
 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ    
wiejskawiejska  

E – biuletyn Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 

Numer 4/2014 (12) 

31 grudnia 2014 

ISSN 2299-6966 

 
Wydarzenia CDR 

 
Prawo i podatki 

 
Profesjonalne zarządzanie 

 
Socjologia wsi 

 
Psychologia w biznesie 

 
Otoczenie gospodarcze 

 
Przedsiębiorczość rolna 

 

AKTUALNOŚCI WIEDZA OPINIE 



 

 

 

 

 Plany noworoczne - jak je zrealizować? 
Mateusz Grojec, CDR o/Kraków 

2 

 W jaki sposób dokonać inwentaryzacji? 
Mateusz Grojec, CDR o/Kraków 

4 

 Którzy przedsiębiorcy muszą korzystać  z kas fiskalnych w 2015 r.? 
MAG, CDR o/Kraków 

5 

 Nowe prawo działalności gospodarczej. 
MAG, CDR o/Kraków 

7 

 Pokrótce o… 
MAG, CDR o/Kraków 

8 

 Merchandising sposobem zwiększenia sprzedaży 
Mateusz Grojec, CDR o/Kraków 

9 

 Zasady układania warzyw i owoców. 

Anna Chorążak, specjalista ds. merchandisingu warzyw i owoców 
13 

 Rozwój lokalny a wykorzystanie środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich 
Adam Dąbrowski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński 

16 

 Społeczeństwo informacyjne na wsi w świetle badań Diagnozy 
Społecznej. 
Adam Dąbrowski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński 

18 

 Dialog obywatelski szansą rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich. 

Łukasz Jawny, CDR O/Kraków 

23 

 Sprzedaż bezpośredniego szansą na  zwiększenie dochodów drobnych 
gospodarstw rolnych. 
Mateusz Grojec, CDR o/Kraków 

25 

Przedsiębiorczość wiejska nr 4/2014 (12) 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  1 

 

Szanowni Państwo,  

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim w 2014 roku numerem biuletynu 

„Przedsiębiorczość wiejska”. 

Zachęcamy wszystkich Państwa do włączenia się w pracę nad biuletynem, poprzez przygotowywanie arty-

kułów, zgłaszanie przykładów ciekawych inicjatyw, opinii, spostrzeżeń. Artykuły te mogą prezentować 

wszelkie zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Mogą mieć one charakter ogól-

ny, jak i odnosić się do Państwa regionu czy też do wykonywanej przez Państwa pracy i jej rezultatów. 

Tymczasem życzymy miłej lektury! 

Redakcja 

DZIAŁ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH CDR O/KRAKÓW 

Dane kontaktowe (na te adresy prosimy przesyłać artykuły lub opinie): 
Mateusz Grojec, 12 424 05 25, m.grojec@cdr.gov.p 
Łukasz Jawny, 12 424 05 20, l.jawny@cdr.gov.pl 
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Chociaż na samym początku zwykle nie braku-

je nam motywacji do działania, to już po kilku 

tygodniach dopada nas proza dnia codzienne-

go, przez co ambitne plany po raz kolejny 

zmuszeni jesteśmy odłożyć na następny rok. 

Styczniowe zobowiązania udaje się zrealizować 

średnio jedynie niewielkiej liczbie osób. 

Jakie błędy najczęściej popełniamy już na sa-

mym początku naszej drogi? 

Miejmy na 

uwadze, że 

siła woli 

działa nie-

malże jak 

nasze mię-

śnie: im 

bardziej eksploatowana, z tym mniejszym wy-

siłkiem może w danej chwili pracować. 

Z tego powodu zamiast już od 1. stycznia za-

rzucać się szeregiem postanowień, lepiej je 

rozplanować i systematycznie wdrażać w nieco 

dłuższym okresie. Pozwoli to skupić się na jed-

nej zmianie na raz, co z całą pewnością pod-

niesie efektywność wszystkich działań. 

Siłę woli można jednak sukcesywnie budować 

poprzez regularne ćwiczenia. Poprzez wdroże-

nia pozytywnych nawyków i choćby drobne, 

ale konsekwentnie realizowane zobowiązania. 

Ważne, by zapewnić sobie przy tym wsparcie 

w postaci odpowiednich warunków, w których 

funkcjonujemy. Często popełnianym błędem 

jest przeszacowanie siły własnej woli. Przykła-

dowo, jeśli 

postanowi-

l i ś m y 

schudnąć, 

zadbajmy 

o to, by 

nigdy nie 

mieć pod 

ręką żad-

nych sło-

dyczy  

Idea lnym 

momentem na wdrażanie postanowień jest 

każdy poranek, bowiem właśnie wtedy mamy 

najwięcej silnej woli  

Pamiętajmy jednocześnie, by zawsze „mierzyć 

siły na zamiary”. Jeśli ostatnio nie udało się 

nam zrealizować jakiegoś konkretnego zobo-

wiązania, to tym razem warto zacząć od cze-

goś innego. Frustracja i rozczarowanie po-

przednią porażką w niczym nam nie pomogą – 

lepiej jest wybrać coś prostszego, wzmocnić 

swoją wolę i do owego tematu wrócić później. 

Następnym istotnym elementem ułatwiającym 

 

Plany noworoczne - jak je zrealizować? 

 

Wielu ludzi, zgodnie z prawem natury dążąc rozwoju i stawania się coraz lepszym 

w różnych dziedzinie życia, nowy rok rozpoczyna z solidną porcją postanowień. Za-

zwyczaj planuje się poprawę swojego stanu zdrowia, pozbycie się złych nawyków czy 

zmianę sytuacji finansowej czy zawodowej. Często zobowiązania te pozostają jedynie 

w sferze marzeń. Czemu tak się dzieje i jak to zmienić? 
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wytrwanie w swoich postanowieniach jest so-

lidne planowanie i przygotowanie mentalne. 

Na zmiany bowiem z całą pewnością nie warto 

decydować się pod wpływem chwili, gdyż 

w ten sposób zdobyta motywacja przeważanie 

szybko znika. 

Wszystkie zagadnienia należy najpierw dokład-

nie przemyśleć i wskazać elementy, na jakich 

najbardziej nam zależy. Później przychodzi 

czas na ułożenie planu to znaczy określenie 

i rozpisanie sposobu, w jaki nasz cel spróbuje-

my zrealizować  

Ważne przy tym także jest umiejętne projekto-

wanie swojego czasu. Nasze zobowiązania po 

upływie kilku dni, miesięcy czy nawet lat po-

winny dać się łatwo zmierzyć, co pozwoli 

stwierdzić, czy swój cel rzeczywiście osiągnęli-

śmy. 

Wprowadzając szereg rozmaitych zmian, prę-

dzej czy później przydarzyć się nam może 

chwila słabości. To absolutnie normalne – 

istotne przy tym jednak jest, by potknięcie to 

nie zakłóciło realizacji naszego długofalowego 

planu. 

Niekiedy może się też okazać, że wybrane 

przez nas postanowienie da się zrealizować 

wyłącznie w inny, niż zamierzony przez nas 

sposób, gdyż nie przewidzieliśmy niektórych 

przeciwności losu czy przeliczyliśmy się ocenia-

jąc własną silną wolę. Modyfikacje te nie są 

niczym złym, pod warunkiem, że pozwolą nam 

osiągnąć upragniony cel. 

Należy też pamiętać, by instrukcje przekazy-

wane do mózgu były maksymalnie uproszczo-

ne. Przykładowo zamiast mówić wiele znaczą-

ce słowa „zacznę się zdrowo odżywiać” lepiej 

po prostu w swojej diecie zamienić słodycze 

na bakalie, a zdanie „będę się więcej ruszał” 

zastąpić postanowieniem chodzenia do pracy 

na piechotę  

Podsumowując, kluczem do sukcesu w realiza-

cji wszelkich zobowiązań jest skupienie się na 

prostych i konkretnych zachowaniach, które 

przybliżają nas do realizacji głównego celu, 

a jednocześnie dają się łatwo wykonać i zmie-

rzyć 

 

Mateusz Grojec 

CDR O/Kraków 

 

Plany noworoczne - jak je zrealizować? 

 

Zdrowia, pomyślności, 

spełnienia marzeń 

i realizacji planów wszelakich,  

w Nowym 2015 Roku życzy  

Redakcja 



 

 

1. Przedmiot  

W spisie należy wykazać takie elementy ma-

jątku jak: towary handlowe, materiały 

(surowce) podstawowe i pomocnicze, wyroby 

gotowe, produkcja w toku, półwyroby oraz 

braki własnej produkcji i odpady, jak również 

te towary, które są własnością przedsiębiorcy, 

ale których w dniu dokonywania spisu fizycz-

nie nie ma w zakładzie oraz towary obce, któ-

re w zakładzie się znajdują. Po zliczeniu wyżej 

wymienionych składników musimy je również 

wycenić, nie później w ciągu 14 dni liczonych 

od daty zakończenia spisu. Należy pamiętać, 

że towary obce nie podlegają wycenie.  

2. Wycena  

Wycena opiera się na czterech podstawowych 

wartościach tj. na cenie zakupu, cenie naby-

cia, cenie rynkowej oraz koszcie wytworzenia, 

a poszczególne elementy majątku podlegają 

różnym wartościom wyceny. Cena zakupu to 

np. wartość, jaką nabywca płaci za zakupiony 

towar, pomniejszona o VAT. Za cenę nabycia 

uważa się sumę kwoty należnej sprzedawcy 

i kosztów zakupu wynikających z przystosowa-

nia zakupionego elementu do stanu zdatnego 

do użytkowania (np. koszt transportu, wyła-

dunku, ubezpieczenia na czas podróży). Z ko-

lei kosztem wytworzenia jest równowartość 

kosztów poniesionych na wyprodukowanie da-

nego elementu. Warto pamiętać, że w przy-

padku spisanych towarów obcych, wycena nie 

obowiązuje. Wystarczy jedynie zamieścić 

w spisie informację o ich ilości i wskazać wła-

ściciela. Tak zliczone i wycenione elementy 

wpisujemy w odpowiedni formularz, na którym 

trzeba się oczywiście podpisać. Szczegółową 

formę spisu określa ustawodawca w Rozporzą-

dzeniu Ministra Finansów w sprawie prowa-

dzenia podatkowej księgi przychodów i roz-

chodów w § 28 pkt 2, m.in. dla księgarń i an-

tykwariatów, dla kantorów.  

3. Nadwyżki i niedobory  

Ale co zrobić, jeśli podczas remanentu okaże 

się, że składników majątku jest więcej, niż być 

powinno? - W takiej sytuacji, należy taką nad-

wyżkę wykazać jako przychód z otrzymanych 

nieodpłatnie rzeczy, przez co kwota przychodu 

do opodatkowania ulegnie zwiększeniu. Należy 

mieć też na uwadze, iż przychód powstanie po 

raz drugi w momencie sprzedania tego nad-

wyżkowego elementu. Jeśli z kolei remanent 

wykaże też niedobory, to tutaj należy zacho-

wać sporą ostrożność. W pierwszej kolejności 

należy ustalić, z jakiego powodu doszło do po-

wstania niedoborów. Jeśli niedobory magazy-

nowe mają charakter niezawiniony (np. na 

skutek zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży 

pomimo zachowania należytej staranności) 

można je zaliczyć do kosztów uzyskania przy-

chodów. Jeśli jednak mają charakter zawinio-

ny, to wydatki na zakup tych towarów z reguły 

nie będą mogły stanowić podatkowych kosz-

tów w rozliczeniu podatnika. 

MAG 

 

W jaki sposób dokonać inwentaryzacji? 

 

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim, na przedsiębiorców czeka 
dodatkowa praca związana z inwentaryzacją składników majątkowych. Celem in-
wentaryzacji jest weryfikacja zapisów księgowych, co w rezultacie ma umożliwić 
wprowadzenie niezbędnych korekt, które zapewnią rzetelność prowadzonej ewi-
dencji i zgodność ze stanem faktycznym.  
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Od 2015 r., bez względu na wielkość obrotu, 

obowiązek stosowania kas obejmie podatni-

ków świadczących usługi: 

•świadczeń medycznych (lekarze, w tym den-

tyści), 

•fryzjerstwa, kosmetyki i kosmetologii, 

•naprawy pojazdów silnikowych i motorowe-

rów (w tym naprawy opon, ich zakładania, 

bieżnikowania i regenerowania), 

•wymiany opon lub kół dla pojazdów silniko-

wych i motorowerów, 

•badań i przeglądów technicznych pojazdów, 

•usług związanych z wyżywieniem, wyłącznie: 

usługi świadczone przez stacjonarne placówki 

gastronomiczne, w tym także sezonowo i usłu-

gi przygotowywania żywności dla odbiorców 

zewnętrznych (catering), 

•usług prawniczych, z wyłączeniem notarial-

nych, 

•doradztwa podatkowego. 

W trosce o przedsiębiorców, którzy będą mu-

sieli instalować kasy fiskalne, ministerstwo fi-

nansów (MF) dało im czas na dostosowanie 

się do nowych obowiązków. Będą mieli oni 

prawie dwa miesiące na przygotowanie się do 

ewidencjonowania obrotów na kasie. Dwa 

miesiące na wprowadzenie kas będą też mieli 

podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie dzia-

łalności objętej ewidencją po 1 stycznia 2015. 

Zdaniem MF regułą powinno być ujawnianie 

obrotów na kasie i wydawanie paragonów. 

Resort finansów dąży do tego, aby odstępstw 

od tej generalnej zasady było jak najmniej, 

niemniej zmiany są wprowadzane stopniowo. 

Ministerstwo zdecydowało w rozporządzeniu 

o odebraniu zwolnienia dla podatników świad-

czących usługi okazjonalnie dla niewielkiej licz-

by odbiorców. Zgodnie z obecnymi przepisami 

kasy nie musi stosować podatnik, którego licz-

ba świadczonych rocznie usług udokumento-

wanych fakturami nie przekroczyła 50, a liczba 

odbiorców była mniejsza niż 20. Według MF 

zwolnienie to powoduje niejednokrotnie, że 

podatnicy ukrywają rzeczywiste obroty z dzia-

łalności. 

Zgodnie z ogólną zasadą wszyscy podatnicy, 

którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na 

rzecz osób fizycznych, powinni zacząć stoso-

wać kasy fiskalne, jeżeli ich obroty przekroczą 

20 tys. zł lub proporcjonalnie niższą kwotę 

w przypadku podatników, którzy rozpoczęli 

działalność w trakcie roku. Minister finansów 

w rozporządzeniach wskazuje, jaka sprzedaż 

może być zwolniona ze stosowania kas, a jaka 

musi być ewidencjonowana bez względu na 

wysokość obrotów. MF przewidziało ponadto 

w rozporządzeniu, że do limitu 20 tys. złotych 
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Którzy przedsiębiorcy muszą korzystać  

z kas fiskalnych w 2015 r.? 

 

W 2015 r. zmieniają się przepisy dotyczące obowiązku stosowania kas fiskalnych, bez 

względu na wysokość obrotów. Wśród nowych przedsiębiorców objętych tym obo-

wiązkiem znajdą się m. in. wszyscy lekarze, dentyści, fryzjerzy, kosmetyczki, mecha-

nicy samochodowi i wulkanizatorzy. 

http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/u/uslugi
http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/t/towar


 

 

nie będzie liczona sprzedaż towarów, które 

zgodnie z ustawą o PIT przedsiębiorca zaliczył 

do środków trwałych, sprzedaż wartości nie-

materialnych i prawnych podlegających amor-

tyzacji, a także sprzedaż nieruchomości. 

Transakcje takie będą jednak musiały być 

udokumentowane fakturą. 

Ministerstwo Finansów musiało wydać nowe 

rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiąz-

ku prowadzenia kas fiskalnych, bowiem z koń-

cem tego roku ważność traci poprzednie, obo-

wiązujące dwa lata. Gdyby nie wydano nowe-

go rozporządzenia, od 1 stycznia 2015 r. obo-

wiązek stosowania kas rejestrujących objąłby 

wszystkich podatników korzystających dotych-

czas ze zwolnień. Obecnie zwolniona z ewi-

dencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej jest 

m.in. sprzedaż energii elektrycznej, usługi te-

lekomunikacyjne, ubezpieczeniowe i finanso-

we, usługi wiązane z obsługą rynku nierucho-

mości, sprzedaż wysyłkowa (gdy płatność na-

stępuje na rachunek bankowy). Ze zwolnienia 

związanego z obrotami w wysokości 20 tys. zł 

nie mogą natomiast korzystać taksówkarze czy 

przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu 

pasażerskiego. 

MAG 

Którzy przedsiębiorcy muszą korzystać  z kas fiskalnych w 2015 r.? 
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Przed rozpoczęciem ewidencji usług na urzą-

dzeniu fiskalnym należy zawiadomić o tym na-

czelnika urzędu skarbowego Oprócz tego doko-

nuje się fiskalizacji urządzenia. Robi to upraw-

niony serwisant, który uaktywnia tryb fiskalny 

pracy kasy z jednoczesnym wpisaniem NIP 

przedsiębiorcy do jego pamięci. W ciągu sied-

miu dni od fiskalizacji dane dotyczące kasy mu-

szą zostać zgłoszone naczelnikowi urzędu skar-

bowego. Podatnik uzyskuje dzięki temu numer 

ewidencyjny urządzenia. 

W przypadku, gdy podatnik rozpocznie ewiden-

cję obrotu w obowiązującym go terminie, bę-

dzie mógł skorzystać z ulgi na zakup kas reje-

strujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia 

rejestrowania. W ten sposób można odzyskać 

90 proc. ceny zakupu (bez VAT) każdego takie-

go urządzenia, nie więcej jednak niż 700 zł na 

jedną kasę. Do uzyskania ulgi konieczny jest 

dowód zapłaty całej należności. Trzeba również 

zgłosić pisemnie naczelnikowi urzędu skarbo-

wego liczbę kas rejestrujących i miejsce ich 

używania, przed rozpoczęciem ewidencjonowa-

nia . 

Podatnicy świadczący usługi opodatkowane, 

mogą rozliczyć ulgę w deklaracji VAT za okres 

rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjo-

nowanie Niemożliwe jest jednak dokonanie 

większego odliczenia, niż różnica między kwotą 

podatku należnego a naliczonego. W przypad-

ku, gdy VAT naliczony jest większy albo równy 

kwocie VAT należnego w danym okresie rozli-

czeniowym, podatnik ma możliwość otrzymania 

zwrotu wydatków na zakup kas, nie może on 

jednak przekroczyć wówczas równowartości: 

•25% kwoty odpowiadającej 90%  ceny zakupu 

(bez VAT) każdej z kas, maksymalnie 175 zł – 

jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy mie-

sięczne, lub 

•50%. kwoty odpowiadającej 90% ceny zakupu 

(bez VAT), maksymalnie 350 zł – jeżeli podat-

nik składa deklaracje za okresy kwartalne.  

Obowiązki związane z ewidencją sprzedaży na 
kasie fiskalnej 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/p/pomoc
http://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/tematy/e/energia-elektryczna
http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/r/rachunek
http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/tematy/p/przedsiebiorstwo


 

 

Planuje się, że nowe prawo wejdzie w życie 

w 2016 roku. Zastąpi ono ustawę o swobodzie 

działalności gospodarczej, która po noweliza-

cjach „stała się nieprzejrzysta”. 

Prawo działalności gospodarczej będzie regu-

lować podstawowe kwestie związane z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej, zmieniając 

przy tym samą definicję tego pojęcia. 

Ministerstwo gospodarki proponuje, 

by poprzez działalność gospodar-

czą rozumieć nie tylko te przed-

sięwzięcia, których celem jest 

zysk. Po zmianach definicja 

obejmie też działalność mają-

cą inny cel gospodarczy, wy-

konywaną na własne ryzyko 

i w sposób trwale zorgani-

zowany  

Ministerstwo Gospodarki 

podkreśla, że nowe 

przepisy „wzmocnią prawa i gwarancje dla 

przedsiębiorców” oraz wprowadzą „zasadę do-

mniemania uczciwości przedsiębiorcy”. 

Najważniejsze proponowane zmiany: 

– wzmocnienie prawa i gwarancji dla przedsię-

biorców także poprzez wyraźne zapisanie wy-

tycznych interpretacyjnych organów stosują-

cych prawo gospodarcze i wprowadzenie no-

wych rozwiązań takich jak: zasada proporcjo-

nalności, zasada poszanowania słusznych inte-

resów gospodarczych, „prawo do błędu”, rozu-

miane jako łagodne traktowanie niezawinione-

go przez przedsiębiorcę uchybienia, 

– zmiana relacji przedsiębiorca-

administracja na bardziej przyjazną 

poprzez wprowadzenie zasady do-

mniemania uczciwości przedsię-

biorcy, rozszerzenie możliwości 

porozumienia i dialogu organu 

z przedsiębiorcą, 

– wprowadzenie zasad ogól-

nych nakładania kar admini-

stracyjnych przez orga-

ny administracji i wpro-

wadzenie pierwszeństwa 

pouczenia przed sankcją za naruszenia mniej-

szej wagi. 

MAG 
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Nowe prawo działalności gospodarczej. 
 

Ministerstwo Gospodarki konsultuje projekt założeń ustawy Prawo działalności go-

spodarczej, która ma stać się swoistą nową „konstytucją dla firm”. Proponowane re-

gulacje przyznają przedsiębiorcom m.in. „prawo do błędu”. Urzędnicy, bazując na 

tych rozwiązaniach, mają łagodnie traktować tych przedsiębiorców, którzy popełnili 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej reguluje podejmowanie, wy-

konywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz zadania organów 

państwowych w tym zakresie. Ustawę nowelizowano wielokrotnie. Ostatniow 2014 roku. Jej 

„poprzedniczką była ustawa Prawo Działalności Gospodarczej z 1999 r. 

Zdaniem  wicepremiera Janusza  
P i e c h o c i ń s k i e g o  n o w e  p r a w o  
„ułatwi życie” przedsiębiorcom. 
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Brak obowiązku potwierdzenia rejestracji 

podatku VAT. 

 

Od początku 2015 roku zniesiony zostaje obowiązek potwierdzenia rejestracji podatku VAT. Ozna-

cza to, że osoby pragnące założyć własną działalność gospodarczą czy rolnicy rejestrujący się na 

potrzeby VAT nie będzie musieli ponosić obowiązkowej opłaty wynoszącej 170 zł związanej z re-

jestracją na potrzeby VAT za pomocą formularza VAT-R. 

Wypełniony formularz VAT-R składa się w placówce urzędu skarbowego właściwego dla miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej Można go też dołączyć do formularza CEIDG-1, w momen-

cie składania wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. Następnie urząd skarbowy wysta-

wia potwierdzenie rejestracji jako podatnika czynnego lub zwolnionego z VAT. Do tej pory za po-

twierdzenie należało uiścić opłatę w wysokości 170 zł w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku 

w urzędzie. Należy jedna pamiętać, że jeśli przedsiębiorca będzie chciał uzyskać, na swój własny 

wniosek, potwierdzenie rejestracji do VAT, to urząd skarbowy pobierze od niego opłatę 170 zł. 

Opłata targowa tylko dla sprzedawców 
towarów.  
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gminy nie mają prawa pobierać opłaty targowej od przed-

siębiorców świadczących usługi. Obowiązek jej uiszczania dotyczy bowiem tylko sprzedawców to-

warów  

Odliczanie VAT od zakupów dokonanych przed 
rejestracją. 
 
Odliczenie podatku VAT jest podstawowym prawem podatnika przy rozliczaniu podatku od towa-

rów i usług. Przedsiębiorcy czy rolnicy w momencie podejmowania własnej działalności często-

kroć dokonują licznych zakupów. W większości przypadków odbywają się one szybciej, niż zosta-

nie złożona w urzędzie skarbowym deklaracja VAT-R, nadająca status czynnego płatnika VAT. 

Jeszcze do niedawna organy podatkowe upierały się, że w takich sytuacjach 

przedsiębiorcy/rolnicy nie mogą odliczyć podatku VAT, jeśli został on naliczony przed formalnym 

dokonaniem rejestracji VAT. Aktualnie stosuje się interpretację, że w momencie dokonywania od-

liczenia VAT przedsiębiorca musi już być czynnym podatnikiem.  

Ustawa o podatku od towarów i usług dopuszcza sytuację odliczenia VAT na podstawie faktur 

zakupowych przed złożeniem deklaracji VAT-R w urzędzie, jeśli tylko dokonane zakupy były nie-

zbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. 



 

 

Przy sprzedaży wszelkiego rodzaju dóbr czy 

usług zasadnicza walka o klienta tak naprawdę 

rozgrywa się sklepie czy przy straganie. Zaku-

py Badania wskazują że  

 52 % transakcji dotyczy zakupów nieza-

planowanych, t.j. takich, które nie były 

w planach klienta, przed wejściem do 

sklepu/ na targowisko. 

 11% transakcji dotyczy zakupów zapla-

nowanych ogólnie, t.j. takich, gdy klient 

posiadał zamiar kupna danej kategorii 

produktu, nie myśląc o konkretnym ga-

tunku i rodzaju 

 34% to zakupy specjalnie zaplanowane. 

Dzięki zastosowaniu odpowiednich reguł mer-

chandising"u i wykorzystaniu technik wywiera-

nia wpływu można więc oddziaływać na wybór 

o dwóch trzecich zakupów naszych Klientów 

poprzez takie elementy jak: czas, atmosferę 

w sklepie, wystawy, rozmieszczenie asorty-

mentu i ceny. 

 

Czas 

Aby móc wywierać wpływ na klienta trzeba 

sprawić aby możliwie jak najdłuższy czas spę-

dził w sklepie /przy stoisku. W tym celu trzeba 

odpowiednio kierować ruchem klientów od 

wejścia aż do wyjścia. Warto przy tym zapew-

nić jak największą powierzchnię handlową. 

Odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych 

grup towarowych w sklepie / na stoisku w taki 

sposób, aby klient szukając produktów co-

dziennego zakupu obejrzał jak największą ilość 

towaru w sklepie sprawia iż wzrasta szansa na 

zainteresowanie klienta pozostałą gamą pro-

duktów oferowanych w sklepie.  

Warto wiedzieć, że czas rzeczywisty i czas po-

strzegany to całkowicie odmienne elementy. 

Oba bardzo różnią się od siebie. Mamy tutaj 

do czynienia z ciekawym zjawiskiem np. ocze-

kując w kolejce, do pewnego momentu czas 

postrzegany (odczuwany subiektywnie) jest 

nawet krótszy od rzeczywistego. Ale w pew-

nym momencie klientowi zaczyna wydawać 

się, że czeka dłużej niż jest to w rzeczywisto-

ści. Trzeba starać się, aby uniknąć takiej sytu-

acji. 

Dobrze, aby sklep nie był ani zatłoczony ani 

zbyt pusty. Pewien poziom zatłoczenia jest 

pożądany. Zbyt wyludnione sklepy mogą bu-

dzić różne wyobrażenia, natomiast całkowicie 

pusta sala sprzedaży najczęściej rodzi nega-

tywne skojarzenia. 

Badania wskazują, że w przypadku, kiedy wy-

brane osoby dokonujące zakupów wprowadza-

ne są w dobry nastrój poprzez przekazanie im 

drobnego upominku, to oceny znajdujących 

 
 

Merchandising sposobem zwiększenia 

sprzedaży. 

Merchandising jest sztuką podnoszenia efektywności sprzedaży poprzez wykorzysta-

nie topografii sklepu oraz elementarnych zasad psychologii społecznej i sztuki pre-

zentacji produktów. Bazuje na stosowaniu różnorodnych chwytów marketingowych 

pobudzających skojarzenia klientów.  
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się w sklepie towarów są wyższe w opinii osób 

obdarowanych upominkiem niż tych, którzy 

takiego upominku nie otrzymali. 

Skłonność do dokonywania zakupów była 

znacznie wyższa u osób z pierwszej grupy. Na 

zwiększenie skłonności do dokonywania zaku-

pów wpływa znana w psychologii społecznej, 

tzw. "reguła wza-

jemności". Jej 

działanie jest tak 

silne, że jest ona 

w stanie zniwelo-

wać wcześniejszą 

niechęć do osoby 

bądź instytucji, 

która ją wykorzy-

stuje. Osoba ob-

darowana ma tak 

silne poczucie 

zobowiązania, że 

nie bierze już pod 

uwagę ewentual-

nej nieprzyjem-

ności jaką ją 

wcześniej spotka-

ła. 

 

Bodźce 

Bardzo ważną rolę odgrywają bodźce dostar-

czane klientom w miejscu prowadzenia sprze-

daży 

Atmosferę tworzyć można także poprzez odpo-

wiedni dobór barw i oświetlenia. Klienci w zde-

cydowanej większości kupują „oczami”. Świa-

tło pomaga w wyróżnieniu się naszego towaru 

i odróżnieniu się od konkurencji. Ważna jest tu 

znajomość właściwości kolorów. Na przykład 

kolor czerwony i kolory ciepłe powodują, że 

bardziej się do nich zbliżamy niż do kolorów 

zimnych. Kolor czerwony ma też zdolność 

większego aktywizowania. Ciepłe kolory mogą 

zatem przyśpieszać decyzje impulsowego ku-

powania. Warto wiedzieć, że barwy kolory-

styczne są inaczej postrzegane przez kobiety 

a inaczej przez mężczyzn. 

Duże znaczenie 

przypisuje się 

także bodźcom 

d o t y k o w y m . 

Gładkość i mięk-

kość materiałów 

i sprzętu w oto-

c z e n i u  w e -

wnętrznym jed-

nostki, odpo-

wiednia tempe-

ratura otoczenia 

i wentylacja, 

a przede wszyst-

kim czystość to-

warów oraz re-

gałów z których 

klient bierze pro-

dukty mają niebagatelny wpływ na decyzję 

o zakupie. Pozytywne oddziaływanie zapewnia 

również dostarczenie odpowiednich bodźców 

zapachowych świadczących o „świeżości” oto-

czenia. 

Ekspozycja 

Zasadniczą rolę w merchandisingu odgrywa 

odpowiednia ekspozycja towaru na półce słu-

żąca zaakcentowaniu towarów drogich, o naj-

wyższej jakości, towarów najwyżej marżowa-

nych, z których czerpie się największy zysk, 

a także wszelkiego rodzaju nowości. 

Specjaliści z zakresu merchandisingu opraco-
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Merchandising sposobem zwiększenia sprzedaży. 

Odpowiednia ekspozycja towarów ma na celu do-
starczenie konsumentom bodźców skłaniających do 
zakupów oraz zaakcentowaniu towarów najbardziej 
dochodowych i nowości. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fmerchandisingmatters.com%2F2012%2F04%2F25%2Ftarget-begins-remodels-of-90-stores-to-expand-fresh-food-offering%2F&ei=irmhVJWjF8PkUsOTgbAL&bv


 

 

wali kilka „stref”, które zwiększają lub zmniej-

szają szanse na sprzedaż danego produktu. 

 

Strefa schylania: do 80 cm 

Bez wątpienia jest to najgorsza strefa. Na dol-

nych półkach najlepiej ustawiać większe pro-

dukty, które klient łatwiej zauważy albo pro-

dukty bardzo tanie i popularne, które i tak bę-

dą przez klientów poszukiwane. Klient, dla któ-

rego cena jest kluczowym kryterium decydują-

cym o zakupie i tak znajdzie 

produkt, nawet jeśli będzie 

musiał się po niego schylić. 

Klienci o takim profilu sta-

rannie śledzą każdą pozycję 

cenową, aż dotrą do tej naj-

niższej. 

 Nie wolno ustawiać tutaj 

żadnych produktów Pre-

mium (droższych, ale gwa-

rantujących pełną satysfak-

cję z zakupu), na których 

zależy producentowi i sprze-

dawcy. 

 

Strefa sięgania ręką: 80 

– 120 cm 

To dobra, choć nie najlep-

sza strefa. Produkty prze-

niesione tu z najniższej pół-

ki sprzedają się statystycznie o połowę lepiej. 

Idealne miejsce na produkty o średniej cenie 

lub takie, które mają dobrą, choć nie rewela-

cyjną sprzedaż. 

 

 

Poziom wzroku : 120 – 160 cm 

Produkty umieszczone na tym poziomie są 

najlepiej widoczne i najlepiej się sprzedają. 

Można powiedzieć, że z tej wysokości produkty 

"same wpadają nam w ręce", a już na pewno 

zwrócą naszą uwagę. Warto umieścić tam ten 

asortyment, który przynosi największe korzy-

ści. Jest to także miejsce, w którym powinny 

znaleźć się produkty nowe, promowane i te 

z wysoką marżą. Jeśli nawet klient po nie nie 

sięgnie to na pewno zapamięta choćby nowe 

opakowanie, którego wcze-

śniej nie widział. 

 

Strefa wysokiego sięga-

nia: powyżej 160 cm 

To tak zwany maga-

zyn. Można na tej pół-

ce powtórzyć ekspozy-

cję z poziomu wzroku 

(wszakże warto mieć wię-

cej tego towaru, który naj-

szybciej rotuje). 

Warto również wiedzieć, 

że, jak wskazują badania 

z zakresu psychologii za-

chowań konsumenckich 

półkę konsumenci przeglą-

dają jak książkę – od lewej 

do prawej, od góry do do-

łu. 

Sezonowość oferty 

 

Merchandising można rozpatrywać także na 

kilku innych płaszczyznach. Jedną z nich jest 

sezonowość oferty. Istotnym jest, aby w sytu-

acji sezonowości produktu, który sprzedajemy 

Merchandising sposobem zwiększenia sprzedaży. 
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Najbardziej  
dochodowe 

Promowane 

magazyn 

Tanie i 

popularne Duże 

Produkty 
o średniej 

Produkty 
średnio  
popularne 

Propozycja właściwego rozmiesz-
czenia towarów na półkach wyni-
kająca z budowy ludzkiego ciała. 



 

 

(akcesoria rowerowe czy nasiona), przewidzieć 

popyt na określone produkty i odpowiednio 

wyeksponować towar. Nie możemy dopuścić 

do sytuacji w której zabraknie nam danego 

rodzaju produktu w sezonie. Taka sytuacja 

powoduje, że klient niezadowolony z braku 

poszukiwanego towaru na półce zrezygnowa-

ny i niezadowolony nie kupi zaplanowanych 

wcześniej towarów i po prostu wyjdzie ze skle-

pu.  

 

Dzieci jako szczególni klienci 

Szczególnym klientem każdego sklepu jest 

dziecko. To często ono zachęca rodziców do 

kupna jakiegoś produktu. Warto więc pamię-

tać, aby towary, którym może być zaintereso-

wane ustawić w jego zasięgu. W przypadku 

małych dzieci (do 12 lat) produkty do nich 

skierowane powinny być umieszczone na wy-

sokości około 130 cm. W celu jeszcze lepszej 

prezentacji można umieścić kolorową, stojącą 

reklamę i zorganizować degustację. Dzieci lu-

bią próbować, a gdy jeszcze za zakup zapro-

ponujemy im jakiś gadżet na pewno przekona-

ją rodziców.  

Przedstawione tutaj informacje to tylko nie-

wielki wycinek z vademecum dla merchandise-

ra. Istnieje bowiem wiele innych czynników 

i chwytów determinujących ustawienie pro-

duktów na półkach jak chociażby cena, gra-

matura, rotacja, stadium życia produktu itd... 

Warto je poznać, bo dzięki nim osoby prowa-

dzące sklep nauczą się jak zagospodarować 

salę sprzedaży sklepu, aby osiągnąć możliwie 

największy zysk ze sprzedaży. 

Mateusz Grojec 

CDR O/Kraków 

Merchandising sposobem zwiększenia sprzedaży. 

Przedsiębiorczość wiejska nr 4/2014 (12) 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  12 

Złote zasady merchandisingu 
 

 
1. Produkty jednej marki umieszczone są obok siebie. 

2. Produkty tej samej kategorii umieszczone są obok siebie. 

3. Najlepsze miejsca zarezerwowane są dla najdroższych produktów. 

4. Im więcej miejsca przeznaczysz na dany produkt, tym większa będzie jego sprzedaż. 

5. Klient porusza się w sklepie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

6. Klient sięga chętniej po towar z prawej strony. 

7. Klient odbiera bodźce w sklepie za pomocą wszystkich zmysłów: wzroku, smaku, słuchu, 

dotyku i zapachu. 

8. Klient nie toleruje wolnych miejsc na półkach - cała powierzchnia półek powinna być wyko-

rzystana. 

9. Atrakcyjne towary wzmacniają słabe strefy. 

10. Sprzedaż produktu wzmacniają materiały reklamowe. 



 

 

Zasada nr 1 - tzw. „obfitość świeżości” 

Podstawową cechą, którą należy wykorzystać 

w przypadku owoców i warzyw to tzw. 

„obfitość świeżości”. Dlatego też jednym z naj-

lepszych miejsc na eksponowanie owoców 

i warzyw jest strefa bezpośrednio za wejściem 

w obszar sprzedaży . 

Co ciekawe, w większych sklepach czynni-

kiem , który ma wpływ na umiejscowienie tej 

kategorii na początku drogi 

Klienta przez sklep jest możli-

wość rozbudzenia apetytu po-

przez warzywa i owoce, rów-

nież na inne grupy towarowe.  

 

Zasada Nr 2 - Prezentacja 

warzyw i owoców  

Warzywa i owoce powinny być eksponowane 

w pojemnikach lub średnio głębokich skrzyn-

kach umieszczonych na stabilnym stojaku lub 

regale. Ekspozytory powinny być pochylone 

pod kątem zapewniającym klientowi obserwa-

cje całej powierzchno towaru umieszczonego 

w pojemniku. Najlepszym kolorem pojemnika 

lub skrzynki jest kolor zielony .Daje on wraże-

nie świeżości i bliskości z naturą, a w przypad-

ku takich warzyw jak marchewka ,pietruszka 

uzupełnia nienaturalny brak liści czy naci.  

Wykorzystajmy każdą przestrzeń naszego sta-

nowiska na ekspozycję towaru. Stosujmy 

układ kaskadowy a towary na powierzchniach 

płaskich układajmy w piramidy (jeżeli jest taka 

możliwość np. owoce) lub układajmy w zwarte 

kompozycje. Należy uzupełniać na bieżąco 

braki w eksponowanym towarze 

Wskazane jest oddzielenie miejsce wydawania 

towaru od inkasowania należności. 

 

Zasada Nr 3- Przemienność kolorystycz-

na  

Duże kontrasty kolorystyczne warzyw i owo-

ców eksponowanych obok sie-

bie wpływają pozytywnie na 

odbiór wizualny stoiska, przy-

ciągając wzrok potencjalnych 

klientów. 

 

Zasada Nr 4- Czystość 

ekspozycji 

Szczególnie dotyczy to warzyw ziemnych: kar-

tofli, marchwi, selera czy pietruszki, z których 

cały czas obsypuje się ziemia. Bardzo nega-

tywnie oddziałują na kupującego piasek 

i grudki ziemi na warzywach, zakurzone i za-

piaszczone pojemniki oraz resztki łupinek, liści 

czy ogonków na półkach. 

 

Zasada Nr 5 - Grupowanie poszczegól-

nych warzyw i owoców.  

Praktycy, dzięki swojemu wieloletniemu do-

świadczeniu ustalili jakie warzywa i owoce po-

winny znajdować się obok siebie, aby zmaksy-

malizować wielkość sprzedaży. Zasady te zo-

stały wskazane w tabeli nr 1 (kolejna strona) 

 

Zasady układania warzyw i owoców. 

Praktycy wypracowali szereg zasad dotyczących prawidłowej ekspozycji warzyw 

i owoców na stoisku handlowym, które wydatnie mogą wpłynąć na wielkość sprzeda-

ży. Mogą one znaleźć zastosowanie zarówno w sklepie , jak i na targowisku. 
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Zasady układania warzyw i owoców.   
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L.p. 
Asortymenty tworzące 

grupę 
Uzasadnienie doboru 

WARZYWA 

1. 

Ziemniaki, buraki, mar-

chew, pietruszka, seler 
  

Warzywa masywne, „z ziemi”, wymagające podobnej dbałości 

o czystość ze względu na swoje pochodzenie, prezentowane 

w podobnych typach ekspozytorów, umieszczane na początku 

ekspozycji tej podkategorii 

  

2. 
Pomidory, ogórki, papryka 

  

Warzywa „sałatkowo-kanapkowe”, służące zaspokajaniu podob-

nych potrzeb, wymagające zwiększonej uwagi w transporcie, 

  

3. 
Sałata, kapusta, kalafior 

  
Podobna wielkość i wygląd (główki) 

4. 
Cebula, czosnek, 

  
Warzywa „przyprawowe” o podobnym przeznaczeniu 

5. 
Groch, fasola 

  

Rośliny strączkowe o podobnym wyglądzie, wielkości i przezna-

czeniu kulinarnym 

  

6. 

Natka pietruszki, szczypio-

rek, koperek 
  

Dodatki aromatyczno-smakowe o podobnej, wiotkiej i delikatnej 

strukturze 

OWOCE 

7. 
Jabłka, gruszki, 

  

Najbardziej pospolite i popularne owoce rodzimego pochodzenia 

o zbliżonej wielkości, służące zaspokajaniu podobnych potrzeb 

  

8. 

Cytryny, pomarańcze, man-

darynki, grejpfruty 
  

Owoce cytrusowe, orientalne, o zbliżonym wyglądzie, smaku 

i pochodzeniu 

9. 

Arbuzy, melony, orzechy 

kokosowe, ananasy, avoca-

do 

  

Owoce w twardych łupinach, o większych rozmiarach i wadze, 

rzadziej spożywane 

10. 
Wiśnie, czereśnie, śliwki 

  
Podobne pochodzenie, zbliżone rozmiary, owoce „na przetwory” 

11. 
Morele, brzoskwinie, nek-

tarynki 
Owoce o podobnej wielkości, walorach smakowych 



 

 

Zasada Nr 6 - Jak powinny wyglądać 

prezentowane warzywa i owoce? 

Zróżnicowanie kształtów, kolorystyki owoców 

i warzyw warunkuje odmienny sposób ich pre-

zentowania poprzez podkreślanie różnych cech 

ich wyglądu np.: 

- pomidory ogórki i papryka powinny się błysz-

czeć, gdyż z natury mają gładką powierzchnię 

- arbuz i melon powinny przynajmniej w części 

ekspozycji być prezentowane w połówkach lub 

ćwiartkach, aby zaprezentować ich soczysty 

miąższ (powierzchnie miąższu, będące po 

przecięciu na zewnątrz należy zabezpieczyć 

przed wysychaniem cienką, przezroczystą folią 

- sałata i kapusta powinny być regularnie zra-

szane, nie tylko ze względu na więdnięcie liści, 

ale również w celu nadania świeżego, atrak-

cyjnego wyglądu 

- ogórki w pojemnikach powinny być układane 

poziomo (najlepiej w dwóch rzędach obok sie-

bie). W ogromnym stopniu porządkuje to eks-

pozycję, dając wrażenie ładu i ułatwiając 

Klientowi dostęp do towaru. 

 

 

Zasada Nr 7  - Czytelność cenówek 

Cena powinna być zawsze bardzo widoczna 

dla klienta poprzez kolor (najlepiej żółty). Ce-

nówkami informujemy klienta o promocjach, 

nowościach, cenach dnia.  

Zasada Nr 8– Sposób wydawania towa-

rów 

Należy stosować dobre i widoczne wagi, żeby 

klient miał przekonanie o naszej rzetelności 

Nie bójmy się degustacji i możliwości spróbo-

wania produktu przez klientów. Oznacz to, że 

nie mamy nic do ukrycia i jesteśmy pewni 

swojej oferty. 

Towar podawać powinno się w rękawiczkach. 

Nie opłaca się oszczędzać na ważnych dla 

klienta rzeczach np. torby do pakowania. To 

niewielki wydatek, a dla klienta duże ułatwie-

nie. Starajmy się pakować towar w najczęściej 

kupowane jednostki i opakowania. Klient, któ-

ry potrzebuje 70 dkg towaru, chętniej weźmie 

1 kg w czystym i poręcznym opakowaniu.  

 

Anna Chorążak,  

Specjalista d.s. merchandisingu warzyw 

i owoców  

Zasady układania warzyw i owoców.   
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Targowisko w województwie kujawsko-pomorskim 



 

 

Zacznę jednak od przedstawienia samego po-

mysłu. FIO Małopolska Lokalnie jest progra-

mem wsparcia skierowanym do różnych pod-

miotów na terenie małopolski. Podobne pro-

jekty realizowane były również w innych woje-

wództwach, np. na śląsku (slaskielokalnie.pl). 

W Małopolsce program 

powstał z inicjatywy 

czterech organizacji 

pozarządowych: Funda-

cji Biuro Inicjatyw Spo-

łecznych, Stowarzyszenia Forum Oświatowe 

Klucze, Fundacji Sztuki, Przygody 

i Przyjemności ARTS oraz Babiogórskiego Sto-

warzyszenia Zielona Linia i jest realizowany 

w nowej formule rządowego Programu Fun-

dusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-20. 

Finanse na realizację działań podjętych w ra-

mach tego programu w całości pochodzą 

z krajowych środków publicznych. W obecnym 

konkursie, w województwie małopolskim prze-

widziano pulę 600.000 zł na mikrodotacje 

w wysokości od 2.000 zł do 5.000 zł, co ozna-

cza, że sfinansowanych zostanie minimalnie 

120 projektów. W latach 2015 i 2016 pula zo-

stanie zwiększona do 800.000 zł. 

W tegorocznym konkursie złożono ponad 400 

wniosków w całym województwie. Dla porów-

nania, w województwie śląskim złożono 633 

projektów, co biorąc pod uwagę liczbę miesz-

kańców obu województw wskazuje, że projekt 

zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku 

cieszył się takim 

samym, relatyw-

nie niskim zain-

teresowaniem. 

Współczynnik 

obrazujący liczbę złożonych wniosków na 1000 

mieszkańców w Małopolsce wyniósł w tym ro-

ku 8,04 natomiast na Śląsku 7,29. Niniejszy 

wynik można interpretować dwojako. Po 

pierwsze, można uznać, że finansowanie rzędu 

2.000 – 5.000 zł jest niewielkie, dlatego różne 

podmioty wolały skupić swoją siłę organizacyj-

ną na innych programach, gdzie potencjalne 

działania mogłyby osiągnąć większą skalę. 

Z drugiej jednak strony, nawet tak mała dota-

cja może być doskonale wykorzystana i może 

spowodować rozwój społeczności lokalnej, 

podtrzymanie tradycji, rozwój przedsiębiorczo-

ści czy podniesienie jakości życia mieszkań-

ców.  

Rozwój lokalny a wykorzystanie środków Fun-

duszu Inicjatyw Obywatelskich. 

 

W dniu 18 sierpnia 2014 zakończył się nabór wniosków w ramach I edycji konkursu 

FIO Małopolska Lokalnie na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, 

grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. I nie 

byłoby w tym nic szczególnego, ponieważ obecnie niemal w każdym miesiącu realizo-

wane są jakieś projekty czy konkursy dla różnych podmiotów. Jest jednak pewna spe-

cyfika w FIO Małopolska Lokalnie dzięki której cały konkurs ma zupełnie inne cele, 

zadania i – mam nadzieję – działania, niż inne, podobne konkursy. 
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Co jednak czyni ten projekt innym od pozosta-

łych. Jest to jeden z bardzo nielicznych projek-

tów skierowanych nie tylko do posiadających 

osobowość prawną podmiotów, ale także do 

grup nieformalnych, co w myśl regulaminu 

oznacza, że minimum trzy dorosłe osoby, któ-

re chcą realizować wspólny projekt zamieszka-

łe w województwie małopolskim mogą starać 

się o finansowanie swojego pomysłu. Benefi-

cjentami mogą zatem być np. sąsiedzi z jednej 

dzielnicy, znajomi świetnie się dogadujący 

i mający wiele wspólnych hobby, ale także lu-

dzie zaangażowani społecznie, którzy nie są 

zrzeszeni w żadne stowarzyszenia czy funda-

cje, a mający ciekawe pomysły.  

Tego typu inicjatywy mogą być również wyko-

rzystywane przez przedsiębiorców, którzy na 

kanwie swoich doświadczeń, znajomości oraz 

dobrej diagnozy problemów branży w której 

działają mogą wykazać się społecznym obli-

czem swojej osobowości. Dzięki dofinansowa-

niu z mikrodotacji FIO Małopolska  przedsię-

biorcy mogą zrealizować projekt społeczny co 

jednocześnie przyczynić się może do promocji 

ich działalności. 

W tegorocznej edycji konkursu dofinansowa-

nie otrzymało 31 projektów o zupełnie różnej 

tematyce. Wśród nich znalazły się zarówno 

projekty z dziedziny zdrowia (np. grupa niefor-

malna Prozdrowotni wraz z firmą Natalii Wi-

chrowskiej Synapsa) jak i mające na celu roz-

wój instytucjonalny NGO (np. Fundacja Socjo-

metr Laboratorium Rozwiązań Społecznych) 

oraz budowy infrastruktury twardej (np. Sto-

warzyszenie Budujemy Nadzieję) i rozwoju 

kultury fizycznej (np. Speed-Ball Polska). Jak 

widać są to zupełnie różne pomysły i odmien-

ne cele do realizacji, natomiast to co je łączy 

to chęć poprawy jakości życia w społeczności 

lokalnej, kreatywność osób, które składały 

wniosek oraz – co najważniejsze – potencjal-

nie szczęśliwi beneficjenci i realizatorzy projek-

tów, którzy dzięki Funduszowi Inicjatyw Oby-

watelskich mogą bez przeszkód formalnych 

realizować swoje pomysły. Wszystkim zwycięz-

com gratuluję i dziękuję. Proszę o więcej. 

Adam Dąbrowski 

Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński 
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Rozwój lokalny a wykorzystanie środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Co to jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich? 

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to wieloletni rzadowy program dotacyjny adresowany do sekto-

ra organizacji pozarządowych. U podstaw jego powstania le.ała idea pobudzenia i wzmocnienia 

inicjatyw obywatelskich. Za pomocą wielorakich instrumentów prawnych i finansowych Rząd rea-

lizuje program wzmocnienia sektora obywatelskiego - organizacji pozarządowych. 

27 listopada 2013 r. przyjęty został Program FIO na lata 2014-2020. Jest on podstawą do corocz-

nej organizacji konkursu w tym okresie. 



 

 

Komputer osobisty (17%), wraz z kuchenką 

mikrofalową (18%), działką rekreacyjną (3%) 

oraz domkiem rekreacyjnym i zmywarką do 

naczyń (ok. 3%) zdobyły miano najrzadziej 

posiadanego dobra trwałego. Jedynie 17% 

badanych posiadało w ówczesnym czasie kom-

puter osobisty.  

W 2003 roku, 

w raporcie Diagnoza 

Społeczna, Dominik 

Batorski napisał już 

pełny rozdział o spo-

łeczeństwie informa-

cyjnym w Polsce. Naj-

ważniejszymi poruszany-

mi ówcześnie tematami 

był dostęp do komputera 

i Internetu, chęć posiadania komputera lub 

Internetu i plany jego zakupu, posiadanie 

i korzystanie z telefonu stacjonarnego i komór-

kowego, wykorzystanie komputera i Internetu 

w gospodarstwach domowych, indywidualne 

aspekty korzystanie z komputera i Internetu 

oraz konsekwencje korzystania z komputera 

i Internetu. Na sam koniec omawianego roz-

działu autor opisuje „Powstawanie społeczeń-

stwa informacyjnego w Polsce i zagrożenia 

tego procesu” (Batorski 2003: 250-251). 

W badanym roku odsetek gospodarstw domo-

wych na wsi, w których był komputer wynosił 

21,03%, natomiast podłączenie do Internetu 

posiadało 8,11% gospodarstw (Batorski 2003: 

209). Co ciekawe, odsetek gospodarstw na 

obszarach wiejskich, które za-

deklarowały chęć posiadania 

komputera i Internetu to odpo-

wiednio 44% i 34%. Z dzisiej-

szego punktu widzenia można 

powiedzieć, że tak mały odse-

tek posiadających i chcących 

posiadać komputer/Internet 

powinien być alarmujący, 

jednak analiza przyczyn 

ich nieposiadania wska-

zuje, że mieszkańców wsi zwyczajnie nie było 

stać na ich posiadanie i utrzymanie. Bardzo 

wymowna jest również tabela pokazująca od 

kiedy w danym gospodarstwie domowym jest 

dostęp do Internetu. Tabela  na kolejnej stro-

nie przedstawia wyniki dla obszarów wiejskich 

w porównaniu z miastami ponad 500 tyś. 

mieszkańców, w poszczególnych przedziałach 

czasowych. 
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Społeczeństwo informacyjne na wsi w świetle 

badań Diagnozy Społecznej. 

W tekście zaprezentowane zostaną wyniki badań z różnych raportów opisujących wy-

korzystanie technologii przez Polaków, głównie z badań Diagnozy Społecznej. W la-

tach 2000-2005 właściwie nie wykonywano ogólnopolskich badań w tym zakresie. 

Autorzy badania Diagnoza Społeczna, w 2000 roku nie wyodrębnili osobnego bloku 

tematycznego związanego z komputerem, Internetem, czy szerzej nowymi mediami, 

dlatego jedyną statystyką jaką można tutaj przytoczyć jest odsetek osób, które posia-

dają określone dobra trwałego użytku w gospodarstwach domowych.  



 

 

Społeczeństwo informacyjne na wsi w świetle badań Diagnozy Społecznej. 
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Typ  

gospodarstwa 

Średnia 

lat 

2002-

2003 

2001 2000 1999 1997-

1998 

1996 i 

wcześniej  

Wieś 1,88 46,54 25,22 18,98 5,12 4,14 0,00 

Miasto ponad 500 

tyś. 

2,34 37,23 25,52 17,32 7,05 9,88 3,00 

Kraj 2,05 45,01 24,05 17,26 6,02 5,64 1,62 

Powyższa tabela pokazuje tendencje wzrostowe 

zarówno na wsi jak i w całej Polsce. Wieś sie-

ciowała się wolniej od średniej krajowej i miast 

pow. 500 tyś. mieszkańców, zwłaszcza na po-

czątku, jednak w latach 2002-2003, wskaźnik 

dla wsi był wyższy niż w kraju i w największych 

miastach, co jest związane z stopniowym wysy-

caniem się dostępu do mediów w całym kraju. 

Poniżej przedstawiono tabelę pokazującą, ten-

dencję wzrostową w rozwoju dostępu do sieci 

internetowych i komputerów na wsi, w najwięk-

szych miastach Polski oraz w kraju  

(lata 2003 – 2013).  

Opracowanie własne na podstawie raportu Diagnoza Społeczna 2003, str. 214. 

G
ru

p
a
 

g
o
sp

o
d
a
rstw

 

Komputer Internet 

2
0
0
3
 

2
0
0
5
 

2
0
0
7
 

2
0
0
9
 

2
0
1
1
 

2
0
1
3
 

2
0
0
3
 

2
0
0
5
 

2
0
0
7
 

2
0
0
9
 

2
0
1
1
 

2
0
1
3
 

Miasta 

powyżej 

500 tyś. 

50,89 59 67,4 70,8 77,1 79,8 29,85 50 57,6 65,4 73,3 78,3 

Wieś 21,03 30 44,2 52,8 58,9 65,1 8,11 21 22,4 39,4 51,7 61,1 

Kraj 33,5 43,1 53,8 60,2 66 70 17,01 33,4 39,2 51,4 61,1 66,9 

Opracowanie własne na podstawie Raportu Diagnoza Społeczna 2013, str. 322, Diagnoza Społeczna 
2011, str. 299, Diagnoza Społeczna 2009, str. 281, Diagnoza Społeczna 2007, str. 270, Diagnoza Spo-
łeczna 2005, str. 235, Diagnoza Społeczna 2003, str. 209. 

Można powiedzieć, że od akcesji do UE, rozwój 

społeczeństwa informacyjnego w Polsce jest 

znaczący. Na wsi dokonał się jednak znacznie 

większy postęp w dostępie do komputera i In-

ternetu niż w miastach. W latach 2003-2013 

odsetek wiejskich gospodarstw domowych 

z komputerem wzrósł o ponad 44% (w mia-

stach pow. 500 tyś. niecałe 29%, w Polsce 

26,9%), natomiast w przypadku Internetu, 

wzrost ten jest jeszcze większy i wynosi ponad 

40% (w największych miastach ponad 28%, 

w Polsce 36,5%). Różnice w dostępie do kom-

puterów i Internetu pomiędzy miastem a wsią 

maleją. Warto jednak zauważyć, że bezpośred-

nio po akcesji do UE rozbieżności rosły i dopiero 

od 2009 roku zaczęły się zmniejszać. Obecnie 



 

 

przyjmuje się, że problem dostępu do tych 

mediów jest coraz mniejszy, a inwestycje po-

winny być kierowane nie na zakup sprzętu, 

lecz rozwój kompetencji ich wykorzystywania. 

To właśnie z tego powodu krytykuje się np. 

działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu”, które koncentruje się na dostar-

czaniu sprzętu osobom korzystającym z pomo-

cy społecznej oraz POKL, który jest skierowa-

ny jedynie do osób czynnych zawodowo 

(Batorski 2012). 

Wykluczenie cyfrowe definiowane klasycznie 

jako „rozwarstwienie społeczne na tych, którzy 

mają dostęp do komputerów i Internetu, oraz 

tych, którzy tego dostępu nie posiadają” (van 

Dijk 2010, 248) jest dużo bardziej złożoną 

kwestią, dlatego wyróżnia się jego trzy pozio-

my. Wykluczenie cyfrowe pierwszego stopnia 

(WC1S), które jest tożsame z klasycznym ro-

zumieniem podziału cyfrowego odnosi się rów-

nież jakość dostępu do komputera i Internetu, 

która może w sposób znaczący warunkować 

możliwości wykorzystania tych technologii. Co 

ciekawe, w tym aspekcie nie widać dużych 

różnic pomiędzy wynikami dla największych 

miast w Polsce, całym krajem a obszarami 

wiejskimi. Poniższa tabela pokazuje dostęp 

gospodarstw domowych do szerokopasmowe-

go Internetu w domu z podziałem na miejsce 

zamieszkania, w latach 2009-2013. 
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Miejsce zamieszkania 2009 2010 2011 2012 2013 

Duże miasta 60,7 63,7 67,8 74,3 75,1 

Mniejsze miasta 51,8 59,5 62 66 68 

Obszary wiejskie 40,6 46,9 53,4 60,5 63 

Kraj 51,1 56,8 61,1 67 68,8 

Jak widać, różnice w dostępie do Internetu sze-

rokopasmowego nie są większe, niż w dostępie 

do Internetu w ogóle. To oznacza, że budowa-

na infrastruktura Internetowa na obszarach 

wiejskich jest wysokiej jakości i zapewnia dobre 

połączenie.  

Wykluczenie cyfrowe drugiego stopnia (WC2S) 

oznacza podział na internautów posiadających 

umiejętności, dzięki którym bez problemu mogą 

korzystać z dostępnej technologii oraz na tych, 

którym brak tej kompetencji (Hargittai 2002). 

Kompetencje, które są rozpatrywane w ramach 

tego rodzaju wykluczenia są bardzo szerokie, 

od pisania i czytania, poprzez znajomość termi-

nologii i języka programowania, umiejętności 

znajdowania informacji aż po świadomość kon-

sekwencji działania online. Grupą, która w tym 

kontekście powinna być traktowana specjalnie 

są dzieci, gdyż to na ich barkach, a więc ich 

wiedzy, kompetencji, zaradności i doświadcze-

niu będzie opierał się rozwój kraju w przyszło-

ści. Warto zatem przyjrzeć się innym wynikom 

przytaczanego już raportu z lat 2009-2013 

(Rozkrut 2013). Poniższa tabela przedstawia 

odsetek gospodarstw domowych, w których 

dzieci korzystały z Internetu w ciągu ostatnich 

3 miesięcy w 2013r., według miejsca korzysta-

nia z Internetu w przekroju ze względu na miej-

sce zamieszkania. 

 

Opracowanie własne na podstawie raportu Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań staty-
stycznych z lat 2009-2013(Rozkrut 2013), str. 126-127. 



 

 

Tabela pokazuje, że największe różnice pomię-

dzy obszarami wiejskimi a dużymi miastami 

i krajem w dostępie dzieci do Internetu są 

w dwóch pierwszych kolumnach. Co ciekawe, 

dzieci z obszarów wiejskich częściej od dzieci 

z dużych miast i średniej krajowej korzystały 

w ciągu ostatnich 3 miesięcy z Internetu 

w miejscu pobierania nauki (45,6%), co może 

wskazywać, że szkoły są instytucjami, które 

chcą wprowadzać do społeczeństwa informa-

cyjnego dzieci z obszarów wiejskich. Taki stan 

rzeczy powinien budzić zatem optymizm 

w myśleniu o przyszłości obszarów wiejskich. 

To co może również wskazywać na pozytywne 

zmiany w społeczności obszarów wiejskich, to 

świadomość zagrożeń wynikających z korzy-

stania z Sieci przez najmłodszych wśród rodzi-

ców. Dane pokazujące wykonywanie określo-

nych czynności podczas, gdy dziecko korzysta-

ło z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy 

wskazują, że rodzice różnią się w tym aspekcie 

jedynie w niewielkim stopniu.  

Społeczeństwo informacyjne na wsi w świetle badań Diagnozy Społecznej. 
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Miejsce  

zamieszka-

nia 

Dom, 
własny 
pokój 

Dom-
salon 
lub inny 
wspólny 
pokój 

Miejsce 
pobie-
rania 
nauki 

Mieszka-
nia innych 
osób 

Kafejka 
interne-
towa 

Biblioteka lub 
inne ogólno-
dostępne 
miejsce 

Wiele 
miejsce 
(bezprzew
odowo) 

Duże miasta 56,1 53,9 40 23,5 0,6 3,0 7,9 

Mniejsze 

miasta 

50,9 47,3 40,5 21,9 0,7 1,9 5,1 

Obszary 

wiejskie 

47,6 44 45,6 18,9 0,2 4,4 3,7 

Kraj 51 47,7 42,5 21,1 0,5 3,2 5,3 

Opracowanie własne na podstawie raportu Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań staty-
stycznych z lat 2009-2013(Rozkrut 2013), str. 163. 

Miejsce  

zamieszkania 

Gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku 5-15 lat, w których rodzice… 

sprawdzali jakie 
strony dziecko 
odwiedzało lub 
jakich treści 
wyszukiwało 

sprawdzali od kogo 
lub jakie wiadomo-
ści ma dziecko 
w swojej poczcie 
elektronicznej lub 
komunikatorze 

oglądali treści 
umieszczone na 
profilu dziecka na 
portalu społecz-
nościowym 

sprawdzali znajo-
mych lub osoby, 
które dziecko do-
dało do swojego 
profilu lub w komu-
nikatorze 

Duże miasta 57,9 26,7 30,7 30,1 

Mniejsze 

miasta 

56,5 26,5 34 29,9 

Obszary 

wiejskie 

50,2 22,6 29,7 30,2 

Kraj 54,3 25 31,4 30,1 

Opracowanie własne na podstawie raportu Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań staty-
stycznych z lat 2009-2013(Rozkrut 2013: 166). 
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Wykluczeniem cyfrowym trzeciego stopnia 

(WC3S) opisuje się natomiast efektywność wy-

korzystania posiadanych umiejętności związa-

nych z obsługą komputera i Internetu. Jest to 

aspekt, który wprost jest bardzo trudno mierzal-

ny, a sama kategoria WC3S jest do tej pory sto-

sunkowo słabo osadzona w teorii, co przekłada 

się na brak badań w tym aspekcie. Należy jed-

nak domniemywać, że efektywność jest ściśle 

skorelowana z kompetencjami i umiejętnościami 

pracy na komputerze i w Internecie, dlatego 

póki co to właśnie poprzez ten wymiar oceniane 

są stopnie wykluczenia cyfrowego. 

Pomimo ciągłego wzrostu dostępu do kompute-

ra i Internetu, problem wykluczenia cyfrowego 

dotyczy zarówno obszarów wiejskich jak i miej-

skich. Różnica jest jednak w skali zjawiska. To 

właśnie wieś jest najbardziej narażona na wy-

kluczenie cyfrowe we wszystkich jego formach. 

„Z Internetu częściej korzystają osoby młode, 

uczące się i lepiej wykształcone. Jednocześnie 

są to osoby bardziej aktywne zarówno pod 

względem zawodowym jak i społecznym. Korzy-

stanie z komputerów i Internetu już w tej chwili 

tworzy bardzo silny, wręcz cywilizacyjny po-

dział” (Batorski 2009: 303).  

Wyniki analizy pokazują, że społeczność wiejska 

zdaje sobie sprawę z konieczności przystosowa-

nia się do życia w Sieci. Rozbieżności pomiędzy 

miastem a wsią mogą być tłumaczone na wiele 

sposobów. Po stronie miasta diagnozuje się co-

raz większy odsetek ludzi zniechęconych, roz-

czarowanych i znudzonych życiem w Internecie, 

co przekłada się na nieodczuwanie potrzeby 

korzystania z niego. Odwrotnie po stronie wsi, 

gdzie zainteresowanie nowymi technologiami 

wzrasta. 

Powyższe liczby pokazują wiele możliwości i po-

tencjalnych obszarów działań, które powinny 

być zagospodarowane zarówno przez samorzą-

dy, jak i organizacje i przedsiębiorców. Wzrost 

znaczenia społeczeństwa informacyjnego na 

wsiach powoduje zmianę stylu życia oraz wy-

tworzenie nowych potrzeb i oczekiwań miesz-

kańców obszarów wiejskich. Społeczeństwo in-

formacyjne jest właściwie efektem szerszych 

zmian związanych z procesami globalizacyjnymi. 

Warto zatem obserwować zmiany na polskiej 

wsi, gdyż jest to przestrzeń, która podlega 

szybkim zmianom transformacji globalnego 

świata.  

Adam Dąbrowski 

Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński 

Diagnoza Społeczna jest próbą uzupełnienia diagnozy opartej na wskaźnikach instytucjonalnych 

o kompleksowe dane na temat gospodarstw domowych oraz postaw, stanu ducha i zachowań 

osób tworzących te gospodarstwa; jest diagnozą warunków i jakości życia Polaków w ich wła-

snym sprawozdaniu.  

Projekt uwzględnia w jednym badaniu wszystkie ważne aspekty życia poszczególnych gospo-

darstw domowych i ich członków - zarówno ekonomiczne jak i pozaekonomiczne 

Zgodnie z pierwotnym zamysłem, badania w ramach Diagnozy Społecznej mają charakter pane-

lowy -- w odstępach kilkuletnich wracamy do tych samych gospodarstw i osób. Pierwszy pomiar 

odbył się w 2000 r., następny trzy lata później. Kolejne trzy pomiary odbyły się w odstępach 

dwuletnich.  



 

 

W Polsce obecnie stosuje się i praktykuje naj-

częściej dialog trójstronny, w skład którego 

wchodzą: przedstawiciele związków zawodo-

wych, pracodawców i władza państwowa. Jed-

nak coraz częściej dostrzega się potrzebę pro-

mowania dialogu pomiędzy organizacjami trze-

ciego sektora i władzą państwową. Etapem 

końcowym każdego dialogu obywatelskiego 

powinno być podjęcie ważnych decyzji dla roz-

wiązania konkretnego problemu. Często jest 

on powoływany przez władzę administracyjną, 

jednak ostatnio coraz częściej przez określone 

grupy społeczne. Dialog społeczny jest 

„zarówno podstawa konfrontacji różnych grup 

społecznych, jak i negocjowania rozwiązań na 

poprzez utworzenie konsensusu społecznego”  

Uczestnikami dialogu społecznego jak już 

wspomniałem są władze administracyjne oraz 

zrzeszenia różnych grup społecznych. Proble-

mami z jakimi borykają się partnerzy dialogu 

społecznego są najczęściej problemy bezpo-

średnio związane z konkretnymi działaniami 

obywateli w życiu ekonomicznym oraz społecz-

no-gospodarczym. Dialog obywatelski łączy 

kwestie związanych przede wszystkim z obsza-

rem działalności stowarzyszeń i fundacji, reali-

zacji zadań publicznych na rzecz społeczeń-

stwa lokalnego. Do najważniejszych celów dia-

logu obywatelskiego można zaliczyć: 

 Uspołecznienie mechanizmów podejmowa-

nia decyzji w celu podjęcia decyzji szczegól-

nie istotnych na rzecz danej społeczności 

lokalnej, 

 Równoważenie interesów społecznych róż-

nych grup,  

 Przygotowanie sprawniejszych rozwiązań 

w dziedzinie polityki społeczno -

gospodarczej 

 Przygotowanie partnerów społecznych do 

wprowadzenia bardziej efektywnie progra-

mów polityki publicznej 

 Uzupełnienie tradycyjnych form kontroli 

administracji publicznej 

W „Zasadach Dialogu Społecznego” czytamy: 

„zakres i formy uczestnictwa partnerów dialo-

gu obywatelskiego mogą być różne, ale w za-

sadzie chodzi o wszelkie formy regularnych 

kontaktów. Należy wskazać, iż w głównej mie-

rze sprowadza się to do wzajemnego komuni-

kowania się partnerów. Istnieją następujące 

formy wzajemnych kontaktów uczestników 

dialogu obywatelskiego: wymiana informacji, 

opiniowanie projektów aktów prawnych, 

współpraca z organami administracji publicz-

nej przy realizacji zadań publicznych, służące 

zbliżeniu stanowisk administracji rządowej 

i partnerów społecznych, konsultacja oraz zaj-

mowanie stanowiska”. Uczestnictwo społe-

 

Dialog obywatelski szansą rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

 
Dialog obywatelski to swoista forma kontaktu pomiędzy władza państwową, a orga-

nizacjami trzeciego sektora ( organizacjami pozarządowymi, stowarzyszenia, funda-

cje itp.). Polega ona przede wszystkim na wzajemnym przekazaniu sobie poszczegól-

nych informacji dotyczące spraw bezpośrednio związane z wdrażaniem polityki spo-

łecznej. Uczestnikami tegoż dialogu powinny być zarówno partnerzy dialogu społecz-
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czeństwa w podejmowaniu decyzji nie jest ła-

twe. Na pewno do problemów należy brak od-

powiedniej wiedzy uczestników na temat reali-

zowanych programów, powolność procedur 

decyzyjnych związanych z angażowanych pod-

miotów, reprezentowanie przez urzędników 

interesów określonych grup społecznych oraz 

partykularny lobbing. Rozwojowi dialogu oby-

watelskiego sprzyja dostrzeżenie sektora trze-

ciego jako sektora działającego na rzecz za-

spokojenia potrzeb w środowisku. Słusznie 

przypisuje mu się role jednego z ważniejszych 

instrumentów w kształtowaniu istniejącego 

ładu społecznego oraz promowaniu modelu 

demokracji partycypacyjnej.  

Partnerstwo Publiczno – Prywatne to forma 

współpracy, w którym administracja rządowa 

lub samorządowa oraz sektor prywatny reali-

zują wspólnie przedsięwzięcia, dzieląc się za-

równo ewentualnym zyskiem, jak i ryzykiem 

oraz odpowiedzialnością za podejmowaną 

działalność. Partnerstwo publiczno-prywatne 

(PPP), działające w oparciu o własną ustawę, 

jest jednym ze sposobów finansowania inwe-

stycji publicznych. PPP to oparta w formie 

umowy współpraca podmiotu publicznego 

i partnera prywatnego, służąca realizacji zada-

nia publicznego. Firmy - na określonych zasa-

dach - wykładają swój kapitał na inwestycję 

(np. budowę dróg) lub na usługi świadczone 

na rzecz publiczny. Celem współpracy jest 

osiągnięcie obopólnych korzyści zarówno 

w wymiarze celów społecznych, jak i komer-

cyjnych danego przedsięwzięcia, choć głów-

nym cel PPP to przede wszystkim efektywne 

wykonanie zadań publicznych. W PPP mogą 

też uczestniczyć organizacje pozarządowe. 

W Unii Europejskiej istnieją trzy formy PPP 

BOT (ang. Build-Operate-Transfer) - model 

zakłada, iż udział inwestora prywatnego jest 

stosunkowo ograniczony do budowy i eksploa-

towania inwestycji (np. drogi) przez określony 

czas, a następnie przekazania jej (wraz z pra-

wami do eksploatacji) pod władzę publiczną. 

Prywatny inwestor jest finansowany za pomo-

cą dotacji z państwowej kasy. Przez cały czas 

trwania inwestycji prawnym właścicielem jest 

państwo.  

DBFO (ang. Design-Build-Finance-Operate) - 

w tym modelu przez cały czas trwania kon-

traktu inwestycja jest własnością inwestora 

prywatnego, który jest zobowiązany do znale-

zienia finansów potrzebnych do jej zrealizowa-

nia. Koszt bieżącej eksploatacji jest pokrywany 

z państwowej subwencji. Po określonym czasie 

- tak jak w BOT - prawo własności przechodzi 

na władze publiczne. Główną zaletą modelu 

jest zdjęcie z państwa (samorządu) ciężaru 

finansowania budowy inwestycji, a wadą - we-

dług Komisji Europejskiej - są skomplikowane 

procedury (przetargu, przekazania własności 

itp.). 

BOO (ang. Build-Own-Operate) - ten model 

różni się od DBFO jednym ważnym szczegó-

łem - inwestor ściąga opłaty z użytkowników 

inwestycji (np. drogi); w ten sposób zbiera 

pieniądze na jej utrzymanie i ewentualną spła-

tę zaciągniętego długu. W tym przypadku in-

westor prywatny jest całkowitym właścicielem 

inwestycji (na czas trwania kontraktu). Konce-

sja zdejmuje z państwa wszystkie obciążenia 

finansowe. Państwo jest jednak zobowiązane 

do zapewnienia obywatelom alternatywy (bo 

nie każdy musi np. chcieć płacić za przejazd). 

Łukasz Jawny 

CDR o/Kraków 

Dialog obywatelski szansą rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 
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Sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych 

wyprodukowanych w gospodarstwie należy do 

jednych z najstarszych kanałów dystrybucji 

i form sprzedaży. W pewnym okresie została 

w Polsce praktycznie wyparta przez inne formy 

handlu. Tymczasem w krajach Europy Zachod-

niej jest ona bardzo popularnym sposobem 

zwiększenia dochodów przez rolników. Zreali-

zowany projekt miał na celu przyczynić się do 

renesansu tej formy sprzedaży na gruncie pol-

skim. 

Pierwszym etapem realizacji projektu były 

3 szkolenia blended – learning dla doradców 

rolnych.  

Szkolenia stacjonarne miały miejsce w siedzi-

bie CDR O/ Kraków w dniach 22-23.09.2014 r, 

25-26.09.2014 r. i 29-30.09.2014 r.. 

Szkolenia e-learningowe, stanowiące podsu-

mowanie i zebranie informacji ze szkolenia 

stacjonarnego odbywały bezpośrednio po da-

nym szkoleniu stacjonarnym i trwały pięć dni. 

W szkoleniach tych uczestniczyło łącznie 100 

doradców. 

Celem szkoleń dla doradców było przekazanie 

uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu 

marketingu bezpośredniego (ustalenie cen, 

obsługa klienta, handel, dystrybucja, planowa-

nie biznesowe, pakowanie, techniki sprzedaży, 

eksponowanie i podświetlanie, techniki prze-

dłużania sezonu, selekcjonowanie gatunków). 

Na warsztatach dokonano identyfikacji czynni-

ków warunkujących rozwój marketingu bezpo-

średniego oraz zaprezentowano przykłady do-

brych praktyk. Szkolenia warsztatowe były 

również dla doradców okazją do wypracowa-

nia i przećwiczenia metodologii szkoleń dla 

rolników, tj. przygotowania i przedstawienia 

Sprzedaż bezpośredniego szansą na  

zwiększenie dochodów drobnych gospodarstw 

rolnych. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w okresie od  

05.09.2014 r. do 28.11. 2014 r. realizowało, w ramach Planu działania Sekretariatu 

Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015, projekt pt. 

„Rozwój systemu marketingu bezpośredniego”. Poniżej podsumowanie zrealizowane-

go projektu. 
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modelowego szkolenia dla rolników.  

Zrealizowany projekt miał bowiem charakter 

kaskadowy. Oznacza to, że uczestnicy części 

szkoleniowej dla doradców zostawali następnie 

wykładowcami szkoleń dla rolników i przedsię-

biorców rolnych ze swojego regionu. Celem 

zapewnienia wysokiego poziomu merytorycz-

nego, szkolenia dla doradców kończyły się te-

stem, którego zaliczenie uprawniało do prze-

prowadzenia szkoleń dla rolników i przedsię-

biorców. 

W każdym w województwie odbyły się po 

3 dwudniowe szkolenia dla rolników i przedsię-

biorców rolnych. Łącznie w całym kraju, 

w okresie od 13.10.2014 do 7.11.2014 , zreali-

zowano 48 szkoleń, w których uczestniczyły 

724 osoby.  

Głównym celem szkoleń dla rolników i przed-

siębiorców było dostarczenie im podstawowe-

go zasobu wiedzy na temat uwarunkowań, za-

sad i technik stosowanych w sprzedaży bezpo-

średniej produktów rolnych. 

Uczestnicy szkoleń mieli możliwość nabyć pod-

stawowe umiejętności w zakresie: 

 stosowania narzędzi marketingowych, 

 oceny atrakcyjności i wyboru rynku docelo-

wego, 

 klasyfikacji i tworzenia oferty asortymento-

wej, 

 wyboru odpowiedniego kanału sprzedaży 

bezpośredniej, 

 zasad ekspozycji towarów i polityki ceno-

wej, 

 obsługi klienta i technik negocjacji, 

 prowadzenia rachunku ekonomicznego 

i zarządzania zasobami, w tym zasobami 

ludzkimi. 

W trakcie szkoleń dla rolników i przedsiębior-

ców przeprowadzono wśród uczestników son-

daż. 

Składał się on z ankiety na temat znaczenia 

sprzedaży bezpośredniej/marketingu bezpo-

średniego, przykładów dobrych i złych działań 

w zakresie marketingu, sprzedaży bezpośred-

niej i obsługi klienta. Ponadto, każdy z warsz-

tatów rozpoczynał się od przedstawienia przez 

uczestników własnej opinii i oceny dobrych 

i złych działań w zakresie marketingu artyku-

łów rolno-spożywczych oraz własnych do-

świadczeń związanych z bezpośrednią obsługa 

klienta. 

W wspomnianym wyżej badaniu uczestniczyły 

723 osoby. 

W oparciu o zebrane ankiety oraz obserwacje 

odnotowane podczas warsztatów, Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 

w Krakowie przygotowało raport podsumowu-
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jący na temat marketingu i sprzedaży bezpo-

średniej w opinii rolników i doradców rolnych.  

Raport ten został przedstawiony podczas kon-

ferencji podsumowującej projekt pt. ,,Rozwój 

marketingu bezpośredniego – perspektywy, 

szanse i zagrożenia rozwoju sprzedaży bezpo-

średniej w Polsce". Konferencja ta odbyła się 

w dniach 27- 28 listopada 2014 r. w siedzibie 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Krakowie. Co wynika ze wspomnia-

nego raportu?  

Przede wszystkim, wielu rolników prowadzenie 

sprzedaży bezpośredniej wciąż traktuje jako 

rozwiązanie zastępcze, wynikające z nadmiaru 

produktów wytwarzanych w gospodarstwie, 

braku zorganizowanego skupu produktów, 

braku przetwórni przyjmującej produkty ekolo-

giczne, lub też bardzo niskich cen ich skupu. 

Rolnicy zauważają, że jakkolwiek sprzedaż 

bezpośrednia powoduje możliwość uzyskania 

wyższej ceny za produkt poprzez eliminację 

pośredników, daje możliwość szybkiej sprze-

daży i pozyskania środków finansowych na 

bieżąco (bezpośrednia gotówka), to na obec-

nym etapie, wymaga zaangażowania czasu 

w nieadekwatnym do zysków wymiarze. 

Tym, co powstrzymuje od podejmowania 

przez rolników działalności w formie sprzedaży 

bezpośredniej, są również niekorzystne 

i skomplikowane przepisy prawne, a także wy-

sokie stawki za miejsce na targowisku, czy 

koszty związane m.in. z transportem. 

W opinii respondentów sprzedaż bezpośrednia 

w przyszłości, w zmienionym, bardziej dosto-

sowanym do oczekiwań rolników kształcie, 

może mieć znaczenie dla rozwoju rolnictwa  

i przedsiębiorczości wiejskiej jako, dodatkowe, 

źródło dochodów dla drobnych gospodarstw 

rolnych. Wiąże się to z oczekiwanymi zmiana-

mi, które tę formę sprzedaży uczynią atrakcyj-

niejszą. 

Przedstawiona w raporcie ocena stała się 

punktem wyjścia do dyskusji uczestników kon-

ferencji (doradców rolnych, przedstawicieli 

świata nauki, rolników, konsumentów i specja-

listów CDR – łącznie 92 osoby) na temat pro-

pozycji nowych rozwiązań (prawnych, ekono-

micznych etc.) służących dalszemu rozwojowi 

sprzedaży bezpośredniej. W tym kontekście 

omówiono obowiązujące i proponowane przez 

rząd przepisy w zakresie sprzedaży bezpośred-

niej i przetwórstwa.  

Pomimo niezbyt przyjaznych rozwiązań praw-

nych, można w Polsce zaobserwować szereg 

przykładów dobrych praktyk w rozwijaniu sys-

temu marketingu bezpośredniego, jak choćby 

„Paczka od rolnika” czy kooperatywy spożyw-

cze. Uczestnicy konferencji zapoznali się z za-

sadami funkcjonowania wspomnianych wyżej 

inicjatyw. Omówiono również rozwiązania ist-

niejące w krajach o rozwiniętym systemie 

sprzedaży bezpośredniej (Niemcy, Austria). 

Dyskutanci z uznaniem odnotowali fakt, że 

w ostatnich latach udostępniono rolnikom, 

w ramach programu „Mój rynek", nowoczesne 

miejsca handlu, gdzie mogą oni sprzedawać 

swoje produkty w godnych warunkach, z za-

chowaniem wszelkich standardów sanitarnych 

i weterynaryjnych. Teraz, ich zdaniem, nie-

zbędne jest podjęcie działań służących promo-

waniu tej formy sprzedaży, zarówno wśród 

rolników, jak i konsumentów. 

Swoją rolę może tutaj odegrać zarówno do-

radztwo rolnicze jak i przedstawiciele świata 

nauki.  Podjęte rozważania w tym zakresie po-

wiązano z zasadnością oddziaływania na pod-
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mioty/instytucje kierujące/zarządzające targo-

wiskami. Wskazano na konieczność podnosze-

nia umiejętności zarządczych osób z kadry kie-

rowniczej targowisk, jak i na potrzebę wyko-

rzystania profesjonalistów w działaniach mar-

ketingowych na rzecz 

rozwoju sprzedaży bez-

pośredniej w Polsce.  

Jak „sprzedać” idee 

sprzedaży bezpośredniej 

producentom i konsu-

mentom? Zdaniem prele-

gentów, bez wątpienia 

warto wykorzystać wie-

dzę z zakresu technik 

komunikacji, reklamy, public relations. 

W tym kontekście zauważono, że sprzedaż 

bezpośrednia jest od zawsze ściśle związana 

z turystyką wiejską, agroturystyką. Dziś wypo-

czynek na wsi, z dala od zgiełku wielkiego 

miasta, sam w sobie jest wartością, dla której 

wiele osób decyduje się na agro-wczasy. Kon-

sumpcja żywności, wyprodukowanej w wiej-

skich warunkach, o smaku i zapachu uzyska-

nym w sposób naturalny, umożliwia jednak 

nowe spojrzenie na spożywane produkty. Tym 

samym, po zakończonym urlopie, konsument, 

czy to na targowisku, czy w gospodarstwie, 

zapewne chętniej nabędzie produkty spożyw-

cze bezpośrednio od rolnika. To dodatnie 

sprzężenie zwrotne daje więc możliwość dal-

szego rozwoju sprzedaży bezpośredniej. Doty-

czy to zwłaszcza osób młodych, dzieci. Tu nie-

bagatelną rolę mają do odegrania zagrody 

edukacyjne, które, poprzez upowszechnienie 

znajomości pochodzenia żywności, zwiększają 

świadomość ekologiczną i konsumencką mło-

dych odbiorców. Tymczasem, „czym skorupka 

nasiąknie za młodu, tym na starość trąci…”. 

W czasie konferencji podkreślano rolę prawi-

dłowego odżywiania, przede wszystkim dla 

zdrowia konsumentów. Zauważono, że na po-

ziomie ogółu społeczeństwa, umożliwia to 

mniejsze wydatki na świadczenia zdrowotne. 

Sprzedaż bezpośrednia 

artykułów rolno-

spożywczych może być 

więc jednym z instru-

mentów profilaktyki 

zdrowotnej polskiego 

społeczeństwa. Często 

zapomina się o tym fak-

cie, zarówno przy pro-

mowaniu idei sprzedaży 

bezpośredniej, jak i tworząc swoisty rachunek 

zysków i strat związanych z nadaniem specjal-

nego statusu sprzedaży bezpośredniej prowa-

dzonej przez rolników na gruncie prawa dzia-

łalności gospodarczej i przepisów podatko-

wych. 

W opinii uczestników konferencji konieczne 

wydaje się więc podjęcie działań międzysekto-

rowych i stała, systematyczna praca na rzecz 

rozwoju sprzedaży bezpośredniej. Działania 

jednokrotne, doraźne przynoszą bowiem jedy-

nie krótkotrwały efekt, a włożona w nie ener-

gia ulega rozproszeniu. 

Podsumowując, zrealizowany projekt bez wąt-

pienia wniósł wartość dodaną w rozwój syste-

mu marketingu bezpośredniego w Polsce. Ko-

nieczne jest jednak podjęcie dalszych, przemy-

ślanych działań uwalniających, w większym 

zakresie, potencjał dochodotwórczy tej formy 

sprzedaży produktów rolno-spożywczych. 

Mateusz Grojec 

CDR o/Kraków 
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