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Tytuł zapożyczyłem od wspaniałej książki Rema-
rque’a, która należy do moich „dziesięciu-pięt-

nastu”, do których często wracam. Stwierdzenie „na za-
chodzie bez zmian” określa sytuację, którą znamy od lat. 

Sięgając do przykładu Francji, z którą współpracu-
jemy, kolejny raz stwierdzamy funkcjonowanie rozsąd-
nych przepisów, szanowanie interesów rolnika, daleko 
idące ułatwienia w sprzedaży produktów, jednoznacz-
ne traktowanie przepisów prawnych oraz mentalność 
rolników w zakresie wzajemnej współpracy. Byliśmy 
kolejny raz we Francji z grupą rolników prowadzących 
sprzedaż swoich produktów w ramach szeroko rozu-
mianej sprzedaży bezpośredniej. Stwierdzamy, że pra-
wo unijne jest różnie traktowane. Podstawą sprzedaży 
bezpośredniej, w tym przetwórstwa rolnego, są dwa 
podstawowe rozporządzenia: nr 852 i nr 853 regulu-
jące sprzedaż produktów rolnych w całej UE. Francja 
zadbała też o to, aby uzyskać zgody na liczne odstęp-
stwa od tego prawa w zakresie warunków produkcji i 
metod sprzedaży. Rozwiązania stosowane we Francji 
stanowią dla nas wzorzec do naśladowania m.in. w za-
kresie zbiorowych punktów sprzedaży, sprzedaży or-
ganizowanej na ulicach, unifikacji podatków, a przede 
wszystkim mentalności rolników oraz sprawności 
organizacyjnej administracji samorządowej i izbowej.

Małopolska Izba Rolnicza, która była inicjatorem 
zmian przepisów prawnych w Polsce w zakresie sprze-
daży bezpośredniej, czyni dalsze kroki aby zmienić ist-
niejące prawo z korzyścią dla rolników i konsumentów. 
Wypowiedź ministra rolnictwa zapowiadająca umożli-
wienie sprzedaży produktów wytworzonych w ramach 
RHD do sklepów i restauracji, podniesienie kwoty wol-
nej od podatku do 40 000 zł przychodu, jest zwiastunem 
oczekiwanych zmian. Na dzień dzisiejszy nie mamy 
możliwości tworzenia zbiorowych punktów sprzeda-
ży i nie ma ich w zapowiedzi ministra. Obowiązujące 
prawo umożliwia nam sprzedaż tych produktów na 
targach, festynach i kiermaszach. Oprócz zmian prawa 
najważniejsza jest jednak zmiana mentalności, poczucie 
odpowiedzialności oraz etyka zawodowa rolników.

Każdy z nas, obojętnie czy mieszka na wsi czy w mie-
ście, spotyka się z rolnictwem każdego dnia, przy każ-
dym posiłku i nie jest obojętne co oferuje konsumentom 
coraz mniejsza grupa rolników w zakresie żywności. 
Ta żywność powinna być wysokiej jakości, a wyjątko-
wa jej część pochodząca z tradycyjnego rolnictwa czy 
ekologicznej produkcji jest coraz częściej poszukiwana. 
Żywność bowiem, obok warunków środowiskowych 
w których żyjemy oraz genów, które przekazują nam 
nasi rodzice, determinuje jakość życia oraz jego długość. 
Warto również zaznaczyć, że jedzenie jest przyjemno-
ścią – jak pisał znawca kulinariów Anthelme Brillat-Sa-
varin, pisząc o tym w swojej książce pod tytułem „Fizjo-
logia smaku albo medytacje o gastronomii doskonałej”.

W tym zagonionym świecie pełnym fast-foodów 
oferujących żywność marnej jakości warto zastanowić 
się chociaż przez chwilę nad sposobem życia i sposo-
bem odżywiania. Tę sytuację najlepiej obrazują słowa 
Dalajlamy: „Człowiek poświęca swoje zdrowie, aby za-
robić pieniądze, następnie poświęca swoje pieniądze aby 
odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony 
swoją przyszłością, że nie ma czasu cieszyć się teraźniej-
szością. W rezultacie nie żyje ani teraźniejszością ani 
przyszłością. Żyje tak jakby nigdy nie miał umrzeć, po 
czym umiera tak naprawdę nie żyjąc.” 

Poniżej przedstawiam krótkie sprawozdanie z wyjaz-
du studyjnego do Francji w dniach 24-28 czerwca 2018 r., 
sfinansowanego ze Środków KSOW w ramach projektu 
pn. „Żywność od rolnika na lokalnym rynku – francuskie 
doświadczenia dla doskonalenia polskiej rzeczywistości”.

25 czerwca 2018 r.
1. Seminarium w siedzibie Regionalnej Izby Rolniczej  

w Lyonie, prowadzone przez Anne-Marie Schmutz-
Poussineau, na temat krótkich łańcuchów dostaw. 

Krótkie łańcuchy dostaw to metoda sprzedaży z mak-
simum jednym pośrednikiem między rolnikiem 
a konsumentem. Stosuje się różne metody sprzedaży: 
zbiorowe punkty sprzedaży, sklep w gospodarstwie, 
koszyki, sprzedaż internetową, dostawy do restau-
racji, sklepów, w tym sklepów wielkopowierzchnio-
wych. Krótkie łańcuchy dostaw dotyczą generalnie 
miejsc sprzedaży oddalonych od gospodarstwa do 
około 80 km. Prawo sprzedaży swoich produktów 
przez rolników wynika z ustawy o rolnictwie.

Wszyscy rolnicy objęci są jednym podatkiem 
dochodowym, którego wysokość jest zróżnicowa-
na ze względu na poziom dochodów. Jest 8 kate-
gorii podatkowych. Dochód do 75 000 euro - po-
datek może być zryczałtowany. Kwalifikacja do 
poszczególnych kategorii podatkowych zależ-
na jest od rodzaju produkcji oraz źródła docho-
dów. Ostateczna kwalifikacja następuje etapami. 

We Francji 20% gospodarstw rolnych tj. ponad 
107 tys. producentów) sprzedaje swoje produkty 
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w krótkich łańcuchach dostaw. Szacuje się, że w re-
gionie Rodan tę formę sprzedaży na 31 tys. rolników 
realizuje 5 946 gospodarstw. Rynkiem dla tej sprzeda-
ży jest aglomeracja Lyonu licząca ponad 3 mln ludzi, 
którzy dziennie spożywają około 1,6 mln litrów mleka 
oraz tysiąc ton warzyw. W różnych rejonach Francji 
metody sprzedaży w krótkich łańcuchach dostaw róż-
nią się. Największy wolumen rolniczych produktów 
sprzedawany jest w zbiorowych punktach sprzedaży 
i w hipermarketach. Aktywne gospodarstwa w krót-
kich łańcuchach dostaw wykorzystują trzy metody 
sprzedaży swoich produktów - w gospodarstwie, na 
targowisku i w sklepie. Izba rolnicza na podstawie 
badań statystycznych w 481 gospodarstwach stwier-
dza, że 110 gospodarstw zyskało obroty ze sprzedaży 
swoich produktów powyżej 100 tys. euro, zaś 185 go-
spodarstw dochody osiągnęło w granicach 10 – 50 tys. 
euro dochodu w skali roku.

Rola izb rolniczych, instytucji funkcjonujących od 
1924 r. to doradztwo, zarządzanie i rozwój innowa-
cjami, bycie aktywnym adwokatem rolnika oraz za-
rządzaniem i ochroną środowiska. W RIR w Lyonie 
zatrudnionych jest 89 doradców. Średnia powierzch-
nia gospodarstw w regionie: 2/3 gospodarstw powyżej 
20 ha, gospodarstwa zajmujące się produkcją warzywną 
– 7 ha, gospodarstwa zajmujące się produkcją owoców – 
10 ha, natomiast produkcją mleka – 48 ha. Budżet izby 
to około 9 mln euro pochodzących w 1/3 z podatków, 
w 1/3 z dotacji i w 1/3 ze sprzedaży usług. 

Rola izb rolniczych w aktywizacji krótkich łań-
cuchów dostaw we Francji 
obejmuje zadania podejmowa-
ne w trzech dużych obszarach: 
1) produkcja w gospodarstwie, 
sprzedaż bezpośrednia, krótkie 
łańcuchy dostaw; 2) lokalne łań-
cuchy żywności, 3) agroturystyka 
i turystyka winiarska. W wyniku 

tych działań, w celu promocji produktów lokalnych, 
stworzono dwie marki krajowe: Bienvenue à la ferme 
oraz Marchés des Producteurs de Pays, nad rozwojem 
których czuwa trzydziestu pracowników z siedmiu de-
partamentalnych izb rolniczych oraz dwóch pracowni-
ków z regionalnej izby. W ramach bezpłatnych usług 
Izba pomaga młodym rolnikom w organizacji gospo-
darstw, organizuje różne formy produkcji, promuje 
lokalne produkty, drukuje materiały, współpracuje z 
innymi instytucjami.

Przepisy regulujące funkcjonowanie krótkich łań-
cuchów dostaw są jednolite dla całej Europy, z tym, że 
we Francji istnieje wiele ogólnokrajowych i regional-
nych odstępstw m.in. dotyczących przerobu mleka nie-
pasteryzowanego. W obrocie towarowym 8% stanowią 
krótkie łańcuchy dostaw. Zaopatrzenie konsumentów 
w środki spożywcze następuje w sklepach wielkopo-
wierzchniowych (około 70%). Znaczna część konsu-
mentów zaopatruje się w środki spożywcze na targo-
wiskach. Na targowiskach 32% produktów to warzy-
wa i owoce. Opłata za korzystanie z targowisk wynosi 

1 euro za 1 m2 na dzień. Warunkiem dla rolnika jest 
przestrzeganie łańcucha chłodniczego.

Etyka zawodowa. Na wysokim poziomie, jest ona 
kontrolowana we wzajemnych relacjach przez rolników 
oraz izbę rolniczą. 

Stwierdza się dużą aktywność rolniczą w tworzeniu, 
najczęściej z własnych środków, zbiorowych punktów 
sprzedaży czy wykupywanie miejsc sprzedaży w wiel-
kopowierzchniowych sklepach. Ostatnio odnotowano 
zakup przez 35 rolników całego sklepu, w którym kie-
dyś funkcjonował LIDL.

2. Wizyta w gospodarstw agroturystycznym.
Forma prawna GAEC. W skład grupy wchodzi mat-

ka, syn oraz synowa. Gospodarstwo – 80 ha w terenie 
podgórskim z przewagą użytków zielonych. Dodatko-
wo produkcja zbóż oraz produkcja sadownicza. Pro-
dukcja mleka w oparciu o stado kóz rasy alpejskiej oraz 
20 krów. Średnia wydajność mleka od krowy – 7 000 l, 
a od kozy 700 l na rok). Gospodarstwo produkuje różne 
sery z czystego mleka koziego lub z mleka mieszanego. 
Sprzedaż odbywa się w gospodarstwie przez jeden dzień 

 

w tygodniu oraz na targowisku z wykorzystaniem chłod-
niczej przyczepy (samochód przyczepa – 20 000 euro). 
Średnio w tygodniu sprzedawane jest 50 kg sera o śred-
niej wartości 1000 euro. Wszystkie sery produkowane są 
z mleka niepasteryzowanego. Roczna opłata targowisko-
wa wynosi 500 euro. Według opinii rolnika najbardziej 
efektywną formą jest targowisko. Nie wykorzystuje on in-
ternetu w celu promocji swoich produktów. Uważa on, że 
najlepszą formą marketingu jest tzw. marketing szeptany.
3. Kolacja i spotkanie z Prezesem RIR w Lyonie,  

panem Gilbertem Guignand. 
Omówiono stan ustawodawstwa Polski w zakresie 

sprzedaży bezpośredniej oraz różnice miedzy Francją 
a Polską w tym zakresie. Ponadto znaczna część dys-
kusji z udziałem uczestników wyjazdu dotyczyła przy-
szłości Wspólnej Polityki Rolnej UE.

26 czerwca 2018 r.
1. Wizyta w gospodarstwie edukacyjnym.

Gospodarstwo w okresie przejmowania przez mło-
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de małżeństwo, które jeszcze niedawno pracowało jako 
urzędnicy merostwa. Wykorzystało ono możliwość od-
prawy w wysokości 50 000 euro, jaką przekazuje rząd 
francuski urzędnikom rezygnującym z pracy. Gospo-
darstwo jest dzierżawione od rodziców. Czynsz dzier-
żawny wynosi 600 euro miesięcznie. W gospodarstwie 
świadczy się usługi związane ze zwiedzaniem terenu 
gospodarstwa tj. winnicy, ogrodu warzywnego, sadu, 
minigolfa oraz małej hodowli. Koszt zwiedzania wraz 
z oprowadzeniem to 2 euro na godzinę od osoby. Posi-
łek w gospodarstwie kosztuje od 6 do 8 euro. Przy or-
ganizacji wesel lub innych imprez cena od jednej oso-
by wynosi od 18 do 25 euro. Winnica, która znajduje 
się w gospodarstwie, prowadzona jest od kilku poko-
leń, z dużym doświadczeniem w produkcji Beaujolais. 
Limit produkcji to 60 hektolitrów wina z jednego hek-
tara, 44% sprzedaży to sprzedaż wina Beaujolais.

2. Wizyta w zbiorowym punkcie sprzedaży.
Sklep powstał z inicjatywy 16 rolników 15 lat temu, 

którzy z własnych środków zakupili działkę i wybudowa-
li obiekt. Otrzymali oni wsparcie na zakup wyposażenia. 
Obecnie w zbiorowym punkcie sprzedaży funkcjonują 
dwie spółki, jedna jest właścicielem obiektu, druga zaj-
muje się sprzedażą. Powierzchnia sklepu wynosi około 
300 m2. Dostawy dostarcza 20 osób w tym 16 współwła-
ścicieli spółek. Obroty miesięczne wynoszą 110 000 euro, 
z czego 11% stanowią koszty. Średnio w miesiącu w skle-
pie sprzedaje się mięso z trzech sztuk bydła, trzech cie-
ląt i około dziesięciu sztuk trzody. Ponadto w sprzedaży 
znajduje się drób, sery, przetwory owocowo-warzywne. 
Dominują owoce i warzywa. Większość rolników, dostar-
czających swoje produkty do zbiorowego punktu sprzeda-
ży, za najbardziej efektywny sposób zbytu towarów uznaje 
sklep. Niewielu z nich korzysta z innych form sprzedaży.

3. Wykład Pani Marie Pierre Couallier. 
Prezentacja dotyczyła przepisów sanitarnych, od-

stępstw od rozporządzeń UE nr 852 i 853. Najważniej-
sze problemy występują w relacjach między rolnikami 
oraz przy realizacji krótkich łańcuchów dostaw (etyka 
producentów, konieczność stałych dostaw, przy organi-
zacji zbiorowych punktów sprzedaży, konieczność ko-
rzystania z kredytów). W zbiorowych punktach sprze-
daży obowiązuje zasada dostaw tylko swoich produktów. 

Niektórzy jednak korzystają z dostaw innych producentów 
i nie tylko produktów spożywczych, również wyrobów 
rzemieślniczych. Obowiązkiem członków założycieli jest 
obecność co najmniej jednego z nich w czasie sprzedaży.

27 i 28 czerwca 2018 r.
Zwiedzanie targów bulwarowych: Les Halles de 

Lyon oraz Croix Rousse, w tym jednego organizowa-
nego przez Izbę. Rozwiązanie jest nie znane w warun-
kach polskich. Targi odbywają się w miejscach, które 
funkcjonują zwyczajowo, jako ogródki kawiarnianie. 
Likwidowane są one na czas targów. Szybka likwida-
cja ogródków i organizacja targów jest możliwa dzięki 
dużemu zaangażowaniu samorządu w zabezpieczeniu 
logistycznym, np. skrzynek elektrycznych. 

Targ bulwarowy jest nadzorowany przez RIR w Lyonie 
w zakresie doboru sprzedających, estetyki stoisk, ilości 
towarów. W przypadku niedostosowania się do regula-
minu Izba decyduje o wycofaniu pozwolenia dla rolnika.
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Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR




