje również, że 
ponowne wykorzystanie szkła po lokalnym piwie, sokach, syropach, winie itp. pozwoli zaoszczędzić 
75% energii, 33% wody i ograniczyć emisję CO2 o 79% rocznie w skali kraju. Dlatego też francuski 
region Sommières i LEADER (lokalna grupa działania wspierana przez Programy Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Unii Europejskiej) zjednoczyły się, aby realizować nowe projekty polegające na odbieraniu 
szkła od konsumentów i ponownym wykorzystaniu go do lokalnej konsumpcji. Dzięki tej inicjatywie 
powstała na przykład firma Locaverre, która zbiera szkło, czyści je zgodnie z przepisami, a następnie 
zwraca rolnikom. Projekt jest istotny społecznie, ponieważ działalność ta prowadzona jest przez osoby 
niepełnosprawne (Helloasso, 2021).  

Można stwierdzić, że konsultanci pełnią w łańcuchu kluczową rolę w uwrażliwianiu producentów 
i konsumentów, łączeniu głównych podmiotów i pomaganiu im w korzystaniu z funduszy europejskich 
i krajowych.  

 
LOGISTYKA (I METODY DYSTRYBUCJI): ZNACZNE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU  

Biorąc pod uwagę jedynie emisję CO2 na kilogram przewożonego produktu, wyniki systemów dostaw 
w krótkich łańcuchach żywnościowych nie są dobre: emisja CO2 jest około 10 razy mniejsza 
w przypadku samochodów  ciężarowych o masie maksymalnej 32 ton i 100 razy mniejsza w przypadku 
frachtowców transoceanicznych niż w przypadku samochodu ciężarowego o masie nieprzekraczającej 
3,5 tony (Ademe, 2017). Oznacza to, że transport drogowy ma większy wpływ na emisję gazów 
cieplarnianych niż inne metody dystrybucji. Ponadto, według Agencji Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Energetycznej (Agency for Environment and Energy Management, ADEME), pokonanie ostatniego 
etapu dostawy odpowiada za 25% emisji gazów cieplarnianych, z których jedna trzecia to CO2. Ostatni 
etap dostawy jest również bardzo kosztowny, ponieważ stanowi on od 20 do 50% całkowitego kosztu 
łańcucha dostaw (Abdelhai, Malhéné, Gonzalez-Feliu, 2014). 

Liczby te jednak uwzględniają jedynie emisję CO2 na kilogram produktu i w statystykach tych 
wyhodowany lokalnie ekologiczny pomidor z naturalnego ziarna jest takim samym produktem, co 
pomidor z odmiany hybrydowej, wyprodukowany w szklarni poza sezonem i za granicą. 
W rzeczywistości porównują one produkty, które nie są porównywalne. Ponadto nie uwzględniają one 
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również oceny środowiskowej (i ekonomicznej) inwestycji publicznych, które umożliwiają ruch 
samochodów ciężarowych. Mówiąc szerzej, nie uwzględnia się wielofunkcyjności związanej z zakupami 
dokonywanymi w ramach krótkich łańcuchów dostaw żywności. Wystarczy wybrać się na spacer po 
targowiskach na świeżym powietrzu, aby zdać sobie sprawę, jak KŁDŻ przyczyniają się do rozwoju 
relacji społecznych. Należałoby zatem zbadać ogólne zachowanie kupującego: czy odbieranie 
produktów od producenta nie jest jednocześnie jego hobby, tak jak spacer przez las nad morskie 
wybrzeże? Jeśli tak, środowiskowy wpływ zakupu produktów z krótkich łańcuchów żywnościowych 
musi być przynajmniej porównany z wpływem zakupu w supermarkecie oraz wpływem 
przemieszczania się w celach rekreacyjnych. 

Niemniej jednak konieczne jest, aby KŁDŻ poczyniły postępy, zwłaszcza w odniesieniu do ostatniego 
etapu dostawy na obszarach miejskich. Sektor ten jest młody, słabo lub w ogóle niezorganizowany na 
poziomie logistycznym. Istnieją bardzo duże możliwości rozwoju w tej dziedzinie (Raton et al.2020). 
Miasta, szczególnie dotknięte problemem zanieczyszczenia miejskiego i pod wpływem impulsu, jakim 
jest europejski plan klimatyczny, tworzą tzw. strefy niskiej emisji, w których nie będzie już możliwe 
poruszanie się pojazdów emitujących zanieczyszczenia. Sytuacja ta zachęca do brania udziału 
w innowacyjnych projektach. Ważną kwestią, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację, w której wiele 
pojazdów pokonuje drogę powrotną bez ładunku, jest organizowanie przez osoby indywidualne, grupy 
zakupowe, restauracje, sklepy i inne punkty sprzedaży wspólnych przejazdów, przynajmniej od 
momentu wjazdu do miast.  

Kilka większych miast w Europie prowadzi projekty obejmujące tworzenie lokalnych platform 
logistycznych: „Le Kiosque Paysan” w Nantes, „Metropolitan Interest Market” w Lyon i „Km 0” 
w Madrycie. W Marsylii organizacja Fab'lim zakończyła właśnie badanie potrzeb, z którego wynika, że 
centra logistyczne zajmujące się organizacją wspólnych przejazdów to najodpowiedniejsze rozwiązanie 
problemu ostatniego etapu dostawy (Duret,J., 2020). 

Osoby prywatne również rozwijają inicjatywy w zakresie koordynacji i łączenia przejazdów (w tym 
odbieranie produktów od producentów i przekazywanie ich do punktów dostaw), takie jak blabla car 
(wspólne przejazdy na terenie całej Francji i Europy), La Charrette, Local Food Hub itp.  

Przykłady inicjatyw z sektora prywatnego lub wolontariatu mających na celu poprawę efektywności 
ekonomicznej, organizacyjnej i środowiskowej transportu w krótkich łańcuchach we Francji:  

• Wzajemna współpraca między pośrednikami GRAP (lokalnej grupy spożywczej): ciężarówka 
nigdy nie jedzie pusta 

Organizacja ta zrzesza około pięćdziesięciu sklepów spożywczych z produktami lokalnymi 
i ekologicznymi w regionie Owernia-Rodan-Alpy.  

Innowacja: producent sera dostarcza wszystkie zamówienia dla sklepów spożywczych w sieci GRAP do 
sklepu spożywczego znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania. Ciężarówka należąca do GRAP, 
która dostarcza produkty do sklepów spożywczych, odbiera paczkę i rozwozi produkty do 
zainteresowanych ich zakupem sklepów spożywczych na swojej trasie. Ciężarówka nigdy nie jedzie 
pusta. 

• zainteresowanych ich zakupem  

Stéphanie Conrad zajmuje się produkcją nabiału w Normandii. Odbiera inne produkty z okolicznych 
gospodarstw i zawozi je na targowisko w Paryżu, który położony jest 150 km dalej. Kupuje produkty od 
innych producentów, ponosi więc ryzyko handlowe. Rezultat: na kilkunastu producentów przypada 
jeden transport.  
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W trakcie realizacji tego typu przedsięwzięcia należy pamiętać o kwestiach związanych 
z ubezpieczeniem. W zależności od kraju przepisy mogą się różnić!  

W tych dwóch przypadkach to relacja, którą lider projektu utrzymuje z pozostałymi uczestnikami KŁDŻ 
odpowiada za sukces przedsięwzięcia. To właśnie stosunki międzyludzkie i sieci kontaktów, które 
tworzymy na danych obszarze, stanowią żyzny grunt dla współpracy w kierunku „innej gospodarki”.  

Kolejnym przykładem systemu dostaw jest projekt „Promoted”. W tym przypadku na terenie 
gospodarstw rolnych ustawiono pojemniki chłodnicze, do których rolnicy wkładają produkty, które 
następnie są odbierane przez przewoźników. Interesującym faktem dotyczącym tej historii jest to, że 
rolnicy z Gór Lyońskich nie przyłączyli się do tej inicjatywy, ponieważ system ten wydawał im się zbyt 
bezosobowy: krótkie łańcuchy żywnościowe mają na celu przywrócenie personalnego charakteru 
gospodarki i ponowne włączenie jej w relacje międzyludzkie w celu promowania gospodarki bardziej 
zrównoważonej na wszystkich frontach.  

Kolejnym sposobem na ograniczenie transportu jest umieszczenie producenta w pobliżu konsumenta. 
Decydenci uświadomili sobie, szczególnie za sprawą epidemii wiosną 2020 roku, jak bardzo ich miasta 
zależne są od dostępu do żywności. Podejmują działania, które ułatwią produkcję rolną na obszarach 
miejskich lub w pobliżu miast (np. poprzez udostępnianie ziemi). I odwrotnie, poprzez inicjowanie 
działań na obszarach wiejskich, konsument znajdzie się, jeśli na danym obszarze funkcjonują KŁDŻ, 
w pobliżu miejsc produkcji. Kryzys zdrowotny również tutaj wywołał zmiany: na przykład liczba paryżan 
chcących opuścić Paryż, aby pracować i żyć na wsi, gwałtownie wzrosła w 2020 roku 
(lechemindesmures, 2019). To naturalnie prowadzi do pojawienia się nowej klienteli w pobliżu 
gospodarstw rolnych: osób, które często są już konsumentami produktów ekologicznych. 

Misją konsultanta jest budowanie sieci relacji bliżej tych osób, które mogą mu pomóc w poszukiwaniu 
najbardziej ekologicznych rozwiązań (wybrani urzędnicy, osoby odpowiedzialne za projekty na rzecz 
mobilności i/lub miejscowe centra logistyczne). Musi on mieć na uwadze koszty logistyki, ponieważ 
rolnicy często zaniedbują kwestie transportu i ochrony środowiska. Koszty dostawy nie są zwykle 
wysokie. 

KONSUMENCI 

A. „Trzecie miejsca”  

Wśród konsumentów i w grupach zakupowych wspierających rolnictwo pojawiła się nowa definicja 
„trzecich miejsc”, czyli obszarów w których kwitną inicjatywy obywatelskie mające na celu 
dostarczanie wysokiej jakości produktów lokalnych. Pomysł wywodzi się z biur co-workingowych, które 
powstały z myślą o zapewnieniu otwartych na różne kultury miejsc dla osób chcących się spotkać, 
zjeść, podyskutować, pielęgnować ogród i zrobić coś razem. W miejscach tych prowadzona jest 
różnorodna działalność: edukacja, zakwaterowanie, gastronomia, sprzedaż w krótkich łańcuchach 
żywnościowych, rolnictwo i ogrodnictwo, gospodarka o obiegu zamkniętym, badania obywatelskie, 
wydarzenia kulturalne itd. Ich charakterystyka jest zróżnicowana, ponieważ mogą być one darmowe 
lub dostępne za opłatą, przeznaczone dla wszystkich osób lub profesjonalistów, związane 
z rolnictwem, żywnością, ogrodnictwem, sztuką bądź edukacją. 

Ich twórcy nastawieni są na współpracę z dostawcami produktów lokalnych pochodzących 
z gospodarstw przyjaznych środowisku, które przyczyniają się do szerzenia nawyków związanych 
z kupowaniem lokalnych, zdrowych produktów/poprawy nastawienia lokalnych konsumentów do tego 
typu zakupów. W miejscach tego typu akceptuje się (i ceni) owoce o nieregularnych cechach (które 
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czynią je niezdatnymi do sprzedaży na rynku), co przyczynia się do ograniczenia stosowania 
pestycydów, dzięki którym można wyprodukować owoc lub warzywo nieposiadające wad. 

Do „trzecich miejsc” należeć mogą ogólnodostępne ogrody miejskie, kuchnie miejskie, targowiska 
rolne, miejsca publiczne, gospodarstwa, w których można poznać tajniki rolnictwa, kupić lokalne 
produkty, zdobyć wiedzę na temat praktyk agroekologicznych i rolników. Są to miejsca, które 
uwrażliwiają młode pokolenie i pomagają w rozwoju małych miejscowości.  

B. Ekologiczna gastronomia  

W całej Europie ważnym tematem jest reorganizacja usług zbiorowego żywienia. Zgodnie 
z obowiązującą we Francji ustawą o nazwie „Egalim” wymagane jest, aby do roku 2022 50% 
produktów w ofercie zbiorowego żywienia stanowiły produkty zrównoważone, w tym 20% produkty 
ekologiczne. Kupując lokalnie, przedstawiciele branży gastronomicznej mogą wspierać dobre, 
zrównoważone praktyki rolnicze wdrożone w najbliższym otoczeniu oraz zachęcać, np. za pomocą 
umowy, do ekologicznej transformacji te gospodarstwa, które jeszcze nie stosują takich praktyk. 
Zarówno w zakładach gastronomicznych sieci otwartej, jak i zamkniętej kucharz lub zmotywowany 
pomocnik kucharza może stymulować proces dokonywania zakupów u lokalnych producentów 
i wzmacniać pozytywny efekt spirali na danym obszarze. Rodzice uczniów mogą zachęcać lokalnych 
decydentów, by pomagali zakładom gastronomicznym w przechodzeniu na produkty ekologiczne 
i lokalne. 

Konsultant może wykorzystać tę energię do rozwijania własnych projektów, a nawet, w zależności od 
swojej pozycji, do stymulowania tego typu działań. 

KONTROLA 

Żaden z wymienionych powyżej 5 etapów łańcucha dostaw (produkcja, przetwarzanie, logistyka, 
pakowanie, konsumpcja) nie może być skutecznie realizowany przez jednego konsultanta. Współpraca 
między wszystkimi uczestnikami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie łańcucha jest 
konieczna, aby nie doszło do niepożądanych skutków. Za kontrolę nad łańcuchem dostaw odpowiadają 
władze, a także wszyscy ci, którzy działają na danym obszarze. Konsultanci KŁDŻ odgrywają kluczową 
rolę we wspieraniu transformacji ekologicznej krok po kroku, uwzględniając potrzeby lokalnych 
interesariuszy.  

Dzięki odpowiedniej kontroli można zachować tożsamość terytorialną produktu, zapobiec nadmiernej 
eksploatacji zasobów lokalnych, ułatwić dostęp do zasobów zewnętrznych oraz rozłożyć koszty 
i korzyści pomiędzy zainteresowane strony (Brunori, G. et al, 2016). 

Aby móc przeanalizować każdy etap lokalnego łańcucha dostaw, konsultant powinien posiadać 
podejście systemowe. Może on przyczynić się do transformacji ekologicznej jeśli posiada dobrą 
znajomość terytorium, na którym operuje, rozumie istotę trudności osobistych, politycznych, 
środowiskowych i ekonomicznych oraz dysponuje obszerną wiedzą na temat zaangażowanych 
interesariuszy. Należy podkreślić, że nie ma on obowiązku wiedzieć wszystkiego, ale musi posiadać 
umiejętność tworzenia relacji między ludźmi w celu zapewnienia realizacji podjętych działań.  

PODSUMOWANIE  

Stwierdzenie, że krótkie łańcuchy dostaw żywności i transformacja ekologiczna idą ze sobą w parze nie 
jest tak naprawdę czymś oczywistym. Jeśli transport, pakowanie i przetwarzanie na szczeblu lokalnym 
rozpatrywane są pojedynczo, KŁDŻ nie są w stanie wykazać swojej ekoefektywności. 
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Czynnikiem decydującym jest jednak to, aby rolnicy uczestniczący w KŁDŻ byli zaangażowani w praktyki 
agroekologiczne (co do czego należy się upewnić), a także przyczyniali się do ekologizacji rolnictwa. 

Aby zmierzyć udział krótkich łańcuchów dostaw żywności w procesie transformacji ekologicznej, 
konieczne jest podejście globalne. Na przykład konsument, który jedzie rowerem, by wypełnić swój 
koszyk ekologicznymi warzywami robi znacznie więcej niż tylko kupuje lokalne warzywa. Dba on 
o pokonanie odległości bez emisji gazów cieplarnianych, pyta o jakość produktów i dzieli się swoją 
wiedzą z dziećmi, gotuje przy użyciu świeżych produktów bez dodatków i poddaje recyklingowi odpady 
roślinne. Samodzielny konstruktor, który buduje swój dom z drewna i miejscowej słomy robi znacznie 
więcej niż tylko mieszkanie dla siebie. Nadaje wartość produktom ubocznym rolnictwa (słoma), 
znacznie ogranicza ilość odpadów (materiały biodegradowalne), często prowadzi działalność na 
miejscu (np. w formie telepracy), a także wspiera rolnika, kupując jego produkty. 

Nie przeprowadzono jeszcze żadnych obszernych badań, które pokazałyby, jakie skutki w przyszłości 
przyniosłaby zakrojona na dużą skalę relokalizacja i repersonalizacja gospodarki w procesie 
transformacji ekologicznej. 

Międzynarodowe firmy dystrybucyjne od kilku lat wyczuwają zmianę tendencji i koncentrują się na 
dostawach w krótkich łańcuchach i na modelach kontraktacji, które rządzą się tymi samymi prawami, 
co długie łańcuchy dostaw. 

Powinniśmy się spodziewać współistnienia krótkich łańcuchów żywnościowych opartych na metodach 
długich łańcuchów dostaw i krótkich obiegów wynikających z „relokalizacji i repersonalizacji 
gospodarki”. Mało prawdopodobne jest, że dotychczas stworzone modele (RWS, sklepy producenckie 
itp.) będą w stanie zaspokoić rosnący popyt w krótkim czasie. Krótkie obiegi realizujące model 
„alternatywnej gospodarki” mogą z drugiej strony, w perspektywie średnioterminowej i dzięki logice 
tworzenia sieci, przywrócić równowagę relacji władzy, zarówno w obrębie sektorów, jak i terytoriów: 
konsultanci mają tu do odegrania kluczową rolę. 

  



Szkolenie rolników w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności w rolnictwie 

Myślenie biznesowe dla konsultantów obszarów 
wiejskich  
CELE ROZDZIAŁU/STRESZCZENIE 

W niniejszym rozdziale konsultanci obszarów wiejskich znajdą teoretyczne podstawy, dzięki którym 
będą mogli odpowiedzieć na tak ważne pytania jak: w jaki sposób sfinansować pomysł na biznes, jak 
przekształcić ten pomysł w funkcjonalny biznes i jak szczegółowo zaplanować działalność. Głównymi 
tematami poruszanymi w niniejszym rozdziale są: wprowadzenie do głównych umiejętności 
biznesowych, myślenie i planowanie strategiczne, koncepcja Ikigai w biznesie, business model canvas 
i biznesplan. 

SŁOWA KLUCZOWE 

biznes, strategia, myślenie strategiczne, analiza strategiczna, biznesplan, koncepcja Ikigai, business 
model canvas 

CELE DYDAKTYCZNE 

Myślenie biznesowe jest ważną częścią każdego udanego projektu i jedną z głównych umiejętności 
przywódczych. Staje się ono również kluczowym czynnikiem przetrwania rolnictwa na małą skalę 
w kontekście burzliwej, coraz bardziej złożonej gospodarki światowej. Rolnicy i konsultanci obszarów 
wiejskich muszą postrzegać swoją działalność jako biznes, którego celem jest osiąganie zysków. 
Oczywiście, główną przyczyną, dla której to robią, jest pasja. Przedsiębiorcy na obszarach wiejskich 
działają w złożonym i dynamicznym środowisku i muszą dostrzegać szerszy obraz – otoczenie 
zewnętrzne, na które nie mają bezpośredniego wpływu, mikrośrodowisko (rolnicy, dostawcy, 
handlowcy, przewoźnicy, klienci itp.).  

Główne cele dydaktyczne niniejszego rozdziału to:  

• Zapoznanie się z ogólnym zarysem głównych umiejętności biznesowych, 
• Zgłębianie idei strategicznego myślenia i planowania, 
• Wprowadzenie do koncepcji Ikigai w biznesie, 
• Nauka korzystania z business model canvas, 
• Analiza podstaw biznesplanu. 

Wprowadzenie do głównych umiejętności biznesowych 
Planowanie biznesowe (w tym myślenie strategiczne, umiejętność planowania, identyfikowanie 
zasobów itp.) zostało wskazane jako jedna z najważniejszych dziedzin wiedzy i kompetencji w analizie 
danych zastanych we wszystkich krajach objętych projektem. Potrzeba zamieszczenia rozdziału 
o wiedzy biznesowej została również potwierdzona przez wyniki badania kompetencji (więcej 
w Katalogu kompetencji). Konsultanci obszarów wiejskich mogą być źródłem dodatkowej wiedzy dla 
rolników, a dzięki wykorzystaniu technik zarządzania strategicznego mogą zwiększyć ich efektywność 
i szanse na sukces rynkowy. Myślenie biznesowe jest niezbędne dla każdego przedsiębiorcy, który 
produkuje na rynek, bez względu na dziedzinę gospodarki. Głównymi cechami odnoszącego sukcesy 
przedsiębiorcy są kreatywność, umiejętności przywódcze, zdolność do znajdowania nowych 
możliwości, wprowadzania innowacji i rozwijania swojej działalności. W tej części zostaną 
przedstawione najważniejsze umiejętności biznesowe oraz wskazany zostanie związek pomiędzy nimi 
a sukcesem firmy. 
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Konsultant obszarów wiejskich musi jasno definiować nowy „sposób życia”. Wiąże się on z wieloma 
wadami i zaletami, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem działalności.  

„JESTEM MOIM WŁASNYM SZEFEM” 

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa oznacza z jednej strony niezależność i wolność, ale z drugiej 
strony także samotne podejmowanie ryzyka, pracę pod presją i odpowiedzialność za wyniki – dobre 
lub złe. Konsultant obszarów wiejskich, jako niezależny przedsiębiorca, ma swobodę w podejmowaniu 
decyzji dotyczących działalności, a także kontrolę nad tym, co należy zrobić, kiedy i w jakiej kolejności. 
Często pracuje samodzielnie i musi wykonywać szeroki zakres zadań kierowniczych i bieżących. 
Niepewność jest częścią jego życia, generowanie zysków jest całkowicie w jego rękach i naraża on swój 
majątek osobisty i bezpieczeństwo. Poziom odpowiedzialności i ryzyko niepowodzenia jest znacznie 
wyższe niż w przypadku statusu pracownika. Godziny pracy konsultanta, który musi sprostać 
wymaganiom i wykonać wiele zadań, są często długie i nieregularne, co sprawia, że czasem bardzo 
trudno jest postawić granicę między życiem osobistym a służbowym. Status społeczny jest powiązany 
z sukcesem biznesu.  

Prowadzenie własnej działalności wiąże się z wieloma wyzwaniami i wymaga kilku ważnych 
umiejętności biznesowych. Odnoszący sukcesy przedsiębiorca musi łatwo się adaptować, wykazywać 
inicjatywą, ambicją, elastycznością i zdolnością do podejmowania ryzyka oraz koncentrować się na 
rozwiązywaniu problemów. Ponadto powinien posiadać zdolności interpersonalne, umiejętność 
nawiązywania kontaktów, być chętnym do nauki i myśleć w sposób kreatywny.  

Rysunek 11 Główne umiejętności biznesowe konsultanta obszarów wiejskich. Źródło: opracowanie własne na podstawie 
wyników badań w ramach projektu oraz Jones i Rowley, 2011. 
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Konsultant obszarów wiejskich musi rozumieć, czym jest marketing, zarządzanie ryzykiem i finansami 
oraz rynek pracy. Aby odnieść sukces i móc nawiązać dobre relacje biznesowe, musi on kierować się 
podstawowymi wartościami, takimi jak wiarygodność, prawdomówność, szacunek, odpowiedzialność, 
w tym odpowiedzialność społeczna, uczciwość i troskliwość. 

Niektóre z wyżej wymienionych umiejętności i cech można wyćwiczyć, ale są też takie, z którymi trzeba 
się urodzić. Zespół cech często definiuje końcowy charakter biznesu.  

MYŚLENIE I PLANOWANIE STRATEGICZNE  

Konsultanci obszarów wiejskich nie funkcjonują i nie pracują w pojedynkę. Działają oni w złożonym 
i dynamicznym środowisku składającym się z rolników, dostawców, przewoźników, pośredników, 
klientów, ale również z kontekstu zewnętrznego – sfery politycznej, gospodarczej, społecznej 
i technologicznej. Ten rozdział pomoże zrozumieć pozycję konsultanta w tym złożonym systemie 
i zdobyć umiejętność wyszukiwania okazji na rynku. Zawiera on podstawową analizę otoczenia 
zewnętrznego i wewnętrznego oraz pokazuje, jak tworzyć możliwe strategie dla własnego biznesu. 

Strategia to ogólna, długoterminowa wytyczna dla biznesu. Na samym początku określa cele, jakie 
konsultant obszarów wiejskich chce osiągnąć w swoim biznesie i przedstawia sposoby na osiągnięcie 
tych celów. Zarządzanie strategiczne to proces planowania i wdrażania strategii, monitorowania jej 
wyników i modyfikowania z biegiem czasu, w miarę zmieniających się warunków. 

Zarządzanie strategiczne to przede wszystkim sposób myślenia. Cechujący się podejściem 
strategicznym konsultanci obszarów wiejskich myślą perspektywicznie, są proaktywni i skoncentrowani 
na tym, dokąd zmierzają i jak zamierzają tam dotrzeć w perspektywie długoterminowej. Bardzo ważne 
jest, aby nie poddawać się codziennej presji zadań operacyjnych, a planować długoterminowo, 
uwzględniając szerszą perspektywę i nie bać się poświęcać czasu na poszukiwanie innowacji i nowości 
na rynku.  

Konsultanci obszarów wiejskich są częścią złożonego środowiska i każdego dnia muszą stawiać czoła 
warunkom rynkowym. Rysunek 14 przedstawia poszczególne poziomy tego środowiska oraz zestaw 
analiz strategicznych, które można wykorzystać do oceny warunków rynkowych. Sposób wykorzystania 
tych analiz zostanie omówiony w materiałach szkoleniowych.  
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Decyzje podejmowane przez konsultanta wiejskiego powinny być oparte na wynikach tych analiz. Musi 
on jak najlepiej wykorzystać każdą okazję, starać się, aby cały system działał na jego korzyść i skupić się 
na swoim celu. Takie myślenie przynosi znacznie więcej korzyści i zrealizowanych celów niż „uczenie 
się przez działanie”. Ponadto, dzięki wiedzy zdobytej po przeprowadzeniu tych analiz, doradca może 
pomóc rolnikom w założeniu nowego sklepu rolniczego, który będzie skierowany do właściwych 
klientów, a także pomóc im w zastosowaniu myślenia strategicznego przy podejmowaniu decyzji 
o tym, jak ukierunkować swoją działalność produkcyjną. Dla konsultanta istotna jest umiejętność 
oceny całego ekosystemu, dzięki której może zapobiec on podjęciu wielu błędnych decyzji.  

PROCES ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO 

Zarządzanie strategiczne obejmuje planowanie strategiczne, wdrażanie strategii i kontrolę strategiczną 
i obejmuje wiele kwestii i możliwości mających wpływ na działalność konsultantów obszarów wiejskich. 
Nie jest ono tożsame z codziennym zarządzaniem przedsiębiorstwem, które odnosi się do bieżących 
działań operacyjnych. 
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Rysunek 12 Środowisko konsultanta obszarów wiejskich.. Źródło: Hill, et al., 2020. 
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Rysunek 13 Proces zarządzania strategicznego. Źródło: Hill i Jones, 2020. 

Dzięki myśleniu strategicznemu można uniknąć wielu zagrożeń. Ryzyko rynkowe może wiązać się 
z niewielkim asortymentem produktów i małą skalą działalności. Koncentrowanie się na rynku 
lokalnym może być ryzykowne ze względu na nadmierną podaż przekładającą się na niskie ceny i niską 
rentowność. Kolejne ryzyko może być spowodowane niewielką siłą przetargową konsultanta, która 
uzależniona jest od indywidualnego poziomu prowadzenia działalności gospodarczej. Może on mieć 
przez to trudności w negocjacjach z producentami (rolnikami), a także z klientami końcowymi. Ze 
względu na zależność od producentów, konsultanci obszarów wiejskich są również narażeni na 
wstrząsy gospodarcze, takie jak nieoczekiwanie niskie plony lub nieurodzaj, relokalizacja rynków, 
dodatkowe wymogi rynkowe lub pandemia. Zmiany te mogą znacząco wpłynąć na zyski. Strategią 
uniknięcia skutków tych zagrożeń może być dywersyfikacja, obniżenie kosztów, rozszerzenie 
rozmiarów działalności, zwiększenie wartości dodanej prowadzonej działalności, specjalizacja lub 
integracja. Więcej informacji na temat zarządzania ryzykiem można znaleźć w rozdziale pt. 
„Umiejętności przywódcze”. 

KONCEPCJA IKIGAI W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ 

Jak dowiedziono w badaniach naukowych, szczególnie wśród drobnych rolników i przedsiębiorców 
wiejskich, decyzja o wyborze obszaru działalności jest często podyktowana osobistymi 
zainteresowaniami rolnika. Oczywiście najlepsze rezultaty osiąga się poprzez połączenie zainteresowań 
z możliwościami rynkowymi. Ikigai jest japońską techniką, która może być z powodzeniem stosowana 
właśnie z tego powodu. Konsultanci obszarów wiejskich mogą wykorzystać tę metodę, aby znaleźć 
wspólną płaszczyznę dla tego, co lubią, w czym są dobrzy, co jest potrzebne na rynku oraz co może być 
opłacalne. Używanie Ikigai jest bardzo łatwe i intuicyjne. Ikigai opiera się na odpowiedziach na cztery 
podstawowe pytania: co lubimy robić, jaki wpływ chcemy wywierać, czy jest to opłacalne i czy 
skupiamy się na dążeniu do doskonałości? Z kolei w kontekście biznesowym na czterech 
fundamentach: profesjonalizm, wpływ, rozwój firmy i rozwój człowieka. 
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Ikigai przedsiębiorcy znajduje się w centrum tych wszystkich elementów i powinno kształtować 
strukturę ukierunkowania działalności oraz ogólną strategię.  

 

Rysunek 14 Koncepcja Ikigai w biznesie. Źródło: Mogi, K., 2018. 

 

Te cztery aspekty Ikigai można wykorzystać w biznesie, by zrównoważyć i ujednolicić ukierunkowanie 
działalności. Dla każdej osoby ważne jest, aby znalazła odpowiedzi na wszystkie te pytania.  

• Pytania, które kieruje się do osób to: Co Cię pasjonuje? Co kochasz robić?, a do firmy: Jaka 
praca motywuje kulturę organizacji? 

• W czym jesteś dobry? – czasem zamiłowanie do robienia czegoś nie wystarczy, by odnieść 
sukces w biznesie, trzeba również być dobrym w tym, co się robi, 

• Czego potrzebuje świat? – skoncentrowanie się na tym, czego naprawdę potrzebuje świat 
i rynek docelowy jest kluczowym czynnikiem sukcesu,  

• Za co możesz otrzymać zapłatę? – jeśli konsultant znajdzie coś, co kocha robić, w czym jest 
doby i czego potrzebują ludzie, ale nie jest w stanie pobierać wystarczającej opłaty, aby pokryć 
koszty i osiągnąć rozsądny zysk, wtedy firma nie odniesie powodzenia.  

Sposób wykorzystania Ikigai został szerzej omówiony w materiałach szkoleniowych. Dla konsultantów 
może być to bardzo przydatne narzędzie do sprecyzowania celów ich działalności i skoncentrowania 

MISJA PASJA 

POWOŁANIE ZAWÓD 

W czym 
jesteś DOBRY 

Czego 
POTRZEBUJE 
świat 

Za co możesz 
otrzymać 
ZAPŁATĘ 

Co 
KOCHASZ 

Satysfakcja  
przy uczuciu 
zbyteczności 

Radość 
i spełnienie  przy 
braku dostatku 

Ekscytacja 
i zadowolenie 
przy uczuciu 
niepewności 

Wygoda 
przy uczucie 
pustki 

JAPOŃSKA KONCEPCJA OZNACZAJĄCA „POWÓD DO ŻYCIA” 
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się bezpośrednio na swoim „Ikigai” – idealnym połączeniu indywidualnych umiejętności, 
zainteresowań i potrzeb rynku. Co więcej, konsultanci muszą być naprawdę przekonani o słuszności 
swojej wizji, a Ikigai pomaga przełożyć ich „dobre przeczucia” na rzeczywiste cele strategiczne. 

BUSINESS MODEL CANVAS 

Kolejnym krokiem po stworzeniu pomysłu na biznes jest opracowanie realnego modelu działalności, 
która ma szansę odnieść sukces na rynku. Praktyczne i użyteczne narzędzie do budowania nowej firmy, 
dokumentowania istniejącej lub wprowadzania innowacji zostało stworzone przez Alexandra 
Osterwaldera i nosi nazwę Business Model Canvas. Jest to prosty wizualny szablon zarządzania 
strategicznego z elementami opisującymi propozycję wartości produktu, infrastrukturę, klientów 
i finanse firmy.  

Business Model Canvas zawiera dziewięć bloków: 

Kluczowi 
partnerzy 

Kluczowe 
działania 

Propozycje 
wartości 

Relacje z 
klientami 

Segmenty 
klientów 

Kluczowe zasoby Kanały 

Struktura kosztów Struktura przychodów 

Rysunek 15 Business Model Canvas. Źródło: Osterwalder i Pigneur, 2010. 

Wszystkie te elementy razem dają spójny obraz kluczowych czynników wpływających na działalność 
firmy. 

• Segmenty klientów: Kim są klienci? Co uważają? Co widzą? Co czują? Co robią? 
• Propozycje wartości: Co jest atrakcyjnego w ofercie? Dlaczego klienci dokonują zakupu? 
• Kanały: W jaki sposób oferty te są promowane, sprzedawane i realizowane? Dlaczego? Czy to 

działa? 
• Relacje z klientami: W jaki sposób komunikujesz się z klientami podczas ich „wędrówki”? 
• Struktura przychodów: W jaki sposób przedsiębiorstwo generuje przychody z propozycji 

wartości? 
• Kluczowe działania: Jakie strategiczne działania podejmuje firma, aby zrealizować swoją 

ofertę? 
• Kluczowe zasoby: Jakie unikalne aktywa strategiczne musi posiadać firma, aby być 

konkurencyjna? 
• Kluczowi partnerzy: Czego firma nie może robić, aby móc skupić się na swoich kluczowych 

działaniach? 
• Struktura kosztów: Jakie są główne czynniki kosztotwórcze przedsiębiorstwa? W jaki sposób są 

one powiązane z przychodami? 

Canvas jest popularny wśród przedsiębiorców przy projektowaniu modelu biznesowego 
i wprowadzaniu innowacji. Doskonale pozwala on skoncentrować się na tym, co ważne, 
a w porównaniu z tradycyjnym długim biznesplanem dużo łatwiej jest ująć w nim propozycję wartości. 
Business Model Canvas można w elastyczny sposób modyfikować, a aktualizacje są łatwe do 
zrozumienia.  
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VALUE PROPOSITION CANVAS 

Value Proposition Canvas, czyli szablon propozycji wartości, jest narzędziem, dzięki któremu można 
zapewnić ukierunkowanie produktu lub usługi na to, co klient ceni i czego potrzebuje. Został on 
pierwotnie opracowany również przez dr. Alexandra Osterwaldera jako struktura zapewniająca 
dopasowanie między produktem a rynkiem. Szablon ten wzbogaca Business Model Canvas i pomaga 
szczegółowo przyjrzeć się relacjom pomiędzy segmentami klientów a propozycjami wartości. Pomaga 
precyzyjnie zdefiniować profile klientów i zidentyfikować ich główne zadania do wykonania, trudności, 
z jakimi się borykają, próbując zrealizować te zadania oraz korzyści, jakie dostrzegają w trakcie ich 
realizacji. Value Proposition Canvas wizualizuje również kreowaną wartość, definiuje najważniejsze 
elementy oferty, sposób eliminowania trudności i tworzenia korzyści dla klientów. Najbardziej 
wartościowym skutkiem użycia szablonu jest osiągnięcie dopasowania produktu do rynku w oparciu 
o wnioski z opinii uzyskanych od klientów. 

 

Rysunek 16 Value proposition Canvas. Źródło: Osterwalder, et al., 2014. 

PROFIL KLIENTA 

• Korzyści – to, czego klient oczekuje i potrzebuje, co zachwyciłoby go oraz co może zwiększyć 
prawdopodobieństwo przyjęcia propozycji wartości, 

• Trudności – negatywne doświadczenia, emocje i zagrożenia, na które narażony jest klient 
w procesie realizacji zadania, 

• Zadania klienta – funkcjonalne, społeczne i emocjonalne działania, które klienci starają się 
wykonać, problemy, które starają się rozwiązać i potrzeby, które chcą zaspokoić. 

Profil klienta powinien być stworzony osobno dla każdego segmentu klientów, ponieważ każdy z nich 
charakteryzuje się odmiennymi korzyściami, trudnościami i zadaniami 

  

Tworzenie korzyści 

Niwelowanie trudności 

Produkty 
i usługi 

Propozycje wartości Profil klienta 

Korzyści 

Trudności 

Zadania 
klienta 
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MAPA WARTOŚCI – PROPOZYCJA WARTOŚCI 

• Sposoby tworzenia korzyści (ang. gain creators) – sposoby, w jakie produkt lub usługa przynosi 
korzyści klientowi i stanowi dla niego wartość dodaną, 

• Sposoby niwelowania trudności (ang. pain relievers) – opis tego, jak dokładnie produkt lub 
usługa niweluje problemy klientów, 

• Produkty i usługi – produkty i usługi, które przynoszą korzyści i zmniejszają trudności oraz 
które tworzą wartość dla klienta. 

DOPASOWANIE PROPOZYCJI WARTOŚCI DO PROFILU KLIENTA 

Po sporządzeniu spisu sposobów tworzenia korzyści i niwelowania trudności oraz listy produktów 
i usług, każdy zidentyfikowany punkt można uszeregować od takiego, który przyjemnie jest mieć do 
takiego, który jest niezbędny z punktu widzenia wartości dla klienta. Produkty i usługi oferowane 
w ramach propozycji wartości powinny być tak dopasowane, aby niwelowały najważniejsze trudności 
i zapewniały największe korzyści dla danego klienta określone w jego profilu. 

Sformułowanie propozycji wartości na papierze to dopiero pierwszy etap. Następnie należy 
zweryfikować, co jest ważne dla klientów i uzyskać ich opinie na temat propozycji wartości. Te 
spostrzeżenia mogą być następnie wykorzystane do ciągłego udoskonalania propozycji. 

BIZNESPLAN W PIGUŁCE 

Business Model Canvas może stanowić dokładną instrukcję tworzenia firmy, ale wciąż ważne jest, by 
wszystkie ustalenia zawrzeć w biznesplanie. Biznesplan to dokładny przepis na to, jak krok po kroku 
stworzyć biznes. Czasem jest on również niezbędny, gdy przedsiębiorca stara się o dofinansowanie. 
Prawidłowy biznesplan powinien zawierać następujące części: 

• Streszczenie przedsięwzięcia – krótki opis działalności, 
• Charakterystyka przedsiębiorstwa – opis tego, czym zajmuje się firma, 
• Analiza rynku – analiza branży, rynku i konkurencji, 
• Organizacja i zarządzanie – struktura firmy i kierownictwa, 
• Usługa lub produkt – opis głównej działalności, 
• Dofinansowanie – określenie, ile środków od zewnętrznych partnerów będzie wymagało 

przedsięwzięcie, 
• Plan finansowy – informacje na temat finansów przedsiębiorstwa, 
• Załączniki – dokumenty i inne materiały pomocnicze. 

Dobry biznesplan prowadzi przedsiębiorcę przez każdy etap zakładania działalności i zarządzania nią. 
Służy jako mapa drogowa określająca strukturę, sposób prowadzenia i rozwoju nowej firmy. Jest to 
sposób na przemyślenie kluczowych elementów biznesu. W przypadku konsultantów obszarów 
wiejskich, potrzeba stworzenia biznesplanu może pojawić się w momencie zaciągania kredytu w banku 
bądź ubiegania się o dofinansowanie lub dotację na rzecz rozwoju. Konsultanci mogą pomóc rolnikom, 
którzy chcą zmienić swoją strategię produkcji i sprzedaży: producent mleka, na przykład, pragnie 
rozpocząć sprzedaż bezpośrednią zamiast sprzedawać mleko podmiotom skupującym mleko. W tym 
przypadku konsultanci mogą pomóc w podjęciu decyzji poprzez przedstawienie strategii krok po kroku. 
Business Model Canvas może dać głębszy wgląd w to, w jaki sposób niewykorzystywane dotąd sieci 
(targowisko, automat do sprzedaży mleka/sera, sprzedaż w gospodarstwie, sklep rolniczy) mogą 
otworzyć drzwi dla nowych konsumentów i jakie kroki (inwestycje) należy podjąć, aby zrealizować ten 
model sprzedaży.  
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Biznesplan może pomóc w zdobyciu finansowania lub pozyskaniu nowych partnerów biznesowych. 
Inwestorzy chcą mieć pewność, że ich inwestycja się zwróci. Biznesplan to narzędzie, dzięki któremu 
można przekonać innych, że współpraca z Tobą lub inwestycja w Twoją firmę to mądry wybór. 

PODSUMOWANIE 

Myślenie biznesowe jest ważną umiejętnością każdego przedsiębiorcy, który chce odnieść sukces na 
rynku. Przeprowadzenie analizy strategicznej pozwala dowiedzieć, co dzieje się na rynku i dostosować 
biznesplan do sytuacji w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym. Gdy dana osoba chce podjąć się 
wykonywania nowego zawodu, jakim jest konsultant obszarów wiejskich, musi ona dobrze znać swoje 
umiejętności i dostosować swój pierwotny pomysł na biznes do danej sytuacji. W tym właśnie może 
pomóc koncepcja Ikigai i Business Model Canvas. Niniejszy rozdział przedstawia teoretyczne podstawy 
tworzenia biznesplanu i demonstruje zastosowanie Business Model Canvas na przykładzie 
prawdziwego gospodarstwa rolnego. 

ZASOBY 

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 

https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas 

(darmowy Business Model Canvas i wzór propozycji wartości do pobrania) 

https://www.swotanalysis.com/13474/Ikigai-Reason-for-Being 

(wzór modelu Ikigai online) 

https://www.startuploans.co.uk/business-plan-template/ 

https://www.sba.gov/business-guide/plan-your-business/write-your-business-plan 

(opis biznesplanu, wzór i przykłady) 

  

  

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas
https://www.swotanalysis.com/13474/Ikigai-Reason-for-Being
https://www.startuploans.co.uk/business-plan-template/
https://www.sba.gov/business-guide/plan-your-business/write-your-business-plan
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Wskazówki dotyczące marketingu w krótkich 
łańcuchach dostaw żywności 
CELE ROZDZIAŁU/STRESZCZENIE 

Czym jest marketing? Umieszczenie właściwego produktu we właściwym miejscu, we właściwej cenie 
i we właściwym czasie.  

Celem niniejszego rozdziału jest wyposażenie konsultantów obszarów wiejskich w odpowiednią wiedzę 
na temat zbywalności produktów żywnościowych pochodzących z małych gospodarstw. Zawiera on 
wskazówki dotyczące interpretacji oczekiwań rynkowych, sposobów docierania do klientów, 
zbywalności produktów, kanałów sprzedaży, a także przedstawia praktyczne pomysły dotyczące 
procesu sprzedaży.  

SŁOWA KLUCZOWE 

marketing, produkt, cena, promocja, marka, bezpieczeństwo żywności 

CELE DYDAKTYCZNE  

W krótkim łańcuchu dostaw producent jest bardzo samodzielny: musi rozpoznawać potrzeby klientów 
i rynku, znać regulacje prawne dotyczące opakowań, bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska, 
umieć wprowadzać innowacje, obsługiwać klienta bezpośrednio i online oraz kształtować własny 
wizerunek. W tym trudnym procesie może mu pomóc konsultant obszarów wiejskich. 

W sprzedaży bezpośredniej kluczowe znaczenie ma komunikacja i marketing, jednak rolnikom często 
brakuje kompetencji do wykonywania czynności w tym obszarze lub nie mają na nie czasu, dlatego 
w prowadzeniu wspólnej lub prywatnej komunikacji ważną rolę mogą odegrać konsultanci KŁDŻ. 

Czy dla każdego konsultanta przydatne będą informacje zawarte poniżej? W których rodzajach 
krótkich łańcuchów można je wykorzystać? Poniższy rozdział zawiera program szkoleniowy dla 
konsultantów. Można go wykorzystać zarówno w sprzedaży bezpośredniej, jak i w handlu 
internetowym, aby pomóc właścicielom małych gospodarstw w prowadzeniu działań marketingowych. 

Zawiera on praktyczne wskazówki na temat: 

• tego, jak stworzyć tożsamość firmy z branży spożywczej, 
• tego, jak dotrzeć do potencjalnych klientów,  
• tego, jak traktować klientów (na podstawie zawartych w niniejszym rozdziale przynajmniej 

dwóch najlepszych praktyk dla pośredników i konsultantów). 

Konsultanci obszarów wiejskich a marketing 
Marketing to proces tworzenia, komunikowania i dostarczania wartości dla klientów oraz zarządzania 
relacjami z klientami w celu sprzedaży produktów lub usług (Miles i Brown, 2005). 

Konsultanci obszarów wiejskich muszą monitorować tendencje i zmiany rynkowe oraz rozumieć 
znaczenie teorii czterech elementów kompozycji marketingowej. Jest to kluczowe, by mogli oni 
orientować się w tym, co jest na czasie i podążać za aktualnymi trendami. 
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KONCEPCJA KOMPOZYCJI MARKETINGOWEJ „4P” 

Kompozycja marketingowa (ang. marketing mix) to ogólny termin używany do opisania różnych 
rodzajów decyzji, które należy podjąć, aby wprowadzić swój produkt lub usługę do społeczeństwa. 
Prawdopodobnie najlepiej znana koncepcja kompozycji marketingowej nosi nazwę „4P”. 

Eksperci ds. marketingu przez lata opracowywali i konceptualizowali cztery elementy kompozycji 
marketingowej tak, aby stworzyć i wdrożyć skuteczne strategie marketingowe. 

Na czele strategii marketingowej powinien stać doświadczony specjalista. Aby osiągnąć pożądany 
rezultat, osoba ta musi umieć wykorzystywać wszystkie zmienne i siły. Instytucje kultury na obszarach 
wiejskich nie będą jednak w stanie zatrudnić ani sfinansować wykwalifikowanego kierownika ds. 
marketingu. Dlatego ten kurs zapewnia wystarczającą ilość informacji do zrozumienia podstaw. 

Zawsze należy pamiętać, że konsument jest najważniejszą częścią każdej kompozycji marketingowej. 
Całkowita wartość produktu jest określana przez odbiór konsumentów.   

KOMPOZYCJA 
MARKETIN-
GOWA „4P”

PRODUKT

CENA

PROMOCJA

MIEJSCE

 

Rysunek 17 Koncepcja kompozycji marketingowej „4P”. Źródło: opracowanie własne. 

 

PRODUKT (BRANDING, RODZAJE TURYSTYKI I DIETY, HIGIENA ŻYWNOŚCI) 

W gospodarstwie rolnym produkt może być zarówno namacalnym towarem lub nienamacalną usługą. 
Produkt powinien przede wszystkim spełniać podstawowe potrzeby lub oczekiwania konsumentów. 
Produkty zazwyczaj posiadają swój naturalny cykl życia i dlatego konsultant obszarów wiejskich 
powinien pomagać rolnikowi w zrozumieniu i odpowiednim zaplanowaniu każdego etapu działalności, 
zidentyfikowaniu swoich oczekiwań co do produktu i prognozowaniu korzyści oraz cech samego 
produktu. Dzięki zrozumieniu, czym jest sam produkt, można nadal rozwijać go w celu 
zidentyfikowania docelowych użytkowników i konsumentów. 
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BRANDING 

Konsultanci obszarów wiejskich mogą pomóc rolnikom w wyróżnieniu ich działalności na tle 
konkurencji i wyjaśnieniu, dlaczego ich oferta stanowi lepszy wybór dla konsumentów. Marka rolnika 
jest budowana w taki sposób, by była odzwierciedleniem tego, kim jest jako przedsiębiorca i jak chce 
być postrzegany. 

E T A P Y  B U D O W A N I A  
O D N O S Z Ą C E J  S U K C E S Y  M A R K I
USTALENIE STRATEGII MARKI 
DOSTOSOWANEJ DO CELÓW 
BIZNESOWYCH
• okreś len ie  MISJ I MARKI

• okreś lenie  DOCELOWYCH ODBIORCÓW

• poznanie konkurenc j i

OKREŚLENIE N A R Z Ę D Z I
POTRZEBNYCH DO OPRACOWANIA
LOGO MARKI:

• zdef iniowanie tożsamości marki,  k tóra 
będzie wyróżniać ją na t le konkurencj i

I  TOŻSAMOŚCI MARKI:
• ustalenie jej  cech charakterystycznych 

S T W O R Z E N I E G Ł Ó W N Y C H  
E L E M E N T Ó W B R A N D I N G U

LOGO:
• w ki lku różnych wersjach 

(przeźroczyste,  kolorowe, czrno-białe 
i td. )

STRONA INTERNETOWA:
• z nazwą domeny i  dobrym projektem

PROFIL W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH :

• często używane przez większość 
kl ientów

WEWNĘTRZNE I  MARKETINGOWE
MATERIAŁY INFORMACYJNE, NP. 
PAPIER FIRMOWY, WIZYTÓWKI LUB 
WSZELKIE INNE MATERIAŁY 
PIŚMIENNICZE

M A R K A  R E P R E Z E N T U J E

• kim JESTEŚ JAKO PRZEDSIĘBIORCA
• jak CHCESZ BYĆ POSTRZEGANY

 

Rysunek 18 Etapy budowania marki. Źródło: https://99designs.com/ 

NOWE TRENDY W ODŻYWIANIU I TURYSTYCE  

Coraz więcej osób ma alergie pokarmowe i zwraca większą uwagę na to, co spożywa. Konsultant 
obszarów wiejskich musi mieć to na uwadze i nauczyć producentów, jak odpowiednio opracować 
nowy asortyment produktów. 

Trendy w odżywianiu w 2020 (Źródło: Nutrition Hub, dostępne na stronie www.nutrition-
hub.com/post/top-10-nutrition-trends-in-2020) 

https://www.nutrition-hub.com/post/top-10-nutrition-trends-in-2020
https://www.nutrition-hub.com/post/top-10-nutrition-trends-in-2020


Szkolenie rolników w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności w rolnictwie 

 

Rysunek 19 Trendy w odżywianiu w 2020. Źródło: opracowanie własne. 

 

DIETA ZRÓWNOWAŻONA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA 

Konsumenci wolą kupować produkty spożywcze zapakowane bardzo oszczędnie lub bez opakowania, 
najlepiej od lokalnych i społecznych przedsiębiorstw. Coraz częściej wybierają również owoce 
i warzywa uprawiane lokalnie i sezonowo, a niektórzy z nich nawet sami uprawiają owoce i warzywa 
w domu lub w przestrzeni wspólnotowej.   

DIETA WEGAŃSKA I ROŚLINNA 

Według ekspertów ds. żywienia dieta wegańska i roślinna wejdzie na rynek masowy wraz ze wzrostem 
popytu na gotowe do spożycia produkty wegańskie, które najlepiej, aby zapakowane były 
w opakowania przyjazne dla środowiska. Diety wegańskie i roślinne wejdą do dziedziny żywienia 
sportowego i klinicznego. 

DIETA SPERSONALIZOWANA 

Zaobserwowano wzrost liczby alergii i nietolerancji oraz chęć optymalizacji wydajności organizmu 
wśród konsumentów. Dlatego coraz częściej decydują się oni postępować według swojego osobistego 
programu zdrowotnego i używać (cyfrowych) trackerów zdrowia, suplementów diety (takich jak 
„zaawansowane probiotyki”) lub testów diagnostycznych (DNA, biomarkery, mikrobiom, metabolom).  

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA BIAŁKA 

Konsumenci coraz częściej szukają alternatywnych źródeł białka, zwłaszcza gotowych produktów 
roślinnych, które zastąpią ser, wędliny i mięso. Według naszego panelu ekspertów produkty te jednak 
sprawdzą się tylko, gdy będą naturalne, nie będą zawierały konserwantów oraz będą miały prosty 
i przejrzysty skład. Natomiast poziom akceptacji dla mięsa in vitro wzrośnie, gdy do hodowli komórek 
mięsnych nie będzie już potrzebna płodowa surowica bydlęca (oraz oczywiście, gdy jego cena będzie 
konkurencyjna).  
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ZDROWIE W KAŻDYM ROZMIARZE I MINDFUL EATING 

Zdrowie w każdym rozmiarze (ang. Health at Every Size, HAES) oraz mindful eating (czyli filozofia 
świadomego jedzenia) to dwa ważne hasła. HAES pomaga osobom w każdym rozmiarze znaleźć 
sposób na dbanie o siebie, który będzie oparty na akceptacji i miłości do własnego ciała. Jest on 
wynikiem ruchu akceptacji otyłości i ruchu „body positivity”. Koncepcja mindful eating odnosi się do 
świadomego i nieprzerwanego zwracania uwagi na to, co jemy, bez osądzania. Oba podejścia 
koncentrują się na jednostce i jej intuicji, dążąc do zrównoważonego, pozytywnego sposobu myślenia.  

ZAMIENNIKI POSIŁKÓW I ODŻYWCZE POSIŁKI DLA ZABIEGANYCH 

Tradycyjne zwyczaje żywieniowe ulegają stopniowej przemianie: w nowoczesnych rodzinach oboje 
rodzice pracują, przez co dzieci są w pełnym wymiarze godzin pod opieką przedszkoli i szkół. Jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu najważniejszym posiłkiem w rodzinach był obiad, dziś jest to kolacja. Dlatego też 
pracownicy coraz częściej poszukują zamienników posiłków i tzw. nutrients on the go, czyli 
odżywczych posiłków i przekąsek dla zabieganych, którymi będą mogli posilić się podczas długich dni 
pracy. Ponadto, chcą mieć możliwość przestrzegania zdrowej diety bogatej w składniki odżywcze. 
„Nutrients on the go” to żywność lub suplementy oparte na naturalnych składnikach, które zwiększają 
wydajność organizmu. 

DIETA KETOGENICZNA 

Diety ketogeniczne będą stosowane przez szersze grono konsumentów. Wśród niektórych grup 
społecznych, np. sportowców, występuje tendencja do ograniczania przyjmowania suplementów na 
rzecz stosowania specjalnych diet. Jedną z nich jest dieta ketogeniczna, czyli dieta wysokotłuszczowa, 
niskowęglowodanowa, ale przeciętna jeśli chodzi o zawartość białka (20% energii), która w celu 
wytworzenia energii zmusza organizm do spalania tłuszczów, a nie węglowodanów. Klasyczna 
terapeutyczna dieta ketogeniczna została opracowana do leczenia padaczki dziecięcej w latach 20. XX 
wieku. Dziś bada się korzyści jej stosowania u pacjentów cierpiących między innymi na stwardnienie 
rozsiane, chorobę Alzheimera i trądzik (Keto Kompass, Ulrike Gonder).  

DIETA BEZ CUKRU 

Rodzice są dobrze poinformowani o negatywnych skutkach spożywania produktów o wysokiej 
zawartości cukru. Ze względu na chęć kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych, ruch 
antycukrowy będzie trwał i musi, zdaniem naszego panelu ekspertów, towarzyszyć mu oparta na 
dowodach naukowych kampania edukująca rodziców i dzieci na temat cukru, substytutów cukru 
i substancji słodzących. 

NOWE TRENDY W TURYSTYCE 

Coraz więcej osób uprawia turystykę wiejską i interesuje się turystyką odpowiedzialną lub ekologiczną. 
Jednocześnie turyści kierują swoją uwagę ku ofertom unikalnych i specyficznych, a co za tym idzie 
autentycznych doświadczeń, w których promowany styl życia ma charakter pierwotny. W ten sposób 
chcą uniknąć zglobalizowanego charakteru turystyki masowej. 

Turystyka i marketing 

Dla drobnych rolników kluczowe znaczenie ma możliwość sprzedaży swoich produktów i zapewnienia 
rodzinie środków do życia. Kolejnym obszarem, w którym mogą oni dokonać tej sprzedaży jest 
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turystyka. U drobnych producentów można zakupić nie tylko produkty, lecz również pakiety usług, 
dzięki którym zarówno producent, jak i jego produkt zostają włączeni w obieg turystyczny. Dlatego 
turystykę można postrzegać jako szansę i należy ją omówić w rozdziale poświęconym marketingowi. 
Producent może stać się aktywnym partnerem w obsłudze rynku turystycznego, ale musi być do tego 
przygotowany. 

Jednym z nowych trendów jest nanoturystyka przeznaczona dla osób zainteresowanych kwestiami 
kryzysu ekologicznego na Ziemi: „Nanoturystyka jest koncepcją wyrażającą kreatywną krytykę 
środowiskowych, społecznych i ekonomicznych wad konwencjonalnej turystyki. Jest ona alternatywą 
opartą na uczestnictwie, jest zorientowana lokalnie i oddolnie.“ (https://nanotourism.org/). Angażuje 
ona pełen zakres ludzkich zmysłów, zachęcając turystów do podejmowania manualnych, artystycznych 
działań. 

Zgodnie z teorią marketingu „segmentacja klientów jest procesem dzielenia klientów na grupy 
w oparciu o wspólne cechy w celu dostosowania działań marketingowych do każdej z tych grup 
w odpowiedni i skuteczny sposób”. 

W relacjach typu business-to-consumer, firmy często dzielą klientów według danych demograficznych, 
które obejmują: wiek, płeć, stan cywilny, lokalizację (miejska, podmiejska, wiejska), etap życia 
(kawaler, żonaty, rozwiedziony, samotny wychowawca dzieci, emeryt, itp.). 

Segmentacja pozwala na lepsze dostosowanie działań marketingowych do różnych grup odbiorców. 
Działania te mogą dotyczyć zarówno komunikacji, jak i rozwoju produktu. Dokładniej rzecz ujmując, 
segmentacja pomaga firmie: 

• Tworzyć i przesyłać ukierunkowane komunikaty marketingowe, które będą oddziaływać na 
określone grupy klientów, ale nie na inne (które zamiast tego będą otrzymywać komunikaty 
dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań), 

• Wybrać najlepszy kanał komunikacji dla danej grupy klientów, którym może być e-mail, posty 
w mediach społecznościowych, reklama radiowa lub inny,  

• Zidentyfikować sposoby ulepszenia produktów lub możliwości wprowadzenia nowych 
produktów lub usług, 

• Zbudować lepsze relacje z klientem, 
• Sprawdzić opcje cenowe, 
• Skupić się na najbardziej dochodowych klientach, 
• Poprawić poziom obsługi klienta, 
• Zachęcić klienta do zakupu produktów lub usług uzupełniających (cross-selling) lub droższych 

(upselling). 

www.shopify.com/encyclopedia/customer-segmentation 

W praktyce oznacza to, że im lepiej producent zna swoich klientów, tym więcej produktów może 
sprzedać. Dla producentów jest to proces oczywisty. Dzięki niemu otrzymują oni podczas targów 
i jarmarków bezpośrednie informacje zwrotne od klientów. Każdy, kto chce sprzedawać za 
pośrednictwem innych źródeł musi znaleźć najlepszy sposób na segmentację: rozmowy telefoniczne, 
ankiety, spotkania grup fokusowych, płatne reklamy ukierunkowane. W tym procesie konsultant 
obszarów wiejskich może w dużym stopniu udzielić swojej pomocy. 

  

https://www.shopify.com/encyclopedia/customer-segmentation
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MOŻNA ZDEFINIOWAĆ KILKA RODZAJÓW TURYSTYKI (Sasu i Epuran, 2016):  

Agroturystyka – forma turystyki, w której wykorzystuje się gospodarstwo rolne jako główne miejsce 
aktywności. Organizowana jest przez rolników, zwykle jako działalność dodatkowa, przy czym 
rolnictwo pozostaje ich głównym zajęciem i źródłem utrzymania. Turyści nocują w gospodarstwach 
wiejskich i aktywnie uczestniczą w codziennych pracach gospodarskich.  

Turystyka etniczna – opiera się w dużym stopniu na zaangażowaniu miejscowej ludności, zwłaszcza 
mniejszości narodowych zamieszkujących tereny wiejskie, która na oczach turystów prezentuje swój 
sposób życia.  

Ekoturystyka – aby turystyka mogła nosić miano ekoturystyki, musi spełniać określone warunki, tj. 
przyczyniać się do ochrony przyrody, wykorzystywać lokalne zasoby (zarówno ludzkie, jak 
i materialne), realizować cele edukacyjne i mieć mniej negatywny wpływ na środowisko niż tradycyjna 
turystyka (Nistoreanu, Dorobanţu i Ţuclea, 2011). Niektóre formy ekoturystyki to: turystyka piesza, 
narciarstwo, jazda na rowerze, spływy kajakowe, wycieczki do lokalnych społeczności, gdzie można 
kupić i poznać tradycyjne potrawy i napoje, odwiedzić atrakcje kulturalne itp. 

Turystyka kreatywna – turysta uczy się „nowych umiejętności i podejmuje zauważalnie kreatywne 
działania” (Cloke, 2007, s. 43). Ponadto UNESCO dodaje, że „turystyka kreatywna to podróżowanie 
nastawione na angażowanie się i zdobywanie autentycznych doświadczeń”. (UNESCO, 2006, s. 3).  

Turystyka kulinarna – szlaki gastronomiczne i winne – turystyka kulinarna jest częścią turystyki 
kulturowej, ale ze względu na zasady, na których się opiera i charakter działań podejmowanych przez 
turystów ma ona większe znaczenie dla obszarów wiejskich. Tutaj główną motywacją turystów do 
podróżowania jest chęć odkrywania tradycyjnych potraw charakterystycznych dla danego miejsca. 
W swojej pracy na temat żywności, autentyczności i turystyki Sims (2009) twierdzi, że spożywanie 
przez turystów lokalnie wyprodukowanej żywności i napojów odgrywa ważną rolę dla 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego i środowiskowego, zwłaszcza poprzez wspieranie rolników 
w produkcji i sprzedaży żywności. 

HIGIENA ŻYWNOŚCI 

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 852/2004 bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego musi być 
kontrolowane na każdym etapie produkcji („od pola do stołu”). Każdy etap produkcji żywności bierze 
na siebie odpowiedzialność za dostarczenie na rynek bezpiecznego produktu. Bezpieczeństwo należy 
kontrolować w oparciu o zasady „Dobrej praktyki rolniczej” (GAP), „Dobrej praktyki produkcyjnej” 
(GMP) oraz „Analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli” (HACCP). Rozporządzenie obowiązuje 
każdy rodzaj produkcji żywności, w tym produkcję w ramach krótkiego łańcucha dostaw żywności. 
Jednak w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do marginalnej produkcji 
lokalnej stosowane są łagodniejsze przepisy, co pozwala drobnym rolnikom na stosowanie 
tradycyjnych metod przetwarzania (Nagyné Pércsi, 2018). 
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ETAPY ŁAŃCUCHA DOSTAW ŻYWNOŚCI
WAŻNA UWAGA:

• HIGIENA ŻYWNOŚCI TO WARUNKI I ŚRODKI NIEZBĘDNE DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 
ŻYWNOŚCI OD PRODUKCJI DO KONSUMPCJI

• ŻYWNOŚĆ MOŻE ZOSTAĆ ZANIECZYSZCZONA W KAŻDYM MOMENCIE PODCZAS UBOJU LUB 
ZBIORU, PRZETWARZANIA, PRZECHOWYWANIA, DYSTRYBUCJI, TRANSPORTU I 
PRZYGOTOWYWANIA DO KONSUMPCJI

• BRAK ODPOWIEDNIEJ HIGIENY ŻYWNOŚCI MOŻE PROWADZIĆ DO CHORÓB 
PRZENOSZONYCH DROGĄ POKARMOWĄ I ŚMIERCI KONSUMENTA

PRAWIDŁOWO 
PRZEPROWADZONA 

PRZEZ 
PRZESZKOLONYCH 
ROLNIKÓW, NP. BEZ 

UŻYCIA PESTYCYDÓW

PRODUKCJA
TRANSPORT 
I OBRÓBKA

HANDEL DETALICZNY 

I PRZECHOWYWANIE

PRZYGOTOWANIE KONSUMPCJA

ODPOWIEDNIO 

PRZEWOŻONA I/LUB 

PRZETWARZANA, NP. NIE 

W CIĘŻARÓWKACH, 

UŻYWANYCH RÓWNIEŻ DO 

TRANSPORTU ZWIERZĄT 

LUB PESTYCYDÓW

ODPOWIEDNIO 
PRZYGOTOWYWANA, NP. NIE 

BRUDNYMI RĘKAMI LUB 
NARZĘDZIAMI; DBAJĄC, BY 
BRUDNA WODA NIE MIAŁA 

STYCZNOŚCI Z ŻYWNOŚCIĄ W 
DOMU LUB W RESTAURACJACH, 

HOTELACH ITD.

ODPOWIEDNIO 

PRZECHOWYWANA, NP. NIE 

W POJEMNIKACH 

UŻYWANYCH DO 

SKŁADOWANIA 

CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW, 

OLEJU LUB PALIWA

ODPOWIEDNIO 
SPOŻYWANA, NP. 

NIEPRZECHOWYWANA 
ZBYT DŁUGO)

Źródło: https://www.who.int/foodsafety

 

 

Rysunek 20 Etapy łańcucha dostaw żywności. Źródło: WHO. 

Z producentami powinno się dużo rozmawiać na temat higieny żywności.. 

Trzeba im uświadomić, że bez dobrego produktu nie da się prowadzić udanych działań 
marketingowych, gdyż rynek szybko odfiltruje tzw. „buble”. Konsultant obszarów wiejskich może 
uświadomić producentom jaka odpowiedzialność wiąże się z wprowadzaniem produktów spożywczych 
na rynek z tego względu, że zła żywność może spowodować ogromne szkody dla konsumenta. 
Producenta nie należy straszyć, należy go jedynie nauczyć, że przy zachowaniu należytej staranności 
można wyeliminować możliwość popełnienia błędu.  
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ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOŚCI

WODA

INNE CHEMIKALIAPESTYCYDY

OBIEKTY 
BUDOWLANE, 

POJAZDY

GLEBA

ZWIERZĘTA, 
SZKODNIKI

MATERIAŁ 
SIEWNY

PRACOWNICY 
GOSPODARSTWA

SPRZĘT, 
POJEMNIKI, 
NARZĘDZIA, 
MATERIAŁY

NAWOZY(W TYM 
OBORNIK, 
KOMPOST)

 

Rysunek 21 Źródła zanieczyszczenia żywności. Źródło: http://www.fao.org/3/a-at509e.pdf. 

 

CENA – METODY, STRATEGIE, RÓWNOWAGA MIĘDZY METODĄ KOSZTOWĄ  

A KONKURENCYJNĄ 

Jednym z najtrudniejszych zadań konsultanta wiejskiego jest nauczenie producenta, jak ustalić 
właściwą cenę. Ponieważ zadanie to wymaga wiedzy ekonomicznej, warto sięgnąć po pomoc 
dostępnej w Internecie literatury, a nawet kalkulatorów cenowych oraz odwołać się do zdrowego 
rozsądku. 

Cena odzwierciedla oczekiwania rolników co do zapłaty przez konsumentów określonej ceny za ich 
produkty lub usługi. Może mieć ona pozytywny lub negatywny wpływ na sprzedaż produktów. 

Wpływ ten zależy bardziej od tego, jak konsumenci postrzegają wartość produktu niż od rzeczywistej 
jego wartości. Dlatego też produkt może nie sprzedawać się zgodnie z oczekiwaniami jeśli został 
wyceniony wyżej lub niżej niż jego postrzegana wartość i ważne jest, aby zrozumieć percepcję 
konsumentów zanim cena produktu zostanie ustalona. Jeśli konsumenci pozytywnie postrzegają 
produkt, istnieje prawdopodobieństwo, że będzie się on sprzedawał nawet po cenie wyższej niż jego 
rzeczywista wartość. Z drugiej strony, jeśli produkt ma bardzo małą lub zerową wartość dla 
konsumenta, korzystne może być zaniżenie jego ceny tylko po to, aby dokonać sprzedaży. 

Należy uświadomić producentom, że ceny produktu należy obliczać w skali roku, ponieważ produkcja 
zboża/warzyw/owoców rozpoczyna się wraz z jesienną orką roku poprzedniego (a w przypadku 
płodozmianu nawet kilka lat wcześniej). To samo dotyczy mięsa i nabiału. 

W bardzo uproszczonym wzorze:  Cena sprzedaży = Koszt wytworzenia + Marża zysku. 
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Poniżej przedstawiono niektóre z wielu kosztów, które rolnicy muszą uwzględnić przy określaniu ceny 
rynkowej/sprzedaży: 

• Robocizna3: godne wynagrodzenie za pracę, podatki od wynagrodzeń, potrzeby mieszkaniowe, 
• Sprzęt: maszyny, traktory, narzędzia, 
• Nakłady materiałowe: nasiona, kompost, opakowania, nawozy, 
• Wydatki kapitałowe: ziemia uprawna, infrastruktura, podatki od nieruchomości, 
• Koszty ogólne: utrzymanie budynków, usługi specjalistyczne, obowiązki administracyjne, 

reklama, marketing, koszty hurtowe, 
• Koszty ukryte: zarządzanie siłą roboczą, księgowość, praca w nadgodzinach/brak zapłaty, 
• Kwestie związane z jakością wody: obsadzanie stref buforowych rzek w celu ograniczenia 

zanieczyszczenia obszarowego i poprawy jakości wody, 
• Poprawa bezpieczeństwa żywności  
• Certyfikaty (www.vtfarmtoplate.com/features/true-cost-of-local-food#.X5hwY4gzbIU)  

Istnieją trzy główne aspekty, które należy rozważyć przy ustalaniu cen: 

• Popyt (pułap ceny), 
• Koszty (pułap ceny), 
• Ceny konkurentów (punkt odniesienia) (Marketing | Digitális Tankönyvtár, 27.10.2020). 

Na targach producentów zazwyczaj dochodzi do porozumienia cenowego między producentami. 
W przypadku obiektów typu „food hub” cena ustalana jest wspólnie z producentami. Producent 
udziela rabatu na pokrycie kosztów stałych i kosztów zatrudnienia personelu w sklepie, wtedy cena 
sklepowa nie będzie dużo wyższa od ceny rynkowej. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na fakt, że 
na targowisku klienci lubią się targować i producent może zejść z ceny, ale w przypadku sklepu lub 
obiektu typu food hub nie jest to możliwe, ponieważ towary są sprzedawane w stałej cenie. 

PROMOCJA 

Promocja to rozpowszechnianie informacji o produkcie, linii produktowej, marce, firmie i usłudze 
wśród potencjalnych nabywców w celu generowania sprzedaży i budowania lojalności wobec marki.  

Promocja odnosi się do strategii marketingowych i technik komunikacyjnych stosowanych w celu 
zaprezentowania produktu/usługi klientom docelowym. Obejmuje takie działania jak oferty specjalne, 
reklama, public relations, a także promocje sprzedaży.  

Konsultant obszarów wiejskich musi uświadomić producentom/rolnikom, że każdy wykorzystywany 
kanał promocyjny powinien być zawsze dostosowany do ich produktu lub usługi, a także do ceny. 
Promocja różni się od marketingu tym, że odnosi się jedynie do aspektu komunikacyjnego 
stosowanego w marketingu. 

 

                                                           
3 Bardzo ważne jest, aby podkreślić, że producenci często nie wliczają własnej pracy w cenę produktu. 
Oczywiście cena produktów nie jest łatwa do obliczenia, ale z czasem można się tego nauczyć. Sugerujemy 
producentom, aby prowadzili przez jeden sezon dziennik pracy, zapisując dokładnie liczbę przepracowanych 
godzin w tygodniu oraz rodzaj i ilość wytworzonych w tym czasie produktów. Początkowo należy uśrednić cenę 
produktów, ale z upływem czasu producent dostrzega, że wytworzenie niektórych produktów jest bardziej 
pracochłonne i w tym przypadku inna jest wartość roboczogodziny. Prowadzenie ewidencji pomaga 
w kontrolowaniu wartości produktów. 

http://www.vtfarmtoplate.com/features/true-cost-of-local-food#.X5hwY4gzbIU
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REKLAMA  

INSTAGRAM
– 1 miliard użytkowników miesięcznie na całym świecie
– użytkownicy w wieku między 18 a 34 lat
– rodzaje reklam na Instagramie: zdjęcia, filmy, Story
ads, reklamy w karcie Explore i reklamy zakupowe
– na Instagramie można publikować reklamy za
pośrednictwem Menedżera reklam Facebooka

GOOGLE AD
– osoby dokonujące wyszukiwania w sieci szukają
czegoś konkretnego i klikną na pierwszy wynik, który ich
zdaniem będzie dla nich najbardziej pomocny
– płatna reklama w wyszukiwarkach daje
reklamodawcom możliwość przyciągnięcia uwagi
odbiorców w sposób bardziej ukierunkowany niż w
przypadku samego mechanizmu przeszukiwania sieci

BROSZURY
– reklama musi mieć koncepcję
– należy wiedzieć, jaką przestrzeń powinien zająć tekst względem
rozmiaru reklamy i jakiego rozmiaru powinien być sam tekst
– należy podać szczegóły dotyczące możliwości uzyskania dalszych
informacji (adres, numer telefonu, adres e-mail, strona internetowa
itp.)
– należy podążać za aktualnymi trendami

REKLAMA W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU
– reklamy drukowane są zazwyczaj drogie, ale w przypadku
partnerstwo medialnego można wynegocjować lepsze stawki
– najbardziej atrakcyjne strony (okładki lub strony prawe) są również
najdroższe
– należy zachować tę samą identyfikację wizualną w całej kampanii

ARTYKUŁY
– publikacja w lokalnej gazecie, magazynie, prezentująca firmę,
produkty lub politykę biznesową
– należy wybrać starannie, w której gazecie/magazynie ma być
umieszczone ogłoszenie
– należy wziąć pod uwagę docelową grupą odbiorców oraz
publikacje, które najprawdopodobniej będą przez nią czytane

PROMOCJA
Rozpowszechnianie informacji o PRODUKCIE, LINII PRODUKTOWEJ, MARCE i FIRMIE 

wśród POTENCJALNYCH NABYWCÓW w celu GENEROWANIA SPRZEDAŻY 
i BUDOWANIA LOJALNOŚCI WOBEC MARKI

Rodzaje reklam

FACEBOOK
– najczęściej używana sieć mediów społecznościowych
– 30% światowej populacji używa Facebooka (prawie 2,5
miliarda osób)
– audience targeting (targetowanie)
– rodzaje reklam na Facebooku: zdjęcia, filmy, Story i
Lead ads

ONLINE DRUKOWANE

 

Rysunek 22 Rodzaje reklam. Źródło: https://blog.hubspot.com/marketing/online-advertising. 

SPRZEDAŻ OSOBISTA (RYNKI, TARGI, FESTIWALE ITP.)  

Targowiska dla drobnych producentów rolnych są organizowane w różnych formach w zależności od 
regionu. W odnajdywaniu targowisk może pomóc rolnikom konsultant obszarów wiejskich. Wielką 
zaletą rynków i targów jest to, że producent wchodzi w bezpośredni kontakt z nabywcą, otrzymuje 
natychmiastową informację zwrotną na temat na przykład opakowania, fizycznego aspektu produktu, 
a nawet smaku, jeśli możliwa jest degustacja produktu.  

Na targach, festiwalach i rynkach można stworzyć stałą bazę klientów złożoną z lojalnych 
konsumentów poszukujących świeżych, zdrowych, lokalnych produktów. Najczęściej producenci na 
targach porozumiewają się w kwestii cen i nie przelicytowują się nawzajem, ponieważ następnym 
razem spotkają się w tym samym miejscu. Do zadań konsultanta obszarów wiejskich należy zwrócenie 
uwagi producentów na przepisy obowiązujące w danym regionie lub kraju. 

PROMOCJA SPRZEDAŻY – PROGRAM LOJALNOŚCIOWY  

Kiedy stosować promocję sprzedaży?  

Celem promocji sprzedaży jest zwiększenie popytu na dany produkt. 

Stosuje się ja, chcąc: 

• wprowadzić na rynek nowy produkt, 
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• zainteresować nowych klientów, 
• utrzymać swą konkurencyjność. Badanie i analiza konkurencji nie tylko pomoże przyciągnąć 

nowych klientów, ale także systematycznie ulepszać produkt i podnosić poziom obsługi 
klienta, 

• sprawić, by obecni klienci kupowali więcej. Zawsze łatwiej jest nakłonić obecnego klienta do 
dokonywania większych zakupów niż pozyskać nowych klientów, 

• sprzedawać poza sezonem, oferując ograniczone czasowo rabaty, kampanie „1+1=3” i inne 
sztuczki marketingowe, 

• przeprowadzać oczyszczanie magazynu – kiedy sprzedawcy muszą zrobić miejsce na nową 
kolekcję, często przeprowadzają kampanie czyszczenia magazynu, w trakcie których można 
kupić towary ze starych kolekcji po bardzo obniżonych cenach. 

RODZAJE PROMOCJI SPRZEDAŻY  

• Obniżka cen – tymczasowa redukcja kosztów, 
• Program lojalnościowy – klienci zbierają punkty przy zakupie produktu, 
• Opakowanie promocyjne – klient może otrzymać więcej produktów gdy zapłaci cenę 

wyjściową, 
• Prezenty reklamowe – taktyka ta ma za zadanie zwiększyć świadomość marki. Polega na 

przekazywaniu darmowych prezentów w zamian za dane osobowe, które zostaną 
wykorzystane w dalszym marketingu, 

• Kupony – sprzedaż produktu po cenie wyjściowej i udzielenie np. 5% rabatu w postaci kuponu 
na następne zakupy, 

• Kupony mobilne – wysyłane przez SMS-y na telefony komórkowe. By otrzymać upust, klient 
musi pokazać kupon na swoim smartfonie, 

• Rozdawanie próbek – rozdawanie próbek produktu. 

MIEJSCE 

Odnosi się do sposobu udostępnienia produktu lub usługi klientom. Odpowiednia strategia pozwoli 
ocenić najlepszy i najbardziej odpowiedni kanał dystrybucji dla danego produktu. 

Dzięki skutecznej strategii marketingowej można poszerzyć bazę klientów i zwiększyć zyski.  

Marketing to każde działanie, które prowadzi do sprzedaży produktu. Obejmuje on decyzje dotyczące 
rodzaju sprzedawanych produktów, ceny, miejsca i sposobu ich sprzedaży oraz sposobu ich promocji. 
Strategia to sposób wykonania czynności – sposób realizacji celów sprzedaży tegorocznych produktów. 
W zależności od rodzaju i wielkości gospodarstwa oraz wymiaru godzin (pełnego lub niepełnego) 
istnieje kilka możliwości sprzedaży produktów. 

ROLNICTWO EKOLOGICZNE  

Rolnictwo ekologiczne to strategia produktu. Rolnicy decydują się na rolnictwo ekologiczne z kilku 
powodów: wierzą w koncepcję żywności ekologicznej i/lub konsumenci wykazują gotowość do 
płacenia więcej za żywność ekologiczną, co prowadzi do większego zysku.  

https://www.organicwithoutboundaries.bio/category/from-the-field/ – pod tym adresem można 
znaleźć wiele bardzo zróżnicowanych przykładów. 

https://www.organicwithoutboundaries.bio/category/from-the-field/-
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Korzyści płynące z rolnictwa ekologicznego: bezpieczniejsze warunki pracy, mniejsze zanieczyszczenie 
żywności i wody pitnej, większa bioróżnorodność, mniejsze wycieki i erozja, lepsza gospodarka wodna, 
niskie zużycie zasobów nieodnawialnych (http://grolink.se/resources/oa/benefits-of-organic-farming/) 

Według programu badawczego Rodale Institute, który opiera się na prawie 40-letnich porównaniach 
rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego, rolnictwo ekologiczne ma wiele zalet, między innymi: 

• po pięcioletnim okresie przejściowym plony dorównują plonom z upraw konwencjonalnych, 
• w okresie posuchy jego efektywność przewyższa rolnictwo konwencjonalne nawet o 40%, 
• przynosi rolnikom 3-6 razy większe zyski, 
• nie powoduje wypłukiwania toksycznych substancji chemicznych do wody, 
• zużywa 45% mniej energii, 
• emituje o 40% mniej dwutlenku węgla, 
• objętość wody przesączającej się przez glebę jest o 15-20% wyższa niż w systemach 

konwencjonalnych, 
• jest bardziej opłacalne niż rolnictwo konwencjonalne. 

TARGOWISKA ROLNE  

Sprzedaż na targu rolnym to idealna strategia dystrybucji i sprzedaży dla małych lub średnich 
producentów rolnych. Jeśli rolnik chce rozwijać swoją działalność, to sprzedaż na targowiskach 
miejskich może być dla niego etapem na drodze do większych rynków. Jednak ze względu na 
popularność tych targowisk, wielu rolników co weekend sprzedaje na innym targowisku 
zlokalizowanym w rozsądnej odległości od ich gospodarstw. Można sprzedawać na nich kilka rodzajów 
produktów, dzielić się przepisami i rozdawać próbki produktów. Kolejną zaletą targowisk jest to, że ich 
właściciele lub lokalna społeczność zajmują się większością działań promocyjnych, oszczędzając czas 
i pieniądze sprzedawców. 

FOOD HUBS 

Food hub to podmiot integrujący, który wspiera małych i średnich producentów żywności, dając im 
rynek zbytu. Jako promotor krótkiego łańcucha rolno-spożywczego, food hub skupia na jednej 
platformie lokalnych producentów żywności. Food hub to wspólne przedsięwzięcie rolników z danego 
regionu. Przy pomocy tego modelu producenci mogą opracować strategię sprzedaży, ustalania ceny 
i promocji. Kierownik centrum tego typu zobowiązuje się do zakupu określonej ilości produktu od 
producenta i zajmuje się logistyką sprzedaży konsumentom lub klientom komercyjnym. Ta strategia 
marketingowa pozwala mniejszym przedsiębiorstwom rolnym dzielić i minimalizować ryzyko, 
a jednocześnie umożliwia im konkurowanie jako grupa z dużymi hurtowniami spożywczymi.  

PODSUMOWANIE 

Celem powyższego rozdziału jest wprowadzenie konsultanta obszarów wiejskich we wspaniały świat 
marketingu poprzez przedstawienie 4 elementów kompozycji marketingowej, studiów przypadku, 
nauki o żywieniu, innowacji turystycznych i technik personalizacji produktu oraz ułatwienia małym 
producentom pracy w krótkim łańcuchu dostaw.  

RESOURCES  

https://99designs.com/ 

http://szekelytermek.ro 

http://grolink.se/resources/oa/benefits-of-organic-farming/
https://99designs.com/?gclid=CjwKCAjw8-78BRA0EiwAFUw8LCjmwKSqPyCp4KoeCUyQ3SMVLAr5MwZrLaBlV0bBCtu_JSIZmcrGeRoCsIMQAvD_BwE
http://szekelytermek.ro/
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https://trademark-search.marcaria.com/en/ 

https://nanotourism.org/ 

https://www.mindtools.com/ 

https://www.who.int/foodsafety 

https://www.vtfarmtoplate.com/features/true-cost-of-local-food#.X5hwY4gzbIU 

https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_94.htm 

https://www.brandingmag.com/2015/10/14/what-is-branding-and-why-is-it-important-for-your-
business/ 

https://www.nutrition-hub.com/post/top-10-nutrition-trends-in-2020 

https://blog.hubspot.com/marketing/online-advertising 

https://sendpulse.com/support/glossary/sales-promotion 

https://economictimes.indiatimes.com/definition/marketing-mix 

https://www.investopedia.com/terms/b/brand.asp 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/food-hygiene 

  

 

 

 

  

https://trademark-search.marcaria.com/en/
https://nanotourism.org/
https://www.mindtools.com/
https://www.who.int/foodsafety
https://www.vtfarmtoplate.com/features/true-cost-of-local-food#.X5hwY4gzbIU
https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_94.htm
https://www.brandingmag.com/2015/10/14/what-is-branding-and-why-is-it-important-for-your-business/
https://www.brandingmag.com/2015/10/14/what-is-branding-and-why-is-it-important-for-your-business/
https://www.nutrition-hub.com/post/top-10-nutrition-trends-in-2020
https://blog.hubspot.com/marketing/online-advertising
https://sendpulse.com/support/glossary/sales-promotion
https://economictimes.indiatimes.com/definition/marketing-mix
https://www.investopedia.com/terms/b/brand.asp
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/food-hygiene
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Komunikacja i zarządzanie konfliktami dla 
konsultantów obszarów wiejskich 
STRESZCZENIE 

W niniejszym rozdziale konsultanci obszarów wiejskich znajdą informacje na temat elementów 
komunikacji i technik zarządzania konfliktami. Konsultanci pracują głównie w grupach składających się 
z różnych osób. Stworzenie grup roboczych i praca zespołowa są czymś więcej niż koniecznością jeśli 
chcemy osiągnąć sukces, jakim jest demokratyczne działanie we wspólnocie. Konsultant odgrywa 
bardzo ważną rolę w moderowaniu i kierowaniu organizacją budowania sieci kontaktów. Przetrwanie 
łańcucha spoczywa w jego rękach. 

SŁOWA KLUCZOWE 

komunikacja, aktywne słuchanie, skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie 
konfliktami  

CELE DYDAKTYCZNE 

Po ukończeniu tego modułu czytelnik będzie znał podstawowe elementy komunikacji oraz możliwe 
przyczyny niepowodzeń w komunikacji. W pracy konsultantów obszarów wiejskich najważniejsza jest 
komunikacja. Dzięki zawartym w niniejszym rozdziale użytecznym wskazówkom, które mogą być 
przekazywane wśród rolników, można zwiększyć skuteczność komunikacji. W niniejszym rozdziale 
przedstawiono pokrótce narzędzie do oceny zachowania DISC (4 podstawowe typy zachowań wg DISC: 
D (ang. dominance) – dominujący, I (ang. influence) – wpływowy, S (ang. steadiness) – stały oraz C 
(ang, conscientousness) – sumienny). DISC pomaga w kategoryzacji i zarządzaniu osobami 
z najbliższego otoczenia konsultantów, można go wykorzystać zarówno w komunikacji, jak 
i w sytuacjach konfliktowych. Druga część rozdziału koncentruje się na zarządzaniu konfliktami, 
ukazując 5 głównych strategii rozwiązywania konfliktów i dostarczając wskazówek, jak skuteczniej 
radzić sobie z konfliktami. Można wykorzystać je w codziennych sytuacjach lub przekazać rolnikom. 

• Czym jest komunikacja, 
• Różne elementy procesu komunikacji, 
• Różne rodzaje komunikacji, 
• Jak usprawnić proces komunikacji w organizacji, 
• Czym jest skuteczna komunikacja, 
• Jak poprawić swoje umiejętności potrzebne w skutecznej komunikacji, 
• Czym jest słuchanie i jak rozwijać umiejętność aktywnego słuchania, 
• Jak łagodzić konflikty. 

WSTĘP DO KOMUNIKACJI  

Umiejętność komunikowania się jest jedną z najważniejszych umiejętności ludzkich. Powszechnie 
wiadomo, że komunikacja na wszystkich etapach życia i w każdym wieku jest jedną z kluczowych 
kompetencji.  Jest ona niezbędna do przekazania wszelkiego rodzaju informacji oraz do zrozumienia 
informacji, którymi podzielono się z nami. Komunikacja w swej istocie polega na przekazywaniu 
informacji z jednego miejsca do drugiego. Komunikujemy się ze współpracownikami, pozostałymi 
uczestnikami KŁDŻ, klientami, dostawcami. Umiejętności komunikacyjne na dobrym poziomie są 
niezbędne do skutecznego zarządzania. 
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Każdy z nas niejednokrotnie przekonał się, że nie tak łatwo jest przekazać stosunkowo zwyczajne 
zadanie do wykonania komuś, kto nie rozumie lub nie do końca rozumie naszą koncepcję. 
Prawdopodobnie każdy z własnego życia może przypomnieć sobie przypadki, w których przyczyną 
powstania trudności było nieporozumienie, czyli błędna interpretacja jakiegoś pojęcia, słowa lub 
powiedzenia. 

CO SPRAWIA, ŻE MYŚLIMY, ŻE DRUGA STRONA DOKŁADNIE ROZUMIE TO, CO MÓWIMY? 

Jak możemy się upewnić, że to, co mówimy naprawdę trafia do celu, a druga strona rozumie, co 
chcemy powiedzieć (zakomunikować)? Są to ważne, a wręcz fundamentalne kwestie w codziennej 
komunikacji. 

Dobrą informacją jest to, że umiejętności komunikacyjne można rozwijać. Nie trzeba popadać 
w rozpacz z powodu błędów w komunikacji, które być może się popełniło. Warto jest spróbować 
poprawić umiejętności komunikacji i dzięki temu odczuć korzyści we wszystkich obszarach życia. 

PROCES KOMUNIKACJI  

Codzienne rozmowy, pisanie SMS-ów i e-maili, spotkania biznesowe, czytanie artykułów prasowych – 
to wszystko są procesy komunikacyjne. Choć może się to wydawać proste, proces komunikacji jest 
dość złożony i obejmuje kilka aspektów, komponentów. Zgodnie z definicją komunikacja to: 

„proces wymiany informacji między jednostkami za pomocą wspólnego systemu symboli, znaków lub 
zachowań”. (Merriam-Webster.com, 2020) 

Komunikacja sama w sobie jest procesem dwukierunkowym, w którym nadawca i odbiorca przekazują 
sobie komunikaty w celu dotarcia do wzajemnego zrozumienia. Komunikatem mogą być myśli, opinie, 
idee, uczucia, rozkazy, prośby itp. Za każdym razem, gdy dwie lub więcej osób wymienia się 
komunikatami, uczestniczą one w tym podstawowym procesie komunikacji. 

DEFINICJA PROCESU KOMUNIKACJI  

„Pojęcie „proces komunikacji” odnosi się do wymiany informacji (komunikatów) pomiędzy dwoma lub 
więcej osobami. Aby komunikacja była udana, obie strony muszą być zdolne do wymiany informacji 
i wzajemnego zrozumienia. Jeśli przepływ informacji jest z jakiegoś powodu zablokowany lub strony nie 
mogą się porozumieć, wówczas komunikacja zawodzi.” (Nordquist, 2020)   
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NADAWCA 

Nadawca (źródło) jest stroną, która ma na celu przekazanie innym jakiegoś komunikatu. Aby 
komunikacja przebiegała pomyślnie, nadawca musi najpierw zakodować swój komunikat w formie 
zrozumiałej dla obu stron, np. we wspólnym języku, a następnie przekazać go dalej. 

Przykład: gmina podmiejska postanawia uruchomić na głównym placu osiedla targ dla drobnych 
rolników z okolicy, który będzie działać w sobotnie poranki. Gmina chce rozpowszechnić informacje, 
aby znaleźć sprzedawców. Jest zatem nadawcą/źródłem w poniższym przykładzie procesu komunikacji. 
Na złym i dobrym przykładzie zostanie pokazane, jak gmina może poradzić sobie z tą sytuacją. 

KODOWANIE 

W procesie kodowania nadawca używa słów (lub w niektórych przypadkach metod niewerbalnych, 
takich jak gestykulacja), aby stworzyć komunikat z informacji, którą zamierza się podzielić. Sukces 
przekazu zależy częściowo od umiejętności i kompetencji nadawcy. 

Zły przykład 
Gmina pisze krótką ulotkę informacyjną, pełną 
terminów prawnych i odniesień do przepisów, 
i umieszcza ją wyłącznie na swojej stronie 
internetowej. Tekst (bez podkreśleń, bez 
ilustracji, tylko czysty tekst, bez numeru 
kontaktowego) jest trudny do zrozumienia dla 
każdego, kto nie jest prawnikiem.   

Dobry przykład 
Zaproszenie dla sprzedawców jest napisane 
prostym, zrozumiałym językiem, główne punkty 
są podkreślone, dodano kilka ładnych 
rysunków/zdjęć. Plakat jest estetyczny 
i zrozumiały, a dzięki ilustracjom przyciąga 
wzrok. W celu uzyskania dalszych informacji 
podany został numer telefonu kontaktowego. 

 

KANAŁ KOMUNIKACYJNY 

Kanał komunikacyjny lub nośnik to forma przekazu informacji, którą wybiera nadawca. Może być 
ustny, pisemny lub wizualny. Na przykład nośnikiem (medium) wiadomości tekstowych są telefony 
komórkowe. Skuteczność poszczególnych kanałów różni się w zależności od charakterystyki 
komunikacji. Kanały ustne są odpowiednie, gdy potrzebujemy natychmiastowej informacji zwrotnej, 
ale jeśli chcemy zwrócić się do większej grupy osób, kanały pisemne mogą okazać się lepsze. 
W niektórych przypadkach efekt wzmocnić może korzystanie zarówno z formy ustnej, jak i pisemnej. 

Rysunek 23 Proces komunikacji. Źródło: Deák, Csaba Dr. (2014). 
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Zły przykład 
Informacja została 
umieszczona tylko na 
stronie internetowej gminy, 
nigdzie indziej. Gmina nie 
umieściła informacji ani 
w mediach 
społecznościowych, ani w 
żadnym innym kanale 
komunikacyjnym, korzysta 
tylko z jednego nośnika – 
strony internetowej. 

Dobry przykład 
Zaproszenie dla sprzedawców zostało umieszczone na stronie 
internetowej gminy, w grupach i na stronach mediów 
społecznościowych. Na kilku powierzchniach reklamowych na ulicach 
zostały również wywieszone papierowe plakaty. Gmina 
skontaktowała się również z lokalnym koordynatorem KŁDŻ oraz 
kilkoma innymi lokalnymi organizacjami i poprosiła 
o rozpowszechnienie informacji na temat możliwości sprzedaży na 
targowisku wśród rolników w okolicy oraz w sąsiednich 
miejscowościach. Wykorzystała kilka różnych kanałów komunikacji 
i skoncentrowała się na komunikacji osobistej poprzez koordynatora 
KŁDŻ - bardzo ważną rolę odgrywa „poczta pantoflowa”. 

 

 

ODBIORCA 

Odbiorca to osoba, do której adresowany jest komunikat. Aby osiągnąć wspólny cel komunikacji, 
strona odbierająca komunikat musi być w stanie go zrozumieć. Zrozumienie komunikatu poprzedza 
jego zdekodowanie.  

Zły przykład 
Strona internetowa gminy nie jest często 
odwiedzana, tylko 3 osoby, niebędące 
rolnikami, widziały informacje o targowisku. 
Tylko jedna z nich była w stanie zrozumieć 
tekst prawny, ale nie była ona 
zainteresowana lokalnym targowiskiem. 
Komunikat nie dotarł ostatecznie do nikogo, 
kto byłby zainteresowany targowiskiem.   

Dobry przykład 
Dzięki różnym kanałom komunikacji, jasnemu 
przekazowi i poczcie pantoflowej o targowisku 
dowiedziała się grupa lokalnych i okolicznych 
rolników, którzy zrozumieli najważniejsze szczegóły 
przedsięwzięcia. Koordynatorowi KŁDŻ udało się ich 
namówić, ostatecznie kilkunastu sprzedawców 
zarezerwowało stolik na targowisku, a kolejnych 5-10 
rolników zastanawia się nad dołączeniem 
w późniejszym terminie. W tym przykładzie pojawiła 
się grupa odbiorców.  

 

KOMUNIKAT 

Komunikat to informacja, którą nadawca zamierza się podzielić. Komunikat może być werbalny, 
niewerbalny, pisemny lub przekazany w formie symboli. Komunikatem mogą być gesty, kiwanie głową, 
ziewanie, a nawet milczenie. Za komunikat można uznać każdy sygnał, który wywołuje reakcję 
odbiorcy. 

Zły przykład 
W złym przykładzie komunikat był 
trudny do zrozumienia (terminy 
prawne, odniesienia do przepisów) 
i dlatego właściwie nie spełnił 
swojej funkcji.  

Dobry przykład 
W dobrym przykładzie komunikat(y) był zrozumiały 
i przykuwał uwagę, a jego skuteczność została wzmocniona 
poprzez umieszczenie komunikatu na kilku stronach 
internetowych. Dzięki osobistej komunikacji z koordynatorem 
KŁDŻ w przykładzie tym wykorzystano również inny 
komunikat. 
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SZUM 

Tak zwany „szum” w kanale komunikacyjnym również może zakłócić przekaz i odbiór komunikatu. 
Szum to każdy czynnik, który zakłóca przekaz komunikatu i w rezultacie zaburza proces komunikacji, 
utrudnia zrozumienie, a w niektórych ekstremalnych przypadkach uniemożliwia komunikację lub 
sprawia, że jest ona nieskuteczna. 

Zły przykład  
Szum w świecie mediów internetowych sprawił, 
że proces komunikacji stał się nieefektywny 
(zbyt wiele wejść dla czytelników, rzadkie 
odwiedzanie strony internetowej gminy, 
uniemożliwienie dotarcia do zainteresowanych 
osób z powodu szumu i innych błędów 
w procesie komunikacji).  

Dobry przykład 
Dzięki kilku kanałom komunikacji, które 
wykorzystała gmina, udało się zminimalizować 
szum. Dobrym sposobem na zminimalizowanie 
szumu w procesie komunikacji była również 
możliwość zadawania pytań. Zadawanie pytań, 
wyjaśnianie jest dobrą możliwością ograniczenia 
szumu i dotarcia do prawdziwego przekazu. 

 

SPRZĘŻENIE ZWROTNE (FEEDBACK) 

Sprzężenie zwrotne to ostatni element komunikacji. Dzięki niemu wiemy, że wiadomość dotarła do 
odbiorcy i że zrozumiał on ją zgodnie z jej intencją. Informacja zwrotna jest niezbędna, aby nadawca 
mógł stwierdzić, że przekaz komunikatu zakończył się sukcesem.  

Zły przykład 
W złym przykładzie nie było 
sprzężenia zwrotnego. Nikt nie 
zarezerwował miejsca na 
targowisku. W przykładzie tym 
komunikacja nie powiodła się.  

Dobry przykład 
Dowodem na to, że reklama uzyskała pozytywny odzew jest 
kilkunastu sprzedawców, którzy zarezerwowali stolik na targu 
i 5-10 rolników, którzy to rozważają. Niektórzy z nich dzwonili 
do gminy, aby wyjaśnić szczegóły, inni zwracali się z pytaniami 
do konsultanta KŁDŻ – w dobrym przykładzie feedback pojawił 
się w kilku formach.  

 

FILTRY 

Na proces kodowania i dekodowania wpływają filtry nadawcy i odbiorcy. Do filtrów tych należą: 
kultura, subkultura, doświadczenie, normy obowiązujące w rodzinie, wykształcenie, przekonania 
i oczekiwania, obawy, stan emocjonalny itp. Obejmują one szerokie spektrum osobistych doświadczeń 
i obecny stan. Ten sam komunikat przepuszczony przez różne filtry może ostatecznie uzyskać zupełnie 
przeciwne znaczenie. 

„Badania wykazały, że mamy tendencję do dawania ludziom większego kredytu zaufania, gdy jesteśmy 
w dobrym nastroju, a mniejszego, gdy jesteśmy w złym. Kiedy jesteśmy w złym nastroju, jesteśmy 
bardziej skłonni postrzegać negatywnie to, co nasz partner mówi lub robi, bez względu na to, jak 
pozytywny stara się on być. 

Wszyscy mamy filtry; bądź świadom własnych.” (Greenleaf Counseling Service (2016) 
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Zły przykład  
Stosowanie terminów 
prawnych w komunikacie dla 
rolników stanowi zły przykład 
ze względu na obecność 
filtrów, które były jednym z 
powodów niepowodzenia 
komunikacji w tym 
przykładzie. 

Dobry przykład  
Odpowiednia forma przekazu (prosty, zrozumiały język, 
podkreślone główne punkty, ładne rysunki/zdjęcia) była jednym 
z czynników sukcesu, ponieważ uwzględniała możliwości rolników. 
Drugim czynnikiem, który zadecydował o sukcesie przekazu był 
osobisty kontakt konsultanta/konsultantów z rolnikami, dzięki 
któremu można było wyeliminować obawy i uniknąć złych 
doświadczeń.   

 

RODZAJE KOMUNIKACJI  

Istnieją różnorodne sposoby komunikowania się. Każda sytuacja wymaga innych metod komunikacji. 
Sukces komunikacji w dużej mierze zależy od wyboru odpowiedniego sposobu porozumiewania się. 
Większość źródeł wyróżnia następujące cztery rodzaje komunikacji: werbalną, niewerbalną, pisemną 
i wizualną: 

Komunikacja werbalna  

Za komunikację werbalną uważa się czynność mówienia, czyli używanie wypowiadanych słów ze 
związanym z nimi znaczeniem w celu dzielenia się informacjami.  

Komunikacja niewerbalna  

Komunikacja niewerbalna to wszystko inne, co robimy w trakcie mówienia. Postawa ciała, interakcje 
fizyczne, mimika twarzy oraz zamierzone i niezamierzone zachowania towarzyszące komunikacji 
zaliczane są do komunikacji niewerbalnej. Zrozumienie komunikacji niewerbalnej człowieka przybliża 
nas do lepszego zrozumienia tego, co chce nam przekazać.  

Warto wiedzieć, że według badań, w procesie komunikacji same słowa niosą tylko ok. 7-8% 
komunikatu/znaczenia, kolejne 38% przekazywane jest za pomocą głosu i tonu, a reszta to mowa ciała, 
czyli komunikacja niewerbalna i metakomunikacja. W tym samym badaniu stwierdzono również, że 
ocena nastawienia danej osoby oparta jest w 60% na jej twarzy, a w 40% na elementach wokalnych.  

Podsumowując komunikację werbalną i niewerbalną: same słowa mogą odgrywać mniejszą rolę niż 
metakomunikacja. Ważną rolę w komunikacji odgrywa komunikacja niewerbalna.  

Komunikacja pisemna  

Komunikacja pisemna to pisemny zapis symboli z przypisanym im znaczeniem (np. liter) w celu 
przekazania wiadomości. List, e-mail, tekst lub jakakolwiek inna forma komunikacji pisemnej służy 
rozpowszechnianiu informacji.  

Komunikacja wizualna  

Fotografia, sztuka, narzędzia wizualne, takie jak wykresy czy diagramy, są częścią komunikacji 
wizualnej. Komunikacja wizualna ma wiele odsłon, może przyjąć formę dzielenia się zdjęciami 
w mediach społecznościowych przez ich użytkowników lub używania obrazów do sprzedaży produktów 
i pomysłów przez reklamodawców.  
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SKUTECZNA METODA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ I WERBALNEJ: INFOGRAFIKI  

Infografika to połączenie komunikacji wizualnej i werbalnej oraz skuteczny sposób komunikacji. Dzięki 
tej łatwej do zdekodowania metodzie, możemy szybko przekazać ważne wiadomości, szczególnie 
w dzisiejszym dynamicznym i ciągle przyspieszającym świecie.  

SKUTECZNA KOMUNIKACJA  

„Skuteczna komunikacja to proces wymiany idei, myśli, wiedzy i informacji tak, aby cel lub zamiar 
został zrealizowany w najlepszy możliwy sposób. Najprościej mówiąc, jest to nic innego jak 
przedstawienie poglądów przez nadawcę w sposób najbardziej zrozumiały dla odbiorcy.” (Prachi M.  
Effective Communication (2018) 

Sama informacja w komunikacie nie wystarczy, musi spełniać jakiś cel. Komunikat musi być kompletny, 
prosty i zrozumiały, aby zachował swoje znaczenie. Precyzyjny przekaz może ułatwić oczekiwaną 
interpretację.  

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE UŁATWIAJĄCE SKUTECZNĄ KOMUNIKACJĘ  

Świadoma komunikacja i wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych może pomóc w podniesieniu 
ogólnej jakości i skuteczności trwającej komunikacji. 

 

DLACZEGO 
INFOGRAFIKI SĄ 

TAK 
SKUTECZNE?

wizualizacje 
ułatwiają 

i usprawniają 
proces nauki 
i rozumienia

wyróżniają 
treść

podkreślają 
najważniejsze 

informacje

przycią-
gają wzrok

ludzie znacznie 
dłużej zachowują 

w pamięci 
zwizualizowane

informacje

 

Rysunek 24 Dlaczego infografiki?? Źródło: Rural Facilitator Project, Kislépték (2021) 



Szkolenie rolników w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności w rolnictwie 

 

 

Rysunek 25 Umiejętności komunikacyjne. Źródło: Raiha Malik (2019). 

 

Przedstawione na powyższym rysunku elementy ułatwiają skuteczną komunikację: 

Werbalne i niewerbalne umiejętności 
komunikacyjne 

Postawa i udzielanie informacji zwrotnej 

mowa ciała 
kontakt wzrokowy i widoczne usta 
pogodny wyraz twarzy 
milczenie 

sprawdzanie zrozumienia 
podsumowywanie tego, co zostało powiedziane 
zachęcanie do kontynuowania wypowiedzi 
zadawanie pytań 

 

Jak poprawić umiejętności komunikacyjne – wskazówki  

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, jak poprawić swoje umiejętności komunikacyjne: 

Pomyśl zanim powiesz: Posiadanie prostej koncepcji tego, jakie informacje chce się przekazać pomaga 
w przygotowaniu dobrze skonstruowanego i wiarygodnego komunikatu.  

Bądź uczciwy: W komunikacji z innymi osobami najważniejszym czynnikiem jest uczciwość. Pomaga 
ona stworzyć więź z drugą osobą i jednocześnie zyskać szacunek i podziw odbiorcy.  

Ćwicz uważne słuchanie: Skuteczna komunikacja to nie tylko sposób, w jaki porozumiewamy się 
z innymi, ale także sposób, w jaki ich słuchamy.  

Zadawaj pytania: Aby lepiej zrozumieć temat dyskusji, ważne jest zadawanie pytań.  

Zwracaj uwagę na to, co mówi Twoje ciało: Język ciała jest tak ważny, jak każdy inny rodzaj komunikacji. 

 
Kontakt 

wzrokowy  
i widoczne usta 

 

Milczenie 

 

 

     Podsumowanie  
tego, co zostało 

powiedziane 

 

Pogodny 
wyraz twarzy 

 

 

 

Zachęcanie do 
kontynuowania 

wypowiedzi 

 

Zadawanie 
pytań 

 
 

Mowa ciała 
 

 

Sprawdzanie 
zrozumienia 
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Nie oceniaj: Zasada jest prosta – nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe. Opisz sytuację zamiast osądzać 
I prowokować innych. 

Konstruktywnie krytykuj: Jeśli uważasz, że musisz kogoś skrytykować, upewnij się, że robisz to 
konstruktywnie. 

Wyrażaj swoje emocje i osobowość zamiast chować się za sztywnymi i bezosobowymi wypowiedziami.  

Używaj słowa „ja” w pierwszej osobie zamiast ogólnych stwierdzeń lub obwiniania innych. Komunikat 
typu JA to wypowiedź na temat własnych uczuć, przekonań, wartości itp. 

Bądź sobą: Aby skutecznie komunikować się z innymi, musisz pokazać im, kim naprawdę jesteś.  

MODEL DISC  

Do tej pory przedstawiono podstawy teoretyczne i praktyczne sugestie dotyczące komunikacji. 
W dalszej części zostaną zaprezentowane podstawy modelu DISC, powszechnie stosowanego 
narzędzia do oceny zachowań: 

„DISC to narzędzie służące do oceny zachowań oparte na teorii DISC psychologa Williama Moultona 
Marstona, która koncentruje się na czterech różnych cechach osobowości, którymi są obecnie 
Dominacja (D), Wpływ (I), Stałość (S) i Sumienność (C). Teoria ta została następnie przekształcona przez 
psychologa przemysłowego Waltera Vernona Clarke'a w narzędzie oceny zachowań.” 

Obecnie jest to jeden z ulubionych testów/modeli konsultantów i firm zajmujących się zasobami 
ludzkimi. Znajduje szerokie zastosowanie w różnych obszarach, takich jak poprawa umiejętności 
komunikacyjnych, rozwój pracy zespołowej czy promowanie przywództwa. 

Zanim zgłębione zostaną szczegóły modelu DISC, ważne jest, aby wiedzieć, że opisane w nim 4 style nie 
są ani dobre, ani złe. Tacy, po prostu, są ludzie i wszystkie style mają cechy, które w różnych sytuacjach 
są postrzegane jako pozytywne lub negatywne.  

Test zasadniczo klasyfikuje ludzi na 4 typy. Ważne jest, aby wiedzieć, że wyraźne występowanie tylko 
jednego stylu u danej osoby jest bardzo rzadkie, w większości przypadków występuje typ mieszany.  

Najważniejszym zadaniem koordynatora krótkiego łańcucha dostaw żywności jest odkrycie 
przeważającego stylu zachowania i upewnienie się, że typ czerwony nie dominuje nad innymi stronami 
konfliktu.  
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Zazwyczaj u badanych osób występują dwa dominujące style. 

Istnieje możliwość przyjęcia innych stylów. Aby tego dokonać należy postępować według dwóch 
głównych zasad: 

• stosunkowo łatwiej jest przyjąć sąsiadujący styl (tj. mając styl czerwony, łatwiej jest przyjąć styl 
niebieski i żółty), 

• dużo trudniej jest przyjąć styl przeciwny (tj. mając styl czerwony, trudno jest przyjąć styl 
zielony i vice versa lub mając styl żółty, trudno jest przyjąć styl niebieski i vice versa). 

Jednak nie należy się tego w ogóle obawiać. Dlaczego? Z następujących dwóch powodów: 

• Komunikacji można się nauczyć i można ją rozwijać – warto jest zaangażować się w ten proces! 
Efekty zależą przede wszystkim od determinacji, a praktyka pomaga osiągnąć sukces, 

• Lepszej i skuteczniejszej komunikacji nie osiąga się poprzez dostosowanie się do stylu 
komunikowania się partnera. Nie tego oczekuje od nas nasz rozmówca. Trzeba jedynie 
przybliżyć nieco sposób, w jaki się porozumiewamy do sposobu, w jaki komunikuje się nasz 
partner. Nie wiadomo jeszcze dokładnie dlaczego, ale rozmówca zauważa ten „krok” 
w kierunku jego stylu porozumiewania się, a komunikacja staje się wtedy łatwiejsza i bardziej 
efektywna.  

  

 

WPŁYWOWY 
(Influencing) 

DOMINUJĄCY 
(Dominant) 

SUMIENNY 
(Compliant) 

STAŁY(Steady) 
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Rysunek 26 Model DISC w oparciu o The John Maxwell Team (2020). 
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Główne cechy czterech różnych stylów: 

 

CZERWONY (DOMINUJĄCY) 

+ woli być liderem 

+ podejmuje ryzyko 

+ jest pewny siebie  

+ jest nastawiony na rezultaty  

- konfliktowy  

- ma silną wolę  

- przekracza uprawnienia 

ŻÓŁTY (WPŁYWOWY)  

+ optymistyczny  

+ optymistyczny  

+ dynamiczny  

+ kreatywny  

- nie przywiązuje wagi do szczegółów  

- impulsywny  

- powierzchowny 

NIEBIESKI (SUMIENNY) 

+ precyzyjny, dokładny  

+ przywiązuje wagę do szczegółów  

+ myśli analitycznie i konsekwentnie 

+ kończy zadania  

- unika konfliktów  

- gubi się w szczegółach  

- obawia się krytyki 

ZIELONY (STAŁY)  

+ pracuje w grupie 

+ stały, przewidywalny, zrównoważony 

+ dąży do porozumienia 

+ uważnie słucha  

- powoli dostosowuje się do zmian  

- unika konfliktów  

- wrażliwy na krytykę 

Rysunek 27 Model DISC w oparciu o PeopleKeys (2020). 

 

ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI  

Zacznijmy od kilku cytatów na temat konfliktów: 

 „Istnienie dwóch przeciwstawnych poglądów stanowi już wspólny grunt. Im lepiej poznamy tę 
płaszczyznę, na której się ścierają, tym większe szanse na rozwiązanie konfliktu.” (Shirley MacLaine, 
amerykańska aktorka) 

 „Pokój to nie brak konfliktu, ale umiejętność radzenia sobie z konfliktem.” (Dan Millman, pisarz 
amerykański) 

CZYM JEST KONFLIKT? 

Słowo konflikt pochodzi od łacińskiego słowa confligo, które oznacza zderzenie. Ponieważ zapisał się 
w świadomości historycznej jako wydarzenie nieprzyjemne, konflikt ma dziś negatywne konotacje, 
kojarzy się z nieprzyjemnymi uczuciami i niepożądanymi zdarzeniami. 
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Strony konfliktu nigdy nie podejmują decyzji o swoich działaniach w oparciu o rzeczywisty obraz 
sytuacji: decyzja zawsze opiera się na tym, jak postrzegają one sytuację i drugą stronę. Według 
powszechnego w literaturze przedmiotu podejścia do technik negocjacyjnych stanowią one szansę na 
pokojowe rozwiązanie konfliktu. 

Istnieje kilka strategii rozwiązywania konfliktów, poniższa kategoryzacja skupia się na aspekcie 
zwycięzcy i przegranego: 

• Strategia zwycięzcy i przegranego, 
• Strategia, w której obie strony starają się wygrać konflikt. 

Ponieważ każda ze stron chce pokonać drugą, mniej uwagi poświęcają one pierwotnemu celowi. 

Strona przegrana może nawet pragnąć zemsty, nie uważa swojej przegranej za ostateczną i zwykle 
wraca po zebraniu sił, co może prowadzić do pogłębienia konfliktu. 

Strategia dwóch przegranych: 

Żadna ze stron nie osiąga swojego celu, ale mogą dojść do porozumienia na drodze kompromisu. 
Porozumienie nie rozstrzyga jednak konfliktu, jest to zatem strategia dwóch przegranych. Po 
zakończeniu konfliktu często dochodzi do utraty zaufania i zniechęcenia. 

Strategia dwóch zwycięzców: 

Zazwyczaj obie strony otrzymują więcej, niż sobie wyobrażały, co pociąga za sobą pogłębienie 
zaufania. 

W tym przypadku strony niekoniecznie osiągają swój pierwotny cel, ale znajdują rozwiązanie, które jest 
dobre dla obu stron, mogą zatem czuć się zwycięzcami. 

Jak zachowywać się w sytuacji konfliktowej? Jakie zachowanie może być korzystne? Wskazówki i rady 
w przypadku konfliktu: 

Staraj się Unikaj 

Zachować spokój  

Uważnie słuchać  

Wyrażać się z szacunkiem  

Odróżniać problem od osoby  

Skupiać uwagę na problemie  

Bronić własnych interesów z poszanowaniem 
innych stron konfliktu  

Jeśli jest taka potrzeba – przepraszać 

Proponować rozwiązania  

Szukać porozumienia i przestrzegać go, gdy 
zostanie zawarte  

Nie spieszyć się  

Obrażania innych  

Zastraszania innych  

Oskarżania drugiej strony  

Pogardzania/szydzenia  

Osądzania innych  

Skupiania się tylko na własnej perspektywie  

Uogólniania, stosowania ogólników  

Poruszania innych tematów niż aktualny konflikt  

Uciekania się do fizycznej napaści (co jest 
oczywiste) 
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Zorganizować odpowiednie pomieszczenie lub 
miejsce na spotkanie 

 

Proces rozwiązywania konfliktu składa się z kilku etapów, w trakcie pokonywania których wszystkie 
zaangażowane strony mają możliwość wyrażenia swoich poglądów. 

Proces zarządzania konfliktami

DEFINICJA
1

określenie potrzeb 
i odczuć stron

ANALIZA
określenie potrzeb 

i odczuć stron

3

42

6

5 7

POSZUKIWANIE
OCENA

WDROŻENIESELEKCJA OCENA

szukanie możliwych 
rozwiązań; na tym 

etapie można 
zastosować metody 

kreatywne

ocena możliwych 
rozwiązań

wdrożenie decyzjiwybór właściwego 
rozwiązania = 

DECYZJA

ocena ex post 
skuteczności 
wdrożonych 
rozwiązań

 

Rysunek 28 Proces zarządzania konfliktami. Na podstawie:: Budavári-Takács, Ildikó Dr. (2011). 

Poniżej przedstawiono kilka skłaniających do przemyśleń pomysłów zastosowanych w dwóch 
specyficznych sytuacjach: 

PRZYKŁAD 

Krótkie omówienie sytuacji: Jeden z producentów nie dostarczył do wspólnotowego sklepu towarów 
o oczekiwanej i typowej dla tych towarów jakości (produkt został przetworzony, a jego smak nie jest 
taki, jak zwykle). 

Definicja: Kupujący przekazują informacje zwrotne, są też tacy, którzy zwracają towary. Kierownik 
sklepu spróbował produktu i również stwierdził, że nie jest on tak wysokiej jakości, jak zwykle. 

Wskazówka: biorąc pod uwagę, że nie każda osoba zainteresowana jest obecna, jest czas na głębsze 
przemyślenie sytuacji! Zróbmy to! 

Zdecydowanie należy serdecznie podziękować klientom za zaufanie! Ważne jest, aby wiedzieć, że 
składanie skarg i reklamacji dla większości osób wcale nie jest łatwe!  
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Analiza: W tym przypadku należy rozważyć perspektywę kupujących, sklepu i producenta. Potrzeby: 
Ważne jest, by kupujący byli zadowoleni, a sklep utrzymał swoją bazę klientów. Ważna jest również 
satysfakcja dostawcy, ale to rezultat jego pracy, czyli produkt, musi zadowalać klienta. Klienci mogą 
odczuwać frustrację i rozczarowanie. Nie znamy jednak stanowiska producenta póki się z nim nie 
skontaktujemy. 

Wskazówka: Należy bezpośrednio skontaktować się z producentem lub zadzwonić do niego, by 
porozmawiać o tym, co się stało. W razie konieczności producent również może spróbować, jak 
smakuje produkt. 

Przez telefon: „Panie X, czy wie Pan o tym, że produkty z ostatniej dostawy nie smakują tak, jak zwykle? 
Niestety kilku klientów skarżyło się...” 

Poszukiwanie: W takiej sytuacji należy znaleźć rozwiązanie natychmiastowe oraz długoterminowe. 

Rozwiązanie natychmiastowe: skarżący się klienci otrzymują rekompensatę; towar może zostać 
zabrany z półek jeśli jego jakość jest zbyt niska, a w przypadku niższej, lecz wystarczającej jakości może 
zostać udzielony rabat. 

Rozwiązanie długoterminowe: producent musi dostarczać produkty w dotychczasowej jakości. Istnieje 
wiele możliwych rozwiązań w tym zakresie. Na przykład, w najbliższej przyszłości, można poprosić 
o próbkę produktów z każdej dostawy. 

Wskazówka: Można spytać klientów, którzy składali skargi o to, co można zrobić, by byli 
usatysfakcjonowani. (Wiele osób nie odpowie na to pytanie, wtedy można udzielić im upustu lub 
przekazać podarunek.) 

Dostawcę należy spytać, jakie rozwiązanie proponuje, by uniknąć takich problemów w przyszłości. 
(Prawdopodobnie usłyszymy sugestię, o jakiej nawet nie pomyśleliśmy.)  

Ocena: Należy rozważyć to, co powiedzieli nasi klienci i dostawcy oraz własne przemyślenia i, na 
przykład, uszeregować pomysły pod względem stopnia, w którym rozwiązują one problem lub ich 
prostoty. 

W tym przykładzie etap ten może być przeprowadzony w porozumieniu z zainteresowanymi stronami 
lub sklep może samodzielnie rozważyć poszczególne opcje.  

Selekcja: Na tym etapie warto skonsultować się z zainteresowanymi stronami. W przypadku klientów 
czynność tę można wykonać w momencie, gdy składają oni skargę lub podczas późniejszej rozmowy 
telefonicznej bądź też przy okazji kolejnych zakupów. 

Wskazówka: ludzie uwielbiają mieć wybór! Dla kupujących dobrym rozwiązaniem może być zatem 
zwrot pieniędzy lub wymiana na inny produkt o podobnej jakości. 

W przypadku dostawcy należy przeprowadzić spotkanie porozumiewawcze (lub porozumieć się przez 
telefon).  

Wdrożenie: Podejmujemy ustalone działania. 

Ocena: W omawianym przykładzie należy kilkukrotnie spytać klientów, którzy składali skargi, czy 
wszystko jest w porządku od momentu wprowadzenia rozwiązań? 

Należy poprosić klientów o regularne informacje zwrotne na temat dostarczanych produktów. Jeśli 
problemy się powtórzą można zastanowić się, czy warto kontynuować współpracę z danych dostawcą 
(producentem) lub przeprowadzić szkolenie dla dostawcy w celu uniknięcia dalszych problemów. 
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Dzięki skutecznej analizie powyższych etapów i stosowaniu podstaw komunikacji (komunikacja 
dostosowana do osobowości i stylu; sprawdzanie zrozumienia – tj. aktywne, emfatyczne słuchanie), 
prędzej czy później nie trzeba będzie już obawiać się konfliktów. 

Istnieje inny znany model zarządzania konfliktami – model zarządzania konfliktami Thomasa-Kilmanna. 
Może on pomóc w zrozumieniu sposobu, w jaki ludzie radzą sobie z konfliktami i umożliwić stronom 
zastosowanie odpowiedniej strategii. 

Jego autorzy zidentyfikowali 5 typowych strategii zarządzania konfliktami: 

 

 

STRATEGIA RYWALIZACJI  

• Wysoki poziom dominacji, 
• Niski poziom współpracy, 
• Szukanie pozycji dominującej. 

Według strony rywalizującej tylko jedna osoba może być zwycięzcą w sytuacji konfliktowej, zatem 
zrobi ona wszystko, by wygrać. 

Zazwyczaj osoba ta, choć nie jest niczym rozproszona, nie jest zdolna do wysłuchania drugiej strony. 

 

RYWALIZACJA  
Koncentracja na sile  
Dążenie do wygranej  

100 / 0 

WSPÓŁPRACA 
Przeciwieństwo unikania  

Próba znalezienia 
rozwiązania na drodze 

konsensusu  
100 / 100 

UNIKANIE 
Brak prób rozwiązania 

konfliktu  
Wycofanie  

0 / 0 

DOSTOSOWANIE 
Przeciwieństwo rywalizacji 

Poświęcenie własnego 
punktu widzenia w celu 

zadowolenia drugiej strony 
0 / 100 

 

KOMPROMIS 
Znalezienie wspólnie 

akceptowanego 
rozwiązania, które 

częściowo zadowoli 
wszystkie strony  

50 / 50 

ASER
TYW
NOŚĆ 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

WYSOKA 

WYSOKA 

 
NISKA 

Rysunek 29 Tzw. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. Na podstawie: Researchgate.net (2010). 
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STRATEGIA DOSTOSOWANIA  

• Niski poziom dominacji, 
• Wysoki poziom współpracy, 
• Całkowite przeciwieństwo strategii rywalizacji. 

Osoba dostosowująca się w pełni akceptuje interesy drugiej strony i zrzeka się własnych, nie wyraża 
własnych potrzeb podczas negocjacji. 

STRATEGIA UNIKANIA  

• Niski poziom dominacji, 
• Niski poziom współpracy, 
• Osoba unikająca konfliktów wycofuje się, gdy pojawia się problem, ignoruje go i nie chce go 

rozwiązać, 
• Unika również rozmów, nie wyraża własnej opinii i ucieka od sytuacji. 

STRATEGIA KOMPROMISU 

• Średni poziom dominacji, 
• Średni poziom współpracy, 
• Jest w połowie drogi między rywalizacją a dostosowaniem się, 
• Jej celem jest znalezienie rozwiązania, które będzie akceptowalne dla obu stron, 
• Rozwiązanie tylko częściowo zaspokaja potrzeby stron. 

Rozwiązując problemy (zarządzając konfliktem) w centrum uwagi znajdują się zaangażowane osoby. 
Można słuchać i wyrażać opinię, ale głównym celem jest to, aby nie zranić ani drugiej osoby, ani siebie 
(w swoich uczuciach). 

STRATEGIA WSPÓŁPRACY  

• Wysoki poziom dominacji, 
• Wysoki poziom współpracy, 
• Jej celem jest znalezienie rozwiązania, które będzie akceptowalne dla obu stron, nie ulegając 

potrzebom, 
• W tym przypadku uwaga skupia się na tym, aby strony konfliktu rozwiązały problem, 

a ponieważ zaangażowane strony mają wspólny cel, są w stanie słuchać siebie nawzajem i są 
gotowe do wyrażania swoich argumentów i potrzeb, może wytworzyć się prawdziwie twórczy 
proces rozwiązywania problemu. 

W tabeli zostały podsumowane typowe zachowania charakteryzujące każdy z pięciu stylów. 

 Styl Typowe zachowanie 

Style rozwiązywania 
konfliktów Thomasa–
Kilmanna 

Analiza typowych 
sposobów 
rozwiązywania 

Rywalizacja Osoba ta musi wygrać, a najważniejsza jest jej własna 
wersja. 

Dostosowanie Osoba ta spycha na dalszy plan własne potrzeby, 
powoli ucząc się, co ją motywuje. 

Unikanie Osoba ta ucieka przed problemem/konfliktem; 
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konfliktów. W sposób 
pośredni również 
motywów, które za nimi 
stoją. 

 

również musi wiedzieć, co ją motywuje. 

Kompromis Osoba ta potrafi w pewnym stopniu bronić swojego 
zdania, potrafi też w pewnym stopniu słuchać drugiej 
strony. Uwaga skupiona jest na osobach uwikłanych 
w konflikt (nie ranić i nie być ranionym). 

Współpraca Osoba ta potrafi bronić swojego zdania i słuchać 
innych. W sytuacji konfliktowej jej uwaga skupia się 
na problemie. 

Tabela 2: Style rozwiązywania konfliktów Thomasa–Kilmanna. 
 

PODSUMOWANIE 

Dla istot ludzkich komunikacja i zarządzanie konfliktami to główne dziedziny życia.  

Prawie wszystkie działania, które podejmują są jakimś rodzajem komunikacji, dlatego kluczowe 
znaczenie ma sposób ich wykonywania. Wspólne zrozumienie jest podstawą skutecznej komunikacji, 
dlatego ważne jest, aby być świadomym wszystkich czynników, które mogą nam przeszkodzić w jego 
osiągnięciu. Filtry, hałasy w procesie komunikacji, przekonania, obawy, uprzedzenia, założenia – 
wszystko to próbuje odwrócić naszą uwagę od zrozumienia drugiej strony i sytuacji, więc podczas 
komunikacji należy być czujnym! Ważne jest nie tylko to, co mówimy, ale również jak to mówimy (głos, 
mowa ciała itp.). Dobrą wiadomością jest to, że umiejętności komunikacyjne można rozwijać w każdym 
wieku. By osiągnąć sukces trzeba tylko być otwartym, wykazywać empatię i działać inaczej niż 
wcześniej. 

Konfliktów nie można uniknąć, dlatego nie należy się ich obawiać. W większości sytuacji konfliktowych 
znacznie lepiej jest uznać fakt ich istnienia niż przez tygodnie/lata zamiatać je pod dywan. Kluczem do 
sukcesu jest jednak sposób, w jaki to zrobimy. Jeśli jesteśmy otwarci na inne strony konfliktu, 
szanujemy je i rozumiemy z empatią oraz pozostawiamy za sobą chęć wygrania w 100%, to podejście 
oparte na współpracy doprowadzi do lepszej sytuacji, w której wszystkie strony będą zadowolone po 
zakończeniu konfliktu. Dzięki konfliktom można również rozwiązać ukryte nieporozumienia i naprawić 
błędy. Być może dobrą radą na zakończenie konfliktu, po jego rozwiązaniu, jest pójście na drinka 
z osobami w niego zaangażowanymi. Nawiązywanie nowych przyjaźni łagodzi wszystko. 
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https://greenleafcounseling.org/communication-filters/   

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/beyond-words/201109/is-nonverbal-communication-
numbers-game   

https://templaradvisors.com/blog/storytelling-effective-communication  
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https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/ch12.html,  (po 
węgiersku)  

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/ch11.html (po 
węgiersku)  

  

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/ch12.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/ch11.html
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Umiejętności przywódcze 
Streszczenie 

W niniejszym rozdziale wymieniono umiejętności, które powinien posiadać skuteczny konsultant 
obszarów wiejskich, a mianowicie: umiejętność podejmowania decyzji, negocjowania oraz zarządzania 
czasem i ryzykiem. Każda z nich osobno i wszystkie razem pomagają w budowie KŁDŻ, co jest 
nadrzędnym celem w zarządzaniu krótkimi łańcuchami dostaw żywności. Niniejszy rozdział wyjaśnia, 
dlaczego umiejętności te są przydatne i jak można je wykorzystać.  

SŁOWA KLUCZOWE 

zarządzanie czasem, zarządzanie ryzykiem, podejmowanie decyzji, negocjowanie, przywództwo  

Cele dydaktyczne  

Konsultanci obszarów wiejskich przyjmują rolę przywódcy dla tych, którym pomagają. Ważne jest 
zatem, by opanowali umiejętności, które pozwolą im być dobrymi liderami i wprowadzać istotne 
zmiany.  W niniejszym rozdziale zostanie wyjaśnione, na których umiejętnościach powinni skupić się 
konsultanci obszarów wiejskich i jak mogą je wykorzystać w praktyce.  

Do celów dydaktycznych niniejszego rozdziału należą: 

• Przekazanie podstawowej wiedzy na temat tego, jakie umiejętności powinni posiadać 
konsultanci obszarów wiejskich, 

• Przedstawienie, w jaki sposób dzięki tym umiejętnościom konsultanci obszarów wiejskich 
mogą pomóc swoim klientom, 

• Przedstawienie, jaki wpływ wywrzeć mogą skuteczni konsultanci obszarów wiejskich. 

Wstęp 

Niniejszy rozdział wyjaśnia, jakie umiejętności przywódcze są niezbędne dla konsultanta obszarów 
wiejskich. Globalizacja we współczesnym świecie sprawiła, że zmianie uległy priorytety, wartości 
i potrzeby wielu osób i społeczności. Do przewartościowania stosowanych od lat praktyk zmuszone 
zostały liczne branże, a przyszłość wielu z nich znajduje się na niepewnym gruncie. W świetle 
oczekiwań stawianych przez współczesne realia, istnieje potrzeba dostosowania się do globalizacji 
i nowych trendów zakupowych. W niniejszym rozdziale przybliżono koncepcję skutecznego 
przywództwa, które powinno cechować konsultanta obszarów wiejskich i pokazano, w jaki sposób 
specyficzne umiejętności, zwłaszcza w zakresie zarządzania czasem i ryzykiem, podejmowania decyzji 
oraz negocjacji, umożliwiają przyjęcie roli przywódcy. Zostaną również omówione kwestie szczególnie 
pomocne w zapewnieniu istnienia KŁDŻ na obszarach, które w inny sposób nie mają dostępu do 
rynków i produktów. 

UMIEJĘTNOŚĆ ZARZĄDZANIA CZASEM  

Zarządzanie czasem jest ważnym elementem współczesnego życia. Efektywne zarządzanie czasem 
pozwala na wydajne wykonywanie pracy w zorganizowany, logiczny sposób. Umożliwia firmom 
i poszczególnym osobom planować swoje działania w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać dzień 
pracy i osiągnąć optymalne wyniki. Dzięki lepszym wynikom osoby stosujące praktyki zarządzania 
czasem mają większe szanse na przetrwanie rywalizacji rynkowej i dalsze prosperowanie.  
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Kierownictwo organizacji jest jej widocznym organem decyzyjnym, dlatego też powinno 
reprezentować jej działania i pracowników. To właśnie przywódcy inicjują proces zarządzania czasem 
dzięki swej zdolności do definiowania i osiągania celów, które ostatecznie przyczyniają się do sukcesu 
przedsięwzięcia. W sektorze rolnictwa przywódcy muszą w swojej pracy być w pełni świadomi kwestii 
dotyczących działalności rolniczej; przygotowanie gleby, siew, zbieranie plonów i dostarczanie 
produktów na rynek musi odbywać się w odpowiednim czasie i z odpowiednią precyzją, aby nie 
zaszkodzić produktom i uzyskać maksymalny zysk. Przywódcy środowisk rolniczych to osoby, których 
doświadczenie i wiedza o tym sektorze pozwalają na opracowanie planów z uwzględnieniem 
wspomnianych szczegółów, zrozumieniem możliwości kadrowych oraz świadomością ograniczeń 
i celów finansowych. Dzięki tym planom możliwa będzie lepsza współpraca z konsultantem obszarów 
wiejskich, co przyniesie korzyści rolnikowi, jego pracownikom oraz konsumentom. 

Koncepcja zarządzania czasem jest podobna do koncepcji inwestowania; efektem końcowym 
zarządzania czasem jest maksymalne wykorzystanie zasobów i osiągnięcie jak największego zwrotu 
z zainwestowanych środków i podjętych wysiłków (Adebis, J.f., 2012). Zarządzanie czasem zaczyna się 
zwyczajnie od zorganizowania dnia pracy w sposób zapewniający najlepsze wykorzystanie czasu 
pracowników i realizację codziennych celów. Każdy członek zespołu powinien mieć osobiste cele, które 
uzupełniają cel grupy, który z kolei odzwierciedla cel firmy. W rolnictwie jest to szczególnie ważne, 
ponieważ poszczególne osoby mogą pracować w gospodarstwie prywatnym lub zarządzanym przez 
wspólnotę. Przyszłość rodzin i społeczności utrzymujących się z rolnictwa uzależniona jest od dobrych 
praktyk operacyjnych. 

Jeśli w KŁDŻ współpracuje ze sobą więcej osób, kluczowe dla osiągnięcia sukcesu są dobre schematy 
zarządzania czasem. Wystarczy pomyśleć o sklepie rolniczym, w którym półki muszą być codziennie 
zapełniane, a logistyka świeżych produktów wymaga szybkich rozwiązań.  

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE LEPSZEGO ZARZĄDZANIA CZASEM  

Do najważniejszych punktów, które należy uwzględnić zarządzając czasem należą marketing, obowiązki 
administracyjne i wyznaczanie celów. 50% czasu przeznaczone jest na podstawowe funkcje rynkowe, 
takie jak interakcja ze sprzedawcami i klientami. Należy zatem przede wszystkim dokonać 
priorytetyzacji zadań, a ilość przeznaczonego na ich wykonanie czasu dostosować do ich znaczenia. 

Kategoryzacja zadań i odpowiedni podział czasu pracy może w głównej mierze pomóc konsultantowi 
obszarów wiejskich w skoncentrowaniu się na zadaniach i rozsądnym wykorzystaniu czasu. Drugim 
krokiem jest zaplanowanie działań z każdej kategorii i wyznaczenie czasu na ich realizację tak, aby 
żadnego z nich nie pominąć. Trzecim krokiem jest stworzenie listy zadań, która zapewni, że nic nie 
zostanie zapomniane lub powtórzone. W ten sposób wszystkie działania niezbędne do stworzenia 
dobrze funkcjonującej współpracy opartej na KŁDŻ mogą być właściwie prowadzone, a łańcuch nie 
będzie miał żadnych brakujących ogniw (Conney, F., 2018). 

We wszystkich przedsięwzięciach przywódcy muszą mieć wizję organizacji, wykazywać determinację 
w dążeniu do jej realizacji i pozostawać skoncentrowani na celach końcowych. Końcowa uwaga: 
skuteczne zarządzanie czasem może pozytywnie wpłynąć na przywiązanie pracowników do organizacji, 
ponieważ jeśli czują, że uwzględnia się ich energię i możliwości, bardziej angażują się w wykonywaną 
pracę, a tym samym w sukces swojego pracodawcy. 

Zarządzanie ryzykiem  

Ryzyko może pociągać za sobą negatywne skutki dla rolnictwa. Oznacza ono możliwość wystąpienia 
katastrofalnego zdarzenia, które może spowodować zmianę sytuacji (Quinn, F., 2006). Zmiana może 
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przynieść coś pozytywnego, ale może też wywołać negatywne skutki dla gospodarki lub 
bezpieczeństwa. Ryzyko zagraża łańcuchowi dostaw, ponieważ jego wystąpienie może wpłynąć na 
ludzi lub procesy w dowolnym miejscu, od dostawcy przez konsumenta aż po cele końcowe 
rolnika/osoby fizycznej/firmy, i może oddziaływać na więcej niż jeden element łańcucha w dowolnym 
czasie (Paulson, U., 2005). Ryzyko może dotyczyć samych działań, jak i ich planu strategicznego, 
operacji lub partnerów i jest ono owiane niepewnością, co czyni je tym bardziej niebezpiecznym. 

 

Rysunek 30 Zharmonizowany przepływ pracy. Źródło: opracowanie własne. 

W rolnictwie ryzyko ciążące na łańcuchu dostaw może mieć wpływ na produkcję, jej wielkość 
i wartość, a także na konsumentów i samych dostawców. Ryzyko dotyczące łańcucha dostaw wiąże się 
z zagrożeniem dla łańcucha, uszkodzeniem towarów oraz szkodą dla konsumenta i producenta 
(Harland, C., Richard B., & Helen, W., 2003). Co więcej, ryzyko to może dotyczyć nawet wewnętrznych 
elementów łańcucha, a więc obejmować producenta i produkcję, lub zewnętrznych – a zatem sięgać 
do konsumentów i mieć na nich wpływ (Bryceson K. P., & Smith C. S., 2008). Ponieważ członkowie 
łańcucha dostaw ściśle współpracują ze sobą w celu osiągnięcia wyników, ryzyko ostatecznie wpływa 
na każdą osobę i obszar. Ryzyko w sektorze rolnictwa można sklasyfikować jako naturalne (tj. 
środowiskowe, pogodowe, biologiczne itp.) lub rynkowe (w tym związane z logistyką, infrastrukturą, 
polityką itp.). Ryzyko samo w sobie jest wystarczająco problematyczne. Ryzyko skumulowane może być 
dla rolników katastrofalne w skutkach. Powódź, przykładowo, może natychmiast zaszkodzić uprawom 
i zwierzętom gospodarskim. Może też poważnie odbić się na środkach transportu, którymi rolnik 
przewozi swoje produkty do konsumentów. W ten sposób rolnik nie może sprzedawać, a konsumenci 
nie mogą kupować. Obie strony łańcucha żywnościowego są dotknięte przez jedną pierwotną 
przyczynę, która wywołała dodatkowe szkody (Jaffee, S., Siegel, P., & Andrews, C., 2010).  

Jedną z metod przeciwdziałania ryzyku, która może okazać się pomocna, jest utworzenie zespołu, 
który będzie monitorował klientów, tendencje wzrostowe lub spadkowe i relacje klient-producent oraz 
szacował ryzyko, na jakie godzą się producenci, wchodząc na rynek. Jest to rodzaj zapobiegania 
i zarządzania ryzykiem. Członkowie zespołu powinni być ekspertami w dziedzinie KŁDŻ lub rolnictwa 
i służyć radą i wskazówkami dla konsultantów obszarów wiejskich i producentów. Zespół ten może być 
pomocnym narzędziem ograniczania potencjalnego ryzyka i radzenia sobie z bieżącymi zagrożeniami. 
Konsultanci obszarów wiejskich muszą utrzymywać świadomość sytuacyjną i rozumieć obowiązujące 
zasady, regulacje prawne i potrzeby rynku oraz producentów zaangażowanych w ten szczególny etap 
KŁDŻ (Market Manager’s Training Manual, 2010). 

ZAGROŻENIA NATURALNE  

Stałym zagrożeniem dla rolników, konsumentów i gospodarki są problemy związane z pogodą. 
W wyniku osłabienia łańcucha dostaw przez zjawiska pogodowe i nieoczekiwane zdarzenia straty 
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ponosi gospodarka (Maccini, S., & Yang, D., 2009). Złe warunki pogodowe są poza kontrolą ludzkości 
i mogą znacząco zakłócić funkcjonowanie komunikacji, transportu i przemysłu energetycznego. 
Wywierają istotny wpływ na rolników i konsumentów, zwłaszcza gdy zmagają się oni z późniejszą 
utratą dostępności rynku (Jaffee, S., Siegel, P., & Andrews, C., 2010). W 2012 r. było to wyraźnie 
widoczne w Stanach Zjednoczonych. 80% gruntów rolnych zostało dotkniętych suszą, co z kolei 
spowodowało, że ucierpieli kupcy, przetwórcy i handlowcy. Cały amerykański łańcuch dostaw został 
w jakiś sposób osłabiony przez niekontrolowane zjawiska ekologiczne (USD, 2012).  

Poza pogodą, innymi problemami stwarzanymi przez naturę są zagrożenia biologiczne, które 
najczęściej przejawiają się w ekspresji genów i lub chorobach, z których te ostatnie występują zwykle 
w hodowli bydła mlecznego, trzody chlewnej i drobiu. Choroby wywołane przez szkodniki mogą 
również zagrażać produkcji roślinnej (Baltussen et al., 2006). Spośród wielu dolegliwości, które mogą 
dotknąć zwierzęta gospodarskie, szczególnie niepokojące są choroby zakaźne, ponieważ ich wpływ 
może łatwo odbić się echem w całym łańcuchu dostaw. To z kolei zagraża rynkom i konsumentom. 
Zagrożenia tego typu nie są niczym nowym, jednym z ostatnich przykładów może być niesławny 
COVID-19, którego źródłem, według powszechnej opinii, był targ rybny w Wuhan. Na tym polu można 
jednak wskazać również kilka przykładów z Europy. Infekcja wywołana przez bakterię E. coli zawartą 
w ogórkach pochodzących z Egiptu spowodowała w 2011 roku 53 zgony w Niemczech; strach przed 
chorobą niebieskiego języka (Lebeau, P., 2021) doprowadził do powstawania krótkich łańcuchów 
żywnościowych we Francji w latach 90-tych. W celu złagodzenia skutków choroby najważniejszą 
zasadą, której należy przestrzegać, jest higiena. Dzięki higienicznym praktykom operacyjnym miejsca 
pracy są czystsze, a odpady zostają usuwane z większą ostrożnością, co pozytywnie wpływa na 
środowisko naturalne.  

RYZYKO RYNKOWE  

Po omówieniu możliwych zagrożeń naturalnych, należy teraz przyjrzeć się stojącymi przed KŁDŻ 
zagrożeniom „wywołanym przez człowieka”. Klasyfikuje się je jako „ryzyko rynkowe”, ponieważ są one 
związane z rynkiem, konsumentem i producentem i mają na nie bezpośredni wpływ. Obejmują one: 
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Rysunek 31 Ryzyko rynkowe. Źródło: opracowanie własne. 

Łańcuch dostaw w rolnictwie jest wynikiem relacji między podażą a popytem. Niektóre zagrożenia dla 
łańcucha dostaw wynikają albo ze zdarzeń fizycznych, takich jak zakłócenia w produkcji spowodowane 
awarią mechaniczną, albo z problemów z popytem spowodowanych np. potrzebami i przekonaniami 
klientów, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, naruszeniem reputacji i niezawodności 
łańcucha dostaw oraz zmianami cen (Jaffee, S., Siegel, P., & Andrews, C., 2010). Czynniki te 
zniekształcają wcześniejsze prognozy opracowane przez rolników i przedsiębiorstwa na podstawie 
zidentyfikowanych potrzeb rynku. W rezultacie kampanie marketingowe, systemy ustalania cen, 
działania promocyjne i racjonowanie ilościowe ulegają zakłóceniu i muszą zostać przeformułowane. 
Łańcuch dostaw jest również konstruowany w taki sposób, że powinien odzwierciedlać potrzeby rynku. 
Kiedy te potrzeby ulegają zmianie (w wyniku zjawisk naturalnych, mobilizacji ludności, zmiany 
preferencji żywieniowych itp.), łańcuch dostaw również musi zostać przeorganizowany, aby móc 
ponownie zaspokoić potrzeby jego ogniw. Głównym zagrożeniem dla KŁDŻ jest brak wiedzy na temat 
zwyczajów i tendencji konsumenckich oraz sposobów skutecznego dostosowania się do nich. W wielu 
krajach europejskich badacze wskazywali, że rolnicy mający głębszą wiedzę na temat marketingu lub 
którzy w wyniku współpracy ze sobą są w stanie opłacić ekspertów mogą prawidłowo prowadzić swoją 
działalność.   

Na rolnictwo może wpływać jakość środków produkcji oraz samego produktu. Konsultanci obszarów 
wiejskich mogą zapobiec temu problemowi poprzez zrozumienie możliwości produkcyjnych rolników. 
Z założenia należy porównać wymagania konsumentów z potencjałem jakościowym producentów, aby 
ustalić, czy możliwe jest spełnienie tych wymagań. 

Ryzyko związane z logistyką może być połączone z ryzykiem związanym z infrastrukturą. Dostępność 
towaru i jego dotarcie na rynek są ściśle powiązane z dostępnymi środkami energii i informacji, 
ponieważ oba te czynniki wpływają na jego transport. Logistyka zapewnia przede wszystkim możliwość 
prowadzenia produkcji na wystarczająco dużą skalę, aby zaspokoić popyt konsumentów. Jednak jej 
zadaniem jest również zagwarantowanie, że rezultat produkcji zostanie z powodzeniem dostarczony 
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konsumentom, a tym samym stanie się sukcesem finansowym producenta. Logistyka zajmuje się tym, 
jak produkt zostanie przetransportowany, gdzie i kiedy zostanie dostarczony oraz jaki będzie koszt 
dostawy (Aghazadeh, S., 2004).  Logistyka to jednak coś więcej niż tylko dostawa. Określa ona również 
sposób przetwarzania, produkcji, sprzedaży i komercyjnego wykorzystania zamówień (Jaffee, S., Siegel, 
P., & Andrews, C., 2010). Kwestie logistyczne należy brać pod uwagę przy rozważaniu wszystkich 
innych aspektów, począwszy od siły roboczej (koszty, rodzaj i sposób wykorzystania), poprzez 
transport (koszty, rodzaj i sposób wykorzystania), aż po kwestie prawne (taryfy, podatki, przekraczanie 
granic i przepisy). Jest niezwykle ważne, aby były one brane pod uwagę w każdym punkcie łańcucha 
dostaw, ponieważ ich efektywne wykorzystanie przyniesie pozytywne skutki wszystkim 
zainteresowanym. W KŁDŻ należy również wziąć pod uwagę utrzymanie łańcucha chłodniczego, 
ponieważ wymaga to specjalnych udogodnień ze strony rolników. Konsultanci powinni pomóc 
producentom w wyborze najbardziej odpowiedniego sprzętu dla ich produktów. Należy tu wspomnieć, 
że na rynku istnieje wiele innowacyjnych rozwiązań dla rolników, które zmniejszają ryzyko związane 
z logistyką, takich jak automaty sprzedające produkty rolne, usługi typu drive-in (dostępne bez 
konieczności wysiadania z samochodu), usługi transportowe itp. 

Należy również poczynić krótką wzmiankę na temat ryzyka politycznego. Jest ono często wymieniane 
jako najtrudniejszy czynnik w organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności. Wynika to z faktu, że 
zainteresowane strony w KŁDŻ to zazwyczaj producenci działający na najmniejszą skalę, którzy do 
produkcji lokalnej żywności wykorzystują tradycyjną wiedzę i metody. Metody te nie są stosowane 
powszechnie ze względu na ryzyko sanitarne, dlatego sprzedaż dozwolona jest na szczeblu lokalnym, 
czyli tam, gdzie sprzedawcy i konsumenci znają się nawzajem. Stopień zróżnicowania wspomnianych 
metod lokalnych i tradycyjnych komplikuje harmonizację polityki, ponieważ nie ma reguł, które 
pasowałyby do nich wszystkich. Drugą stroną ryzyka politycznego są innowacyjne właściwości 
rozwiązań logistycznych i sprzedażowych, które wymagałyby również innowacyjnych przepisów 
podatkowych, prawa pracy i prawa handlowego. Trzecią kwestią są polityki wspierające większych 
producentów, których główny dochód pochodzi z konwencjonalnych produktów rolnych. To oni są 
głównymi beneficjentami dotacji europejskich i państwowych. Natomiast rolnicy w KŁDŻ to zazwyczaj 
drobni rolnicy lub firmy rodzinne prowadzące zdywersyfikowaną działalność, które żyją z turystyki 
wiejskiej, innych usług wiejskich, przetwórstwa itp. Podsumowując, konsultanci odgrywają kluczową 
rolę w łagodzeniu ryzyka politycznego poprzez przestrzeganie zasad i polityki. Ponadto ryzyko 
polityczne jest na ogół trudne do przewidzenia i zmierzenia, a wsparcie i możliwości europejskich 
drobnych producentów rolnych i podmiotów KŁDŻ zależą od dwóch szczebli: krajowego 
i europejskiego.  

Ryzyko jest nieodłącznym elementem życia. W sektorze rolnym ryzyko ma charakter naturalny lub 
wynika z działalności człowieka. Aby móc skutecznie wypełniać swoje obowiązki wobec producentów 
i konsumentów, konsultanci obszarów wiejskich muszą stawić czoła tym zagrożeniom. Aby skutecznie 
się z nimi zmierzyć, konsultant obszarów wiejskich powinien rozważyć, na jakie inne sfery ma wpływ 
dane zagrożenie, kto może być nim dotknięty i jaki będzie jego poziom. Podobnie jak w przypadku 
zagrożeń naturalnych, nie zawsze możliwe jest całkowite uniemożliwienie wystąpienia czegoś 
negatywnego. Jednak identyfikacja ryzyka i zrozumienie jego potencjału jest pierwszym krokiem do 
skutecznego reagowania na zagrożenie.  

NEGOCJACJE 

Negocjacje „to proces, w którym interesy dwóch lub więcej stron ulegają harmonizacji w celu 
osiągnięcia wspólnego rezultatu” (Worldagroforestry, 2013). W przypadku konsultantów obszarów 
wiejskich jest to proces komunikacji pomiędzy producentami wiejskimi a dostawcami. Stosuje się je, 
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aby zapewnić rolnikom dostęp do rynków, na które w przeciwnym razie nie mogliby wejść. Aby 
zrozumieć, jak to się dzieje, należy posłużyć się czymś, co można nazwać „dyplomacją”. W tym ujęciu 
dyplomacja jest wysiłkiem podejmowanym przez konsultanta obszarów wiejskich, który wykorzystując 
swoje zrozumienie potrzeb i możliwości rolnika oraz rynków zmierza do nawiązania i umożliwienia 
komunikacji pomiędzy nimi.  

W negocjacjach należy uwzględnić realia, w jakich funkcjonuje rolnik, oraz wydajność i potencjał jego 
gospodarstwa. Wymagają one również wiedzy na temat tego, co jest dostępne dla konsumentów 
i czego im brakuje. 

 

Rysunek 32 Targowisko rolne. Źródło: https://www.slowfood.com/slow-food-earth-markets-a-farmers-market-like-no-
other/. 

Jednym ze sposobów budowania tych relacji jest organizacja targowisk rolnych. Gromadzą one 
drobnych rolników na określonym obszarze i wykorzystują reklamę, aby konsumenci wiedzieli 
o dostępności świeżych produktów i owoców. Zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna reklama na 
targowisku rolnym pozwala konsumentom poznać wybrane cechy gospodarstw, co wzbudza zaufanie 
do ich produktów i buduje więź między rolnikiem a konsumentem. Punkty, które podkreślają 
oryginalność gospodarstwa, takie jak ekologiczny sposób prowadzenia gospodarstwa, zarządzanie 
przez kobiety-rolników, czy stosowanie nowatorskich metod rolniczych, czynią je atrakcyjnym dla 
konsumenta (Buila, S. B., 2014). Możliwość zobaczenia rolnika, posmakowania, czym różni się kupiona 
od niego żywność od innej oraz zrozumienie, co sprawia, że jej dostawca jest wyjątkowy sprzyja 
rozwojowi więzi psychologicznej, która buduje lojalność klienta. Z czasem więź ta będzie się umacniać, 
a lojalność konsumenta będzie roznosić się na innych poprzez tzw. pocztę pantoflową. Ponieważ na 
targowisko rolne przyjeżdża duża liczba osób, rolnik ma szansę osiągać większe zyski na miejscu, a tym 
samym zmniejszyć koszty transportu. Może on również skorzystać ze sprzedaży na targowisku poprzez 
uzyskanie bardziej dogłębnej wiedzy na temat swoich klientów i odkrycie, co najchętniej kupują oraz 
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jakie są ich preferencje zakupowe w dłuższej perspektywie czasowej. Dzięki temu może zaplanować 
przyszłe uprawy w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby/pragnienia lokalnego rynku. 

Targowiska nie są jedynym rozwiązaniem dla rolników, którzy chcą sprzedawać swoje produkty. Są one 
jednak rozwiązaniem początkowym, w którym można wykorzystać dyplomację. Konsultanci obszarów 
wiejskich mogą wykorzystać je do badania potrzeb lokalnego rynku i określenia innych możliwych 
metod bezpośredniej sprzedaży produktów przez rolników. Dyplomacja, a tym samym poświęcenie 
czasu na zrozumienie rolników, klientów, potrzeb i celów obu stron pozwala na stworzenie targowiska 
i rozwój długoterminowych relacji, które przyniosą korzyści obu stronom. 

Negocjacje są kluczowym elementem pracy konsultanta obszarów wiejskich, ponieważ ceny związane 
z KŁDŻ mają znaczenie dla obu końców łańcucha dostaw – zarówno dla dostawców, jak i dla 
konsumentów. Rolnicy mogą nie zdawać sobie sprawy ze znaczenia negocjacji, ani nie wiedzieć zbyt 
dobrze, jak skutecznie negocjować na swoją korzyść. W takich przypadkach konsultanci mogą 
zapoznać rolnika z koncepcją „zwiększonej siły negocjacyjnej”. Według Wspólnoty Europejskiej 
„zwiększona siła negocjacyjna” daje danej stronie lepszą pozycję w negocjowaniu umów. Dzięki niej 
można zapewnić sobie uczciwe warunki umowy i uzyskać dostęp do rynków publicznych lub rynków 
funkcjonujących na większą skalę. Ponadto można zwrócić uwagę decydentów na kwestie najbardziej 
istotne dla własnego życia (European Commission, 2015).  

Chociaż negocjacje są atrakcyjne, warto zauważyć, że przeznaczone są ogólnie dla średnich i dużych 
dostawców, ponieważ mniejsi nie byliby w stanie ponieść kosztów negocjacji dotyczących ich 
produktów. Negocjowanie cen nie ogranicza się tylko do dostawców; konsument jest również 
postrzegany jako część tego procesu. W KŁDŻ cena może być nawet uzgodniona wspólnie (na drodze 
negocjacji) przez konsumentów i rolników jeśli ich kontakty były wystarczająco częste i nawiązana 
została relacja (Belletti, G., Marescotti, A., 2020). W tym obszarze można korzystać z usług 
konsultantów obszarów wiejskich, którzy udzielają pomocy logistycznej lokalnym rynkom 
poszukującym towarów oraz opracowują techniki marketingowe dla producentów. Ponadto 
konsultanci mogą okazać się nieocenieni w trudnym procesie tworzenia wspólnych platform 
marketingowych, dzięki którym producenci będą dysponować miejscem spotkań umożliwiającym 
interakcje ze sklepami, które chcą sprzedawać ich produkty. Ostatnim punktem negocjacji, w którym 
potrzebni są konsultanci obszarów wiejskich, jest delikatny proces negocjowania kosztów, cen i dostaw 
w świecie handlu detalicznego. Rolnicy nie muszą przechodzić przez ten proces sami, zwłaszcza jeśli są 
nieświadomi istnienia wytycznych proceduralnych, które mogą okazać się im pomocne. Konsultanci 
obszarów wiejskich zadbają, aby zarówno rolnik, jak i sprzedawca detaliczny otrzymali za swoje wysiłki 
sprawiedliwe i adekwatne do włożonego wysiłku wynagrodzenie (Belletti, G., Marescotti, A., 2020). 

Ważną częścią pracy konsultanta obszarów wiejskich jest zarządzanie konfliktami. Konflikt może nie 
przyjąć oczywistej formy dwóch osób krzyczących na siebie; może przejawiać się w różnicach 
w rozliczeniach, niepowodzeniach organizacyjnych, braku porozumienia i różnicach kulturowych. Do 
konfliktu może dojść wszędzie tam, gdzie istnieje więcej niż jedna opinia. Ważne jest, aby konsultant 
obszarów wiejskich pełnił rolę spokojnego pośrednika, który wykorzystuje swoją wiedzę na temat 
problemu, zaangażowanych stron i pożądanego rozwiązania. Musi on działać z rozwagą, niezależnie od 
swoich odczuć i różnic osobowościowych. Najlepszym sposobem na to jest aktywne słuchanie, 
ponieważ zrozumienie wszystkich stron konfliktu (ich opinii, powodów różnicy zdań, celów końcowych) 
pozwala na znalezienie lepszego rozwiązania. Kiedy konflikt zostanie rozwiązany, zarówno jego strony, 
jak i konsultant obszarów wiejskich znajdą się o kolejny krok bliżej do stworzenia KŁDŻ (Farmers 
Market Manager Training Manual, 2009). 
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NEGOCJACJE I RYZYKO  

Chociaż targowiska rolne są świetnym sposobem na połączenie rolników z konsumentami, to 
utworzenie KŁDŻ może nie być proste. W przypadku targowisk rolnych może wystąpić kilka 
niepowodzeń. Rolnicy mogą być entuzjastycznie nastawieni do sprzedaży swoich produktów, ale nie 
zawsze wiedzą, jak je wyeksponować i zareklamować oraz jak dotrzeć do klientów. Konsultanci 
obszarów wiejskich mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia rynku i współpracować z rolnikami 
nad pogłębianiem ich wiedzy na temat metod reklamy oraz z lokalnymi władzami w zakresie sprzedaży 
towarów. Wymaga to znajomości przepisów prawa miejscowego, lokalnych rynków oraz osobistego 
kontaktu z rolnikami i producentami. Ten osobisty czynnik daje rolnikowi lub producentowi poczucie 
szacunku i zrozumienia oraz zachęca ich do otwarcia się przed konsultantem i omówienia swoich 
braków w wiedzy lub potrzeb, dzięki czemu konsultant może im lepiej pomóc. Relację taką buduje się 
z biegiem czasu i potrzebna jest cierpliwość, zwłaszcza gdy środowisko sprzedaży okazuje się nie być 
idealne. O cierpliwości, oraz o komunikacji, należy pamiętać, ponieważ lokalne zawiłości mogą nie być 
oczywiste. Należy również wziąć pod uwagę osobowość rolnika i jego potrzeby. Konsultant obszarów 
wiejskich nie tylko służy rolnikowi fachową wiedzą, ale jest również swego rodzaju systemem wsparcia, 
który pomaga mu przejść przez biurokratyczne i praktyczne aspekty działalności rynku rolnego w KŁDŻ 
(Farmers Market Management Skills: Farmers Market Management Series, 2005). 

Rolnicy, samodzielnie lub we współpracy z organami władz bądź grupami przedsiębiorców, mogą 
zakładać stowarzyszenia. Często powstają one lokalnie i nie są częścią większych, oficjalnych systemów 
rolniczych (United Nations, 2020). Każdy z tych związków może koncentrować się na konkretnym 
aspekcie: 

 

 

Rysunek 33 Szczególne aspekty współpracy partnerskiej. Źródło: opracowanie własne. 

Kryzysy te mogą mieć niszczący wpływ na źródła utrzymania rolników. Jednak z pomocą większych 
grup i organów nadzorujących rolnicy mogą przetrwać te okresy i ponownie oszacować swoje 
prognozy. Konsultanci obszarów wiejskich dążą nie tylko do rozwiązania bieżących problemów, 

problemy małych gospodarstw rolnych, takie jak brak dostępu 
do rynków 

brak komunikacji z konsumentami 

problemy infrastrukturalne związane z zarządzaniem 
produkcją rolną 

radzenie sobie z kryzysami naturalnymi, takimi jak niekorzystne 
warunki pogodowe, plagi czy szkodniki 
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z którymi borykają się rolnicy, ale także wybiegają w przyszłość, przewidują problemy, opracowują 
plany ich przezwyciężenia i w ten sposób dają rolnikom w pewnym stopniu możliwość kontroli nad 
czynnikami, których w przeciwnym razie nie mogliby opanować. Posiadanie kontroli może mieć 
wielorakie skutki; Światowy Program Żywnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (WFP) 
zasugerował, że gdyby kobietom-rolnikom udostępniono rozwiązania i wsparcie, ich produkcja rolna 
zwiększyłaby się w stopniu pozwalającym na zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa żywnościowego 
prawie 150 milionów ludzi (World Food Programme, 2021). 

Do zadań konsultantów obszarów wiejskich należy poszerzanie bazy klientów rolników, którzy często 
opierają się na klientach lokalnych. W większych miastach problem ten jest szczególnie istotny, 
ponieważ wielu konsumentów, którzy chcą się zdrowo odżywiać, może nie mieć dostępu do świeżych 
produktów. Konsultanci obszarów wiejskich mogą zatem wykorzystać programy skierowane do 
drobnych przedsiębiorców, takie jak inicjatywa „Purchase for Progress” („Zakupy dla postępu”) lub 
grupa „Market Alliance”, które planują i wdrażają inicjatywy inwestycyjne wprowadzające 
producentów rolnych na rynki i edukujące ich w zakresie potrzeb konsumentów, co motywuje do 
wdrażania praktyk dywersyfikacji upraw i badania różnych perspektyw biznesowych (World Food 
Programme, 2021). W rezultacie powstaje scenariusz przynoszący obopólne korzyści: rolnicy stają się 
coraz pewniejsi swoich perspektyw handlowych, a konsumenci zyskują dostęp do zdrowszej żywności. 
Po obu stronach równania można poprawić i zmienić na lepsze styl życia. 

Konsultanci obszarów wiejskich mogą również zwiększyć liczbę transakcji zawieranych przez rolników 
poprzez badanie rynków alternatywnych. Na ogół, mówiąc o „bazie konsumentów”, na myśl 
przychodzą od razu pojedyncze osoby lub rodziny. Na rynku funkcjonuje jednak wiele innych rodzajów 
konsumentów, dla których konsultanci obszarów wiejskich mogą być łącznikiem z rolnikami. Szkoły, 
szpitale, schroniska dla bezdomnych, a nawet grupy sił zbrojnych wymagają pożywnego jedzenia 
w dużych ilościach. Problemem jest nawiązanie kontaktu z rolnikami, a dla rolników – wynegocjowanie 
umowy. Konsultanci obszarów wiejskich mogą skutecznie pełnić rolę „pośrednika”, który łączy te dwie 
grupy i buduje ich współpracę na zasadzie wzajemnych korzyści. 

Konsultanci mogą zwiększyć dostęp lokalnych rolników do rynku poprzez podnoszenie świadomości 
konsumentów i budowanie partnerskich relacji pomiędzy konsumentami i rolnikami, jak również 
pomiędzy samymi rolnikami. W ten sposób nawiązywane i rozwijane są relacje rynek-klient, 
promowane jest partnerstwo między rolnikami, a także zapewniana jest stabilność łańcucha 
żywnościowego. Grupy przedsiębiorców mogą wspierać te relacje i kontynuować opracowywanie 
innowacyjnych pomysłów na łączenie konsumentów z producentami. Rolnicy potrzebują klientów, 
a klienci potrzebują zdrowej żywności produkowanej w sposób niezawodny. Wyzwanie stanowi 
wykorzystanie dyplomacji do budowania trwałych relacji, które będą funkcjonować w dłuższej 
perspektywie czasowej. 

PODEJMOWANIE DECYZJI 

Ostatnim punktem, który należy omówić w dyskusji na temat niezbędnych umiejętności przywódczych 
konsultanta obszarów wiejskich jest uczestniczenie w procesie podejmowania decyzji. Dzięki swojej 
wiedzy i profesjonalnemu podejściu do przedsięwzięć komercyjnych, konsultanci obszarów wiejskich 
mogą być ważnymi przedstawicielami rolników, a także przydawać się przedsiębiorstwom 
komercyjnym, które wspierają w procesie komunikacji. Mogą oni przyspieszać i zamykać procesy 
decyzyjne, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać nierozstrzygnięte przez długi czas. 
Podsumowaniem umiejętności konsultanta obszarów wiejskich jest zdolność do podejmowania decyzji 
korzystnych dla rolnika i jego rynku, która wynika z silnego przywództwa, zrozumienia zasad 
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zarządzania ryzykiem oraz skutecznych umiejętności negocjacyjnych. Zdolny przywódca potrafi 
wyważyć ryzyko i wynegocjować optymalną ofertę. 

Podsumowanie 

Konsultant obszarów wiejskich wykorzystuje umiejętności zarządzania czasem i ryzykiem, 
podejmowania decyzji i negocjowania do utrzymania KŁDŻ na obszarach, które nie mają dostępu do 
rynku świeżych produktów. Dzięki umiejętności zarządzania czasem konsultant obszarów wiejskich 
może przygotować zestawienie wszystkich niezbędnych zadań do wykonania, którym można 
zarządzać. Umiejętność podejmowania decyzji pozwala określić, co jest istotne do wykonania 
niezwłocznie, a co może być zrobione później tak, aby utrzymać tempo na drodze do osiągnięcia 
celów. Wreszcie, negocjacje są czymś niezbędnym dla pomyślnego funkcjonowania KŁDŻ. Negocjacje 
pomiędzy producentami, dostawcami, przewoźnikami i rynkami muszą być prowadzone z szacunkiem 
dla zaangażowanych osób i przedsiębiorstw, jak również z uwzględnieniem celów końcowych. 
Wykorzystując umiejętności zarządzania czasem i ryzykiem, podejmowania decyzji i negocjowania, 
konsultant obszarów wiejskich jest w stanie zapewnić funkcjonowanie KŁDŻ i tym samym zapewnić 
korzyści rolnikom i konsumentom, jak również wszystkim zainteresowanym stronom.  

Źródła 

Negocjacje 

https://www.youtube.com/watch?v=IxNqIyucI70 

https://www.youtube.com/watch?v=RW3TiF-OTRc 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkKObd3wFVc 

Podejmowanie decyzji 

https://www.youtube.com/watch?v=d7Jnmi2BkS8 

https://www.youtube.com/watch?v=KkyzYjPuxK8 

https://www.youtube.com/watch?v=pPIhAm_WGbQ 

Zarządzanie ryzykiem 

https://www.youtube.com/watch?v=o80PfIGYVvI 

https://www.youtube.com/watch?v=8JwnRF-6YOI 

https://www.youtube.com/watch?v=FWvq7RGD5eU 

Zarządzanie czasem 

https://www.youtube.com/watch?v=1tzL7azr_Hw 

https://www.youtube.com/watch?v=m9sQQ8lQYdM 

https://www.youtube.com/watch?v=1PiHGTZJvmw 
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GLOSARIUSZ 
Aktywne słuchanie: proces analizy i oceny tego, co mówi inna osoba w celu zrozumienia uczuć 
mówiącego lub prawdziwego znaczenia komunikatu.  

System pudełkowy: konsument kupuje co tydzień, lub przez określony czas, zestaw towarów 
wyprodukowanych w danym gospodarstwie. 

Burza mózgów: technika mająca na celu zwiększenie produktywności grupy poprzez zachęcanie jej 
członków do wyrażania swoich pomysłów w sposób bezkrytyczny. 

Marka: symbol identyfikacyjny, znak, logo, nazwa, słowo i/lub zdanie, które firmy wykorzystują, aby 
odróżnić swój produkt od innych. Połączenie jednego lub więcej z tych elementów może być 
wykorzystane do stworzenia tożsamości marki. Ochrona prawna nadana nazwie marki nazywana jest 
znakiem towarowym. 

Business Model Canvas: narzędzie do zarządzania strategicznego, które pozwala na wizualizację i ocenę 
pomysłu na biznes lub jego koncepcji. Jest to jednostronicowy dokument zawierający dziewięć pól, 
które reprezentują podstawowe elementy przedsiębiorstwa.   

Biznesplan: pisemny dokument, który szczegółowo opisuje, w jaki sposób firma, zazwyczaj startup, 
definiuje swoje cele i jak ma zamiar je osiągnąć. Biznesplan to mapa drogowa firmy opracowana na 
piśmie z każdego punktu widzenia: marketingowego, finansowego i operacyjnego. 

Kod: zestaw reguł lub symboli używanych do przetwarzania wiadomości z jednej formy na inną.   

Kompetencja komunikacyjna: zdolność do uczestniczenia w skutecznej komunikacji, która 
charakteryzuje się umiejętnościami i zrozumieniem umożliwiającymi partnerom komunikacji udaną 
wymianę komunikatów. 

Przepływ komunikacji: kierunek (w górę, w dół, poziomo), w którym wiadomości przemieszczają się 
przez sieci w organizacji. 

Rolnictwo wspierane społecznie: społeczność osób, które zobowiązują się do wspólnego prowadzenia 
działalności rolniczej w gospodarstwach, które, prawnie lub filozoficznie, należą do tej społeczności, 
przy czym hodowcy i konsumenci udzielają sobie wzajemnego wsparcia i dzielą się ryzykiem 
i korzyściami związanymi z produkcją żywności (Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych). 

Konflikt: różnica zdań lub spór między dwiema lub więcej osobami.  

Kultura: tradycje i wzory myślenia, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. 

Podejmowanie decyzji: indywidualny lub grupowy proces wyboru preferowanej opcji poprzez 
wskazanie decyzji, którą należy podjąć w oparciu o zebrane i przeanalizowane informacje związane z tą 
decyzją oraz rozważenie wszystkich dostępnych opcji przed dokonaniem wyboru. 

Dekodowanie: proces interpretacji myśli i uczuć przekazywanych w komunikacie.   

Higiena żywności: „środki i warunki niezbędne do kontroli zagrożeń i zapewnienia przydatności do 
spożycia przez ludzi środków spożywczych, uwzględniając ich zamierzone użycie.” 

System żywnościowy: wszystkie elementy (środowisko, ludzie, nakłady, procesy, infrastruktura, 
instytucje itp.) i działania związane z produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją, przygotowaniem 
i konsumpcją żywności oraz skutki tych działań, w tym skutki społeczno-gospodarcze i środowiskowe. 
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Ikigai: japońskie słowo, którego znaczenie tłumaczy się orientacyjnie jako powód do istnienia, 
obejmujące radość, poczucie celu i sensu oraz dobre samopoczucie. Uważa się, że włączenie 
elementów Ikigai do działalności biznesowej pozwala przedsiębiorcy uzyskać najwyższy poziom 
zaangażowania, produktywności i satysfakcji z pracy oraz najwyższą możliwą wartość dla klienta.  

Interakcja: wymiana komunikacji, w której komunikujący się na zmianę wysyłają i odbierają 
komunikaty.  

Pośrednik: osoba trzecia, która działa pomiędzy dwoma lub więcej stronami transakcji i zajmuje się 
przekazywaniem towarów lub usług w łańcuchu dostaw.  

Ryzyko rynkowe: ryzyko związane z możliwością spadku wartości inwestycji w wyniku wahań 
rynkowych. 

Kompozycja marketingowa: zestaw działań lub taktyka, którą firma stosuje w celu promowania swojej 
marki lub produktu na rynku. Typowa kompozycja marketingowa nosi nazwę „4P” i obejmuje cztery 
elementy: cenę (ang. price), produkt (ang. product), promocję (ang. promotion) i miejsce (ang. place). 

Komunikat: bodziec, któremu przypisuje się znaczenie w komunikacji. 

Motywacja: pragnienie lub chęć do zrobienia czegoś, np. do zmiany zachowania.   

Zagrożenia naturalne: ryzyko wynikające ze zjawisk naturalnych, które mogą mieć negatywny wpływ na 
świat i jego mieszkańców. 

Negocjacje: formalna metoda dyskusji, w której uczestnicy dążą do osiągnięcia akceptowalnego 
kompromisu, aby uniknąć narastania konfliktu. 

Struktura organizacyjna: formalna konfiguracja pomiędzy jednostkami i grupami dotycząca podziału 
zadań, odpowiedzialności i uprawnień w danej organizacji. Formalnie ustalony wzorzec wzajemnych 
powiązań istniejących pomiędzy różnymi jednostkami organizacji. 

Samozbiory: rodzaj strategii marketingu bezpośredniego o nazwie „od pola do stołu” (farm-to-table), 
w której nacisk kładziony jest na to, aby klienci sami dokonywali zbiorów.  

Relokalizacja: strategia budowania społeczeństw opartych na lokalnej produkcji żywności, energii 
i towarów oraz na lokalnym obrocie pieniądzem, sposobie zarządzania i kulturze. Główne cele 
relokalizacji to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego społeczności, wzmocnienie lokalnych 
gospodarek, poprawa warunków środowiskowych i zwiększenie sprawiedliwości społecznej. Strategia 
relokalizacji powstała w odpowiedzi na środowiskowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne skutki 
nadmiernego uzależnienia świata od taniej energii.  

Zarządzanie ryzykiem: proces identyfikacji, zrozumienia, oceny i uporządkowania rzeczywistych 
i możliwych zagrożeń w celu jak najlepszego określenia sposobu działania i wykorzystania dostępnych 
zasobów w taki sposób, aby osiągnąć najbardziej pozytywny rezultat.  

Rola: typowe zachowanie charakteryzujące daną osobę w określonym kontekście społecznym. Pozycja 
lub status w strukturze społecznej, która jest kształtowana przez stosunkowo precyzyjne oczekiwania 
dotyczące zachowania (normy). 

Konsultant obszarów wiejskich: osoba pośrednicząca między wiejskimi producentami rolnymi a rynkami 
i ułatwiająca proces dostaw i zakupu. 
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Krótki łańcuch dostaw żywności: konfiguracja procesu produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności 
skonstruowana w taki sposób, aby umożliwić lokalnym producentom sprzedaż swoich towarów 
w sposób dostępny dla wszystkich potencjalnych klientów. 

Rolnictwo na małą skalę/małe (drobne) gospodarstwa rolne: definiuje się na różne sposoby, także 
w zależności od kraju. Najczęściej stosowana definicja drobnych gospodarstw rolnych odnosi się do 
gospodarstw o powierzchni mniejszej niż 2,0 ha. 

Zespół: grupa, której członkowie posiadają uzupełniające się umiejętności i są zaangażowani 
w realizację wspólnego celu lub celów, za które są wzajemnie odpowiedzialni. 

Zarządzanie czasem: proces rozumienia potrzeb czasowych i odpowiedniego planowania w celu 
zwiększenia ogólnej wydajności pracy, efektywnego wykonania pracy i produktywności podczas pracy.  

Value Proposition Canvas: narzędzie, dzięki któremu można zapewnić ukierunkowanie produktu lub 
usługi na to, co klient ceni i czego potrzebuje. 

Wartość: stosunkowo ogólne, uwarunkowane kulturowo zalecenia dotyczące tego, co jest słuszne, 
moralne i pożądane. Wartości stanowią szeroki fundament dla szczegółowej normatywnej regulacji 
interakcji społecznych. Ogólny, stosunkowo długotrwały wzorzec, który kieruje zachowaniem. 

Automat sprzedający: umieszczona w kilku punktach miasta automatyczna maszyna, która wydaje 
produkty, zazwyczaj świeże mleko od lokalnych producentów. 

Podatność: cecha osób narażonych na możliwość doznania krzywdy fizycznej lub emocjonalnej. 
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