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Wstêp
Jaka jest przysz³oœæ rolnictwa oraz samej wsi? Pozornie wydaje siê, ¿e podstawowe dane statystyczne wskazuj¹ na nieunikniony spadek spo³ecznego i ekonomicznego
znaczenia produkcji rolnej. Malej¹ca liczba i starzenie siê populacji rolników oraz stosunkowo niewielki procent Produktu Krajowego Brutto generowanego przez ten sektor gospodarki powoduj¹, ¿e rolnictwo spychane jest na margines (dane za FDPA 2006). Co
wiêcej, powa¿nie traktowany jest tylko jeden model rozwoju produkcji rolnej, wskazuj¹cy
na potrzebê przeniesienia wzorców przemys³owych, standaryzacjê i intensyfikacjê produkcji przez posiadaj¹ce odpowiedni zasób œrodków przedsiêbiorstwa i koncerny rolne.
Produkcja rolna postrzegana jest przez pryzmat ekonomicznej efektywnoœci, co spycha
na dalszy plan kwestie spo³ecznych i kulturowych funkcji rolnictwa, jakoœci ¿ywnoœci oraz
obci¹¿enia œrodowiska naturalnego przez intensywne wykorzystanie jego zasobów. W wizji
tej nie ma miejsca na rodzinne œrednie i ma³e gospodarstwa produkuj¹ce poza d³ugimi
sieciami dystrybucji. Tymczasem zarówno wœród naukowców, jak i osób bezpoœrednio
zajmuj¹cych siê rozwojem rolnictwa oraz obszarów wiejskich mo¿na zauwa¿yæ zmianê
priorytetów oraz sposobu myœlenia o przysz³oœci tej dziedziny ¿ycia. Krytycy industrialnych form rolnictwa wskazuj¹, ¿e rolnicy maj¹ do odegrania istotn¹ rolê w spo³ecznoœciach lokalnych. Podnoszone s¹ tak¿e argumenty wskazuj¹ce na potrzebê lepszego
powi¹zania rolnictwa z konsumentami. Ma to w za³o¿eniu zapewniæ jakoœæ produktów,
pozwalaj¹c jednoczeœnie dowartoœciowaæ samych rolników. Alternatywne podejœcia do
rolnictwa wskazuj¹ tak¿e na potrzebê zbilansowania zysków osi¹ganych na poszczególnych etapach produkcji rolnej. Od 1910 do 1990 roku udzia³ rolników w zyskach ze sprzeda¿y produktu spad³ z 41 do 9 procent, w tym samym czasie najwiêkszy wzrost odnotowano w sieciach sprzeda¿y; obecnie blisko 70% ostatecznej ceny produktu trafia do dystrybutora (Crump 2003).
Tym samym mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wbrew pozorom dominuj¹cy, zorientowany na
masow¹ produkcjê model rozwoju rolnictwa posiada tak¿e alternatywy. Jest to szczególnie istotne z perspektywy rolnictwa polskiego, ca³y czas stosunkowo s³abo rozwiniêtego,
niskonak³adowego, z przewag¹ ma³ych i œrednich gospodarstw rodzinnych. Wydaje siê,
¿e polska wieœ bez tego typu rolnictwa straci³aby znaczn¹ czêœæ swojej to¿samoœci, a co
za tym idzie – tak¿e spo³ecznego i kulturowego kapita³u, który mo¿na by wykorzystaæ do
jej zrównowa¿onego rozwoju.
W dalszej czêœci tej publikacji zostan¹ przedstawione wyniki projektu badawczego
FAAN (Wspieranie Alternatywnych Sieci Produkcji i Dystrybucji ¯ywnoœci), odnosz¹ce siê
do tego alternatywnego modelu rolnictwa.
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I. Projekt FAAN
Za³o¿enia projektu
Projekt Faciliating Alternative Agro-food Networks (FAAN) by³ projektem badawczym, w którym przedstawiciele nauki i organizacji spo³ecznych wspólnie uczestniczyli
w badaniach nad Alternatywnymi Sieciami Produkcji i Dystrybucji ¯ywnoœci (ang. Alternative Agro-Food Networks, dalej te¿ AAFN). W ramach projektu w piêciu pañstwach
(Austria, Polska, Wielka Brytania, Francja, Wêgry) zosta³y przeprowadzone badania analizuj¹ce stan rozwoju oraz politykê wsparcia lokalnych systemów ¿ywnoœci. W Polsce
dane do badañ zebrano za pomoc¹ wywiadów indywidualnych oraz wywiadów w grupach fokusowych i podczas warsztatów analizy scenariuszowej. W badaniach wziêli udzia³
producenci produktów lokalnych (tak¿e tradycyjnych), konsumenci, przedstawiciele
organizacji pozarz¹dowych wspieraj¹cych rozwój produktów lokalnych (w tym Lokalnych
Grup Dzia³ania), przedstawiciele administracji publicznej odpowiedzialni za promocjê produktów regionalnych i lokalnych oraz inne osoby zaanga¿owane we wspieranie rozwoju
obszarów wiejskich.

Cele projektu
z

z

Analiza polityki wsparcia rolnictwa i rozwoju wsi (na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym) pod k¹tem tego, czy u³atwia ona, czy hamuje rozwój Alternatywnych Sieci.
Identyfikacja stopnia rozwoju oraz specyfiki AAFN w wybranych krajach.

Badanie mia³o dostarczyæ podstawowych informacji dotycz¹cych czynników sprzyjaj¹cych oraz hamuj¹cych rozwój alternatywnych form produkcji ¿ywnoœci oraz zbudowaæ
zestaw rekomendacji pozwalaj¹cych prze³amaæ izolacjê lokalnych systemów produkcji
¿ywnoœci.

Finansowanie
Projekt uzyska³ finansowanie z 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej
(FP7/2007-2013), na podstawie umowy w sprawie przyznania grantu nr 217280.

Partnerzy uczestnicz¹cy w projekcie FAAN
W projekcie FAAN uczestniczy³o piêæ instytucji akademickich i piêæ organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych w obszarze rolnictwa alternatywnego i rozwoju obszarów wiejskich
w piêciu krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej.
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AUSTRIA
Miêdzyuniwersyteckie Centrum Badañ nad Kultur¹ i Technologi¹ w Graz
(koordynator projektu)
Instytut prowadz¹cy badania w zakresie technologii i innowacji przyjaznych dla spo³eczeñstwa i œrodowiska. Bazuje na podejœciu interdyscyplinarnym, inicjuj¹c wielokierunkowy proces zdobywania wiedzy i anga¿uj¹c ró¿ne grupy w proces badañ naukowych.
www.ifz.tugraz.at
Via Campesina
Organizacja za³o¿ona w 1974 roku, s³u¿¹ca reprezentacji austriackich rolników z obszarów górzystych. Celem organizacji jest wspieranie gospodarowania przyjaznego dla œrodowiska, spo³eczeñstwa i rolników.
www.viacampesina.at
FRANCJA
Zak³ad Ekonomii Obszarów Wiejskich, Agrocampus Rennes
Uczelnia wy¿sza prowadz¹ca badania dotycz¹ce rolnictwa i jego ewolucji, produkcji ¿ywnoœci w zmieniaj¹cym siê miêdzynarodowym otoczeniu, zarz¹dzania przestrzeni¹ i zasobami
naturalnymi oraz rozwoju obszarów wiejskich w³¹czonych w sektor rolno-przemys³owy.
www.agrocampus-ouest.fr
FRCIVAM – Fédération Régionale de Bretagne des Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu Rural
Organizacja skupiaj¹ca 22 grupy rolników i mieszkañców Bretanii. Wspiera jednostki i grupy
dzia³aj¹ce na danym terytorium na rzecz innowacyjnych projektów rozwoju wsi. Jednym
z aktualnych zagadnieñ, na których koncentruje siê uwaga organizacji, jest tworzenie i odnawianie relacji miêdzy miastem a wsi¹.
www.civam-bretagne.org
POLSKA
Zak³ad Socjologii Obszarów Rustykalnych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Miko³aja
Kopernika w Toruniu
Jednostka naukowa posiadaj¹ca doœwiadczenie w badaniach nad nowym paradygmatem rozwoju wsi, zrównowa¿on¹ turystyk¹ wiejsk¹, wp³ywem podejœcia oddolnego na
zmiany spo³eczne, odnow¹ wsi, edukacj¹ ustawiczn¹ i równoœci¹ p³ci.
www.soc.uni.torun.pl
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Zwi¹zek stowarzyszeñ, bêd¹cy pierwszym ogólnopolskim porozumieniem organizacji dzia³aj¹cych na rzecz wsi. Prowadzi projekty dotycz¹ce m.in. budowania partnerstw na rzecz rozwoju zrównowa¿onego, edukacji animatorów lokalnych, udzia³u spo³ecznoœci wiejskich w debacie na temat polityki wobec obszarów wiejskich. Zadaniem FAOW jest tak¿e reprezentowanie stanowisk wiejskich organizacji i spo³ecznoœci na forum krajowym i miêdzynarodowym.
www.faow.org.pl
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WÊGRY
Grupa ds. Badañ nad Spo³eczeñstwem i Œrodowiskiem, Uniwersytet Œwiêtego Stefana
Nieformalna grupa badaczy uniwersyteckich za³o¿ona we wrzeœniu 2004 na wydziale Nauk
Przyrodniczo-Ekonomicznych w Instytucie Kszta³towania Œrodowiska i Krajobrazu Uniwersytetu Œwiêtego Stefana. Integruje w swych badaniach nauki naturalne i spo³eczne
w analizie i rozumieniu kulturowych, politycznych i ekonomicznych zale¿noœci oraz aspektów etycznych dotycz¹cych œrodowiska naturalnego.
www.essrg.hu
Vedegylet – Protect the Future
Organizacja utworzona w 2000 roku. Jej celem jest praca na rzecz zachêcania obywateli do
udzia³u w sprawach publicznych w zakresie takich zagadnieñ, jak rolnictwo, sprawiedliwy
handel, planowanie miejskie, us³ugi publiczne i rozwój miêdzynarodowy. K³adzie szczególny nacisk na podkreœlanie wspó³zale¿noœci miêdzy procesami globalnymi i lokalnymi, wspieraj¹c poczucie solidarnoœci ze spo³ecznoœciami lokalnymi na Wêgrzech i na œwiecie.
www.vedegylet.hu
WIELKA BRYTANIA
Departament Technologii, Open University Milton Keynes
Od 1980 roku prowadzi badania na temat ró¿nych kwestii dotycz¹cych rolnictwa, œrodowiska i biotechnologii rolniczej. Jest interdyscyplinarn¹ jednostk¹, która ³¹czy w sobie
ró¿ne interesy i wiedzê z ró¿nych dziedzin nauk spo³ecznych, takich jak antropologia,
ekonomia, geografia, polityka i socjologia, a tak¿e nauk technicznych.
dpp.open.ac.uk/index.htm
GeneWatch
Organizacja non-profit, która monitoruje rozwój technologii genetycznych z perspektywy
interesu publicznego, ochrony œrodowiska i dobrostanu zwierz¹t. Zajmuje siê wszystkimi
aspektami technologii genetycznej – od upraw GMO i ¿ywnoœci do badañ genetycznych
cz³owieka.
www.genewatch.org

Przydatne linki
www.faanweb.eu
www.slowfood.pl
www.faow.org.pl
www.rolnictwoalternatywne.umk.pl
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II. Alternatywne Sieci Produkcji i Dystrybucji ¯ywnoœci
Za³o¿enia teoretyczne
W Europie punktem zwrotnym, od którego mo¿na datowaæ wzrost zainteresowania
tematyk¹ alternatywnych form produkcji ¿ywnoœci, jest pojawienie siê krytyki systemów
przemys³owych zwi¹zanej z wybuchaj¹cymi skandalami ¿ywnoœciowymi (BSE, dioksyny)
oraz dysproporcj¹ produkcji i dystrybucji w skali globalnej. Alternatywne Sieci Produkcji
i Dystrybucji ¯ywnoœci (dalej te¿ AAFN) staraj¹ siê odtworzyæ naturalne powi¹zania pomiêdzy rolnikami, przetwórcami, dystrybutorami oraz konsumentami. Tworz¹ nowy model, który w proces produkcji ¿ywnoœci anga¿uje spo³ecznoœci lokalne, organizacje pozarz¹dowe, instytucje spo³eczeñstwa obywatelskiego. Rolnictwo bazuj¹ce na AAFN wyró¿nia siê rodzinn¹ struktur¹, niewielkim obszarem gospodarstwa, systemem gospodarowania nastawionym na jakoœæ produktu, zakorzenieniem w regionie, odniesieniem do spo³ecznych, kulturowych i przyrodniczych wartoœci rolnictwa.
Najistotniejsze cechy wyró¿niaj¹ce ten model rozwoju produkcji rolnej to:
Alternatywnoœæ – w tym ujêciu oznacza opozycyjnoœæ w stosunku do klasycznego, przemys³owego modelu produkcji b¹dŸ dystrybucji ¿ywnoœci. Rolnik nie jest traktowany tylko i wy³¹cznie jako producent pó³produktów przetwarzanych i dystrybuowanych póŸniej na globalnym czy krajowym rynku. Rolnictwo natomiast nie ogranicza siê do roli wytwórczej, wype³niaj¹c te¿ szereg dodatkowych zadañ, takich jak ochrona krajobrazu, zachowanie bioró¿norodnoœci, odnowa i umocnienie tradycyjnej kultury wiejskiej, wzmacnianie spo³ecznoœci lokalnych, dywersyfikacja dochodów ludnoœci wiejskiej.
Sieci – rolnicy w modelu tym nie dzia³aj¹ sami, ryzyko zwi¹zane z produkcj¹ roz³o¿one jest miêdzy poszczególne elementy ³añcucha dystrybucji. W za³o¿eniu powinna zostaæ wytworzona wiêŸ skutkuj¹ca w³¹czeniem w proces przemian na wsi zarówno rolników, spo³ecznoœci lokalne, jak i zainteresowanych mieszkañców miast.

Definicja
Alternatywne Sieci Produkcji i Dystrybucji ¯ywnoœci nie ograniczaj¹ siê tylko do
jednej metody produkcji – w ich ramach mieœci siê ¿ywnoœæ ekologiczna, pochodz¹ca
z rolnictwa biodynamicznego, zintegrowanego, czy tradycyjnego. To co wyró¿nia AAFN,
to nastêpuj¹ce cechy1:
z Zakorzenienie regionalne: produkcja musi byæ powi¹zana ze spójnym geograficznie obszarem.
z Odwo³anie do tradycyjnej kultury wsi: produkcja powi¹zana z tradycjami, kultur¹, b¹dŸ specyfik¹ regionu.

1

Fragment artyku³u: Wojciech Knieæ, Wojciech Goszczyñski, Rolnictwo w Sieci, w: Wieœ i Rolnictwo nr 2,
2010.
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z

z
z

z

Zakorzenienie spo³eczne: sieæ wi¹¿e w widoczny sposób wszystkich zaanga¿owanych aktorów – producenta, przetwórcê i konsumenta. Produkty postrzegane s¹
ju¿ nie tylko jako artyku³y konsumpcyjne, ale tak¿e jako sposób budowania to¿samoœci lub zwiêkszania spo³ecznej spójnoœci aktorów.
Wysoka jakoœæ: produkcja nastawiona na zwiêkszanie wartoœci poprzez podnoszenie jakoœci produktu.
Dystrybucja poprzez krótkie ³añcuchy ¿ywnoœciowe: sprzeda¿ bezpoœrednia,
b¹dŸ sklepy lub sieci sklepów specjalistycznych, zielone rynki, kontraktowanie, kosze regionalne, itp. Sprzeda¿ nie powinna wykraczaæ poza region. AAFN powinny
tak¿e uwzglêdniaæ za³o¿enia sprawiedliwego handlu.
Pozaekonomiczne motywacje: sieæ nie jest powo³ana wy³¹cznie dla zysku. Czêœæ
wysi³ków rolnika, przetwórcy, konsumenta poœwiêcona zostaje na promowanie
wartoœci nieprzeliczalnych ekonomicznie, takich jak zdrowy tryb ¿ycia, ochrona tradycji rolniczych, spajanie spo³ecznoœci lokalnych czy wreszcie kwestia sprawiedliwego handlu.

Potencjalne korzyœci2
Alternatywne Sieci Produkcji i Dystrybucji ¯ywnoœci pomimo ograniczeñ iloœciowych nios¹ ze sob¹ szereg korzyœci pozwalaj¹cych myœleæ o odnowie niewielkich gospodarstw rolnych i regionów wiejskich. Podstawowe korzyœci p³yn¹ce z wdra¿ania i rozwoju
AAFN to:
z Korzyœci ekonomiczne – pozwalaj¹ stosunkowo ma³ym gospodarstwom rolnym
i przetwórniom osi¹gn¹æ satysfakcjonuj¹ce zyski. Zyski uzyskiwane przez rolnika
dziêki produkcji i dystrybucji ¿ywnoœci w alternatywnych sieciach, z racji jakoœci
i charakteru produktu oraz eliminacji poœredników, s¹ wiêksze ni¿ w konwencjonalnych sieciach (w przypadku ma³ych i œrednich producentów rolnych). Dobrze zorganizowana alternatywna sieæ zapewnia producentom i przetwórcom stabilnoœæ
oraz pewnoœæ dochodu. Powracaj¹c do danych przedstawionych na pocz¹tku tego
opracowania, w d³ugich sieciach przemys³owych wartoœæ nieprzetworzonego surowca dostarczonego przez rolnika stanowi œrednio 9% ostatecznej ceny produktu
(a nale¿y od tego jeszcze odj¹æ koszty samej produkcji). Alternatywne Sieci Produkcji i Dystrybucji ¯ywnoœci pozwalaj¹ zwiêkszyæ tê liczbê do 100% (w przypadku
przetwórstwa i sprzeda¿y w gospodarstwie). Dodatkowo produkty tego typu pozytywnie wp³ywaj¹ na wysokoœæ przychodów gospodarstw rolnych, zwiêkszaj¹c np. zyski uzyskane z dzia³alnoœci agroturystycznej.
z

Korzyœci spo³eczne. Znaczenie alternatywnych sieci wykracza poza prost¹ produkcjê ¿ywnoœci; pozwalaj¹ one odtwarzaæ wiêzi w obrêbie spo³ecznoœci lokalnych. Wiêkszoœæ przyk³adów tego typu produkcji bazuje na nieformalnym porozumieniu prze-

2

Fragment wyst¹pienia Wojciecha Kniecia oraz Wojciecha Goszczyñskiego na konferencji „Nowe kierunki rozwoju socjologii wsi w Polsce”, Warszawa, SGGW, 2010.
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twórców i producentów, co prowadzi do wzmocnienia powi¹zañ, kontaktów, zaufania, pozytywnie wp³ywaj¹c na jakoœæ wspólnot wiejskich. Co wa¿niejsze, alternatywne sieci bazuj¹ najczêœciej na produkcji w niewielkich gospodarstwach, aktywizuj¹c
osoby zagro¿one spo³eczn¹ i ekonomiczn¹ marginalizacj¹. Kolejn¹ potencjaln¹ korzyœci¹ p³yn¹c¹ z alternatywnych sieci jest zbli¿enie spo³ecznoœci wiejskich z miejskimi. Proces produkcji i dystrybucji ¿ywnoœci buduje bazê, strukturê porozumienia
i wspó³pracy pomiêdzy wiejskim producentem oraz miejskim konsumentem. Pozwala to odmieniæ wizerunek rodzinnego rolnictwa, traktowanego czêsto jako dzia³alnoœæ
zacofana i niedostosowana do wymogów wspó³czesnej gospodarki. Co wiêcej, konsument bior¹cy aktywny udzia³ w dzia³aniach tego typu sieci zyskuje pewnoœæ co do
pochodzenia ¿ywnoœci oraz wiedzê o sytuacji i kulturze wsi.
z

Korzyœci przyrodnicze. W za³o¿eniu Alternatywne Sieci powinny chroniæ lub przynajmniej zachowywaæ dziedzictwo przyrodnicze obszarów wiejskich. Doskona³ym
przyk³adem takiego dzia³ania jest odtwarzanie sadów ze starymi odmianami drzew
owocowych; oprócz wp³ywu na jakoœæ ¿ywnoœci pozwala to tak¿e chroniæ lub odtwarzaæ tradycyjny krajobraz obszarów wiejskich.

z

Korzyœci kulturowe. Bazuj¹ce na tradycji formy rolnictwa pozwalaj¹ odtworzyæ
kulturê wiejsk¹, prowadz¹ do jej ponownej oceny oraz wykorzystania. Jednym z najistotniejszych elementów decyduj¹cych o wyj¹tkowym charakterze produkcji rolnej
jest wykorzystanie lokalnych zasobów wiedzy i umiejêtnoœci drzemi¹cych w mieszkañcach wsi.

Przyk³ady AAFN
Je¿eli chodzi o konkretne przyk³ady Alternatywnych Sieci Produkcji i Dystrybucji
¯ywnoœci, to z szeregu inicjatyw mo¿na wyró¿niæ3:
z

Zielone rynki: klasyczny przyk³ad wykorzystania tradycji sprzeda¿y bezpoœredniej,
eliminuj¹ poœredników, gwarantuj¹ stabilnoœæ dostaw dla konsumentów oraz dochodu dla rolników.

z

Sprzeda¿ bezpoœrednia w gospodarstwie: ³¹czy rolnika z konsumentem, gwarantuje jakoœæ oraz wiedzê o pochodzeniu produktów.

z

„Kosze ¿ywnoœci” (box schemes): paczki zawieraj¹ce produkty rolników z danego
obszaru, w sposób regularny sprzedawane na miejscu b¹dŸ dowo¿one bezpoœrednio do konsumentów.

z

Rolnictwo wspierane przez spo³ecznoœæ: konsumenci staj¹ siê wspó³w³aœcicielami
gospodarstwa, w zamian za pracê b¹dŸ wk³ad finansowy otrzymuj¹ produkty w nim
wytwarzane.

3

Fragment artyku³u: Wojciech Knieæ, Wojciech Goszczyñski, Alternatywne Sieci Produkcji i Dystrybucji
¯ywnoœci w: Podedworna Hanna, Nowe kierunki badañ polskiej socjologii wsi, SCHOLAR, Warszawa,
2010.
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z

Zamówienia publiczne u lokalnych producentów: produkty wysokiej jakoœci dostarczane s¹ do szkó³, urzêdów, punktów ¿ywienia publicznego itp.

z

Produkty powi¹zane z turystyk¹: zakup oraz przetwarzanie produktów w gospodarstwach agroturystycznych b¹dŸ na szlakach turystycznych, zwiêksza atrakcyjnoœæ
oferty pozwalaj¹c pozyskaæ dodatkowy dochód.

z

Sieci sklepów: punkty, które oferuj¹c lokalnie wyprodukowan¹ ¿ywnoœæ (zarówno
tradycyjn¹, jak i ekologiczn¹) u³atwiaj¹ konsumentom dostêp do tego typu produktów.

z

Miejskie ogrody: charakterystyczne dla pañstw anglosaskich, pozwalaj¹ po³¹czyæ produkcjê niewielkiej iloœci ¿ywnoœci z pozarolniczymi funkcjami rolnictwa. W ogrodach
tego typu odbywaj¹ siê przyk³adowo zajêcia z m³odzie¿¹ lub osobami starszymi.

z

Spó³dzielnie producenckie: specyficzne formy grup producenckich wytwarzaj¹cych
¿ywnoœæ wysokiej jakoœci, a poprzez stowarzyszanie zmniejszaj¹ce koszty produkcji i dystrybucji.

11

III. Alternatywne Sieci Produkcji i Dystrybucji ¯ywnoœci w Polsce
– wyniki badañ
Jedna z wa¿niejszych obserwacji p³yn¹cych z projektu FAAN wskazuje, ¿e nie istnieje jeden ogólnoeuropejski model rozwoju alternatywnych form rolnictwa. Sytuacja producentów, przetwórców, rolników i konsumentów w ka¿dym kraju jest inna. W Polsce
przede wszystkim ca³y czas mamy do czynienia ze znacznym odsetkiem gospodarstw
œrednich, ma³ych i bardzo ma³ych. Ni¿szy ni¿ przeciêtnie jest te¿ stopieñ chemizacji i mechanizacji produkcji rolnej. Je¿eli na³o¿ymy na to silne przywi¹zanie do tradycji, kultury
wiejskiej, to okazuje siê, ¿e paradoksalnie ta tzw. renta zapóŸnienia mo¿e zostaæ wykorzystana do rozwoju obszarów wiejskich. Badania nad Alternatywnymi Sieciami Produkcji
i Dystrybucji ¯ywnoœci ukazuj¹, ¿e tak¿e dla tych najmniejszych gospodarstw, czêsto zagro¿onych marginalizacj¹, pojawia siê mo¿liwoœæ rozwoju, o¿ywienia ekonomicznego,
spo³ecznego i kulturowego. W zwi¹zku z tym warto przeœledziæ najistotniejsze czynniki
wp³ywaj¹ce na sytuacjê AAFN w Polsce. Podane poni¿ej kategorie wynikaj¹ z badañ przeprowadzonych przez zespó³ realizuj¹cy projekt na terenie Polski.

Czynniki utrudniaj¹ce rozwój Alternatywnych Sieci Produkcji
i Dystrybucji ¯ywnoœci
1. Brak bezpoœredniego wsparcia ze strony Wspólnej Polityki Rolnej
Mimo deklaracji wsparcia alternatywnych sposobów rozwoju obszarów wiejskich
poprzez ograniczanie produkcji rolnej przemys³owymi metodami i wzrost konkurencyjnoœci europejskich produktów rolnych, mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (dalej te¿ WPR) s¹ powszechnie krytykowane za wsparcie przede wszystkim przemys³owych, masowych form produkcji rolnej. Dotyczy to szczególnie dzia³añ z pierwszej
osi (ekonomicznej) II filaru WPR, który wspieraj¹c modernizacjê gospodarstw rolnych nie
uwzglêdnia kosztów spo³ecznych, a tylko w niewielkim stopniu œrodowiskowe. Punktowy
rozwój pog³êbia problemy obszarów wiejskich, prowadz¹c do likwidacji ma³ych, rodzinnych gospodarstw, odchodzenia od zawodu rolnika, depopulacji obszarów wiejskich. Nale¿y w tym miejscu pamiêtaæ, ¿e pomimo wspólnych ram, WPR realizowana jest w ka¿dym pañstwie oddzielnie. W Polsce w praktyce brakuje mechanizmów bezpoœredniego
wsparcia lokalnych systemów ¿ywnoœci. Za wsparcie poœrednie mo¿na uznaæ dop³aty
obszarowe, niezale¿ne od wielkoœci produkcji. Choæ w przypadku Alternatywnych Sieci
Produkcji i Dystrybucji ¯ywnoœci, które bazuj¹ na niewielkim rolnictwie rodzinnym, trudno
oceniæ, czy wsparcie uzale¿nione od wielkoœci gospodarstwa mo¿e stanowiæ dla nich
znacz¹cy impuls pozwalaj¹cy na modernizacjê i rozwój. W ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich funkcjonuje mechanizm wsparcia produktów tradycyjnych oraz krajowych i unijnych certyfikatów jakoœci (rolnictwo ekologiczne, regionalne, produkt tradycyjny), wydaje siê jednak, ¿e same listy i bazy danych produktów bez konkretnego finansowego wsparcia producentów nie zagwarantuj¹ prawid³owego rozwoju tego typu rolnic-
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twa. Istotn¹ barier¹ odcinaj¹c¹ drobnych producentów i przetwórców ¿ywnoœci od œrodków unijnych jest koniecznoœæ wnoszenia wk³adu w³asnego, na co nie zawsze ich staæ,
oraz komplikacja procedur w aplikowaniu o œrodki w ramach programów rozwoju wsi.
Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e najistotniejsze wsparcie dla drobnych rolników pochodzi nie
z osi I (ekonomicznej) i II (œrodowiskowej), ale III (jakoœæ ¿ycia i ró¿nicowanie gospodarki
wiejskiej) i IV, czyli czêœciowo ze œrodków programu LEADER, które Lokalne Grupy Dzia³ania wykorzystuj¹ na rzecz promocji alternatywnych produktów ze swoich regionów. Podsumowuj¹c, z perspektywy rozwoju lokalnych systemów ¿ywnoœci trudno jednoznacznie
oceniæ wdra¿any w Polsce model Wspólnej Polityki Rolnej. Teoretycznie s¹ narzêdzia
pozwalaj¹ce na wsparcie ma³ych gospodarstw chc¹cych produkowaæ ¿ywnoœæ wysokiej
jakoœci, jednak w praktyce istniej¹ tak¿e bariery, których pokonanie zniechêca rolników do
siêgania po œrodki unijne. W innych pañstwach objêtych badaniem wsparcie dla Alternatywnych Sieci zosta³o wpisane w mechanizmy WPR; przyk³adowo w Wielkiej Brytanii rz¹d
wspiera lokalne przetwórstwo i obrót produktami rolnymi poprzez ma³e granty oraz poprzez regionalne programy promocji lokalnych produktów.
2. Przepisy prawa
Pomimo wzrostu zainteresowania ¿ywnoœci¹ alternatywn¹ oraz pojawienia siê szeregu dzia³añ j¹ promuj¹cych, jedn¹ z najwiêkszych barier ograniczaj¹cych jej rozwój pozostaj¹ przepisy prawa. Du¿a czêœæ produktów lokalnych (szczególnie tradycyjnych) pozostaje w „szarej strefie”, poniewa¿ wprowadzanie ich do obrotu skutkuje ³amaniem lub
omijaniem obowi¹zuj¹cych przepisów. Dochodzi nawet do sytuacji, w której instytucje
pañstwowe promuj¹ tradycyjne, lokalne produkty, których sprzeda¿ w praktyce jest nielegalna. Obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenia dotycz¹ce produkcji i przetwarzania ¿ywnoœci zosta³y zaprojektowane z myœl¹ o regulacji i kontroli modelu przemys³owego, bazuj¹cego na
masowej produkcji ¿ywnoœci. Dodatkowo zaostrzono je ze wzglêdu na wybuchaj¹ce skandale zwi¹zane z nadu¿yciami wœród wielkich producentów (dioksyny, BSE, ptasia grypa).
Istotnym mechanizmem ograniczaj¹cym mo¿liwoœæ produkcji lokalnej jest system Analizy
Zagro¿eñ i Krytycznych Punktów Kontroli (potocznie zwany HACCP); zosta³ on stworzony
w latach 60. ubieg³ego wieku, a w Polsce od 2004 roku obowi¹zuje we wszystkich przedsiêbiorstwach sektora spo¿ywczego. Niestety, regulacje te nie sprzyjaj¹ produkcji alternatywnej – ma³e gospodarstwa i przetwórnie zmuszone s¹ wype³niaæ takie same wymogi
higieniczne, jak du¿e korporacje spo¿ywcze. Powoduje to, ¿e ponoszone koszty staj¹ siê
nieproporcjonalnie du¿e w stosunku do dochodów. Tymczasem o koniecznoœci zachowania pewnej elastycznoœci w odniesieniu do ma³ych przedsiêbiorstw mówi preambu³a Rozporz¹dzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny œrodków spo¿ywczych, dotycz¹cego bezpieczeñstwa ¿ywnoœci. Mówi
ona, i¿ „wymogi HACCP powinny zapewniaæ odpowiedni¹ elastycznoœæ, aby mog³y byæ
stosowane w ka¿dej sytuacji, w tym w ma³ych przedsiêbiorstwach. W szczególnoœci niezbêdne jest uwzglêdnienie, ¿e w niektórych przedsiêbiorstwach sektora spo¿ywczego nie
jest mo¿liwe zidentyfikowanie krytycznych punktów kontroli oraz ¿e w niektórych przypadkach dobra praktyka higieny mo¿e zast¹piæ monitorowanie krytycznych punktów kontroli.
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(…) Elastycznoœæ jest równie¿ w³aœciwa w celu zapewnienia dalszego korzystania z tradycyjnych metod na ka¿dym z etapów produkcji, przetwarzania lub dystrybucji ¿ywnoœci
oraz w odniesieniu do wymagañ strukturalnych dla zak³adów. Jednak¿e elastycznoœæ nie
powinna zagra¿aæ celom higieny ¿ywnoœci”. Zapisy tej preambu³y nie s¹ jednak obowi¹zuj¹cym prawem, chocia¿ poszczególne kraje UE mog¹ je wprowadzaæ w postaci konkretnych rozporz¹dzeñ do swojego prawodawstwa. W Polsce brakuje takiego rozró¿nienia w przepisach prawa dla produkcji przemys³owej i produkcji na ma³¹ skalê. Do obu
typów dzia³alnoœci stosuje siê te same restrykcyjne przepisy. Przedsiêbiorstwa produkuj¹ce ¿ywnoœæ podlegaj¹ tak¿e Ustawie o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych
(Dz.U. 2001 nr 5, poz. 44), co poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ dbania o odpowiednie opakowania, oznakowanie produktów i spe³nianie szeregu restrykcyjnych wymogów. Co prawda
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia (Dz.U. z dnia 27
wrzeœnia 2006 r.) w art. 69 daje mo¿liwoœæ z³agodzenia przepisów dotycz¹cych produktów tradycyjnych, jednak do tej pory zosta³o okreœlone tylko odstêpstwo dla produkcji
tradycyjnych produktów mlecznych.
Innym utrudnieniem jest brak narzêdzi ochrony producenta i nieœwiadomoœæ urzêdników kontroluj¹cych producentów ¿ywnoœci. Zadaniem s³u¿b kontroluj¹cych produkcjê
i dystrybucjê ¿ywnoœci jest zapewnienie ochrony konsumentom poprzez niedopuszczanie do obrotu ¿ywnoœci mog¹cej stwarzaæ zagro¿enie dla zdrowia, a tak¿e poprzez zapewnienie, i¿ ¿ywnoœæ produkowana jest w odpowiednich warunkach. Podczas kontroli
sprawdza siê zgodnoœæ stanu faktycznego z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami reguluj¹cymi kwestie produkcji ¿ywnoœci. Jednak przepisy te s¹ niejednokrotnie tak sformu³owane, i¿ pozwalaj¹ na odmienn¹ interpretacjê w zale¿noœci od wymogów danego urzêdnika kontroluj¹cego i wydaj¹cego pozwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci. Brakuje procedur, które producentom ¿ywnoœci pozwoli³yby udowodniæ, ¿e sposób produkcji, jaki prowadz¹, nie zagra¿a bezpieczeñstwu i zdrowiu konsumentów. Jednoczeœnie brakuje systemów jakoœci, które pozwala³yby stwierdziæ, i¿ produkt tradycyjny lub lokalny faktycznie
jest zgodny z podanym opisem, aby konsument mia³ pewnoœæ, ¿e rzeczywiœcie dostaje
produkt dobrej jakoœci.
W Polsce funkcjonuje tak¿e dualizm systemu prawnego dotycz¹cego wytwarzania
¿ywnoœci – rolnictwo i pozarolnicza dzia³alnoœæ gospodarcza. Przetwórstwo rolnicze jest
w³¹czone w zakres dzia³alnoœci gospodarczej. Jedynie produkcja surowców nie podlega
przepisom o dzia³alnoœci gospodarczej. Rolnicy chc¹cy przetwarzaæ produkty rolne pochodzenia roœlinnego, nawet na ma³¹ skalê, musz¹ zarejestrowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Przejœcie na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ powoduje ró¿nice w zasadach opodatkowania. Dla
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opodatkowanie jest wy¿sze, inny jest tak¿e system ubezpieczenia. Sama procedura rejestracji dzia³alnoœci równie¿ mo¿e nastrêczaæ
trudnoœci dla rolników. Stanowi to czêsto problem dla producentów rolnych, którzy chcieliby zwiêkszyæ wartoœæ dodan¹ swoich produktów poprzez ich przetwarzanie. Z powodu
tych przepisów pojawiaj¹ siê trudnoœci z produkcj¹ i dystrybucj¹ na wiêksz¹ skalê produktów lokalnych, tak¿e tych tradycyjnych, nie bêd¹cych surowcami rolnymi. Nieco mniejszym obostrzeniom podlegaj¹ produkty zwierzêce nieprzetworzone lub ma³o przetworzo14

ne. Maj¹ tutaj zastosowanie przepisy o produkcji marginalnej, lokalnej lub ograniczonej,
a tak¿e o sprzeda¿y bezpoœredniej.
Podsumowuj¹c, w Polsce brakuje oddzielnej œcie¿ki prawnej reguluj¹cej standardy
oraz sposoby wytwarzania wszystkich rodzajów lokalnej i tradycyjnej ¿ywnoœci, która zapewnia³aby bezpieczeñstwo i standardy higieniczne, jednoczeœnie nie stanowi¹c bariery
dla ma³ych producentów.
3. Niski poziom wiedzy na temat znaczenia produktów lokalnych
Zjawisko dotyczy zarówno konsumentów ¿ywnoœci, jak i spo³ecznoœci lokalnych.
G³ównym problemem w przypadku konsumentów wydaje siê byæ fakt, ¿e w Polsce nadal
decyduj¹cym czynnikiem przy zakupie ¿ywnoœci jest cena. Produkty wy¿szej jakoœci, produkowane ekologicznymi metodami, w sposób tradycyjny lub chocia¿by na niewielk¹ skalê w ma³ych gospodarstwach, nie znajduj¹ szerokiego grona nabywców z racji tego, ¿e ich
produkcja poci¹ga za sob¹ wy¿sze koszty, zatem s¹ one dro¿sze ni¿ produkty masowo
wytwarzane w du¿ych zak³adach. Zagro¿eniem jest tutaj tak¿e podszywanie siê pod marki lokalne lub u¿ywanie s³owa „produkty tradycyjne” dla okreœlenia produktów nie maj¹cych nic wspólnego z tradycj¹ lub lokalnym œrodowiskiem. Jako ¿e produkty tradycyjne
sta³y siê na swój sposób modne, wiele firm usi³uje to wykorzystaæ, nie dbaj¹c o jakoœæ
oferowanych produktów. Utrudnia to budowanie zaufania konsumentów do alternatywnych produktów.
Z kolei wiele spo³ecznoœci lokalnych nie odkry³o jeszcze, ¿e produkty lokalne s¹
cennym zasobem, który mo¿e przynieœæ korzyœci ca³ej wspólnocie, przyczyniaj¹c siê do
o¿ywienia lokalnej gospodarki, ³¹cz¹c mieszkañców, pozwalaj¹c odtworzyæ tradycyjn¹
kulturê wsi. Niedostrzeganie wartoœci produktów lokalnych doprowadzi³o do zaniku tradycji, wzorców, wiedzy i technologii potrzebnych do tego typu dzia³alnoœci. Zdarza siê, ¿e
ktoœ z mieszkañców chcia³by rozpocz¹æ np. wypiek chleba, ale nie posiada wiedzy, jak to
robiæ. Dlatego tak wa¿ne s¹ dzia³ania pozwalaj¹ce zachowaæ dziedzictwo kulinarne. Pozytywnym przyk³adem dzia³ania w tym kierunku mog¹ byæ inicjatywy niektórych stowarzyszeñ podejmowane we wspó³pracy z Ko³ami Gospodyñ Wiejskich, które zbieraj¹ i wydaj¹
w postaci ksi¹¿ek kucharskich przepisy na dania tradycyjne. Niewiedza na temat lokalnych produktów i nieznajomoœæ specyfiki regionu skutkuj¹ tak¿e zanikaniem tradycyjnych
gatunków roœlin i zwierz¹t, co prowadzi do ubo¿enia bioró¿norodnoœci.
4. Niechêæ do wspó³pracy
Jednym z najistotniejszych problemów dotycz¹cym alternatywnych sieci w Polsce
jest brak wspó³pracy pomiêdzy osobami i instytucjami zaanga¿owanymi we wspieranie
lokalnej ¿ywnoœci. Lokalne systemy ¿ywnoœci nie mog¹ funkcjonowaæ jako indywidualne
inicjatywy pojedynczych rolników czy organizacji. Istot¹ i czynnikiem warunkuj¹cym powodzenie tego typu sieci jest zaanga¿owanie szerokiego spektrum osób, instytucji, stowarzyszeñ. Szereg inicjatyw maj¹cych na celu rozwój rynku produktów lokalnych nie odnios³o sukcesu, poniewa¿ zabrak³o woli wspó³dzia³ania miêdzy producentami, przetwór-
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cami, konsumentami czy te¿ innymi jednostkami mog¹cymi wspieraæ budowanie sieci na
rzecz rozwoju produktów lokalnych. Podstawowym problemem jest w tym przypadku brak
zaufania i chêæ samodzielnej dzia³alnoœci; rozwój z tej perspektywy postrzegany jest jako
dzia³anie indywidualne, nie odnosz¹ce siê do spo³ecznoœci lokalnej. W Polsce trudno tak¿e znaleŸæ przyk³ady wspó³pracy konsumentów w celu zapewnienia sobie dostaw produktów lokalnych. Przyk³adowo w Budapeszcie to konsumenci poprzez swoje dzia³ania
zapewnili rynek zbytu dla okolicznych rolników, nie dopuszczaj¹c do zamkniêcia placu
handlowego, gdzie mog¹ nabywaæ œwie¿e produkty. Istotne jest zwiêkszanie œwiadomoœci konsumentów co do znaczenia ma³ych gospodarstw i ich produktów, a tak¿e budowanie poczucia wspó³odpowiedzialnoœci za wspieranie ma³ych producentów, dziêki którym
lokalne produkty mia³yby szansê utrzymaæ siê na rynku. Przyk³ady dobrze rozwiniêtych
alternatywnych sieci ukazuj¹, ¿e wspó³praca na wszystkich poziomach, pocz¹wszy od produkcji, poprzez dystrybucjê, a skoñczywszy na promocji, jest kluczowa dla sukcesu produktów lokalnych. Pozwala zjednoczyæ zasoby, poprawiæ przep³yw informacji, poszerzyæ kr¹g
odbiorców, nie dublowaæ dzia³añ promocyjnych podejmowanych przez ró¿ne jednostki.
5. Nieskoordynowany system dystrybucji
Produkcja wyrobów tradycyjnych i lokalnych ma sens wy³¹cznie wtedy, gdy producent ma mo¿liwoœæ zbytu. Alternatywne formy produkcji ¿ywnoœci nie bêd¹ op³acalne,
je¿eli producent bêdzie mia³ problem ze znalezieniem efektywnych metod dystrybucji.
Wielu producentów i osób zaanga¿owanych w rozwój rynku produktów lokalnych uskar¿a
siê na trudnoœci z dotarciem do konsumentów. Podejmowane dzia³ania promocyjne nie
zawsze daj¹ mo¿liwoœæ tworzenia sta³ych sieci dystrybucji. Pomijaj¹c fakt, ¿e niektóre
produkty nie mog¹ byæ wprowadzane do obrotu ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce przepisy,
wci¹¿ brakuje miejsc, gdzie producenci mogliby sprzedawaæ, a konsumenci nabywaæ ¿ywnoœæ lokaln¹. W wielu regionach w Polsce organizuje siê ró¿nego rodzaju targi, festiwale
¿ywnoœci, jarmarki, gdzie producenci maj¹ mo¿liwoœæ sprzedania swoich produktów. Dzia³ania te s¹ bardzo cenne z punktu widzenia promocji tych produktów, jednak, jak podkreœla wielu producentów, nie wystarcz¹, aby uzyskaæ sta³y dochód i poprawiæ op³acalnoœæ
produkcji. Co prawda daje to mo¿liwoœæ nawi¹zania kontaktów z potencjalnymi odbiorcami, jednak nie wszyscy s¹ na tyle zdeterminowani, aby poszukiwaæ tych produktów czêsto
w du¿ej odleg³oœci od miejsca zamieszkania. Dla konsumentów brak sta³ych punktów
sprzeda¿y produktów lokalnych jest zniechêcaj¹cy. Nawet jeœli chcieliby oni nabywaæ ¿ywnoœæ ekologiczn¹ lub lokalne specja³y, trudnoœci z identyfikacj¹ ich producentów s¹ znacz¹c¹ barier¹. W Polsce mo¿na by wykorzystywaæ innowacyjne pomys³y dotycz¹ce dystrybucji stosowane w innych krajach bior¹cych udzia³ w projekcie, np. kosze ¿ywnoœci
(kontraktowanie i dowóz ¿ywnoœci do konsumenta), poczta ¿ywnoœci (miejsca, z których
konsumenci odbieraj¹ przygotowane zestawy), zamówienia publiczne u lokalnych producentów (lokalna ¿ywnoœæ w sto³ówkach szkó³ i szpitali).
Innym problemem w dystrybucji produktów lokalnych jest postawa poœredników,
z których niewielu jest zainteresowanych odbiorem niewielkiej iloœci produktów od rolnika,
czêsto po wy¿szych cenach ze wzglêdu na wy¿sze koszty produkcji. Przy udziale poœred16

ników nastêpuje tak¿e problem ró¿nic w cenie. Sprzedawca detaliczny musi narzuciæ swoj¹
mar¿ê, co powoduje, ¿e produkt lokalny przegrywa czêsto w konkurencji cenowej z produktem masowym. Du¿e ryzyko zwi¹zane jest te¿ z przejmowaniem produktów przez sieci handlowe. Mo¿e wydaje siê to korzystne z punktu widzenia producenta, poniewa¿ ma
on mo¿liwoœæ sprzeda¿y ca³ej produkcji jednemu odbiorcy, z drugiej jednak strony tego
typu dystrybucja przeczy za³o¿eniom i celom Alternatywnych Sieci Produkcji i Dystrybucji
¯ywnoœci, oddalaj¹c produkt i konsumenta od regionu i spo³ecznoœci, która go wytworzy³a.

Czynniki u³atwiaj¹ce rozwój Alternatywnych Sieci Produkcji
i Dystrybucji ¯ywnoœci
1. Rosn¹ca œwiadomoœæ znaczenia zdrowej ¿ywnoœci w spo³eczeñstwie
Wybuchaj¹ce raz po raz skandale zwi¹zane z ¿ywnoœci¹ w skali globalnej, krajowej i regionalnej powoduj¹, i¿ coraz wiêksza grupa konsumentów zaczyna sobie zdawaæ
z sprawê ze znaczenia zdrowej ¿ywnoœci. Dziêki kampaniom, np. takim jak Program „Oryginalnoœæ pod ochron¹” lub kampania „Rolnictwo Ekologiczne” (zorganizowanym przez
Agencjê Rynku Rolnego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), za poœrednictwem
mediów docieraj¹ do konsumentów i producentów informacje na temat znaczenia zdrowej ¿ywnoœci i korzyœci p³yn¹cych z rolnictwa ekologicznego, lokalnego i tradycyjnego.
Wyniki projektu FAAN wskazuj¹, ¿e pojawia siê swego rodzaju „moda” na produkty lokalne i tradycyjne, co pozwala na rozwój sprzeda¿y tych produktów.
2. Ró¿nicowanie grup konsumentów
Wzrost œwiadomoœci na temat znaczenia jakoœci ¿ywnoœci prowadzi do wyodrêbniania siê ró¿nych grup konsumentów. Mimo, i¿ dla wiêkszoœci spo³eczeñstwa czynnikiem decyduj¹cym o zakupie ¿ywnoœci nadal pozostaje cena, pojawiaj¹ siê nowe grupy
konsumentów poszukuj¹ce produktów o specjalnych cechach, którzy s¹ sk³onni zap³aciæ
wiêcej pod warunkiem otrzymania produktu spe³niaj¹cego ich oczekiwania. Zazwyczaj s¹
to osoby lepiej wykszta³cone, z du¿ych miast, o wy¿szych dochodach. Przyk³adow¹ grup¹
s¹ konsumenci poszukuj¹cy zdrowej ¿ywnoœci o znanym Ÿródle pochodzenia, ze wzglêdu na ró¿norakie alergie pokarmowe w³asne lub cz³onków rodziny (np. dzieci). Inn¹, choæ
jeszcze bardzo nieliczn¹ grup¹ s¹ osoby o okreœlonym stylu ¿ycia, dla których znaczenie
ma pochodzenie produktów, ich ekologicznoœæ, zachowanie zasad sprawiedliwego handlu („fair trade”). Jeszcze inn¹ grup¹ s¹ turyœci, którzy ³¹cz¹ wypoczynek w danym regionie z poszukiwaniem jego atrakcji kulinarnych. Oczekuj¹ oni, ¿e w danym regionie bêd¹
mogli spróbowaæ lokalnych specja³ów. Kolejn¹ grup¹ s¹ osoby poszukuj¹ce tzw. „smaków dzieciñstwa”, nastawione szczególnie na produkty tradycyjne, przypominaj¹ce te znane
z gospodarstwa rodziców lub dziadków.
Nisze pojawiaj¹ce siê na rynku mog¹ stanowiæ zachêtê dla producentów do dostosowania swoich produktów do popytu. Œwiadomi konsumenci s¹ sk³onni do nawi¹zywania bezpoœrednich kontaktów z producentami, do organizowania sieci sprzeda¿y, do wspó³pracy na rzecz rozwijania produkcji i dostarczania ¿ywnoœci lokalnej do miast.
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3. Wzrost znaczenia ¿ywnoœci, szczególnie tradycyjnej, jako narzêdzia promocji regionu
S³owo „tradycyjne” sta³o siê modne, zaczêto tak¿e czerpaæ przyk³ady promocji z innych krajów Europy, gdzie ju¿ wczeœniej dostrze¿ono znaczenie lokalnej ¿ywnoœci. Po
okresie zach³yœniêcia siê tym, co masowe, nadszed³ czas poszukiwania wyj¹tkowych smaków i doœwiadczeñ kulinarnych. Zaczêto dostrzegaæ wartoœæ tradycji obszarów wiejskich.
Produkty lokalne zaczynaj¹ byæ wykorzystywane jako element zwiêkszaj¹cy wartoœæ obszarów wiejskich oraz istotny sk³adnik wzmacniaj¹cy lokaln¹ to¿samoœæ mieszkañców.
4. Producenci-pasjonaci i osoby zaanga¿owane w rozwój produktów lokalnych
S¹ to osoby zarówno zwi¹zane z wsi¹ od pokoleñ, jak równie¿ osoby, które poszukuj¹c dla siebie zajêcia trafi³y na wieœ i zajê³y siê produkcj¹ roln¹. Czêœæ z nich zaczyna
od pocz¹tku, poszukuj¹c przepisów, dawnych technologii produkcji, surowców.
Osoby staraj¹ce siê wspieraæ produkty lokalne, czêsto pochodz¹ce z lokalnych
organizacji pozarz¹dowych lub samorz¹dów, równie¿ anga¿uj¹ wiele wysi³ku i poœwiêcaj¹ tej pracy swój wolny czas, choæ nie zawsze ich dzia³ania s¹ doceniane, spotykaj¹ siê
z nieufnoœci¹ i niechêci¹ do wspó³pracy. Dostrzegaj¹ oni wartoœæ tych produktów i potencjalne mo¿liwoœci, jakie daj¹ lokalnym spo³ecznoœciom, staraj¹ siê te¿ przekonaæ innych
do tego, ¿e warto w produkty lokalne inwestowaæ.

Rekomendacje
1. Zmiany w prawie
Brak uregulowañ prawnych pozwalaj¹cych na wytwarzanie produktów lokalnych i ich
dystrybucjê poprzez alternatywne kana³y by³ wymieniany najczêœciej jako g³ówny problem
w ka¿dej grupie bior¹cej udzia³ w badaniu. Proponowane rozwi¹zania to m.in. uproszczenie
przepisów higienicznych i handlowych (np. pozwolenie na przetwarzanie surowców bez
rezygnacji ze statusu rolnika), ulgi podatkowe dla produktów lokalnych, odrzucenie uznaniowoœci w okreœlaniu „lokalnoœci” produktów. Istotnym u³atwieniem by³oby przekazanie
odpowiedzialnoœci za rozwi¹zania prawne dotycz¹ce wszystkich produktów lokalnych, zarówno zwierzêcych, jak i roœlinnych, w gestiê Ministra Rolnictwa. Proponowano tak¿e tworzenie bardziej ró¿norodnych mechanizmów wsparcia finansowego i pozafinansowego dla
inicjatyw zwi¹zanych z rozwojem produktów lokalnych (np. przyznawanie punktów w programach takich jak PO KL, RPO za posiadanie produktów lokalnych i regionalnych).
2. Edukacja
z

Sektor publiczny. Wœród urzêdników zajmuj¹cych siê kontrol¹ ¿ywnoœci mo¿na
zauwa¿yæ pewn¹ dowolnoœæ w interpretacji przepisów. Wyniki badañ wskazuj¹ na
nadmiern¹ restrykcyjnoœæ ich decyzji. Wydaje siê, ¿e edukacja w zakresie mo¿liwych odstêpstw lub alternatywnych sposobów produkcji oraz ukazywanie pozytywnych przyk³adów mog³yby zachêciæ tê grupê osób do bardziej otwartego podejœcia
do produktów lokalnych.
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z

Producenci i dystrybutorzy. Problemem podnoszonym podczas badañ by³a s³aba znajomoœæ przepisów prawa wœród dystrybutorów i producentów. Utrudnia to,
b¹dŸ nawet uniemo¿liwia, próby tworzenia AAFN przez rolników obawiaj¹cych siê
nadmiernie skomplikowanych procedur. Istnieje potrzeba wsparcia producentów
poprzez zorganizowany system szkoleñ i doradztwa (dotycz¹cych np. prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, pozyskiwania œrodków na inwestycje), a tak¿e zwrócenia ich uwagi na koniecznoœæ dbania o jakoœæ produktów, poniewa¿ zbyt szybkie
tempo ich rozwoju mo¿e prowadziæ do swoistego „wyœcigu” miêdzy producentami,
a w konsekwencji do obni¿enia jakoœci produktów.

z

Konsumenci – powinni wiedzieæ, jakich produktów szukaæ i znaæ wartoœæ ¿ywnoœci ekologicznej, lokalnej b¹dŸ tradycyjnej. Wa¿ne jest nie tylko uœwiadamianie im
wartoœci zdrowotnych tej ¿ywnoœci, ale tak¿e tego, jaki wp³yw ma lokalna produkcja na obszary wiejskie i wartoœci takie jak krajobraz, bioró¿norodnoœæ, kultura,
jakoœæ ¿ycia zarówno na wsi, jak i w mieœcie. Rozwój Alternatywnych Sieci Produkcji i Dystrybucji ¯ywnoœci powinien zaowocowaæ powstaniem grupy konsumentów, œwiadomych znaczenia lokalnej produkcji dla gospodarki i mieszkañców obszarów wiejskich.

3. Prawid³owa promocja lokalnych produktów
Kolejnym elementem, bez którego trudno mówiæ o rozwoju Alternatywnych Sieci
Produkcji i Dystrybucji ¯ywnoœci, jest przemyœlana strategia promocyjna. Produkty oferowane w ramach AAFN musz¹ byæ ³atwe w identyfikacji oraz gwarantuj¹ce wysok¹ jakoœæ
i bezpieczeñstwo. Jest to mo¿liwe m.in. dziêki stosowaniu systemów jakoœci (lokalnych,
regionalnych, krajowych). Po wst¹pieniu do Unii Europejskiej polscy producenci mog¹
korzystaæ z europejskich certyfikatów jakoœci ¿ywnoœci. Równie¿ na poziomie regionalnym, a czêsto i lokalnym, wyró¿nia siê produkty poprzez wpisanie ich na odpowiedni¹
listê, nadanie certyfikatu. Pozwala to podnieœæ presti¿ produktów regionalnych i lokalnych, zwiêkszyæ ich rozpoznawalnoœæ wœród konsumentów oraz przyczyniæ siê do promocji regionu.
4. Wspieranie lokalnych rynków zbytu
W dzia³aniach na rzecz rozwoju Alternatywnych Sieci wa¿na jest pomoc ze strony
instytucji i organizacji na poziomie regionalnym i lokalnym. Wsparcia mo¿e udzielaæ samorz¹d, np. szczebla wojewódzkiego, dysponuj¹cy œrodkami na rozwój obszarów wiejskich, ale mog¹ to robiæ tak¿e Lokalne Grupy Dzia³ania lub ró¿nego rodzaju stowarzyszenia, przeznaczaj¹c czêœæ swoich œrodków na promowanie dziedzictwa kulinarnego danego obszaru. W niektórych krajach w³adze publiczne decyduj¹ siê podj¹æ dzia³ania na rzecz
zwiêkszenia udzia³u produktów lokalnych w zamówieniach publicznych. Przyk³adowo
w Austrii w³adze niektórych miast lub regionów stosuj¹ kryteria (np. sezonowoœæ, odleg³oœæ transportu, przyjazne dla œrodowiska metody produkcji) pozwalaj¹ce na zwiêkszenie udzia³u produktów ekologicznych w sto³ówkach instytucji publicznych. W Polsce te¿
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istniej¹, niewykorzystane jak dot¹d, mo¿liwoœci wprowadzania lokalnych produktów do
szkó³, szpitali i innych jednostek. Taka forma wsparcia jest korzystna szczególnie dla rolników, którzy maj¹ mo¿liwoœæ sprzedawania systematycznie du¿ej iloœci produktów i nie
musz¹ traciæ czasu na poszukiwanie innych form dystrybucji.
Mog¹ byæ tak¿e tworzone inicjatywy przyczyniaj¹ce siê do popularyzacji produktów
lokalnych, np. inkubatory kuchenne lub ³¹czenie produktów lokalnych i innych zasobów
w pakiety zwiêkszaj¹ce atrakcyjnoœæ danego obszaru. Ró¿norodne formy promocji, takie
jak katalogi, nadawanie marek lokalnych, reklama w internecie mog¹ sprawiæ, ¿e produkt
lokalny bêdzie poszukiwany jako pami¹tka z regionu.
Innym sposobem wspierania lokalnych systemów ¿ywnoœciowych jest organizowanie sta³ych punktów sprzeda¿y produktów lokalnych. W wielu miastach w Polsce s¹ bazary i targowiska miejskie, które mog³yby byæ udostêpniane na preferencyjnych warunkach
dla lokalnych producentów np. ¿ywnoœci ekologicznej. Dobr¹ okazj¹ dla rozwoju rynku
produktów lokalnych mog¹ byæ cykliczne imprezy, np. jarmarki produktów tradycyjnych
czy ekologicznych, na których konsumenci maj¹ okazjê nawi¹zaæ kontakty z okolicznymi
producentami. Mo¿e to doprowadziæ do stabilizacji, tak istotnej zarówno dla sprzedaj¹cych, jak i kupuj¹cych. Producenci oczekuj¹ regularnych zamówieñ i pewnoœci dochodu,
zaœ konsumenci – regularnych dostaw produktów odpowiedniej jakoœci.
Niewykorzystane (czêœciowo z powodów ograniczeñ prawnych) s¹ tak¿e lokalne
sposoby dystrybucji. Ma³e sklepy, galerie smaku, pó³ki regionalne – to przyk³ady bezpoœrednich metod dystrybucji wytworów spo³ecznoœci wiejskich.
5. Wspó³praca
Alternatywne Sieci Produkcji i Dystrybucji ¯ywnoœci powinny opieraæ siê przede
wszystkim na wspó³pracy. Powinna ona mieæ miejsce miêdzy producentami, konsumentami, organizacjami spo³ecznymi, instytucjami publicznymi i innymi podmiotami mog¹cymi wp³yn¹æ na rozwój tych sieci. Wyniki projektu FAAN jednoznacznie wskazuj¹, ¿e jej
brak prowadzi do nieuchronnej pora¿ki dzia³añ maj¹cych na celu rozwój lokalnych systemów ¿ywnoœci. Sukces Alternatywnych Sieci Produkcji i Dystrybucji ¯ywnoœci wydaje siê
niemo¿liwy bez budowy zaufania pomiêdzy rolnikami, przetwórcami, urzêdnikami, konsumentami i dzia³aczami organizacji pozarz¹dowych.
Z dotychczasowych badañ wynika, ¿e w Polsce dzia³ania zwi¹zane z produkcj¹,
sprzeda¿¹ i promocj¹ produktów lokalnych s¹ podejmowane przez jednostki, rzadziej s¹
to inicjatywy wspólne. Budowanie sieci ³¹cz¹cych producentów z rynkiem, powi¹zanie
z konkretnymi odbiorcami przyczyni³oby siê do wiêkszej pewnoœci, ¿e produkty znajd¹
nabywców, a co za tym idzie – zwiêkszy³aby siê op³acalnoœæ produkcji. W³¹czenie w takie
sieci konsumentów pozwoli³oby im na ³atwiejsz¹ identyfikacjê producentów oraz lepsze
dostosowanie oferty do ich potrzeb. Instytucje takie jak samorz¹dy, organizacje pozarz¹dowe, jednostki kontroluj¹ce jakoœæ ¿ywnoœci tak¿e powinny byæ cz³onkami sieci, aby ich
dzia³ania mog³y wspieraæ produkcjê i dystrybucjê produktów lokalnych. Przyk³adowo, mog¹
one organizowaæ szkolenia dla ma³ych przedsiêbiorstw lub rolników, pomagaæ w aplikowaniu o œrodki z funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój wsi. Mog¹ tak¿e lob20

bowaæ na rzecz zmiany przepisów na bardziej przyjazne dla lokalnych producentów i dystrybutorów. Ponadto mog¹ wspieraæ producentów lokalnych w dzia³aniach promocyjnych,
marketingowych i logistycznych. Wspólne dzia³anie pozwala na ³¹czenie ró¿nych typów
wiedzy i umiejêtnoœci. Wiedza lokalna, czêsto „ukryta” (np. dotycz¹ca wytwarzania ¿ywnoœci tradycyjnymi metodami), mo¿e byæ ³¹czona z wiedz¹ eksperck¹, dotycz¹c¹ m.in.
rozwoju obszarów wiejskich, produkcji ekologicznej, marketingu.
6. Upowszechnianie dobrych praktyk
W Polsce rozwijane s¹ ró¿ne inicjatywy maj¹ce na celu wspieranie produkcji lokalnych produktów, rozwijanie bezpoœrednich relacji miêdzy producentami a konsumentami, zmiany w przepisach, aktywizacjê spo³ecznoœci lokalnych do podjêcia dzia³añ na
rzecz zachowania dziedzictwa kulinarnego. Niestety, bardzo wiele z nich pozostaje niezauwa¿onych. Tymczasem wa¿ne jest, aby informacje o nich upowszechniaæ, budowaæ
pozytywny przyk³ad. Mo¿na w ten sposób przekonaæ producentów, ¿e da siê pokonaæ
bariery prawne, wspólnie znaleŸæ sposób dotarcia do odbiorców. Konsumentom warto
pokazaæ, ¿e produkty lokalne mo¿na nabywaæ u sprawdzonych producentów, po czêsto
ni¿szych cenach, wspieraj¹c przy tym spo³ecznoœci lokalne, œrodowisko i gospodarkê
obszarów wiejskich.
W upowszechnianiu dobrych praktyk istotn¹ rolê mog¹ odegraæ organizacje spo³eczne oraz instytucje naukowe dzia³aj¹ce na rzecz wsi lub sieci takich organizacji. Jako
przyk³ad mo¿na podaæ Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Fundacjê Partnerstwo dla
Œrodowiska, czy te¿ Lokalne Grupy Dzia³ania, które dziêki ró¿norodnym narzêdziom
(np. strony internetowe, biuletyny, szkolenia, warsztaty) maj¹ mo¿liwoœæ dotarcia do szerokiego grona osób zajmuj¹cych siê rozwojem wsi i przekazywania informacji na temat
znaczenia alternatywnych sieci i ich przyk³adów.
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IV. Alternatywne Sieci Produkcji i Dystrybucji ¯ywnoœci
w Europie – wybrane przyk³ady*
1. ¯ywnoœæ dla Przysz³oœci – Manchester (Wielka Brytania)

Coraz g³oœniej jest o tych
wszystkich skandalach
z ¿ywnoœci¹ i podejœcie
do ¿ywnoœci siê zmienia.
Chcemy, ¿eby lokalni rolnicy
zostali docenieni za wiedzê
i umiejêtnoœci, a nie tylko
za zwi¹zek z histori¹ regionu
(przedstawiciel rady miasta
Manchester)

Manchester jest 2,5-milionow¹ metropoli¹, trzecim pod wzglêdem wielkoœci miastem w Wielkiej Brytanii. Jest to tak¿e jeden z najbardziej uprzemys³owionych regionów,
który utraci³ w toku rewolucji przemys³owej swój rolniczy charakter. Podstawowym problemem jest mo¿liwoœæ zaopatrzenia konsumentów w zdrow¹ ¿ywnoœæ oraz wykorzystanie
rolnictwa w celach nie zwi¹zanych z produkcj¹. W Manchesterze dzia³a szereg organizacji pozarz¹dowych oraz instytucji publicznych zajmuj¹cych siê wykorzystaniem i rozwojem rolnictwa oraz spo³ecznoœci lokalnych. W regionie dominuj¹ ma³e spó³dzielcze gospodarstwa rolne, ³¹cz¹ce produkcjê ekologiczn¹ z celami spo³ecznymi (np. aktywizacj¹
bezrobotnych czy osób starszych). W celu skoordynowania dzia³alnoœci powsta³o stowarzyszenie Food for Future, wspierane przez w³adze miasta. Stworzy³o ono strategiê rozwoju regionu, która zak³ada wykorzystanie lokalnej ¿ywnoœci do rozwoju takich aspektów
jak zdrowie, jakoœæ ¿ycia, szczêœcie, poprawa warunków ¿ycia (psychicznych oraz fizycznych), wzmacnianie miejskich spo³ecznoœci, sprawiedliwy handel (w wymiarze globalnym),
ochrona œrodowiska.

z
z
z
z
z

*

PROFIL:
Sieæ zarz¹dzana przez wolontariuszy
Wspierana przez sektor publiczny
Istotna rola sprzedawców (od ma³ych sklepów po kawiarnie) – próba w³¹czenia
prywatnego sektora oraz ma³ych spó³dzielni rolniczych
Dzia³anie poprzez zaanga¿owanie spo³ecznoœci lokalnej (g³ównie miejskiej)
Cele: etyczny handel, odnowienie lokalnych tradycji, zapobieganie nierównoœciom,
promocja zdrowej ¿ywnoœci
Informacje w tej czêœci publikacji pochodz¹ z raportów sporz¹dzonych przez partnerów projektu.
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DZIA£ANIA:
System lokalnej certyfikacji (+ baza danych)
Projekt odnowy podmiejskich ogrodów warzywnych – cele terapeutyczne (we wspó³pracy z organizacjami zajmuj¹cymi siê opiek¹ nad umys³owo chorymi, oraz stowarzyszeniem projektuj¹cym ogrody terapeutyczne)
Bentley Bulk – zaanga¿owanie najbiedniejszych mieszkañców miast w proces wytwarzania i sprzeda¿y ¿ywnoœci (kursy, praca z rolnikami, spó³dzielnie konsumenckie)
Gleblands Market Garden – obszar 1,5 hektara zarz¹dzany przez spó³dzielniê producencko-konsumenck¹, zaopatruje lokalny sklep z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹, dzia³alnoœæ edukacyjna
Growing with Grace – spó³dzielnia bazuj¹ca na 1-hektarowym gospodarstwie
(6 cz³onków + 17 pracowników), tworzy pocztow¹ sieæ, prowadzi dzia³alnoœæ edukacyjn¹, utylizacjê odpadków organicznych (br¹zowe kosze), lokalny sklep

2. Brin d’Herbe – stowarzyszenie lokalnych producentów (Francja)

My tu siê tak naprawdê
wszyscy razem uczymy,
a nasi klienci ucz¹ siê razem
z nami. Zêby sobie wszyscy
po³amaliœmy na pierwszym
chlebie, bo to jest prawdziwe.
To nas wzmacnia,
to powoduje, ¿e jesteœmy
bogatsi, bêdziemy siê dalej
uczyæ (rolnik, cz³onek
stowarzyszenia Brin d’Herbe)

Za³o¿one na pocz¹tku lat 90. przez grupê zaanga¿owanych rolników zwi¹zanych
z ruchem „Via Campesina”. Cz³onkowie stowarzyszenia pochodz¹ z jednego regionu, Bretanii. Podstaw¹ organizacji s¹ ch³opskie tradycje oraz lokalna wiedza. Rozwój inicjatywy
mo¿liwy jest dziêki silnie rozwiniêtej kulturze spo¿ywania. Konsumenci z pobliskich metropolii (m.in. Rennes) zaopatruj¹ siê w ¿ywnoœæ bezpoœrednio u cz³onków stowarzyszenia. Rolnicy z czasem zbudowali nieformaln¹ strukturê grupy, staraj¹ siê zadbaæ o marketing, dystrybucjê, ksiêgowoœæ, przysz³e dzia³ania. W ci¹gu 15 lat procent dochodów rolników pochodz¹cych ze sprzeda¿y poprzez sieæ ma³ych sklepów za³o¿onych przez cz³onków stowarzyszenia wzrós³ z 20% do 80%. Najwa¿niejszym dzia³aniem grupy by³o otwarcie dwóch ma³ych, lokalnych sklepów z produktami cz³onków stowarzyszenia oraz stworzenie rozpoznawalnej marki.
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PROFIL:
Zainicjowane w 1990 roku przez 8 rolników (powi¹zanych dzia³alnoœci¹ w ruch „Via
Campesina”
Wsparcie poprzez krajowy program szkoleñ dla rolników (pozwoli³o stworzyæ ramy,
uzyskaæ niezbêdne umiejêtnoœci)
1992 – otwarcie pierwszego sklepu z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹
Potrzeba poszerzenia asortymentu produktów doprowadzi³a do otwarcia siê grupy
na nowych cz³onków
Obecnie skupia 20 producentów, 25 kolejnych jest stowarzyszonych
Sieæ bazuje na nieformalnych wiêziach i codziennych relacjach pomiêdzy cz³onkami
Pomocnicz¹ rolê pe³ni¹ konsumenci (szczególnie z obszaru aglomeracji Rennes)
Tylko czêœæ rolników posiada odpowiednie certyfikaty
DZIA£ALNOŒÆ:
2 sklepy (prowadzone przy gospodarstwach)
Dodatkowe formy dystrybucji: kosze ¿ywnoœci, zielone rynki, zaopatrzenie sto³ówek
Wsparcie indywidualnych rolników w regionie
Wspó³dzia³anie z rolnikami w regionie
Utworzono regionaln¹ markê
Dzia³alnoœæ edukacyjna, zajêcia z dzieæmi
Stowarzyszenie podzielone jest na 5 grup roboczych (animacja, produkty, finanse,
komunikacja, organizacja pracy)

3. EVI – ³¹cz¹c miasto i wieœ (Austria)
Nie ma prostego rozwi¹zania
problemów rozwoju
wiejskich regionów. Tylko
wspólne poszukiwanie
oraz aktywizacja wszystkich
zainteresowanych mo¿e
zaowocowaæ prawdziwie
zrównowa¿onym rozwojem
(Tony Rohrmoser, twórca
idei programów oddolnego
rozwoju obszarów wiejskich
w Dolnej Austrii)
Sieæ za³o¿ona w 1980 roku przez konsumentów z Wiednia. Jej celem by³a pomoc
rolnikom pochodz¹cym z biednych regionów Austrii oraz zapewnienie kupuj¹cym ekologicznej ¿ywnoœci pochodz¹cej z pewnego Ÿród³a. Inicjatywa zawi¹zana i wspierana przez
rodz¹ce siê wtedy ruchy oddolnego rozwoju wsi. Zosta³o zawi¹zane formalne stowarzy-
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szenie, w którego sk³ad wchodzili zarówno przedstawiciele konsumentów, jak i ma³ych
producentów i przetwórców ¿ywnoœci.
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PROFIL:
Za³o¿ona w 1980 roku, przy wsparciu rodz¹cego siê ruchu oddolnego rozwoju regionów
Form¹ prawn¹ jest stowarzyszenie, skupiaj¹ce na równych prawach przedstawicieli konsumentów oraz rolników
Celami stowarzyszenia s¹: wsparcie niewielkich gospodarstw rolnych, zapewnie
konsumentom w miastach zdrowej i smacznej ¿ywnoœci pochodz¹cej z pewnego
Ÿród³a, organizacja profesjonalnej sieci sprzeda¿y
Bazuje na spo³ecznej pracy cz³onków oraz zawodowej pracy osób zarz¹dzaj¹cych
sprzeda¿¹
DZIA£ALNOŒÆ:
Za³o¿ono sieæ ma³ych sklepów sprzedaj¹cych wy³¹cznie ekologiczne produkty, pochodz¹ce od rolników bêd¹cych cz³onkami stowarzyszenia
Z czasem poszerzono asortyment o ekologiczn¹ odzie¿ i kosmetyki
Otworzono tak¿e bufet serwuj¹cy ekologiczne posi³ki, wytworzone z produktów
dostarczonych przez rolników bêd¹cych cz³onkami stowarzyszenia

4. Powid³a Œliwkowej Dolnej Wis³y – tradycja w s³u¿bie rozwoju

Nasi dziadkowie produkowali
tak¹ ¿ywnoœæ i to jest to,
czego oczekuj¹ konsumenci.
Ludzie chc¹ wspominaæ
i p³aciæ za smaki swojego
dzieciñstwa
(producent tradycyjnych
powide³ œliwkowych,
Dolina Dolnej Wis³y)

Korzystaj¹c z bogatych gleb i du¿ej liczby sadów, od setek lat w Dolinie Dolnej
Wis³y sma¿ono powid³a œliwkowe. Specyficzna technika przygotowywania w miedzianych
kot³ach oraz przechowywania w kamionkowych dzbanach decydowa³y o wyj¹tkowoœci
tego produktu. Na pocz¹tku XXI wieku w regionie zainicjowany zosta³ oddolny ruch maj¹-
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cy na celu przywrócenie zapomnianej tradycji wysma¿ania powide³ oraz wykorzystania
ich tak do promocji obszaru, jak i wsparcia lokalnych sadowników. W ramach dzia³añ
odtworzono tradycyjn¹ recepturê, technologiê produkcji oraz stare odmiany œliw, wp³ywaj¹ce na wyj¹tkowy charakter krajobrazu. Obecnie mamy do czynienia ze skokowym rozwojem dzia³añ grupy; powid³a sprzedawane s¹ bezpoœrednio u producentów i na licznych
lokalnych festiwalach.
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PROFIL:
Nieformalna sieæ wi¹¿¹ca producentów, przetwórców oraz organizacje pozarz¹dowe
Za³o¿ona formalnie w celu promocji lokalnego przetwórstwa owoców oraz odnowy
kultury i krajobrazu regionu
Wykorzystuje oraz wzmacnia przyrodnicze zasoby regionu
Nawi¹zuje i stara siê odtworzyæ wielokulturowe tradycje regionu
Bazuje na tradycyjnej wiedzy, umiejêtnoœciach, ale tak¿e na dziedzictwie technologicznym
Istotn¹ rolê pe³ni¹ kobiety oraz osoby starsze
DZIA£ANIA:
Festiwale (Œwiêto Œliwy, Festiwal Smaku)
Sprzeda¿ bezpoœrednia
Gospodarstwa agroturystyczne
Rozwój turystyki wiejskiej (zielone szlaki)
Stworzono w³asn¹ markê (nieformalne zarz¹dzanie) poza systemami certyfikacji
Produkty jako element promocji regionu
Próba rozszerzenia asortymentu
Ochrona krajobrazu (stare odmiany drzew w sadach)
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5. Hunyadi – Zielony Rynek w Budapeszcie (Wêgry)

Tradycyjne miejsce handlu ¿ywnoœci¹, XIX-wieczna hala oraz skwer wykorzystywany w tym celu od stuleci. Sprzeda¿¹ zajmuje siê 75 rolników i ich rodzin, pochodz¹cych
z okolic Budapesztu (do 75 km). Ka¿dy ze sprzedawców posiada odpowiedni kontrakt,
gwarantuj¹cy mu miejsce oraz zapewniaj¹cy konsumentów o autentycznoœci produktów.
W 2006 roku w³adze miasta zadecydowa³y o likwidacji rynku oraz wybudowaniu na jego
miejscu podziemnych gara¿y. Doprowadzi³o to do konsolidacji konsumentów, powsta³ oddolny ruch (stowarzyszenie) maj¹cy na celu zachowanie tego miejsca. Aktywnoœæ stowarzyszenia „Rynek: Nasz Skarb” wymusi³a zmianê decyzji urzêdników, którzy zgodzili siê
na renowacjê i odnowê targowiska.
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PROFIL:
Oddolny ruch skupiaj¹cy zaanga¿owanych konsumentów oraz producentów i sprzedawców
Celem organizacji jest ochrona tradycji lokalnych, promocja zdrowej ¿ywnoœci, wsparcie grup zmarginalizowanych (mali producenci rolni i sprzedawcy)
Ruch wykorzystuje zasoby kultury oraz tradycjê bezpoœredniej sprzeda¿y ¿ywnoœci
DZIA£ANIA:
Lobbing maj¹cy na celu zmianê decyzji oraz uwra¿liwienie w³adz
Dzia³ania promuj¹ce bezpoœrednie zakupy ¿ywnoœci oraz lokalnych producentów
i przetwórców
Aktywizacja spo³ecznoœci lokalnych, œwiadomych konsumentów z Budapesztu
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V. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e dla rozwoju Alternatywnych Sieci Produkcji
i Dystrybucji ¯ywnoœci konieczne s¹ dzia³ania systemowe, spójne, podejmowane na wielu p³aszczyznach i przez wiele organów – zarówno przez stanowi¹cych prawo, jak i przez
samorz¹dy szczebla regionalnego i lokalnego oraz przez organizacje spo³eczne, które
skutecznie mog¹ wspieraæ producentów. Konieczna jest mobilizacja ró¿nych zasobów –
umiejêtnoœci, wiedzy, zasobów ludzkich, wsparcia zewnêtrznego, infrastruktury. Nie bez
znaczenia s¹ równie¿ zmiany w postawach producentów, a tak¿e zwiêkszanie œwiadomoœci konsumentów na temat znaczenia produktów lokalnych. Bez skoordynowanych dzia³añ na rzecz zmian w przepisach nie bêdzie mo¿na sprzedawaæ produktów lokalnych, bez
sprzeda¿y dzia³ania promocyjne bêd¹ pozbawione sensu, bez promocji zaœ produkty lokalne bêd¹ niewidoczne na rynku, nie bêdzie nimi zainteresowania, a¿ w koñcu zanikn¹
ca³kowicie.
Rozwój Alternatywnych Sieci Produkcji i Dystrybucji ¯ywnoœci bêdzie mo¿liwy tylko
dziêki koordynacji dzia³añ i wsparciu zarówno przez sektor publiczny, jak równie¿ przez
organizacje reprezentuj¹ce interesy i konsumentów, i producentów. Wreszcie – musz¹
zostaæ w nie zaanga¿owane spo³ecznoœci lokalne, dla których produkty lokalne stanowi¹
szansê na ekonomiczn¹ i spo³eczn¹ odnowê.
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