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ZAKŁADAM RWS !



PLAN
• Przedstawienie się i oczekiwania


• Sprzedaż bezpośrednia


• RWS zasady ogólne 


• RWS Wojciechówka:


• O gospodarstwie


• Produkcja


• Zakładanie i komunikacja


• Logistyka 


• Kalkulacja ekonomiczna


• Agrotechnika


• Inne zagadnienia, dyskusja, co dalej



RWS -Rolnictwo Wspierane przez Społeczność

• CSA -Community Supported Agriculture


• Pierwsze próby w Polsce : RWS Świerże-Panki, 3 sezony 2012-2014


• Doświadczenia zagraniczne- USA, Francja (AMAP), Włochy, Austria, Niemcy- 
dużo dostępnych treści, przykładów i modeli


• Reaktywujemy stronę www.wspierajrolnictwo.pl dzięki wsparciu L’Occitane, 
chcemy tam promować ruch i informować o RWSach i kooperatywach 
spożywczych


• W planie cykl spotkań/szkoleń realizowanych przez Fundację AgriNatura 
(www.agrinatura.pl)  oraz Fundację EkoRozwoju 

http://www.wspierajrolnictwo.pl
http://www.agrinatura.pl
http://www.wspierajrolnictwo.pl
http://www.agrinatura.pl


RWS Wojciechówka
GOSPODARSTWO  

• certyfikat eko od - 2013


• wielkość gospodarstwa - 5 ha


• Uprawy: 


• łąki 2,5 ha,


•  zboża 1 ha, 


• warzywa 1 h, 


• sady 0,5 ha


• Zwierzęta : 2 krowy, kury



Zasoby materialne
• Sprzęt rolniczy:  


• 2 ciągniki, przyczepy transportowe 


• maszyny rolnicze : opryskiwacz traktorowy i ręczne, 
pług, kultywator, brona ciężka i brona chwastownik, 
rozrzutnik, przyczepa samozbierająca, glebogryzarka 
do ciągnika i spalinowa, kosiarka sadownicza i 
rotacyjna). W planach opryskiwacz sadowniczy i pielnik 
do warzyw. 


• Infrastruktura : 


• 2 tunele każdy 7/30 m, szklarnia na rozsady 
ogrzewana kozą, nawadnianie kropelkowe w 
tunelach i na polu na powierzchni 8 arów


• Studnia, pompa, zbiorniki 1000 l 


• Piwnica do przechowywania



RWS Wojciechówka

• Drobny sprzęt i wyposażenie:  


• Motyki, dziabki, gracki, widełki, grabki


• Paletki na rozsady (wielorazowe)


• Szpikulce do pikowania


• Agrowłóknina okrywowa i czarna


• Skrzynki, łubianki 



Produkcja
• Dostawy : 20 tygodni od połowy maja do połowy października
• 30 różnych produktów
• 25 paczek dużych i 15 małych 

ZESTAWIENIE WARZYW I OWOCÓW

produkt ilość 
1. SAŁATA 520 SZT. 
2. RUKOLA 60 KG 
3. RZODKIEWKA 320 PĘCZ. 
4. SZPINAK 50 KG 
5. DYMKA 120 PĘCZ. 
6. SZCZYPIOREK 360 PĘCZ. 
7. BOTWINKA 200 PĘCZ. 
8. OGÓRKI 150 KG 
9. POMIDORY 650 KG 
10. KOKTAILOWE 200 KG



Produkcja
Rok 2020
11. GROSZEK CUKROWY STR. 60 KG 
12. GROSZEK CUKROWY ZIAR. 16 KG 
13. ZIEMNIAKI 700 KG 
14. MARCHEW  160 PĘCZ. 
15. MARCHEW 200 KG 
16. BURAKI 400 KG 
17. CUKINIA 200 SZT. 
18. FASOLA SZPARAGOWA 200 KG 
19. CZOSNEK 16- SZT. 
20. CEBULA 200 KG



Produkcja

21. NATKA 440 PĘCZ. 
22. WŁOSZCZYZNA 120 PĘCZ. 
23. DYNIA  240 SZT. 
24. POR 160 SZT. 
25. SELER 160 SZT. 
26. TRUSKAWKI 100 KG 
27. BORÓWKA 100 KG 
28. PORZECZKA CZERWONA 120 KG 
29. PORZECZKA CZARNA 80 KG 
30. JABŁKA 200 KG



Budowanie grupy 
Proces zakładania RWS

• Założony w 2015 roku- 10 odbiorców przeszło z RWSu Świerże-Panki (27 w 2014)
• W kolejnych latach coraz w więcej-aktualnie 40 RWS i około 10 dostawy indywidualne 
• 25 dużych paczek x 1000zł i 15 małych x 800zł
• Pozyskiwanie klientów: polecenie, FB. RWS Wojciechówka
• Podpisywane porozumienie
• Płatność na początku lub 2-3 raty

• Metody komunikacji z klientami :
• mail, grupa mejlowa : informacja  o tym co się dzieje, zdjęcia, dostawy, skład paczek itd
• Ewentualnie sms 
• Lista odbiorów, rozpiska kto ile ma wziąć



Budowanie grupy 

Pomoc i zaangażowanie odbiorców 

• Co tydzień koordynator odbiorów odważa wg listy produkty, godziny 16-18 , 1 dzień w tygodniu, 

1 miejsce

• Co drugi tydzień mniej więcej przyjeżdżają pomagać w gospodarstwie (około 1/3 grupy)

• Co to daje ? Poznanie gospodarstwa, metod pracy, relacja rolnik-odbiorca, relacja w grupie 

odbiorców, zaufanie i zrozumienie oraz konkretna pomoc



Budowanie grupy 



Ekonomia
Przychody (25x1000 PLN)+ (800 PLN x15)
=
37 000PLN

Koszty : 

• Nasiona  EKO 1800 PLN
• Koszt środków ochrony roślin i nawozów 2200 zł. (EMy, 

Astvit, Miedzian, Bormax, wapno itp)
• Benzyna do ciągnika 500 PLN
• Opakowania, skrzynki 200 PLN
• Koszt dowozu paliwo średnio 30x200km=6000km x0,5PLN= 

3000 PLN 
• Certyfikacja 760PLN
• Średnio inwestycje w wyposażenie na sezon (np 

agrowłóknina) 2000 PLN
=10 460 PLN



Ekonomia

Koszty pracy  

•3 domowników


•Praca od lutego do października 


•Średnio 6 godzin x 2 os x 7 miesięcy x 20 dni 
roboczych=praca przy uprawach i pakowanie


=  1680 roboczo godzin 

•Transport i dowóz średnio 30 dostaw x 5 godzin 
=150 godzin




Ekonomia

Rozkład czasu pracy (1700 roboczo-godzin) 

•Przygotowanie przed sianiem 15%

•Sianie, rozsady 10%

•Pielenie i ochrona 60%

•Zbiory i pakowanie 15% (około 10 godzin tygodniowo- 200 godz w sezonie)


 



Logistyka 
• Wtorki 16-18 odbiór w punkcie ADA PUŁAWSKA , 

koordynator odważanie ze skrzynek 

• Przed dostawą informacja mejlem dzień wcześniej 

ogólna co będzie a szczegółowa po zbiorze

• 5 klientów dowóz do domu 

• 4 w inne miejsce 

• Opakowania swoje 

• Dla 9 opakowania zwrotne 

• Około 150 godzin pracy (dowóz) , 200 godzin zbiory, 

3000 PLN koszt transportu



AGROTECHNIKA
Planowanie/przed sezonem 

• Brak PRŚ- gospodarstwo korzysta tylko z dopłat 
bezpośrednich oraz ułatwienie dla kontroli


• Zakup nasion ekologicznych lub odstępstwo lub 
nasiona własne


• ziemniaki, marchewka, buraki- największe ilości . 
Ziemniak 25 arów, marchew i burak 3 ary


• Poplony : gorczyca, seradela po korzeniowych i 
zbożach (dla kur i krów)


• Płodozmian około 3-4 lata


• Pomidory w 2 foliach na zmianę 


• Własne rozsady



AGROTECHNIKA
Uprawy 

•Nawożenie : obornik, kompost, EMy 

pożniwne i do ochrony

•Ochrona roślin : gnojówka z pokrzywy, 

drożdże (pomidory, ogórek, dynia)   

•Problemy : mróz, zaraza 

ziemniaczana, woda w tym roku, 

stonka  



AGROTECHNIKA
Uprawy 
Ważne wnioski z ostatnich lat:  

•Nawadnianie w tunelach niezbędne

•Lata się bardzo różnią i zbiory mocno 
uzależnione sa od pogody =dlatego 
różnorodność upraw 

•uwaga na termin sadzenia, 

• nieprzewidywalność pogody

•przydatność agrowłókniny (przed 
przymrozkami) fasolka, truskawki

•obserwacja i szybka reakcja (pomidory, ogórek)



Wnioski z roku 2020

• Inwestycja w kolejny tunel

• Nawadnianie na polach (kropelkowe) w przypadku suszy

• Zwiększenie areału ziemniaków

• Pomimo ciężkiego roku (mało plonów na początku i mniej różnorodnodnie maj-
czerwiec), klienci zadowoleni 

• Zwiększenie grupy odbiorców wymagałoby znalezienia dodatkowej osoby do pracy 
w gospodarstwie



Dziękujemy za Uwagę


