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• Na jedzenie, 4 osobowa rodzina wydaje                     
ok. 2.000 zł/mc

• Polacy deklarują (coraz częściej), że chcą kupować 
zdrowe jedzenie prosto od producenta, ponieważ 
chcą mieć pewność co do jakości i autentyczności 
jego pochodzenia…

• Poszukują możliwości zakupowych, które pasują do 
ich stylu życia oraz możliwości finansowych

Potrzeby konsumenta



Kto odpowie na potrzeby 
konsumenta?



W Małopolsce mamy duży (nie wykorzystany) 
potencjał małych gospodarstw dla produkcji wysokiej 
jakości żywności lokalnej…

…. ale żywność od rolników małopolskich jest 
wypierana przez żywność z poza województwa i z poza 
Polski



…mamy 137.000
gospodarstw (10% 
gospodarstw w Polsce) o 
średniej pow. 4,04 ha.

10% to gospodarstwa 
towarowe

Ok. 800.000 ha użytków 
rolnych, ale aż 30% to dziś 
nieużytki

Charakterystyka rolnictwa w Małopolsce



Liczne, rozdrobnione, małe gospodarstwa to szansa dla 
produkcji żywności smacznej, świeżej i bez chemii, 
która przyczynia się do ochrony wartości 
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych…

… jeśli staną się dostawcami dla mieszkańców Krakowa.

Aby tak się stało, potrzebny jest…



Wymaga on:

1. rozwój małego przetwórstwa (m. in. poprzez 
inkubatory kuchenne), 

2. zapewnienie bezpieczeństwa żywności, 

3. sprzyjające przepisy sanitarno-podatkowe….

4. system promocji, marketingu i sprzedaży (który 

umożliwia konsumentom miejskim kupować żywność świeżą, zdrową i 

smaczną bezpośrednio od producentów rozproszonych po Małopolsce)

Lokalny system żywnościowy, który skróci 
odległość od pola do talerza (tzw. krótki łańcuch)



Kupuj zdrowo, świeżo, smacznie bezpośrednio od 

producenta/wytwórcy

Sprzedaż bezpośrednia to podstawa lokalnego systemu 
żywnościowego



Hodowanie, 
uprawy, 
zbiory

Przetwórstwo 
(w tym 

Inkubatory 
Kuchenne)

Zarządzanie
jakością/ 

autentycznością

Dystrybucja i
sprzedaż

Zdrowsze
jedzenie

Ograniczanie 
odpadów, 

oddziaływania 
na środowisko   

Ochrona 
wartości 

przyrodniczych, 
kulturowych i 

krajobrazowych

LOKALNY SYSTEM 

ŻYWNOŚCIOWY

Korzyści ekonomiczne, 

społeczne i środowiskowe



„Produkt Lokalny z Małopolski” to lokalny system 
żywnościowy…

https://www.youtube.com/watch?v=pSrjzmJ84Js

https://www.youtube.com/watch?v=pSrjzmJ84Js


TO REGIONALNY SYSTEM SPRZEDAŻY

propaguje żywnościowe produkty lokalne wiadomego 
pochodzenia od wielu producentów za pośrednictwem 
marek lokalnych



Kanały dystrybucji 
systemu Produkt Lokalny z Małopolski

1. Targi

2. U rolnika/producenta (sprzedaż w gospodarstwie)

3. Katering

4. Resto (restauracje, jadłodajnie, bufety itp.)

5. Outlet (sklepy)

6. Sprzedaż internetowa

7. Sprzedaż okazjonalna

8. Klub zakupowy



Dziś w systemie….

 100+ producentów

 z 10 regionów pochodzenia z Małopolski

 oferujących 25 grup produktów (w sumie 450+ produktów)

 Targi, Bistro Marchewka, Sklepy, Katering, Wydarzenia, Kluby 
zakupowe…



Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej 
w Nowohuckim Centrum Kultury 



Jedz lokalnie, gotuj zdrowo, poznaj Nową Hutę!

DOSTAWY OD PRODUCENTÓW 



PROMOCJA PRODUCENTÓW I 
REGIONÓW POCHODZENIA

Jedz lokalnie, gotuj zdrowo, poznaj Nową Hutę!



To więcej niż Bistro… scalamy 
wszystkie kanały dystrybucji  
by zwiększyć sprzedaż…

• Gastronomia
• Katering
• Punkt zamówień/odbioru
• Targ sprzedaży bezpośredniej
• Zakupy u rolników
• Informacja
• Inne

https://www.facebook.com/MarchewkaBistro

https://www.facebook.com/MarchewkaBistro












Trzeba zapewnić jakość,  
autentyczność i trwałość dostaw

system certyfikacji 
Produkt Lokalny z Małopolski



Certyfikatem wyróżniamy te gospodarstwa i produkty, które są
nierozerwalnie związane ze swoim miejscem pochodzenia, same
produkty i ich składniki są w pełni identyfikowalne, a ich wyjątkowy
smak zawdzięczają warunkom przyrodniczym Małopolski i tutejszej
tradycji.

Zasady certyfikacji autentyczności produktów przetworzonych oraz
gospodarstw rolnych, z których pochodzą produkty nieprzetworzone są
opisane w KODEKSIE pn. „Zasady funkcjonowania regionalnego
systemu sprzedaży produktów lokalnych Produkt Lokalny z
Małopolski”.

CERTYFIKAT 
PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI



WYTYCZNE KWALIFIKACYJNE DLA PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH:

▪ receptura inspirowana lokalną historią, dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym , produkt posiadający 
związek z danym regionem pochodzenia);

▪ niemasowy sposób produkcji, przy użyciu naturalnych surowców:

pochodzących z danego regionu (min. 75% masy surowcowej);

wiadomego pochodzenia (w pełni identyfikowalnych);

pochodzących z gospodarstw ekologicznych (certyfikowanych) lub stosujących produkcję integrowaną, 
bądź też z gospodarstw ekstensywnych (tradycyjnych), z wyłączeniem GMO;

▪ naturalne metody konserwacji;

▪ uwzględnienie w procesie produkcyjnym zasad dotyczących poszanowania zasobów naturalnych i ochrony 
środowiska;

▪ w przypadku, gdy surowce do wytwarzania danego produktu (w ramach określonego minimum 75% masy), 
nie są dostępne na terenie Małopolski (np. ze względu na odpowiednią jakość lub ilość), mogą one pochodzić 
z województw ościennych. 

KODEKS
SYSTEMU PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI



KRYTERIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, Z KTÓRYCH POCHODZĄ PRODUKTY 
NIEPRZETWORZONE OBJĘTE CERTYFIKACJĄ:

▪ lokalizacja na terenie Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wytypowanych 
regionów pochodzenia,

▪ ekologiczne metody upraw/hodowli (certyfikat) lub produkcja integrowana bądź też 
stosowanie metod tradycyjnych (gospodarstwa ekstensywne)*.

* Gospodarstwa posiadające certyfikat rolnictwa ekologicznego, bądź prowadzenia produkcji integrowanej, 
są zwolnione z konieczności przeprowadzania audytu certyfikującego w ramach Systemu, pod warunkiem 
przedstawienia aktualnych dokumentów zaświadczających. 

CERTYFIKACJA W SYSTEMIE 
PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI



CERTYFIKACJA W SYSTEMIE 
PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI

specjalista
ds. certyfikacji

• ZGŁOSZENIE PRODUKTU/PRODUKTÓW LUB GOSPODARSTWA DO CERTYFIKACJI 
W SYSTEMIE PLM

• [formularz zgłoszeniowy]

specjalista
ds. certyfikacji/

Brand Manager 
Małopolska

• PRZYGOTOWANIE GOSPODARSTWA/PRODUCENTA –
PRACA ZE SPECJALISTĄ DS. CERTYFIKACJI, BRAND MANAGEREM MAŁOPOLSKA

audytor

BIOCERT

• AUDYT CERTYFIKUJĄCY
• [sprawdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych, raport z audytu]

Rada Systemu 
PLM

• PRZYZNANIE CERTYFIKATU
• [posiedzenie Rady Systemu PLM /protokół z posiedzenia]



▪ Rynek internetowych zakupów spożywczych w Polsce 
to 500 mln zł (cały rynek e-commerce to 27 mld zł)

▪ Rynek internetowy na zakupy spożywcze powiększa 
się o 20-25 proc. w każdym roku.

▪ Do 2018, wartość rynku zakupów spożywczych 
podwoi się to 1 mld zł!

▪ Polacy coraz częściej kupują przez internet także 
świeże produkty. 

▪ Nisza na produkty lokalne coraz większa…

Rynek się zmienia



SUKCES RYNKOWY TO SKALA CZYLI SYSTEM 
SPRZEDAZY, który angażuje licznych drobnych 
producentów. Szansa dla małych wymaga:

Dostosowanie przepisów sanitarnych i podatkowych 
oraz form sprzedaży…. 

…do potrzeb i możliwości małych gospodarstw i 
producentów

oraz 

….do oczekiwań konsumentów



Sprzedaż bezpośrednia to szansa dla:

 55.000 gospodarstw (40,3%), które nie uczestniczą aktualnie 
w sprzedaży rynkowej

 Zwiększenia sprzedaży dla 44.388 (32,4%) gospodarstw, 
które sprzedają mniej niż 50% tego, co produkują

 Zwiększenia przychodów z działalności pozarolniczej 
gospodarstw (np. agroturystyka, przetwórstwo). Aktualnie 
tylko 4.111 (3%) prowadzi taką działalność

 Zwiększenia rentowności gospodarstw (dziś średnia 6.000 
EUR czyli mniej niż połowa średni krajowej)

Wg. Danych GUS - Stachańczyk, A., Tutaj, J. and A. Marchewczyk (2015) Rolnictwo w Mojewództwie Małopolskim w 2014 roku Kraków: 
www.krakow.stat.gov.pl

http://www.krakow.stat.gov.pl/


Od 2013 r. prowadzimy kampanię 
pn. LEGALNA ŻYWNOŚĆ LOKALNA na rzecz 

przepisów sanitarnych i podatkowych 
sprzyjających sprzedaży bezpośredniej 

(w wyniku konsultacji przeprowadzonych w we wszystkich powiatach 
małopolskich)

współpracujemy od początku z Województwem Małopolskim

Wejdź na stronę http://www.fpds.pl/pl/legalna-zywnosc-lokalna

http://www.fpds.pl/pl/legalna-zywnosc-lokalna


Kreujemy system sprzedaży i dostaw, który 
odpowie na potrzeby konsumentów, czyli taki 
który:

 Zaangażuje dużą liczbę, rozproszonych geograficznie małych 
dostawców

 Zapewni ciągłość dostaw, zapewniając oczekiwany wolumen i 
różnorodność oferty dla kupujących

 Zapewni jakości i autentyczności sprzedawanych produktów 
poprzez powiązanie ich z producentem i miejscem 
pochodzenia

 Będzie monitorować oddziaływanie na środowisko (food miles) 
oraz korzyści społeczne (lepsze odżywianie)



PRZYSZŁOŚĆ TO:

1. Większa liczba producentów 
2. Większy asortyment produków
3. Inkubatory Kuchenne
4. Marki lokalne
5. Certyfikacja produktów i producentów PLM
6. System zdalnego zamawiania i dostaw PLM



ZDALNE ZAMAWIANIE I DOSTAWY
MODUŁ DLA KUPUJĄCYCH

PREZENTACJA PRODUCENTÓW

PREZENTACJA PRODUKTÓW

KOSZYK – LISTA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW



Harmonogram wdrożenia systemu PLM 



Internetowy Klub Zakupowy

• Funkcjonuje w Liszkach pod 
Krakowem

• 30 producentów

• 120 kupujących

• Zamawianie & odbiór 

• System webowy



Tworzymy Kluby Zakupowe z partnerami lokalnymi w 
każdym regionie partycypującym w systemie „Produkt 
Lokalny z Małopolski”



Regiony partycypujące w systemie PLM



Razem 
osiągniemy 
więcej
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Rafał Serafin (system PLM) –
rafal.serafin@fpds.pl
Małgorzata Rudnicka (sprzedaż PLM) –
malgorzata.rudnicka@fpds.pl
Ewa Figórska (certyfikacja PLM) –
ewa.figorska@fpds.pl

FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA
Plac Matejki 5/6, 31-157 Kraków
tel.: +48 12 430 24 65
www.produktlokalny.pl

Zapraszamy do współpracy
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