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PODSUMOWANIE SZKOLEŃ

Rolniczy Handel Detaliczny – aktywizacja rynkowa dla Kół Gospodyń Wiejskich

Podniesiona przez Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes w założeniu projektu szkoleń w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 potrzeba aktywizacji
rynkowej kół gospodyń wiejskich (KGW) potwierdzona została w czasie szkoleń przez członków tych
kół w odpowiedziach ankietowych, dokonanych przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu.
Z analizy porównawczej „na wejściu i wyjściu”, graficznie odzwierciedlonej w załączonych do podsumowania diagramach, wynika, że radykalnie zmniejszyła się (do 8%) liczba osób nie umiejących
dać zdecydowanej odpowiedzi na stawiane pytania, a ponad 97% uczestników potwierdziło nabycie w czasie szkolenia wiedzy związanej z rolniczym handlem detalicznym. Dla pozostałego odsetka
uczestników, tak można sądzić z przebiegu szkoleń, przekazane informacje służyły utrwaleniu posiadanej już głębokiej wiedzy i, co podkreślić należy, dużej praktyki z tego zakresu.
W trakcie szkolenia uczestnicy:
• pogłębili i usystematyzowali wiedzę
z zakresu kół gospodyń wiejskich, ich
statusu, celów i prawnych uwarunkowań,
w tym podatkowych i rachunkowych,
• zapoznani zostali z polityką żywieniową
Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa
żywności i żywienia w kontekście
propagowania krótkich łańcuchów
żywieniowych i sprzedaży bezpośredniej
przez rodzinne gospodarstwa rolne,
• poznali możliwość zbywania żywności
konsumentom finalnym w ilościach
detalicznych w ramach rolniczego handlu
detalicznego oraz wymagania, jakie trzeba
spełnić, aby rozpocząć taki handel.
Na pytanie postawione na wstępie projektu,
czy koła gospodyń wiejskich mogą prowadzić
rolniczy handel detaliczny (RHD), odpowiedź
w czasie szkoleń dali sami członkowie kół, że
ze względu na istotę tego handlu, polegającą na
zbywaniu żywności pochodzącej w całości lub
części z własnej uprawy, hodowli lub chowu,
koła gospodyń wiejskich nie prowadzą działalności w ramach RHD, bowiem koła te, jako osoby prawne, w praktyce nie posiadają własności
uprawy, hodowli lub chowu. Taką własność posiadają zaś członkowie tych kół.
Bez zmian legislacyjnych możliwość prowadzenia RHD przez KGW pozostanie raczej iluzoryczna. W tym kontekście uczestnicy szkoleń
z uznaniem przyjęli ukazane możliwości „wykorzystania” struktury KGW i członkostwa w nim
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do prowadzenia RHD indywidualnie, z osobna,
przez danego członka koła. Ze szczególnie żywym zainteresowaniem przyjmowane były informacje dotyczące marketingu i promocji produktów rolnych.
Na podniesienie zasługują wyrażane spostrzeżenia uczestników szkoleń o niejednolitym na obszarze województwa podchodzeniu służb państwowych do prowadzących RHD, zwłaszcza
inspekcji sanitarnej, której działanie odbierane
jest często jako utrudniające i zbyt rygorystyczne.
Puentą zrealizowanego projektu szkoleń niech
będzie wyrażone zdanie: „dobrze, że się spotkaliśmy, że w ramach szkolenia mogliśmy nie tylko
zdobyć fachową wiedzę, ale także, przy kawie
i cieście, wymienić się doświadczeniami i … po
prostu być z sobą.”

W szkoleniach Rolniczy Handel Detaliczny – Aktywizacja Rynkowa dla Kół Gospodyń Wiejskich
uczestniczyły organizacje pozarządowe z całego województwa. Spotkania zostały zorganizowane
w powiatach: włocławskim, toruńskim, lipnowskim, radziejowskim, golubsko-dobrzyńskim, aleksandrowskim, rypińskim, grudziądzkim i brodnickim.
W poszczególnych 9 powiatach uczestniczyły łącznie 104 organizacje pozarządowe (Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Ochotnicze Straże Pożarne) z 26 gmin.
W spotkaniach dla Kół Gospodyń Wiejskich wzięło udział łącznie 406 osób. Szczegółowe dane
statystyczne zostały przedstawione w tabeli numer 1.

Tabela nr 1. Udział organizacji pozarządowych w szkoleniach z rolniczego handlu
detalicznego.
ORGANIZACJA, NAZWA

GMINA

POWIAT

KGW Pasieczanki
Stowarzyszenie Bezbłędne
Kobiety

Izbica Kujawska

KGW Notecianki
KGW Izbica Kujawska
KGW Osieczanki
KGW Różanki
KGW Wola Adamowa
KGW Chodecz

Boniewo
Chodecz

KGW Wichrowice

włocławski

KGW Szczytno
KGW Niezapominajka

Choceń

KGW Czerniewice
KGW Śmiłowice
KGW Fajne Babki z Józefowa
KGW Kruszyn
Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”
w Józefowie

Włocławek

KGW Warząchewka Polska
Koło Nowoczesnych Gospodyń
Dziewanna w Pińczacie
KGW Mikanowo

Lubanie
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ORGANIZACJA, NAZWA

GMINA

POWIAT

KGW Rozgarty
KGW Czarnowo
KGW Zławieś Wielka
KGW Stary Toruń
KGW Gutowo
KGW Czarnowo

Zławieś Wielka

KGW Górsk
KGW Zarośle Cienkie
KGW Łążyn

toruński

KGW Przysiek
KGW Kiełbasin
KGW Drzonówko
KGW Kończewice
KGW Grzegorz
KGW Nawra
KGW Szerokopas

Chełmża

KGW Zajęczkowo
KGW Liznowo
KGW Zelgno
KGW Chrostkowo
KGW Makówiec
KGW Nowa Wieś
Koło Emerytów

Chrostkowo

KGW Chojno

lipnowski

KGW Stalmierz
KGW Dyblin
KGW Mokowo
KGW Jarzębinki-Mokówko
KGW Chalinianki
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ORGANIZACJA, NAZWA

GMINA

POWIAT

KGW Borek
KGW Stróżewo
KGW Orle
KGW Czamanin

Topólka

KGW Torzewo

radziejowski

KGW Czerniewice
KGW Bodzanowo
KGW Byczyna Kolonia
Stowarzyszenie Promyk
Nadziei

Dobre

KGW Wielka Łąka
KGW Wielka Łąka
KGW Białkowo
KGW Wielkie Rychnowo
KGW Sokołowo

Golub-Dobrzyń

KGW Golub-Dobrzyń

golubsko-dobrzyński

KGW Pluskowęsy
KGW Sierakowo
KGW Radomin
KGW Działyń
KGW Zbójno

Zbójno

KGW Adamki
KGW Nieszawa
OSP Nieszawa
KGW Poddanki

KGW Kruszynek

KGW Turzynek
KGW Brudnowo

aleksandrowski

KGW Sędzin
KGW Koneck
KGW Kol. Bodzanowska

Zakrzewo

KGW Sinirzewianki
KGW Kruszynek
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ORGANIZACJA, NAZWA
KGW w Radzikach Dużych
KGW Kiełpiny
KGW Zamrzyca
KGW Skudzawy
KGW Rogówko
KGW Rojewo

GMINA

POWIAT

Wąpielsk
Skrwilno
Rogowo

rypiński

KGW Ostrowite-Kolonia
KGW Trąbin-Rumunki

Brzuze

KGW Ostrowite
KGW Dębieniec

Radzyń Chełmiński

Stowarzyszenie Aktywne
Mełno
Stowarzyszenie Salno
KGW Nicwałd

Gruta

Stowarzyszenie Aktywna
Wieś Słup

grudziądzki

Świerkocin
KGW Turznice

Grudziądz

KGW Mokrzanki
KGW Szembruk
OSP Szembruk
KGW Białochowo
Źródło: Opracowanie własne.
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Rogóźno

W czasie trwania szkoleń, uczestnicy wypełniali dwie anonimowe ankiety. Pierwsza ankieta była wypełniana
przez członków organizacji pozarządowych na początku spotkania. Druga ankieta stanowiła podsumowanie
szkolenia, a grono uczestniczące wypełniało ją bezpośrednio po wykładzie.
W pierwszej ankiecie pytania dotyczyły:
• prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego,
• sprzedaży własnych wyrobów,
• korzystania z dofinansowań,
• miejsca prowadzenia sprzedaży własnych produktów,
• załatwiania formalności i wypełniania wniosków o rejestrację RHD,
• zainteresowania podmiotów gospodarczych wyrobami KGW,
• promocji i reklamy wyrobów przez KGW,
• skali popularności sprzedaży na targowisku w stosunku do nowoczesnych metod.
Wśród 406 ankietowanych własne gospodarstwo rolne prowadzi 146 osób natomiast własne wyroby sprzedawało lub sprzedaje 131 osób. Na pytanie dotyczące zainteresowania ze strony najbliższego otoczenia zakupem wytworzonych produktów, 153 osoby udzieliły odpowiedzi tak.
Z możliwości korzystania z programów dofinansowań w ramach KGW, skorzystało 152 ankietowanych.
Wpływ miejsca sprzedaży na zainteresowanie produktem przez klienta ukazuje, że aspekt ten ma zasadnicze
znaczenie dla osób wytwarzających wyroby. Szczegółowe dane ukazuje diagram numer 1.

Wpływ miejsca sprzedaży na popyt wytwarzanych produktów
Czy poznał Pan/Pani zasady prowadzenia
sprzedaży własnych wyrobów przez Internet?

69
Tak
Nie
Nie wiem

57
280

Źródło: Opracowanie własne.
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Podczas trwania szkolenia, ankietowani udzielili również odpowiedzi na pytanie związane z wypełnianiem wniosków o rejestrację RHD oraz ogólnej znajomości z zakresu załatwiania dokumentów.
Dane liczbowe pokazują, że formalności te są przejrzyste, jednak wśród ankietowanych jest znaczne grono odbiorców, które nie korzystało z tej formy pomocy. Statystyki te zostały przedstawione
na diagramie numer 2.

Rejestracja rolniczego handlu detalicznego
Czy Pana/Pani zdaniem załatwianie formalności takich jak
np. wypełnienie wniosku o rejestrację RHD dla produktów
pochodzenia roślinnego jest wystarczająco czytelne i zrozumiałe?
250
200
150
100

121

50
0

Tak

195
90
Nie

Nie wiem

Źródło: Opracowanie własne.

Statystyki w kwestii zainteresowania produktami KGW np. ze strony restauracji i stołówek pokazują, że osoby wytwarzające wyroby, nie podejmują jeszcze współpracy z tymi podmiotami w szerokiej skali, co przedstawia diagram numer 3.

Współpraca KGW z podmiotami gospodarczymi
Czy podmioty gospodarcze mają chęć zakupu
produktów wytworzonych przez KGW?
105
180

Tak
Nie
Nie wiem

Źródło: Opracowanie własne.
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Szkolenie na temat rolniczego handlu detalicznego dla Kół Gospodyń Wiejskich przekazywało również wiedzę dotyczącą marketingu. Względem tego, ankietowani udzielali odpowiedzi na pytanie
związane z reklamą. Badanie ukazało, że KGW nie reklamują jeszcze w szerokiej skali swoich wyrobów, np. przez reklamę w Internecie. Aspekt ten może być stosunkowo zrozumiały, ponieważ KGW
dotychczas chętniej sprzedawały swoje produkty „po sąsiedzku”. Zainteresowanie przez członków
KGW sprzedażą przez Internet ukazuje diagram numer 4.

Reklama w Internecie sposobem na sprzedaż własnych wyrobów KGW

Czy w jakikolwiek sposób reklamują Państwo jako KGW swoje wyroby?
(reklama w Internecie itp.?)
250
200
150
100
50
0

141

231
34

Tak

Nie

Nie wiem

Źródło: Opracowanie własne.

Dane liczbowe dowodzą, że nadal najbardziej powszechną formą sprzedaży własnych wyrobów
jest targowisko rolne chociaż tendencja ta powoli ulega stopniowej zmianie.
Za nowoczesnymi metodami sprzedaży własnych produktów opowiedziało się 120 ankietowanych, 182 osoby preferują sprzedaż tradycyjną (targowisko rolne). Spośród ankietowanych, 104
osoby nie wiedzą, która z form sprzedaży cieszy się większym zainteresowaniem.
Po uzyskaniu wiedzy związanej z aspektami prawnymi z RHD oraz marketingiem, sprzedażą i promocją własnych wyrobów, odbiorcy podzielili się swoją opinią.
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W ramach podsumowania wśród uczestników została przeprowadzona końcowa ankieta dotycząca:
•

uzyskania wiedzy z rolniczego handlu detalicznego po odbyciu szkolenia,

•

zapoznania się z zasadami prowadzenia sprzedaży własnych wyrobów przez Internet,

•

przekonania do zastosowania w praktyce form sprzedaży tj. Internet,

•

przekonania do sprzedaży bezpośredniej własnych wyrobów,

•

rozszerzenia skali działalności KGW o wytwarzanie własnych wyrobów ze względu na RHD.

Szkolenie z RHD pozwoliło przekazać dogłębną wiedzę dla członków organizacji pozarządowych,
co dowodzi diagram numer 5.

Wpływ szkoleń na zdobywanie wiedzy z rolniczego handlu detalicznego

Czy poznał Pan/Pani zasady prowadzenia
sprzedaży własnych wyrobów przez Internet?

Tak
4

Nie
Nie wiem

7

397

Źródło: Opracowanie własne.

Materiał szkoleniowy dotyczący zasad prowadzenia sprzedaży własnych wyrobów przez Internet
pozwolił wysunąć wniosek, iż skala Jego oddziaływania może stopniowo się zwiększać (diagram
numer 6).
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Sprzedaż własnych produktów przez Internet

Czy poznał Pan/Pani zasady prowadzenia
sprzedaży własnych wyrobów przez Internet?

Tak

16

Nie

34

Nie wiem

356

Źródło: Opracowanie własne.

Taka sama sytuacja może nastąpić w przypadku wyboru formy sprzedaży własnych produktów
innych niż targowisko rolne. Wśród ankietowanych 328 osoby wyraziły aprobatę do tego sposobu,
a 52 osoby nie podjęły dotychczas decyzji.
Nowe uregulowania związane z rolniczym handlem detalicznym oraz wiedza uzyskana przez szkolenia, wpłynęły na uczestników do sprzedaży bezpośredniej własnych produktów. Ponadto przekonały znaczne grono odbiorców do rozszerzenia skali działania KGW o kwestie wytwarzania różnych wyrobów, co ukazuje tabela numer 2.

Tabela numer 2. Sprzedaż bezpośrednia własnych produktów i rozszerzenie skali
działania KGW
Odpowiedź

Zainteresowanie sprzedażą
bezpośrednią własnych produktów

RHD a chęć rozszerzenia skali działania
KGW o wytwarzanie własnych wyrobów

Tak

347

344

Nie

19

20

Nie wiem

40

42

Źródło: Opracowanie własne.
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