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Inicjatywy RWS rozkwitają w całej Europie. Na pod-
stawie danych zebranych w 16 różnych krajach euro-
pejskich w 2014 r. istniało co najmniej 4000 grup RWS, 
w których uczestniczyło prawie 465000 konsumentów 
i 6300 gospodarstw. 

URGENCI (międzynarodowa sieć wspierająca roz-
wój RWS ) i jej partnerzy promują RWS jako koncepcję 
transgraniczną i kontekstową, a nie unikalny model. Od 
2011 r. realizowanych jest wiele projektów dzielących 
się doświadczeniami, począwszy od projektu „RWS dla 
Europy” (2011–2013, z 8 krajami partnerskimi), tworząc 
zaufanie i wzajemną wymianę w ramach europejskiej 
społeczności RWS. 

Aktualnym priorytetem jest wzmocnienie naszego 
ruchu. Jeśli można połączyć wiele wątków, aby europej-
ska społeczność RWS stawała się silniejsza, to jasnym 
jest dla nas, że szkolenia są podstawowym zagad-
nieniem. Rzeczywiście, podczas drugiego europej-
skiego spotkania RWS (2014) zorganizowanego przez 
URGENCI, zainteresowane strony zgodziły się, że 
rośnie zainteresowanie RWS i że programy edukacyjne 
powinny wspierać jego rozpowszechnianie.

Uznanie to było punktem wyjścia dla projektu 
„Bądź częścią RWS!”, którego celem jest ułatwienie 
rozpowszechniania inicjatyw RWS w Europie poprzez 
dostarczanie wiedzy, umiejętności i kompetencji spo-
łecznościom lokalnym oraz rozpowszechnianie ich 
wyników na poziomie europejskim.

Projekt skupił aktywistów RWS z Węgier (TVE), 
Czech (PRO-BIO LIGA), Rumunii (CRIES) i sieć 
URGENCI, długoletnich partnerów w ich wysiłkach 
ukazania i rozpowszechniania modelu RWS.

Partnerzy ci wspólnie zaplanowali wprowadzenie 
innowacyjnego formalnego i nieformalnego europej-
skiego programu szkoleniowego w czterech progre-
sywnych modułach.

BĄDŹ CZĘŚCIĄ RWS!
Broszura uzupełniająca  
do szkolenia na temat  
Rolnictwa Wspieranego  
przez Społeczność
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Ich poszukiwania oparte są na badaniach i wspólnej 
analizie potrzeb: partnerzy zebrali opinie na  warsz-
tatach i forach od ponad 300 interesariuszy, a także 
przeprowadzili własne badania. Wspólnym wnioskiem 
było to, że dla rozpowszechnienia i rozwoju RWS-ów, 
osoby biorące w nich udział potrzebują konkretnej 
wiedzy na temat działania RWS, dostępu do narzędzi 
zarządzania i umiejętności budowania społeczności.

Broszura, którą masz teraz w rękach, jest głównym 
wsparciem programu szkoleniowego. Podsumowuje 
podstawowe punkty nauczania 4 modułów szkolenio-
wych wraz z analizą przypadków z krajów partnerskich:

 » Moduł 1: Ogólne informacje na temat RWS
 » Moduł 2: Rozpoczęcie inicjatywy RWS
 » Moduł 3: Budowanie wspólnoty RWS
 » Moduł 4: Szkolenie terenowe 

Dodatkowo edycja ta została zaktualizowana o informa-
cje dotyczące Polski oraz uzupełniona - tam, gdzie było 
to niezbędne - o realia odnoszące się do naszego kraju. 
Mamy nadzieję, że okaże się to przydatne, praktyczne, 
odpowiednio zilustrowane motywującymi opowie-
ściami, najlepszymi praktykami, studiami przypadków 
i łatwymi w użyciu szablonami. 

Broszura ta jest wynikiem współpracy i odzwier-
ciedla specyfikę krajów partnerskich. Jesteśmy głę-
boko przekonani, że elastyczność RWS pozwala na 
wiele pomysłowych i znaczących kombinacji, budując 
zrównoważone społeczności i konstruktywne powiąza-
nia. Przeniesienie RWS w inny krajobraz, inną mental-
ność, inną kulturę i inne dostępne zasoby, jest sporym 
wyzwaniem.

Model ma pewne podstawowe zasady oparte 
na zrównoważonych, uczciwych i ekologicznych prak-
tykach, które są podobne bez względu na to, gdzie 
i jak są praktykowane, ale jednocześnie jest to w dużej 
mierze proces uczenia się, który można bardzo dosto-
sować do lokalnych ograniczeń i specyfiki grupy. Zespół 
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„Bądź częścią RWS!” wybrał podejście partycypacyjne, 
które jest zgodne z wartościami autonomii i partner-
stwa RWS.

Partnerzy uważają, że proces uczenia się jest w pew-
nym sensie procesem budowania społeczności; ich 
rola polega zatem na ułatwianiu wzajemnej wymiany 
w ramach partnerstw, które rozwijają. Od kilku lat 
współpracują z rolnikami i lokalnymi społecznościami 
przy budowie systemów RWS. Wiedzą, jak przyjazne są 
dobre nawozy (naprawdę organiczne) dla dobrych pro-
jektów RWS i usatysfakcjonowanych wspólnot. Chcie-
liby kontynuować to podejście i intensywnie angażować 
dorosłych kandydatów w opracowywanie, testowanie 
i rozpowszechnianie programu szkoleniowego.

Niech RWS rozkwitnie w Europie! 
Suwerenność żywnościowa teraz!
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WPROWADZENIE
Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (RWS) to bez-
pośrednia współpraca między konsumentami a rolni-
kami, która może przyczynić się do lepszego systemu 
żywności. Relacja ta umożliwia konsumentom uzyska-
nie lokalnej, zdrowej, często ekologicznej żywności pro-
dukowanej z troską i radością oraz pomaga rolnikom 
utrzymać się i dbać o krajobraz, zachować jakość ich 
produktów i procesów oraz umożliwia im zachowanie 
godności i posiadanie godnego źródła utrzymania. 

RWS to partnerstwo między lokalnymi rolnikami 
i konsumentami, w ramach którego dzielone są obo-
wiązki, ryzyko i korzyści związane z rolnictwem. Model 
RWS został ukształtowany i wdrożony autonomicznie 
przez aktywnych obywateli zobowiązujących się do 
współpracy z lokalnymi gospodarstwami w wielu kra-
jach. Modele RWS zapewniają dostęp do rynków dla 
rolników rodzinnych i okazały się skuteczne w tworze-
niu odpowiednich warunków dla nowych możliwości 
pracy na obszarach wiejskich, ściśle powiązanych ze 
społecznościami lokalnymi i środowiskiem. 

Niniejsza broszura ma na celu podsumowanie pod-
stawowej wiedzy dla tych, którzy chcieliby rozpocząć 
własny program RWS. Pierwsza część przybliża czytel-
nikom zasady i kontekst schematu RWS, jego rozwój 
i aspekty praktyczne. Druga część broszury koncentruje 
się na pierwszych krokach w tworzeniu inicjatywy 
RWS. Wreszcie trzecia część broszury wyjaśnia, w jaki 
sposób inicjatywa, która już działa, mogłaby stać się sil-
niejsza dzięki komunikacji i budowaniu społeczności.

Wyruszmy w inspirującą podróż!





CZĘŚĆ A

Pochodzenie RWS
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1.1. Początki RWS

Koncepcja RWS pochodzi z Japonii. W 1971 roku Teruo 
Ichiraku (1906–1994), filozof i przywódca spółdzielni 
rolniczych, ostrzegał konsumentów przed niebezpie-
czeństwami związanymi z chemikaliami stosowanymi 
w rolnictwie, które powodowały problemy z zanie-
czyszczeniem gleby i żywności. Zainicjował japoński 
ruch rolnictwa ekologicznego. 

Trzy lata później zainteresowane gospodynie 
domowe połączyły się z rolnikami ekologicznymi, 
tworząc pierwszą umowę między rolnikiem a konsu-
mentem, ponieważ był to jedyny sposób zapewnienia 
bezpiecznej żywności – konsumenci byli pewni, kto, 
jak i gdzie produkuje swoją żywność.
Te umowy są nazywane „Teikei” w Japonii – co ozna-
cza „jedzenie z twarzą rolnika”.

Amerykańskie i europejskie RWS-y rozwinęły się 
w latach siedemdziesiątych, częściowo pod wpływem 
antropozofii Rudolfa Steinera i jego nowego sposobu 
ekonomii opartego na wzajemności ludzi. Od lat 80. 
RWS rozprzestrzenia się na Niemcy, Szwajcarię, USA 
i resztę Europy. W USA i Kanadzie nazywa się je CSA, 
we Francji nazywa się AMAP, w Portugalii  Recipro-
cos. URGENCI, Międzynarodowa Sieć wspierająca Rol-
nictwo Wspierane przez Społeczność, została założona 
w Aubagne we Francji w 2004 r.
Według szacunków URGENCI w 2015 r. w Europie było 
co najmniej 4 792 RWS-ów produkujących żywność 
dla prawie miliona (969 255) osób. 

Teikei zostało zdefiniowane 
przez Japońskie Stowarzysze-
nie Rolnictwa Ekologicznego 
w następujący sposób: „Pomysł 
stworzenia alternatywnego 
systemu dystrybucji, nieza-
leżnego od rynku konwencjo-
nalnego. Chociaż formy Teikei 
są różne, jest to zasadniczo 
system dystrybucji bezpośred-
niej. Aby to wykonać, produ-
cent  i konsument  rozmawiają 
i kontaktują się, aby pogłębić 
wzajemne zrozumienie: obie 
strony zapewniają siłę roboczą 
i kapitał do wsparcia własnego 
systemu dostaw. Teikei jest nie 
tylko praktycznym pomysłem, 
ale także dynamiczną filozofią, 
która sprawia, że ludzie jako 
producenci i konsumenci, dzię-
ki interakcji, myślą o lepszym 
sposobie życia.” 1

1. PODSTAWY RWS
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1.2. Zasady RWS

Mówiąc wprost: Rolnictwo Wspierane przez Społecz-
ność to partnerstwo między rolnikami i konsumentami, 
w którym ryzyko i korzyści związane z rolnictwem są 
dzielone.

Ruch RWS określił 4 podstawowe zasady, które stanowią 
wspólną podstawę koncepcji globalnej.2 RWS opiera 
się na partnerstwie, zazwyczaj sformalizowanym jako 
indywidualna umowa między każdym konsumentem 
a producentem, i charakteryzuje się wzajemnym zobo-
wiązaniem do wzajemnego dostarczania (zasobów – 
zwykle pieniędzy i żywności) przez dłuższy okres, poza 
każdy pojedynczy akt wymiany. Umowy obowiązują 
przez kilka miesięcy, sezon lub rok. RWS opiera się na 
lokalizacji – lokalni producenci powinni być dobrze 
zintegrowani z otaczającymi je obszarami, a ich praca 
powinna przynosić korzyści społecznościom, które je 
wspierają. RWS-y opierają się na solidarności między 
producentami i konsumentami. Całe funkcjonowanie 
grup jest zaprojektowane na skalę ludzką – płacąc 
z góry wystarczającą, uczciwą cenę, aby umożliwić 
rolnikom i ich rodzinom utrzymanie gospodarstw 
i żyć w sposób godny, a jednocześnie uczciwą cenę 
dopasowaną do potrzeb i możliwości konsumentów. 
Kluczowym elementem jest dzielenie się zarówno 
ryzykiem, jak  i korzyściami płynącymi ze zdrowej pro-
dukcji. Tandem producent – konsument jest oparty 
na bezpośrednim kontakcie osobistym i zaufaniu, bez 
pośredników lub hierarchii.
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Suwerenność żywnościowa jest prawem każdej 
osoby do zrównoważonego, dobrej jakości i zdrowego 
jedzenia oraz prawa i władzy do decydowania o tym, 
co jeść.

Ustanawiając bezpośrednie i pełne zaufania rela-
cje między rolnikami a konsumentami, ludzie mają 
dostęp do świeżej żywności z odpowiedzialnego źródła: 
rolnicy ekologiczni produkują zdrową, bezpieczną, 
pożywną i minimalnie przetworzoną żywność bez 
pestycydów i różnych dodatków, w przystępnej cenie 
i – dodatkowo – zyskują moc wpływania na sposób 
uprawiania rolnictwa.

Zmiana kierunku wielofunkcyjnego systemu 
żywnościowego powinna być możliwa poprzez jego 
transformację w kierunku suwerenności żywnościo-
wej. Oznacza to dążenie do decentralizacji łańcuchów 
żywnościowych, promowanie zróżnicowanych rynków 
opartych na solidarności i uczciwych cenach oraz 
krótkie łańcuchy dostaw i zintensyfikowane stosunki 
między producentami i konsumentami w lokalnych 
sieciach żywnościowych, aby przeciwdziałać ekspansji 
i potędze korporacji agrobiznesu i supermarketów. 4

„Suwerenność żywnościowa 
jest prawem ludzi do zdrowej 
i odpowiedniej kulturowo 
żywności produkowanej za 
pomocą ekologicznych i zrów-
noważonych metod oraz 
ich prawa do definiowania 
własnych systemów żywno-
ści i rolnictwa. Stawia tych, 
którzy produkują, dystrybu-
ują i konsumują żywność, 
w centrum systemów i polityk 
żywnościowych, a nie wyma-
gań rynków i korporacji.” 3

1.3. Trzy korzenie RWS

Powyższe zasady są powodem rosnących wysiłków społeczeństwa na rzecz przywró-
cenia tematów takich jak suwerenność żywnościowa, ekonomia społeczna i so-
lidarna (ang. SSE) oraz rolnictwo ekologiczne na małą skalę. Wszystko to są 
główne podstawy RWS obejmujące kwestię produkcji żywności, która jest w stanie le-
piej respektować potrzeby ludzi i ograniczenia środowiska. Bliskie partnerstwo konsu-
mentów i producentów bez innych pośredników, które jest możliwe na małą skalę, jest 
bardzo ważne, jak wskazano poniżej.
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Rolnictwo ekologiczne to tradycyjny sposób 
uprawy gleby oparty na współpracy z prawami na-
turalnymi i lokalnymi warunkami naturalnymi, 
z wyłączeniem nawozów sztucznych i syntetycznych 
pestycydów. Gleba jest postrzegana jako partner, 
o którego zdrowie należy dbać. Jeśli gleba nie będzie 
właściwie traktowana, nie będzie w stanie wyprodu-
kować zdrowej żywności. Ten sposób produkcji po-
maga utrzymać bioróżnorodność, respektuje granice 
krajobrazu i ma na celu poprawę dobrostanu zwie-
rząt w rolnictwie (więcej poniżej).

Ekonomia społeczna i solidarna Ludzie zawsze żyli 
dzięki współpracy, która została niedawno zastąpiona 
przez uwolnioną konkurencję, i najwyższy czas, aby 
wskrzesić podejście oparte na solidarności w budowa-
niu naszego systemu żywnościowego. RWS jest czymś 
więcej niż tylko kolejnym programem marketingu bez-
pośredniego, hodowcy i zjadacze (ang.eaters), jak się 
czasem nazywają, muszą współpracować, aby tworzyć 
lokalne formy społeczne i ekonomiczne, oparte na 
zaufaniu.5

Przykład solidarności w ramach systemu RWS 
reprezentuje zaangażowanie odbiorców w pracę rol-
nika – i odwrotnie – w oparciu o wzajemne zaufa-
nie. Zobacz przykłady funkcjonujących grup RWS na 
końcu tego dokumentu.

„Solidarność” odnosi się do dwukierunkowej relacji, 
w której konsumenci i rolnicy nie są rozdzieleni, bar-
dziej prawdopodobne, że są przekształcani we współ-
rolników  lub prosumentów – obie grupy współpracują 
ze sobą, producenci są blisko konsumentów, a konsu-
menci aktywniej wybierają własny i odzwierciedlony 
sposób zdobywania zdrowej i lokalnej żywności. W spo-
łecznościach opartych na solidarności producenci są 
wspierani przez cały sezon w formie zaliczek, obie 
strony dzielą ryzyko i korzyści wspólnego rolnictwa, 
a w wielu przypadkach odnosi się to również do „soli-
darności” do włączenia osób o niskich dochodach. 6
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Ukryty skarb rolnictwa ekologicznego

Natura jest wyrafinowanym i złożonym systemem, którego nie można łatwo przece-
nić. Każda gleba utrzymana w harmonii z warunkami naturalnymi, gdzie człowiek jest 
otwarty na współpracę z roślinami i zwierzętami, jest samowystarczalna.

Rolnictwo na małą skalę i rolnictwo ekologiczne szanuje granice krajobrazu i pomaga 
zwiększyć lub utrzymać jego jakość. Ponieważ rolnicy ekologiczni mogą pracować na małą 
skalę, ich podejście jest zazwyczaj bardziej osobiste - dla środowiska, a także dla ludzi.

Uprawa ekologiczna Uprawa intensywna
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Zamknięty łańcuch składników 
odżywczych i żywa gleba
Gleba jest naszym partnerem. W garści 
ziemi jest więcej żywych stworzeń niż ludzi 
na świecie. W każdej sekundzie istoty te 
budują glebę, której człowiek nie może 
zastąpić. Traktowanie chemiczne, takie 
jak łatwo rozpuszczalne nawozy mineralne 
i syntetyczne pestycydy, zabijają naszych 
towarzyszy gleby, dlatego rolnictwo eko-
logiczne unika takich sposobów jej trak-
towania.
Zwróćmy to, co zabraliśmy
Aby żyć, potrzebujemy składników odżyw-
czych, których nasze ciało nie może syn-
tetyzować. Otrzymujemy te składniki 
odżywcze z wody i żywności. Każda żywa 
istota jest ważną częścią tego, co nazywamy 
„zamkniętym kręgiem składników odżyw-
czych”. Oddajmy glebie to, co jej zabrali-
śmy. W rolnictwie ekologicznym cyrkulacja 
jest bardziej zamknięta, a składniki odżyw-
cze w naszej żywności są bardziej złożone 
i wartościowe. W intensywnym rolnictwie 
składniki odżywcze są zabierane, ale już 
nie zwracane, dlatego istnieje zapotrze-
bowanie na sztuczne nawozy – te jednak 
nie mogą zastąpić naturalnych i niszczą 
naszych „towarzyszy gleby”.

Dodatkowo ekspozycja gleby jest zmi-
nimalizowana w rolnictwie ekologicz-
nym. Korzenie różnych roślin wspierają 
wilgoć i wspomnianych „towarzyszy gleby”, 
którzy wytwarzają cenne składniki odżyw-
cze i tworzą lepszą strukturę gleby. Czy 
wiesz, że długość korzenia mniszka 
lekarskiego jest równa wzrostowi doro-
słej osoby?

Różnorodność
Natura nie zna monokultury. Im więk-
sze zróżnicowanie krajobrazu, tym 
większe szanse na spontaniczne pro-
cesy naturalne w celu rozwiązania 
problemów. Rozdrobnionym polom eko-
logicznych hodowców towarzyszą plamy 
różnorodności, takie jak pasy ziołowe, lasy, 
łąki, strumyki itp., które wzbogacają róż-
norodność roślin i zwierząt w ekosystemie 
rolnym.

Różnorodności krajobrazowej rolnic-
twa organicznego towarzyszy także różno-
rodność upraw i gatunków zwierząt oraz 
ich odmian. Na przykład istnieją setki róż-
nych odmian pomidorów, ziemniaków itp., 
znacznie więcej, niż możesz znaleźć na 
sklepowych półkach.

Współpraca
Nacisk na tworzenie większej liczby relacji 
kooperacyjnych jest kluczem w rolnictwie 
ekologicznym i pomaga w lepszej integracji 
w ekosystemie rolnym. Dobrze zaprojekto-
wane połączenie i rotacja roślin oraz wyko-
rzystanie ich synergii ze zwierzętami może 
mieć skuteczne działanie bez potrzeby 
używania substancji syntetycznych.

Żywność ekologiczna
Żywność ekologiczna jest lepsza – kon-
sumenci mogą być pewni, że jest produ-
kowana bez niebezpiecznych substancji 
chemicznych.
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2.1. Wyzwania dla osób tworzących grupy RWS

Rozwój systemu RWS był naturalną reakcją na problemy zglobalizowanego świata, 
wynikające z gigantycznych struktur systemu, które w pewnym momencie stają się zbyt 
sztywne, aby zaspokoić podstawowe potrzeby ludzi, wspierać społeczną i kulturową róż-
norodność i samowystarczalność. Poniżej znajdziesz najczęstsze skutki tych tendencji, 
na które RWSy są odpowiedzią:

2. BLIŻEJ RWS

 » Ogromny wpływ transportu żywności 
na środowisko.

 » Problemy zdrowotne spowodowane 
nadmiernie przetworzoną żywnością 
i niezdrowymi nawykami żywieniowy-
mi.

 » Brak dostępu do ekologicznej i lokalnej 
żywności przez gospodarstwa domowe 
o niskich dochodach.

 » Utrata kultury i więzi społecznych na 
obszarach wiejskich, ale także w mieście.

 » Utrata ludności na obszarach wiej-
skich.

 » Utrata zaufania, troski i miłości 
w sprawach dotyczących żywności i rol-
nictwa.

 » Brak zaufania i zrozumienia między 
konsumentami a rolnikami.

Tabela 1. Matryca systemu żywnościo-
wego

 » Znikanie małych gospodarstw i infra-
struktury z nią związanej.

 » Utrata bezpieczeństwa żywnościowe-
go, gdy ludzie stają się zależni od ropo-
żernych procesów (takie jak produkcja 
pestycydów, mechanizacja rolnictwa, 
itp.). Takim rozwiązaniom systemowym 
brakuje różnorodności, a przez to są bar-
dziej podatne na załamania w czasach 
kryzysu. Dodatkowo dochodzi zależność 
od nasion produkowanych przez duże 
przedsiębiorstwa rolne, które nie mogą 
być reprodukowane: hybrydy, opatento-
wane nasiona itp.

 » Utrata twórczej, mającej sens i samo-
dzielnej pracy (np. w gospodarstwach  
rodzinnych), ponieważ prace rolnicze są 
zmechanizowane i kontrolowane przez 
duże firmy, często korzystające z tymcza-
sowej siły roboczej.

 » Nieodwracalne uszkodzenie gleby – 
podstawy naszego pożywienia.

 » Degradacja bioróżnorodności spowodo-
wana przez rolnictwo na dużą skalę. 

 » Brak dobrostanu zwierząt w masowej 
produkcji żywności.

Dla łatwiejszego zrozumienia roli RWS 
w dominującym przemysłowym systemie 
żywnościowym, a także w pośrednich sys-
temach żywnościowych, zobacz tabelę 
porównującą przejście od zaopatrzenia 
w żywność przemysłową do grup RWS.
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2.2. RWS jako rozwiązanie

Konwencjonalny system żywności opiera się na prze-
mysłowym modelu produkcji i jest zdominowany przez 
kilka korporacji i sprzedawców detalicznych, którzy 
wykorzystują system żywności do zwiększenia zysków 
akcjonariuszy. Ten model nie koncentruje się na samo-
poczuciu ludzi, ale jest przeznaczony wyłącznie do 
generowania zysku dla nielicznych. Zamiast produko-
wać zdrową, przystępną cenowo żywność dla ludzi ze 
zrównoważonych zasobów, dominujące współczesne 
rolnictwo koncentruje się w coraz większym stopniu 
na produkcji surowców, takich jak agropaliwa, pasze 
dla zwierząt lub plantacje towarowe. RWS poszukują 
systemu żywnościowego kontrolowanego przez spo-
łeczności, aby służyć dobru społecznemu i środowisku.  

Rolnictwo wspierane przez społeczność repre-
zentuje model innowacji społecznych o wie-
lowymiarowych konsekwencjach na różnych 
poziomach.7

Na poziomie mikro: dla konsumentów generuje poczu-
cie współodpowiedzialności za system i przyczynia się 
do przekształcenia wizji dotyczących praktyk żywnościo-
wych. Dla rolników stanowi bezpośredni sposób sprze-
daży z przewidywalnymi i bezpiecznymi dochodami;
Na poziomie średnim: zachęca do obiegu pienię-
dzy w lokalnych gospodarkach, zapewnia możliwości 
zatrudnienia oraz tworzy poczucie wspólnoty i wza-
jemnego wsparcia;
Na poziomie makro: przywraca równowagę w stosun-
kach władzy w sektorze spożywczym, przyczyniając 
się do suwerenności żywnościowej na całym świecie.

Rolnicy, konsumenci i organizacje tworzą solidne ini-
cjatywy lokalne za pomocą równania: „producent żyw-
ności + konsumenci żywności + roczne zaangażowanie 
wobec siebie = RWS i niezliczone możliwości”.8

Rolniczki i rolnicy w RWS 
mają możliwość decydo-
wania o sposobie, w jaki 
pracują, nie powinni być 
naciskani  przez kupujących 
w celu obniżania cen kosztem 
podejmowania kompromi-
sów w stosunku do przyrody 
i zwierząt. Konsumenci 
wspierają gospodarstwo przez 
cały sezon, dzięki czemu do-
chody rolników są bezpieczne 
i niezależne od globalnego 
rynku.
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Członek, Członkini
Producenci i konsumenci są zazwyczaj 
uznawani za równe strony RWS-u.

Producent/Rolniczka
Hodowca, ogrodnik, piekarz lub rzeźnik, 
który produkuje żywność lub inne pro-
dukty dla społeczności RWS.

Konsument/Konsumentka 
Osoba uczestnicząca w  grupie RWS, która 
dzieli ryzyko i korzyści z rolnikiem, zazwy-
czaj bierze udział w planowaniu sezonu, 
w tym odmian warzyw, cen itp. Zobowią-
zuje się również do zakupu od gospodar-
stwa przez cały sezon i płaci z góry lub 
regularnie – w zależności od potrzeb rolni-
ków i zgody grupy. Może to być szczególnie 
pomocne dla rolników rozpoczynających 
działalność i rolników przechodzących 
z rolnictwa konwencjonalnego na rol-
nictwo ekologiczne. Osoba taka  może 
być koordynatorką grupy lub może dzie-
lić koordynację z innymi członkami lub 
producentkami, może również pomagać 
w gospodarstwie.

Kontrakt partnerski/umowa 
Wzajemna relacja zawarta jest w umowie 
zawierającej zasady ustalone przez człon-
ków. Może zawierać szczegóły dotyczące 
podziału ryzyka, zaangażowania, rolnictwa 
ekologicznego, ilości warzyw, ceny, miej-
sca dystrybucji, dni i godzin dystrybucji, 
długości sezonu, itp.

Paczka („koszyk”) 
Paczka to zawartość regularnie dystry-
buowanej żywności, producenci dzielą 
cotygodniowe uprawy lub produkty równo 
między wszystkich konsumentów. Można 
ją rozprowadzać raz w tygodniu, dwa razy 
w tygodniu, itp. Jedna paczka zazwyczaj 
zawiera  żywność dla jednej rodziny, ale 
istnieje również możliwość zakupu połowy 
dostawy.

Koordynator/grupa podstawowa 
Dla efektywnego działania grupy bardzo 
ważne jest, aby nie lekceważyć komuni-
kacji. Ważne jest, aby zdecydować, kto 
jest odpowiedzialny za co – komunika-
cja, administracja, opieka nad miejscem 
dystrybucji, planowanie spotkań i wizyty 
w gospodarstwie, dni pracy w gospodar-
stwie itp. Lepiej jest, jeśli zadania koor-
dynacyjne są dzielone między kupujące 
i produkujące osoby. Jeśli jest jedna główna 
koordynatorka, grupa może nagrodzić jej 
pracę np. kolektywnie pokrywając koszty 
jej paczki.

Dystrybucja/Miejsce dostawy/ 
Punkt odbioru  
Miejsce, w którym żywność z gospo-
darstwa jest regularnie dystrybuowana, 
powinno być łatwo dostępne dla człon-
ków. Istnieją różne możliwości; może być 
na farmie, w kawiarni, szkole, miejscu 
pracy, przedszkolu, garażu. To zależy od 
możliwości i kreatywności całej grupy.

2.3. Strony uczestniczące i pojęcia w grupach RWS
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2.4. Formy działalności

Inicjatywy oparte na schemacie RWS mogą mieć wiele 
różnych form. Najbardziej rozpowszechnioną formą 
jest połączenie się członków grupy z jedną lub większą 
liczbą istniejących farm. Ale społeczność może rów-
nież założyć własną farmę od podstaw, oczywiście nie-
zbędny jest ekspert rolniczy. RWS nie określa produktu 
końcowego, chodzi raczej o opracowanie nowego lokal-
nego systemu żywnościowego, który odzwierciedla 
charakter i potrzeby miejscowości, członków i rolni-
ków. Nie ma dwóch identycznych RWS, każdy ma swoje 
własne dynamiczne miejsce i przestrzeń.

Doświadczenie pokazuje, że partnerstwo RWS może 
zostać zainicjowane przez obie strony: producentów 
i potencjalnych konsumentów. Obie te grupy mają inną 
motywację do tworzenia lokalnych i alternatywnych 
sieci żywności. Konsumenci mogą zorganizować się 
jako grupy nieformalne lub później mogą wybrać status 
prawny, taki jak organizacja non-profit. W niektórych 
przypadkach pomocna może być współpraca z istnie-
jącymi organizacjami pozarządowymi.

Grupy RWS można podzielić kategoriami według 
tego, kto je organizuje, lub motywacji stojącej za nimi.

Koordynacja – organizacja

Prowadzona przez rolnika
Organizowana przez rolnika, z którym pozostałe osoby 
wchodzą we wzajemne zobowiązania (płatności/ 
dostawa żywności/inne). Ten rodzaj RWS jest praw-
dopodobnie najbardziej powszechny na Węgrzech.

Prowadzona przez kupujących
Konsumenci są koordynatorami lub facylitatorami 
( jeden lub więcej). Uczestniczą w grupie lub mogą 
nawet działać w ścisłej współpracy z rolnikiem, który 
wytwarza to, co wspólnie ustalą. Stopień zaangażowania 

fig. A.

fig. B.
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konsumentów jest zmienny. Program ten jest bardzo 
powszechny w Czechach i Rumunii.

Inicjacja

Członkowie związani z istniejącym gospodarstwem 
Konsumenci tworzą grupę, a następnie tworzą part-
nerstwo z lokalnym rolnikiem. Gospodarstwo jest wła-
snością i jest organizowane przez rolnika. Członkowie 
podpisują umowę partnerską z rolnikiem i płacą z góry 
całe koszty produkcji za określony czas (sezon lub 
połowę). Ten rodzaj RWS jest prawdopodobnie najbar-
dziej powszechny.

Gospodarstwo wspólnotowe
Grupa ludzi rozpoczyna i prowadzi własne gospodar-
stwo, dzieli koszty produkcji i pracuje jako rolnicy lub 
ostatecznie zatrudnia rolnika lub rolników. Możemy 
znaleźć przykłady w Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Czechach.

Rolniczo-konsumenckie spółdzielnie
Rolnicy rozwijają sieci współpracy w celu uzyskania dostępu do różnych produktów. 
Konsumenci mogą współposiadać ziemię i inne zasoby z uczestniczącymi rolnikami 
i współpracować w celu produkcji i dystrybucji żywności. Stroud Food Hub w Wielkiej 
Brytanii lub Alter Conso we Francji to pionierskie modele, w których uprawy są współ-
własnością zarówno producentów, jak i konsumentów. Spółdzielnie mogą być dobrym 
rozwiązaniem w Europie Wschodniej, jako jedna z niewielu form prawnych dla przed-
siębiorstw zbiorowych.

Spółdzielnia
Spółdzielnia rolnicza RWS kierowana przez rolników, gdzie dwa lub więcej gospodarstw 
współpracuje, aby zaopatrzyć swoich członków w większą różnorodność produktów. 
Model ten pozwala poszczególnym gospodarstwom wyspecjalizować się w najbardziej 
odpowiedniej produkcji (większe gospodarstwa mogą skupić się na produkcji na dużych 
areałach, mniejsze gospodarstwa w  uprawach specjalistycznych, a gospodarstwa górskie 
na hodowli zwierząt gospodarskich). We Francji jest kilka przykładów tak działających 
spółdzielni.





CZĘŚĆ B

Rozpoczęcie 
inicjatywy RWS
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3. ZAŁÓŻMY RWS
Zainteresowani rozpoczęciem RWS muszą zrozumieć złożoność korzyści płynących 
z uczestnictwa, ale także z wyzwań i zmian, które powinny zostać wprowadzone.

3.1. Korzyści z RWS

Korzyści dla producenta
Rolnictwo na małą skalę (również eko-
logiczne) stoi w obliczu konkurencji ze 
strony przemysłu rolnego i presji rynku, 
mimo że jest znacznie bardziej zależne od 
nieprzewidywalnych warunków natural-
nych. Hodowcy przeważnie sami ponoszą 
wszelkie ryzyko. W systemie RWS członko-
wie dzielą je wspólnie. Solidarność i wza-
jemna pomoc są bardzo ważne.

» RWS poprawia rentowność ekono-
miczną: jak wspomniano powyżej, drobni 
rolnicy mają trudności na rynku z powodu 
ostrej konkurencji. Kolejne źródło proble-
mów wiąże się z handlem detalicznym: 
niskie ceny, niepewność i opóźnienie mię-
dzy dostawą a płatnościami.9 RWS ma na 
celu rozwiązanie tych problemów. Rolnicy 
otrzymują płatności z wyprzedzeniem lub 
w ustalonych odstępach czasu, co – przy 
stabilnej grupie konsumentów – zapewnia 
rozsądny i gwarantowany dochód. Ozna-
cza to dzielenie się ryzykiem związanym 
z rolnictwem z całą społecznością. Dzięki 
bliskiej relacji członkowie rozumieją, 
że niektóre produkty nie mogły zostać 
zebrane ze względu na pogodę lub inne 
nieprzewidywalne czynniki. W ten sposób 
rolnik może liczyć na bardziej bezpieczny 

dochód, który poprawia planowanie biz-
nesowe i wsparcie ze strony ludzi do pro-
wadzenia działalności rolniczej bez presji 
rynku. Rolnicy RWS mogą skoncentrować 
się wyłącznie na dobrym rolnictwie.

W niektórych przypadkach część zbio-
rów może być produkowana na rynek, 
a część na potrzeby RWS.10 Dzięki takiej 
współpracy można zrealizować małe inwe-
stycje – gospodarstwo może na przykład 
zostać wyposażone w system nawadniania 
i elektrownię słoneczną.11 Ważne jest, aby 
producenci nie wstydzili się prosić o pokry-
cie realnych kosztów produkcji. 

» RWS ponownie łączy rolników ze spo-
łecznością lokalną: globalny system 
żywnościowy charakteryzuje się „rozłą-
czeniem” produkcji i konsumpcji  żywno-
ści, co prowadzi do braku przejrzystości 
i uczciwych relacji.13 Dzięki RWS rolnicy 
ponownie łączą się z ludźmi, pokazując 
im proces i wartości właściwej produkcji 
żywności, a także uzyskują bezpośrednią 
informację zwrotną od konsumentów, 
a tym samym mają możliwość reagowa-
nia na ich potrzeby. Producenci mogą 
również uczyć swoich członków o waż-
nych aspektach  uprawy warzyw i owo-
ców. Jeśli rolnik czuje się pewnie, może 
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również zaoferować szkolenia w swoich 
gospodarstwach.14 Ponadto lepsze zaan-
gażowanie w społeczności lokalne może 
pomóc producentom w sprostaniu różnym 
wyzwaniom rolnictwa na małą skalę, jak 
wskazano na tabeli 2.

Na przykład na Węgrzech i w Czechach 
okazuje się, że czasami rolnicy krępują się 
poprosić o pieniądze  ludzi, którzy faktycz-
nie są gotowi zapłacić więcej. W innych 
przypadkach może to doprowadzić do sy-
tuacji, w której rolnicy będą musieli podjąć 
dodatkowe prace, co oznacza autowyzysk, 
ponieważ ich wydatki nie będą w pełni 
pokryte.12

POTENCJALNE WYZWANIA DLA 
ROLNICZEK I ROLNIKÓW POMOC ZE STRONY RWS

Niskie plony (np. ze względu na 
zarazę, trudne warunki pogodowe, 
choroby)

Członkowie akceptują paczkę: nawet jeśli 
jest mniejsza, cena jest taka sama. Rolnik 
może zrekompensować braki później.

Nieprzewidywalny rynek, trudność 
w zbycie

Członkowie płacą za długi okres (sezon) 
za wynegocjowaną ilość żywności.

Ryzyko niestabilnych cen

Na początku sezonu należy zorganizować 
spotkanie, na którym omówiona zostanie 
cena paczki.

Cena odzwierciedla potrzeby członków i 
obejmuje wszystkie rodzaje rolnictwa w 
tym samym czasie.

Choroba rolnika lub niedosta-
teczne ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne

Członkowie mogą wspomóc rolnika 
w trudnym okresie.

Mały kapitał inwestycyjny na roz-
wój gospodarstwa, ryzyko zacią-
gania pożyczki, wysokie odsetki 
kredytu

Członkowie mogą zaoferować nieoprocen-
towaną pożyczkę, przekazać darowiznę rol-
nikowi lub kupić udział w gospodarstwie.

Tabela 2. Rozwiązania RWS dla wyzwań stojących przed producentami
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RWS może przynieść rolnikom też inne korzyści:
 » Pomoc w pracy i planowaniu oraz 
ograniczeniu administracji.

 » Więcej czasu dla siebie i rodziny, ponieważ nie 
ma potrzeby spędzania dni na targu dla rolników.

 » Swoboda decydowania o sposobie produk-
cji i odmianach roślin, nie narażona na pre-
sję rynku i wymagania handlowców lub 
detalistów, dostosowana do ich potrzeb, 
a nie do granic natury i potrzeb ludzi.

Ponadto korzyści RWS dla producentów można ziden-
tyfikować we wszystkich obszarach życia, jak pokazano 
w tabeli 3. poniżej.

OSOBISTE SPOŁECZNE EKONOMICZNE ŚRODOWISKOWE

 » Reputacja 
w społeczno-
ści wiejskiej

 » Uczciwe 
wynagro-
dzenie

 » Nie ma 
potrzeby 
zatrudnienia 
poza gospo-
darstwem

 » Współpraca 
z innymi 
producen-
tami RWS

 » Stworzenie 
solidarności

 » Społeczność 
wokół gospo-
darstwa

 » Uczciwe 
wynagro-
dzenie dla 
pracowników 
sezonowych

 » Utrzymanie 
gospodarstw 
rodzinnych

 » Dostęp do 
stabilnego 
rynku skutku-
jącego stałym 
dochodem

 » Unikanie 
pośredników

 » Niższe ryzyko 
produkcyjne

 » Jeśli zaufanie 
jest silne, nie 
ma potrzeby 
certyfikacji 
ekologicznej

 » Pominięcie 
konkurencji

 » Planowanie 
produkcji

 » Utrzymanie 
żyzności gleby

 » Utrzymanie 
różnorodności 
biologicznej

 » Możliwość 
wykorzystania 
tradycyjnych 
gatunków

 » Mniej transportu

 » Mniej opakowań

Tabela 3. Korzyści grupy RWS dla producentów
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Korzyści dla członków
Osoby tworzące RWS odnoszą korzyści z zaangażo-
wania w program na wiele różnych sposobów, jednak 
w wielu krajach badania wykazały jako główne poniż-
sze korzyści:

 » Dostęp do zdrowej i bogatej w składniki odżywcze 
żywności lokalnej. 

 » Świeżość i smak: liczba odmian i upraw jest zwykle 
duża i przynosi nowe smaki. „Jakość i smak produk-
tów jest pierwszym argumentem AMAP. To takie 
świeże i atrakcyjne!” 17

 » Przejrzystość: dostęp do złożonych informacji doty-
czących treści schematu stanowi jedną z ważnych 
cech, dla których preferowany jest system RWS.18 
Członkowie RWS mają głos w kwestii ilości, zawar-
tości i ceny żywności oraz środków jej produkcji 
i dystrybucji. „Widzę zaplecze produkcji żywności 
i jej koszty. Mogę odwiedzić farmę, w której produ-
kuje się moje jedzenie.” 19

 » Dostępne ceny: w niektórych krajach produkcja 
może być certyfikowana przez społeczność, więc 
ceny mogą być niższe niż standardowe ceny ryn-
kowe. Ze względu na bezpośredni związek między 
rolnikami a konsumentami pośrednik zostaje wyeli-
minowany.

 » Znajomość/przyjaźń z rolnikiem: konsumenci 
mogą osobiście poznać rolnika i być może zaprzy-
jaźnić się z nim i dowiedzieć się, jak gospodaruje, 
a nawet mieć prawo do współdecydowania o meto-
dach uprawy.

 » Inwestowanie w społeczności lokalne: poprawa 
lokalnej gospodarki poprzez wyższe zatrudnienie, 
więcej lokalnego przetwarzania, lokalna konsumpcja 
i recyrkulacja pieniędzy poprzez „lokalne wydatki”.

 » Ponowne połączenie ze społecznościami lokal-
nymi: subskrypcja może ustanowić wspólną odpo-
wiedzialność wśród członków i wzmocnić lokalną 
przynależność.

Badanie przeprowadzone wśród 
rumuńskich akcjonariuszy RWS 
w 2014 r.21 ujawniło następujące 
powody zaangażowania:

 » Dostęp do ekologicznych warzyw
83.6%

 » Wspieranie lokalnych rolników
13%

 » Troska o ochronę lokalnych i tra-
dycyjnych nasion 

2.3%
 » Zdrowa żywność dla dzieci

0.6%
 » Idea uczciwych stosunków 

gospodarczych z małymi produ-
centami

0.6%
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 » Ochrona środowiska i dobrostan zwie-
rząt: rolnictwo na małą skalę, często eko-
logiczne, które dba o jakość krajobrazu 
i dobrostan zwierząt dzięki swoim mniej-
szym terenom i mniejszym opakowaniom 
oszczędza zużycie surowców i energii. 

 » Ponowne połączenie z ziemią i przyrodą: 
członkowie zostają połączeni z ziemią i przy-
rodą poprzez subskrypcję, generując „poczucie 
przynależności i własności”, a dzięki wizytom 
w gospodarstwach członkowie mają możliwość 
kontaktu ze środowiskiem hodowców, ziemią, 
warzywami i owocami.20 Świadczenia te obejmują 
różne obszary, jak opisano w tabeli 4. poniżej.

OSOBISTE SPOŁECZNE EKONOMICZNE ŚRODOWISKOWE

 » Identyfikowal-
ność i ekologiczna 
jakość żywności

 » Świeżość, sezo-
nowość

 » Zdrowa dieta

 » Wizyty w gospo-
darstwie

 » Połączenie 
z podobnie myślą-
cymi osobami

 » Zmiany wzorca 
konsumpcji

 » Połączenie 
z obszarami 
wiejskimi 
i rolnictwem.

 » Relacja 
solidarno-
ści z rolni-
kiem oparta 
na zaufaniu 
społecznym.

 » Uczucie przy-
należności do 
społeczności

 » Niższe ceny 
produktów 
ekologicznych

 » Stała cena na 
cały sezon

 » Uczciwa cena 
negocjowana 
z producentem

 » Metody pro-
dukcji zgodne 
z ochroną 
środowiska

Tabela 4. Korzyści z członkostwa w RWS22
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Przykład
Gospodarstwo RWS Pospíšilovi/Republika Czeska
Od 2012 roku w Brnie (drugim co do wielkości mieście) znajdują się dwie wspólnoty, 
które otrzymują warzywa raz w tygodniu od rodziny rolników ekologicznych z Pospíšil. 
Jedna z grup RWS ma 34 członkiń, a druga 20. Członkowie płacą za pół roku z góry (od 
maja do grudnia) i otrzymują pełną paczkę warzyw (około 7,5 kg) lub połowę paczki 
co tydzień. Na początku sezonu członkowie spotykają się z rolnikami, wspólnie pla-
nują sezon i organizują swoją grupę. Miejsce odbioru znajduje się w centrum miasta 
w kawiarni środowiskowej – rolnicy stworzyli specjalną drewnianą półkę na warzywa 
do kawiarni. Członkowie czasami jadą i pomagają w gospodarstwie.

Społeczny wymiar RWS
RWS wspiera życie społeczne i sprawia, że jest ono 
bardziej ożywione. Żywność dostarcza wielu tematów 
i działań, a RWS pozwala nam dzielić się chwilami, 
inspiracjami doświadczenia z ludźmi, których w prze-
ciwnym razie byśmy być może nie poznali, skupia ludzi 
w różnym wieku, zacierając różnice pokoleniowe, i jest 
to świetny sposób na samorozwój, a także na wzmoc-
nienie naszych relacji z innymi.

Gospodarstwa RWS oferują również wiele możli-
wości dla ludzi z miasta, pozwalają im się zrelaksować 
i jednocześnie uczyć – członkowie mają szansę na 
odwiedzenie farmy, zanurzenie rąk w ziemi i zastano-
wienie się nad pięknem rolnictwa. RWS to także idealny 
sposób uświadomienia dzieciom pochodzenia jedzenia.

Z punktu widzenia rolników RWS jest naprawdę 
motywujący do bycia częścią społeczności, gdyż otrzy-
mują dużo więcej pozytywnych opinii od swoich konsu-
mentów. Pomaga im to kontynuować pracę, ponieważ 
wiedzą, że ich produkty są doceniane.
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Przykład: KomPot Społeczność skupiona wokół żywności
KomPot oznacza dosłownie Jedzenie (dla) Społeczności i jest pierwszym gospodar-
stwem RWS w Republice Czeskiej, ustanowionym przez konsumentów w 2012 roku. 
Jest to ogród społecznościowy RWS z prawie 40 członkami, z których dwóch zostało 
pracownikami-rolnikami i dba o uprawy warzyw na polu o powierzchni pół hektara. 
KomPot jest oparty na dużym zaangażowaniu członków, którzy pomagają przy warzy-
wach i budowaniu gospodarstwa. Zostało ono założone na ziemi należącej do jednego 
z członków i jest w pewnym sensie odnowieniem małej rolniczej tradycji rodzinnej, 
która została przerwana przez okres komunistyczny. KomPot organizuje także imprezy 
dla publiczności, zapewnia pracę dla studentów, a także robi wiele innych rzeczy, aby 
pomóc ludziom znaleźć własną drogę do zdrowej lokalnej żywności i pobudzenia wsi.

3.2. Przeszkody w założeniu RWS 23 

Jest kilka wyzwań związanych z RWS. RWS 
to więcej niż codzienne rolnictwo lub zwy-
kłe kupno, więc ważne jest, aby przemy-
śleć, czy jako rolnik lub konsument jesteś 
w stanie zaangażować się w ten model.

Dla producentów
 » W krajach z brakiem silnych relacji spo-

łecznych i kapitału społecznego, producen-
tom może być ciężko zaufać grupie przy-
szłych konsumentów. Gdy model został 
już wypróbowany, a „ludzie mówią o nim”, 
poziom zaufania wzrasta.

 » Producenci muszą „zajmować się więcej 
niż jednym zagadnieniem”: są oni odpowie-
dzialni za złożone zadania: składanie oferty, 
pozyskiwanie zainteresowanych, łączenie 
się z nimi, zarządzanie ich pieniędzmi, 
tworzenie biuletynu, a także zajmowanie 
się gospodarstwem. Komunikacja wymaga 
czasu. Jednocześnie nie wszyscy produ-
cenci posiadają niezbędne umiejętności 
do wykonywania tych czynności w odpo-
wiedni sposób. Skontaktuj się z pierwszymi 

członkami, oni zazwyczaj pomagają rolni-
kowi w organizowaniu grupy (koordynator 
może być jednym z konsumentów), ponie-
waż są zaangażowani w model. Rolnik nie 
powinien wstydzić się prosić o pomoc. 
Również inni lokalni producenci, którzy 
wspólnie opracowują swój rozwój z organi-
zacjami pozarządowymi (fundacje, stowa-
rzyszenia) albo pracują z wolontariuszami, 
mogą być dobrym źródłem wsparcia, gdyż 
mogą wyręczyć ich w tych zadaniach (roz-
wój i obsługa organizacyjna grupy RWS).

 » Na początku ciężko może być pozyskać 
wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
rozwoju zróżnicowanej uprawy w zapla-
nowany sposób. Problem może być rów-
nież w zdobyciu wiedzy i doświadcze-
nia w zakresie rolnictwa ekologicznego 
i planowania finansowego. Skontaktuj 
się z istniejącymi gospodarstwami RWS 
i zainspiruj się ich modelem rolnictwa, 
funkcjonowania i rozwiązywania proble-
mów lub skontaktuj się z krajową siecią 
RWS (jeśli taka istnieje), ponieważ zwykle 
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jest ona w stanie skontaktować Cię z RWS 
na twoim terenie lub zapewnić doradztwo.

Dla członków
 » Niski dochód może być najbardziej zna-

czącą przeszkodą w przystąpieniu do RWS 
przez potencjalnych członków. Istnieje jed-
nak kilka strategii umożliwiających przy-
stąpienie do schematu osobom z ograni-
czonymi środkami finansowymi:25

 › Zaoferowanie odrobienia części opłaty w celu 
zmniejszenia ceny: ludzie mogą pracować 
w gospodarstwie i otrzymywać paczki po niż-
szej cenie.

 › Sprzedaż paczek po niższej cenie: chociaż pro-
ducent powinien starać się pokryć wszystkie 
koszty, niektórzy członkowie mogliby płacić 
niższą cenę za swoje paczki, jeśli pozostali są 
gotowi na solidarne pokrycie kosztów.

 › Plan płatności: zamiast jednego stałego wyna-
grodzenia, producenci mogą zaoferować moż-
liwość płatności w ratach.

 › Fundusz solidarnościowy: jedna dodatkowa 
część budżetu mogłaby być przeznaczony dla 
tych, którzy chwilowo nie są w stanie zapłacić 
za swoje udziały. Powinni oni spłacić należ-
ności w późniejszym terminie.

 › Dopłaty dla osób o niskich dochodach: 
ruchoma skala cen pozwala zarabiającym 
mniej płacić mniej za paczki, a od zarabia-
jących więcej wymaga wyższych opłat; pro-
ducenci oferują paczki o różnych rozmiarach.

 › Programy skierowane do seniorów z ograni-
czonymi zasobami: programy, które są spon-
sorowane przez darowizny, więc przez pewien 
okres, seniorzy mogą kupować paczki ze świe-
żymi warzywami po obniżonych cenach.

 › Dobrowolny wkład: każdy członek może 
wnieść dobrowolną kwotę do budżetu, jednak 

koszty sezonu muszą być pokryte.
 » Ograniczony wybór produktów, akcepta-

cja produktów niestandardowych, nieprze-
widywalność jakości i ilości. 

 » Producenci lub inni członkowie mogą 
zapewnić przepisy kulinarne i podstawową 
wiedzę na temat nie tak znanych gatunków.

 » Niedogodności związane z odbiera-
niem paczek RWS w określonym czasie 
i w określonym miejscu każdego tygodnia. 
Regularne dostawy mogą być korzystne przy 
długoterminowym planowaniu i możesz 
dzielić się tymi zadaniami z innymi kon-
sumentami, jeśli mieszkają blisko ciebie.

 » Czas zainwestowany w zbieranie 
i wstępne przygotowanie żywności z suro-
wych warzyw. Szukaj łatwych do zrobienia 
przepisów i jedz tak dużo surowej żywności, 
jak to możliwe. Jest to nie tylko zdrowe, ale 
także zaoszczędza czas. 

 » Zmiana stylu życia i niedogodno-
ści w przetwarzaniu warzyw. Rdzenna 
grupa członków może podzielić się z Tobą 
doświadczeniem, związanym z wdrożeniem 
w RWS, a także udzielić wskazówek doty-
czących przygotowania warzyw.

 » Obowiązek wpłaty zaliczki, wyższe 
ceny w porównaniu z konwencjonalnymi 
produktami, wspólne ryzyko produkcji. 
Wynegocjuj najbardziej odpowiedni system 
płatności. Jeśli nie jesteś w stanie zapła-
cić za cały sezon z góry, wypróbuj system 
miesięczny.

 » Obowiązek wolontariatu pracy w gospo-
darstwie i/lub dystrybuowanie paczek. 
Wolontariat wcale nie jest oczekiwany we 
wszystkich gospodarstwach RWS, aczkol-
wiek w wyjątkowych przypadkach praca 
wolontariuszy jest wysoce zalecana.
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Inicjatywa RWS może zostać uruchomiona przez producentów, konsumentów, a nawet 
przez organizacje pozarządowe. Niezależnie od tego, kim jesteś, powinnaś być przy-
gotowana na to, że pierwszy rok będzie zawsze bardzo skomplikowany, gdy uruchamia 
się taki złożony system. Producenci i konsumenci powinni nauczyć się współpracować, 
budować zaufanie i dokładnie planować sezon. Nie powinnaś wycofywać się z powodu 
tych wyzwań, motywacja konsumentów i inicjatywa społecznościowa pomoże ci cieszyć 
się tym eksperymentem. Poniższa sekcja przedstawia pierwsze niezbędne kroki.

4.1. Założenie RWS

Niezależnie od tego, czy RWS zostało zaini-
cjowane przez społeczność, czy przez rol-
nika, zaleca się następujące kroki:

Zrozumienie koncepcji
Ważne jest, aby zrozumieć, jakiego rodzaju 
produkcja musi być zrealizowana (różno-
rodność produktów, praktyki ekologiczne, 
ciągłość produkcji, itp.), szacowany przy-
chód roczny oraz jaki rodzaj relacji musisz 
rozwinąć wewnątrz społeczności RWS. 
Warto skontaktować się z innymi założy-
cielami RWS w twoim regionie lub kraju, 
znaleźć organizację pozarządową, która 
zajmuje się tym zagadnieniem, jak i oczy-
wiście pozyskać informacje z Internetu.
Jako konsumentka powinnaś być przygoto-
wana na zobowiązania, więc tak naprawdę 
ważnym jest, czy jesteś gotowa do podjęcia 
się poniższych zobowiązań:

 » Zapłata przed otrzymaniem żywność (za 
sezon, miesięcznie bądź według innego 
schematu), niezależnie od ilości i jako-
ści żywności.

 » W przypadku modelu wspólnoty RWS, 

członkowie zobowiązują się również 
do brania udziału w dystrybucji, pracy 
w gospodarstwie, itp.

Planowanie
Dla producenta ważne jest, aby oszacował 
swoją wydajność i możliwości.
Zaplanuj, jakie produkty możesz zaofe-
rowaćw pierwszym roku: powinieneś 
wymienić te warzywa, które już są upra-
wiane przez ciebie, bądź te, które możesz 
produkować dla swoich konsumentów. 
Czy wiesz, ilu konsumentów, możesz 
zaopatrzyć w swoje produkty? Czy możesz 
oszacować, ile godzin pracy jest na to 
potrzebne? Czy masz taką wydajność, czy 
powinieneś zatrudnić kilku pracowników? 

Znajdźmy członków
Aby założyć RWS, kluczowym jest znale-
zienie konsumentów, którzy mogą stać 
się twoimi partnerami.

 » Jeśli już sprzedawałeś na rynku, możliwe 
jest, że masz kilku klientów, którzy są 
bardzo zadowoleni z twoich produktów 

4. ROZPOCZĘCIE INICJATYWY RWS
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i będą zainteresowani przyłączeniem się 
do Twojej grupy.

 » Zapytaj znajomych lub sąsiadów; nie 
będziesz musiał zaczynać budowania 
zaufania od zera, jeśli masz z nimi oso-
biste relacje.

 » Szukaj istniejących grup: ośrodki opieki 
dziennej, organizacje środowiskowe lub 
inne, grupy obywatelskie, kościoły, miej-
sca pracy, szkoły alternatywne, ośrodki 
jogi mogą być dobrym miejscem do zna-
lezienia ludzi, którzy są zainteresowani 
zdrową żywnością i partnerstwem opar-
tym na społeczności. Możesz spróbować 
skontaktować się z istniejącymi grupami 
RWS, gdyż mogą znać potencjalnych 
konsumentów z Twojego terenu, którzy 
są już zaznajomieni z tematem.

 » Skontaktuj się z krajową siecią RWS lub 
jakąkolwiek organizacją pozarządową, 
zaangażowaną w to zagadnienie, bądź 
formą współpracy zbliżoną do koncep-
cji RWS (tradycyjne rolnictwo, małe 
bazary, podmioty ekonomii społecznej 
jak kooperatywy, itp.). 

Do poszukiwania członków możesz użyć 
następujących kanałów komunikacji:

 » Użyj ulotek
 » Organizuj spotkania
 » Podziel się pomysłem z przyjaciółmi
 » Znajdź przyjaznego dziennika-
rza, który napisze artykuł

 » Użyj mediów społecznościowych

Organizuj spotkania
Z pierwszymi sojusznikami powinieneś 
być przygotowany na udział w spotka-
niach publicznych, gdzie będziesz w stanie 

znaleźć nowych konsumentów. Dla przy-
szłej współpracy kluczem jest bycie szcze-
rym i przejrzystym w trakcie tych spotkań. 
Konsumenci doceniają te cechy. Nie bój 
się, jeśli nie masz dużo doświadczenia lub 
masz jakieś obawy. RWS to partnerstwo, 
więc spróbuj zaangażować osoby zainte-
resowane dołączeniem do grupy w poszu-
kiwanie rozwiązań.

Możliwy program:
 » Co to jest RWS?
 » Dlaczego należy jeść lokalnie uprawianą 
żywność?

 » Dlaczego drobni rolnicy potrzebują 
wsparcia?

 » Jakie są zagrożenia związane z rolnic-
twem przemysłowym?

 » Jakie są zalety bycia członkiem RWS?
 » Oceń poziom zaangażowania poszcze-
gólnych uczestników.

 » Jeśli zainteresowanie jest wystarczająco 
wysokie, utwórz główną grupę.

Jeśli jesteś grupą konsumentów lub orga-
nizacją i chciałbyś założyć RWS
W takim przypadku zalecane jest znalezie-
nie rolnika zainteresowanego rozpoczę-
ciem partnerstwa z grupą konsumentów, 
a także znalezienie ziemi, jeśli rolnik tako-
wej nie ma. Konieczne jest sprawdzenie 
następujących kryteriów:
Rolnik musi posiadać: 

 » Doświadczenie rolnicze i ogrodnicze;
 » Szkolenie lub wiedzę na temat ekologicz-
nego lub biodynamicznego ogrodnictwa;

 » Znajomość funkcji, obsługi i utrzyma-
nia sprzętu;

 » Doświadczenie w uprawie warzyw 
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w porównywalnym klimacie i warunkach atmosfe-
rycznych. Możesz również użyć kwestionariusza dla 
potencjalnego rolnika (tabela 5).

  Wskazówka:   wiesz, że 
większość członków RWS 
w twoim kraju to młodzi 
rodzice, zainteresowani 
zrównoważonym stylem ży-
cia i żywnością organiczną? 
Wyszukaj eko/alternatywne 
szkoły w twoim sąsiedztwie 
i zostaw tam ulotki. Nie 
zapomnij o swoich danych 
kontaktowych i linku do 
strony www – jeśli taką 
posiadasz!

Jeśli szukasz potencjalnego rolnika RWS, jednym z wiarygodnych instru-
mentów oceny może być kwestionariusz, który zawiera dane o doświad-
czeniu producenta. Następujące pytania mogą zostać wzięte pod uwagę: 
(Vetan i Florean, 2012)

1. Czy do tej pory próbowałeś/udało ci się sprzedać swój własny produkt rolny? 
Gdzie?

2. Czy potrafisz uprawiać 30 różnych warzyw w jednym sezonie?

3. Czy lubisz rozmawiać o swojej pracy z przyjaciółmi, sąsiadami, klientami?

4. Czy czujesz się dobrze z obowiązkami przywódczymi?

5. Jaki obszar, wyposażenie techniczne i zasoby masz do uprawy dla większej liczby 
osób w tym samym czasie?

6. Czy uważasz, że jesteś w stanie uprawiać ziemię bez użycia nawozu chemicznego 
i pestycydów?

7. Czy masz miejsce, z którego możesz zdobyć „dobre nasiona”?

8. Czy wiesz, jak zrobić własne sadzonki?

9. Czy masz środki transportu do przewozu plonów do miast? Jeśli nie, czy masz 
jakichś krewnych, na których możesz liczyć w sezonie?

Tabela 5. Kwestionariusz rolnika
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Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć rolnika, możesz skorzystać 
z rynku rolników lub poprosić o listę rolników ekolo-
gicznych funkcjonujących w Twojej okolicy. Naprawdę 
cennym jest, jeśli możesz zaprosić doświadczonego rol-
nika RWS na wasze spotkanie, ponieważ dla niektórych 
rolników jest to bardziej przekonujące, gdy dowiadują 
się o koncepcie od kogoś, kto ma już doświadczenie 
w rolnictwie.

Przejrzystość jest naprawdę ważna. Wszystkie Twoje 
pytania lub wątpliwości należy omówić, ponieważ RWS 
może stać tylko na silnych fundamentach.

Jak długo to wszystko trwa?
Podróż od pierwszego pomysłu dorozpoczęcia działania 
RWS jest długa i wymagająca, ale jednocześnie inspi-
rująca i pełna przygód. Czas potrzebny do założenia 
RWS może się różnić w zależności od Twoich warun-
ków początkowych i społeczność wokół Ciebie. Jed-
nak ogólnie rzecz biorąc, im więcej czasu poświęcasz 
wstępnemu planowaniu i myśleniu o schemacie, roz-
mawianiu z ludźmi i omawianiu konfiguracji systemu, 
tym lepiej będziesz przygotowana do obsługi RWS. 

Na przykład założenie Gar-
tencoop RWS w Niemczech 
poprzedzone było prawie 
rocznym planowaniem i roz-
mowami, zanim członkowie 
po raz pierwszy zanurzyli 
dłonie w glebie. Jednak 
prostsze schematy mogą być 
ustalone na przestrzeni kilku 
miesięcy, np. RWS Modrana 
z Republiki Czeskiej został 
założony w zaledwie 3 mie-
siące od momentu pojawienia 
się pierwszego pomysłu do 
pierwszej dostawy.

4.2. Codzienne prowadzenie RWS

Role i obowiązki 
Aby uniknąć nieporozumień i trudności w społeczno-
ści, role i obowiązki powinny być wyjaśnione i usta-
lone od początku. Może to pomóc w integracji nowo 
przybyłych i może być również dobrym odniesieniem 
w wątpliwych sytuacjach. Role rolników i członków są 
zwykle opisane w umowie partnerskiej, ale omawia-
nie ich od czasu do czasu na spotkaniach – zwłaszcza 
podczas spotkań rekrutacyjnych – jest bardzo ważne 
dla wspólnego zrozumienia, w czym wspólnie bie-
rzemy udział.
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Obowiązki rolników
 » Rolnictwo najwyższej jakości, aby zaspo-
koić potrzeby i oczekiwania konsumen-
tów.

 » Postępowanie zgodnie ze specjalnymi 
metodami uprawy (np. organiczne, 
biodynamiczne, koszerne, permakul-
turowe).

 » Definiowanie liczby dostarczonych pro-
duktów w jednej paczce.

 » Definiowanie metody i częstotliwości 
dystrybucji.

 » Ustalenie liczby i zakresu wydarzeń 
w gospodarstwie.

 » Ustalenie kosztu/ceny za paczkę lub 
połowę paczki.

 » Określenie możliwości i sposobu wolon-
tariatu w gospodarstwie.

 » Zapewnienie przejrzystości związanej 
z produkcją.

Możliwe obowiązki koordynatora 
w grupie (osoba, która jest członkiem 
RWS, może to być konsument lub rol-
nik)

 » Ułatwia, zbiera i wysyła komunikaty 
wewnątrz grupy.

 » Odbiera płatności za paczki i wysyła pie-
niądze do producenta.

 » Inne zadania wynikające z ustaleń 
wszystkich osób działających w grupie.

Możliwe obowiązki członków
 » Opłacenie uzgodnionej ceny za paczkę/
produkty w odpowiednim czasie.

 » Zaakceptowanie, że zbiory nie mogą być 
modyfikowane lub dostosowywane do 
indywidualnych potrzeb.

 » Akceptowanie sezonowości produktów.

 » Akceptowanie wiedzy i umiejętności 
rolnika.

 » Czyszczenie i zwrot pudełek, a także 
innych opakowań używanych do dys-
trybucji.

 » Branie udziału w zadaniach specjalnych 
(np. pomoc w dostawie, zbiory).

Planowanie uprawy
Planowanie upraw w RWS jest niezwykle 
ważne, gdyż producent musi być pewien, 
że zdoła wykarmić określoną liczbę ludzi 
w trakcie całego sezonu, a nawet dłużej. 
Koniecznym więc jest poświęcenie wystar-
czającej ilości czasu do mądrego rozplano-
wania uprawy. Jednak żadne gospodarstwo 
i żaden RWS nie są takie same, stąd też 
podejście do planowania upraw jest bar-
dzo zróżnicowane. Nie ma więc uniwer-
salnych wytycznych, a ponadto jest wiele 
świetnej literatury na ten temat. Jednakże 
punktem wyjściowym powinien być inter-
netowy kalkulator upraw przygotowany 
jako dodatkowe narzędzie do tej broszury. 
Może on pomóc obliczyć jak duże uprawy 
możesz mieć na określonym terenie i dla 
jak wielu ludzi. Kalkulator upraw jest 
dostępny na www.urgenci.net.

Czas i miejsce dystrybucji
Dystrybucja odbywa się zwykle co tydzień, 
począwszy od kwietnia lub maja i w zależ-
ności od warunków klimatycznych. Miej-
scem dystrybucji może być gospodarstwo, 
jeżeli producent i konsumenci mieszkają 
w tym samym mieście bądź obszarze. Jeśli-
dystrybucja ma miejsce w mieście, zaleca 
się znalezienie miejsca w lokalnej organi-
zacji lub prywatnej instytucji, wspierającej 
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działania ekonomii społecznej (np. kawiar-
nie, księgarnie). 

Jeśli te rozwiązania się nie sprawdzą, 
konsumenci mogą wynająć miejsce do 
dystrybucji. Czas dystrybucji jest zazwyczaj 
uzgadniany między producentami i grupą 
konsumentów. 

Kontrakt
Umowa między producentem (produ-
centami) a konsumentami jest zazwyczaj 
określona w kontrakcie – słownym lub 
pisemnym. Czasami wystarczy zrobić 
zobowiązanie ustne oparte na obietnicach 
i zaufaniu. Jeśli zostanie spisane, może 
zawierać również praktyczne rozwiązania 
jako główne zasady i wartości oraz, poza 
typową zawartością umowy, może określać 
następujące punkty:

 » Lista warzyw: produkcja na jeden sezon 
jest planowana przez rolników lub może 
być zaplanowane razem z komisją człon-
ków, w oparciu o możliwości rolników, 
doświadczenie, cechy ziemi i liczbę kon-
sumentów. Jednocześnie konsumenci 
mogą zaproponować nowe warzywa do 
ujęcia w umowie.

 » Plan dystrybucji: przedział czasowy 
dostawy, liczba tygodni dostawy, czas 
i miejsce dostawy itp.

 » Obowiązki rolnika i konsumentów
 » Sposób płatności i ceny
 » Opcjonalnie: plan tygodniowego sadze-
nia i zbiorów, są one opcjonalne, zależne 
od warunków atmosferycznych i innych 
czynników.

4.3. Sprawiedliwe finanso-
wanie RWS

Jeśli producent nie jest właścicielem ziemi, 
konieczne jest ustanowienie kapitału do 
zakupu gospodarstwa. RWS można roz-
począć od minimum – wydzierżawionej 
ziemi i wypożyczonego sprzętu. W przy-
padku planowania długotrwałego działania 
należy podjąć decyzję o zakupie ziemi. 
Możliwe opcje, to:

 » Rolnicy zapewniają kapitał
 » Członkowie zapewniają kapitał
 » Grupa szuka dotacji
 » Grupa poszukuje pożyczek 

Koszty produkcji są pokrywane, a pro-
ducenci otrzymują przyzwoitą zapłatę 
za swoją pracę. Członkowie pokrywają 
koszt oszacowanej produkcji i otrzymują 
zróżnicowane zbiory, równo podzielone 
pomiędzy wszystkich członków. Poza tymi 
kosztami, abonenci mogą zdecydować, 
aby opłacić ubezpieczenie społeczne pro-
ducentów. Wszystkie koszty są ustalane 
w sposób przejrzysty.

Uczciwe finansowanie można osią-
gnąć na wiele różnych sposobów, między 
innymi: 

Cena rynkowa
Dowiedz się, jaką cenę ludzie zazwyczaj 
płacą za skrzynkę warzyw i skomponuj 
paczkę w oparciu o cenę poszczegól-
nych produktów (na rynkach rolników 
lub podobnych kanałach dystrybucji), 
dopóki nie osiągniesz przybliżonej ceny 
całej paczki.
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Przykład: Dowiedziałeś się, że ludzie są chętni zapłacić 
10 PLN za dostawę tygodniową, a następnie skompo-
nuj paczkę: 

Pozycja Ilość Jed-
nostka

Cena/
jed-

nostka

Całko-
wita 
Cena

Cebula 0.5 kg 1 0.5

Papryka 0.5 kg 3.2 1.6

Ziemniaki 1 kg 0.48 0.48

Jabłka 1.5 kg 0.8 1.2

Śliwki 1 kg 1.4 1.4

Kabaczek 2.5 kg 0.6 1.5

Cukinia 0.5 kg 0.6 0.3

Pomidory 1 kg 2 2

Burak 
ćwikłowy

0.5 kg 1.2 0.6

Kalarepa 1 kg 0.4 0.4

Całko-
wity koszt 
dostawy

PLN 
9.98

Wycena wartości rynkowej
Oszacuj roczne koszty RWS dla produkcji sezonowej 
(z dochodem rolnika na sezon) = A. Oszacuj, ile ludzie 
zazwyczaj wydają na warzywa na sezon = B. Podziel 
A przez B, a otrzymasz liczbę paczek.

Przykład: 
Roczny koszt gospodarstwa 
=4000 PLN 
Typowe wydatki na warzywa 
=200 PLN 
Wartość paczki w oparciu o bu-
dżet =4000/200 = 20 PLN
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Rzeczywiste koszty rolnictwa oparte 
na zaangażowaniu społeczności
Określ całkowity budżet gospodarstwa 
RWS. Najczęściej są to koszty: produkcji 
(tj. nasion, sadzonek, narzędzi itp.), pra-
cowników, amortyzacji zakupu maszyn, 
inwestycji, serwisu doradczego, ogólne.

Podziel całkowitą kwotę przez liczbę 
obecnych lub potencjalnych członków, 
tj. budżet na sezon wynosi 4000 PLN, masz 
20 członków, a więc udział członka musi 
wynosić 200 PLN.

Celowe wkłady
Możesz nawet pozwolić członkom zdecydo-
wać, jaką kwotę chcieliby wnieść (tj. jaką 
kwotę mogą zapłacić, aby całkowity budżet 
gospodarstwa został pokryty). Ta metoda 
wspiera kreatywność, wolność, solidar-
ność oraz włączenie członków o niskich 
dochodach. Jednak wymaga od wspólnoty 
zaufania i spójności. Kroki:

 » Przedstaw całkowity budżet (patrz wyżej) 
społeczności

 » Pozwól członkiniom (niejawnie) podać 
swoje stawki

 » Jeśli wszystkie stawki zaspokajają budżet 
= OK

 » Jeśli nie, odbywa się kolejna runda, 
dopóki budżet nie zostanie ustalony.

Ceny podobnych modeli
Znajdź podobną grupę RWS (pod wzglę-
dem produkcji, członkostwa, areału itp.) 
do tej, którą chcesz założyć i zapytaj, jaka 
jest ich cena paczki. Jeśli brzmi rozsądnie, 
po prostu skorzystaj! 

Wypróbuj to!
RWS to wrażliwy i specyficzny model. 
Powinnaś poświęcić trochę czasu na kon-
figurację Twojej inicjatywy. 
Dla producentów będzie pomocne:

 » Praktykowanie z małą grupą.
 » Uprawa na większym obszarze niż wyni-
kałoby to z wyliczeń, aby w razie niepo-
wodzeń pokryć straty.

 » Budowanie silnych relacji ze swoimi kon-
sumentami: regularnie omawiaj z nimi 
koncepcje RWS, zapraszaj ich do swojego 
gospodarstwa, poproś o ich o informa-
cję zwrotną na temat funkcjonowania 
systemu itp.

Jeśli ktoś nie pasuje do społeczności, 
pozwól mu odejść. Czasami to nie jest 
łatwe, ale energia, którą poświęcisz na 
przekonanie kogoś, może zostać lepiej 
spożytkowana w gospodarstwie lub do 
budowania społeczności.

„Czasami problemem jest to, że konsu-
menci nie rozumieją systemu. Mieliśmy 
na przykład kogoś, kto nie przyszedł kilka 
razy po odbiór dostawy i był nieosiągalny 
przez telefon lub e-mail. Potem oczywiście 
narzekał, że musi zapłacić. W takiej sytu-
acji trzeba trzymać się zasad. Jeśli paczka 
nie jest zapłacona z góry na początku 
miesiąca, nie zostanie dostarczona. 
Umowa również definiuje odpowiedzial-
ność konsumenta za odbiór – jeśli paczka 
nie zostanie odebrana, zabieramy ją do 
domu”.
Orsolya Kiss-Kovacs, Węgry
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5. BUDOWANIE WSPÓLNOTY
Rolnictwo Wspierane przez Społeczność 
(RWS), to coś więcej niż model bezpośred-
niego handlu między konsumentami a rol-
nikami. Partnerstwo oparte na zaufaniu 
nie może działać bez pełnego zrozumie-
nia wspólnych zasad i wartości. Otwarta 
komunikacja i wspólne myślenie prowadzą 
do społeczności żywnościowych, w któ-
rych rolnicy i konsumenci nie tworzą już 
dwóch różnych grup, ale są członkami 
jednej społeczności.

Dlaczego komunikacja jest ważna dla 
społeczności RWS
Komunikacja jest kluczowym aspektem 
RWS. Stanowi ona podstawę zaufania 
i partnerstwa, tworząc wspólną tożsamość, 
a także przyczynia się do rekrutacji nowych 
członków. Spójna, częsta komunikacja jest 
kluczem do sukcesu; co jest szczególnie 
ważne w przypadku problemów: im wcze-
śniej zaczniesz mówić o problemie, tym 
szybciej zostanie on rozwiązany.

 Wskazówka:  Bądź konstruktywny! 
Pozytywna atmosfera jest kluczem do 
rozwiązywania problemów i posuwania 
się naprzód.

Role i obowiązki
W celu zapewnienia lepszej komunika-
cji i bardziej płynnego działania RWS 
ważne jest, aby wszyscy wiedzieli, jaka 
jest ich rola i odpowiedzialność w syste-
mie. Dokładne i szczegółowe określenie 
roli i podziału odpowiedzialności pomaga 

uwolnić od obciążenia pracą niektórych 
członków RWS, ale także pomaga mniej 
aktywnym członkom zobaczyć, na czym 
polega cały system i jak może być wyma-
gający.

Tabela 6. obrazuje typowe role w RWS 
oraz opis zadań przyporządkowanych do 
tych ról.

 Uwag a:   ObOwiązki różnią się znacznie 
w zależnOści Od rOdzaju rws, na przykład 
w rws, dO któregO człOnkOwie tylkO się zapisują 
i Otrzymują swOje udziały i nie są zaangażOwani 
w działalnOść rOlniczą, większOść wymieniOnych 
ObOwiązków spOczywa na barkach prOducenta.



Rola Opis zadań

Rolnictwo

Planowanie upraw
Planowanie zbiorów i plonów, liczba uprawianych odmian, nawóz 
zielony itp.

Organizacja pracy Ciągła praca na farmie, koordynacja pracowników w trakcie roku

Budżetowanie kosztów rolnictwa Tworzenie budżetu na prace rolnicze

Logistyka

Koordynacja dystrybucji
Dokumentowanie logistyki, dostawy, zarządzanie punktami sprze-
daży

Administracja

Księgowość Księgowość, płatności, konta bankowe, gotówka itp.

Zarządzanie finansami
Przechowywanie pieniędzy, budżet, prace przygotowawcze w kwe-
stiach finansowych dla grupy podstawowej i zgromadzenia ogólnego

Pozyskiwanie funduszy Darczyńcy, sponsorzy i dotacje

Członkostwo

Zgłoszenie Utworzenie cyfrowego (lub papierowego) formularza zgłoszeniowego

Zapis członkostwa Posiadanie aktualnej listy członków

Rejestracja nowych członków Komunikacja z nowymi członkami, zapisy itp.

Rekrutacja Promocja RWS, rekrutacja nowych członków

Komunikacja i wydarzenia

Walne zgromadzenie Przygotowanie programu, treści i procedury walnego zgromadzenia

Organizacja wydarzeń społecz-
nych

Organizacja wydarzeń społecznych dla członków i pozostałych osób

Wolontariat Praca z wolontariuszami

E-komunikacja Obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych

Koordynacja grupy podstawowej Przygotowanie procedur regularnych spotkań grupy podstawowej

Utrzymanie

Utrzymanie budynków
Zapewnienie, że wszystkie budynki są funkcjonalne i w dobrym 
stanie

Utrzymanie maszyn Naprawa, konserwacja maszyn, nawodnienie, wodociągi itp.

Edukacja 

Edukacja dzieci Wydarzenia dla dzieci wewnątrz i na zewnątrz RWS

Wspomaganie innych RWS Konsultacje z innymi RWS-ami

Tabela 6. Role w RWS
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5.1. Komunikacja między produ-
centami a członkami

Istnieje kilka kanałów komunikacji, które mogą być 
używane w społeczności RWS. Nigdy nie zapomnij 
omówić wraz z członkami, który z nich jest tym prefe-
rowanym. Jesteśmy różni, są ludzie, którzy wolą komu-
nikację osobistą, zaś inni lubią wysyłać e-maile lub 
udostępniać posty na Facebooku. Powinieneś znaleźć 
takie rozwiązania, które nie wykluczają nikogo, i dowie-
dzieć się, jakie kanały są odpowiednie dla konkretnych 
problemów (np. wystarczy napisać e-mail informujący 
o następnej wizycie w gospodarstwie, a zarazem nie 
ma potrzeby dzwonić do każdego członka).

Bądź przygotowany, nie oczekuj, że komunikacja 
będzie łatwa. Możliwe jest, że komunikat zostanie bez 
odpowiedzi lub odpowiedź nie dotrze, kiedy tego ocze-
kiwałeś. Zaakceptuj ten fakt i nie rozpaczaj – większość 
osób docenia wysyłanie informacji lecz nie ma czasu 
lub ochoty na aktywną komunikację.

Osobista komunikacja
Dostawy są doskonałą okazją do osobistego spotkania 
i poznania członków. Jako rolnik/koordynator powinie-
neś być gospodarzem tych spotkań – nigdy nie zapo-
minaj porozmawiać z członkami podczas ich wizyty!

Tematy do omówienia przy dostawie:
 » Wyjaśnij swoim członkom, co wydarzyło się w gospo-
darstwie w zeszłym tygodniu, co dobrze rośnie, jakie 
trudności napotkałeś itp.

 » Zapytaj ich, jak wykorzystali rzeczy i wiadomości 
z zeszłego tygodnia, czy byli zadowoleni z treści, 
jakości itp.

 » Wytłumacz im, w jaki sposób mogą korzystać 
z nowych warzyw, przepisów kulinarnych lub wska-
zówek.

 Wskazówka:   najlepszym 
spOsObem budOwania spOłecznOści 
rws w niefOrmalny spOsób jest 
zOrganizOwanie jednej wspólnej 
dOstawy dla wszystkich człOnków. 
wspólne ważenie warzyw, dyskusje 
i przyjazna atmOsfera pOmagają 
człOnkOm pOznać się, więc dOstawy 
stają się wydarzeniem spOłecznym. 
człOnkOwie mOgą przyjeżdżać ze 
swOimi dziećmi, dzielić się przepisa-
mi i innymi infOrmacjami na temat 
zrównOważOnegO stylu życia, jak 
i cieszyć się tOwarzystwem innych.
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Komunikacja przez Internet

E-maile
Najprostszym sposobem komunikacji z członkami jest 
wysyłanie wiadomości e-mail. Nie zapominaj dodać 
odpowiedniego tematu do wiadomości e-mail, gdyż 
może przyciągnąć uwagę. Jeśli nie otrzymujesz odpowie-
dzi na swoje e-maile na bieżąco, zapytaj o to członków, 
ponieważ Twoje wiadomości e-mail mogą znajdować 
się w ich folderze spamu (wiadomości nieistotnych).

Strona internetowa/blog
Ważne jest, aby rolnicy/społeczności RWS publikowali 
informacje o  swojej dostępności. Popularnym proble-
mem jest to, że zainteresowani konsumenci często nie 
są w stanie znaleźć, dołączyć do lub skontaktować się 
z odpowiednimi rolnikami. Kanały te mogą być rów-
nież wykorzystywane do dzielenia się wiadomościami 
z członkami. Niektóre społeczności RWS prowadzą 
również blogi tematyczne, na których najczęściej zbie-
rane są najlepsze przepisy z całego tygodnia.

Biuletyny
Najczęstszym narzędziem komunikacji używanym 
przez społeczności RWS jest biuletyn. Poprzez regu-
larne e-maile możesz informować członków o zawarto-
ści tygodniowych akcji, wysyłać niektóre z najlepszych 
przepisów, dzielić się wiadomościami z gospodarstwa, 
promować swoje wydarzenia (np. wizyta w gospodar-
stwie, dzień wspólnoty), a także wysyłać przypomnienia 
typu czas odnowienia umowy lub przelania miesięcz-
nego udziału. Nigdy nie zapominaj zilustrować ich 
ładnymi zdjęciami!

Prawie wszyscy operatorzy poczty e-mail (tacy jak 
Google, Yahoo, Mailchimp) oferują aplikację biuletynu, 
którą można łatwo uruchomić. Należy w tym celu 
zebrać adresy e-mail swoich członków, znaleźć dobrą 
nazwę dla listy mailingowej i zdecydować o strukturze 
i częstotliwości e-maili.

 Wskazówka:   jeśli masz 
trudnOści z samOdzielnym uru-
chOmieniem biuletynu, zapytaj 
kOgOś ze swOjej spOłecznOści rws, 
ktO pOtrafi używać tegO rOdzaju 
aplikacji. cO więcej taki człOnek 
mOże być równie OdpOwiedzialny 
za zestawienie i prezentOwanie 
– z twOją pOmOcą – infOrmacji 
O rws.
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Media społecznościowe
Niektórym może się to podobać, innym 
nie, ale platformy społecznościowe, takie 
jak Facebook czy Google+, są powszechnie 
używane. Jeśli Twoi członkowie chętnie 
z nich korzystają, grupa lub społeczność 
może być dobrym miejscem do dzielenia 
się wiadomościami, a zdjęcia motywują 
członków społeczności do wzajemnego 
kontaktu.

Zaangażowanie w zbyt wiele stron 
może zbytnio rozłożyć zasoby informacji, 
lepiej aktywnie angażować się i tworzyć 
mocną społeczność na kilku wybranych 
platformach niż ubogie treści na każdej 
platformie.

Wydrukowane materiały
Jeśli twoi członkowie nie używają zbytnio 
aplikacji internetowych, możesz stworzyć 
drukowany biuletyn, dostarczony wraz 
z ich produktami. Możesz nawet użyć dru-
kowanych plakatów do promocji.

Media
Jeśli szukasz nowych członków, warto połą-
czyć siły z lokalnymi mediami (lokalna 
telewizja, radio lub gazety) albo poprosić 
o pomoc organizację pozarządową/krajową 
sieć RWS, która może mieć dobre kon-
takty z mediami. Media lubią ładne zdjęcia 
i historie, więc RWS może być dla nich 
dobrym tematem. Bądź przygotowany! 
Zawsze miej przynajmniej trzy zdania 
w głowie, o tym, co chciałbyś udostępnić.

Facebook
Grupy na Facebooku są miejscem tak zwanej małej komunikacji w małych grupach. 
Grupy pozwalają ludziom spotykać się wokół wspólnego zagadnienia, problemu lub 
aktywności w celu organizowania się, wyrażania celów, omawiania zagadnień, publi-
kowania zdjęć i udostępniania powiązanych treści. Kiedy tworzysz grupę, możesz 
zdecydować, czy udostępnić ją publicznie, aby każdy mógł dołączyć, czy wymagać 
zgody administratora dla nowych członków, a może ustanowić ją jako prywatną, tylko 
na zaproszenie.
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5.2. Komunikacja wewnątrz spo-
łeczności

Komunikacja w społecznościach RWS powinna być 
dwustronna. Jako członkowie nie możemy czekać tylko 
na rolnika lub koordynatora w przypadku problemów, 
ponieważ w RWS są oni odpowiedzialni za wiele zadań 
równolegle, mogą nie być dostępni przez cały czas. 
Jeśli członkowie są także inicjatorami komunikacji, 
rozwiązania będą łatwiejsze.

Przekazywanie opinii 
Bez opinii społeczność RWS nie może istnieć i rozwijać 
się: operacja oparta na społeczności wymaga regular-
nych, ale konstruktywnych mechanizmów sprzężenia 
zwrotnego. Czasami nie łatwo jest wyrazić naszą opi-
nię lub krytykę w sposób, który nie jest nieprzyjemny, 
ale jest kilka prostych technik, które mogą Ci w tym  
pomóc.

Wszystkie społeczności RWS powinny same zadecy-
dować o mechanizmach informacji zwrotnej, z których 
będą korzystać. Mogą być organizowane regularne spo-
tkania, wysyłane kwestionariusze online lub rolnicy/
koordynatorzy mogą monitorować, kontrolować postęp 
podczas dokonywania dostaw. Ponieważ wyrażanie 
lub przyjmowanie opinii może być sytuacją wrażliwą, 
należy zwrócić uwagę na pewne zasady.

 » Stwórz bezpieczną sytuację: znajdź odpowiedni czas 
i miejsce na wyrażenie opinii. Jeśli osoba otrzymu-
jąca informację zwrotną nie czuje się komfortowo, 
Twoja opinia nie osiągnie celu. Jeśli przekazujesz 
informacje zwrotne dotyczące problemu, najpierw 
zrób to osobiście, bez obecności całej grupy.

 » Bądź konkretny: przejdź do sedna i mów prosto. Im 
bardziej złożonych zdań używasz w odniesieniu do 
różnych zagadnień, tym mniej zrozumiała będzie 
Twoja wiadomość. 

 » Nie oceniaj osoby: mów o konkretnej sytuacji lub 
problemie.
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Techniki wyrażania/przyjmowania opinii

Ankiety online
Ankiety online mogą przyczynić się do skutecznej 
oceny sezonu. W okresie zimowym, kiedy Ty i wszy-
scy członkowie macie więcej czasu, warto zapoznać 
się z ankietą, która może dać dobry obraz tego, jak 
członkowie ocenili sezon.

Osobiste opinie 
Biorąc pod uwagę wyżej wspomniane zasady, uży-
tecznym modelem przekazywania informacji zwrot-
nych mogą być Z.W.U.P. lub ZWUP. Oto jak działa to 
w praktyce.

 Pomocne: 
“nie byłO wystarczającO dużO 
truskawek w dOstawie.” nie 
pOmOcne: „byłem Ostatnim przy 
dOstawie, nawet linda pOszła, 
więc mOgłem wziąć tylkO resztkę 
warzyw. nawiasem mówiąc, nie 
wiedziałem, że mOżna ugOtOwać 
cOś dObregO z tej zielOnej fasOli, 
ale mark dał mi taki dObry przepis, 
że nawet mój syn zjadł trOchę na 
kOlację. tO dObrze, że dOstaliśmy 
pół kilOgrama zielOnej fasOli, tO 
wystarczyłO całej rOdzinie, nie tak 
jak z truskawkami.”

 Pomocne: 
„sałatka była za stara gdy ją 
dOstaliśmy.”
nie pOmOcne: „nie smakOwała mi  
ta sałatka, miała dziwny smak.”

O co możesz zapytać za pomocą kwestionariuszy? 

– Co naprawdę podobało się Twoim członkom? Jakie warzywa powinny być upra-
wiane lub jakie inne produkty powinny być produkowane w następnym sezonie? 
Co w ogóle nie podobało się Twoim członkom, czego nie lubili ?

– Co myślą o wielkości paczki i jej cenie? Czy to za dużo? Czy są skłonni zapłacić 
jeszcze więcej?

– Jak bardzo są zadowoleni z dostawy? Czy jest zorganizowana w dobrym czasie 
i w dobrym miejscu?

– Jak bardzo są zadowoleni z organizacji ? Czy mają wystarczająco dużo informacji? 
Czy kanały komunikacji są odpowiednie?

– Co myślą o wydarzeniach społecznościowych? Co jeszcze chcieliby zrobić? 
– Czy są zaangażowani w jakąkolwiek działalność wolontaryjną? Co o tym myślą? 

Jeśli nie, to jaki jest główny powód takiej sytuacji?
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Zachowanie (Z): opisz zachowanie lub problem, na 
temat którego chcesz przekazać opinię.
Wynik (W): opisz wynik zachowania, którego dotyczy 
problem.
Uczucia (U): jaki wpływ miał wynik lub zachowanie 
na to jak się poczułeś.
Przyszłość (P): czego chciałbyś w przyszłości

Dwa przykłady użycia modelu ZWUP

1. Rolnik dość często spóźnia się z dostawą. Jesteś bardzo zajęty, zwykle przyjeż-
dżasz z miejsca pracy. Kiedy dostawa zaczyna się późno, nie możesz odebrać paczki, 
ponieważ dzieci nie mogą czekać na zewnątrz.
„Dawid, mam problem. Przez ostatnie trzy tygodnie przyjeżdżałeś spóźniony, więc 
dostawy rozpoczęły się ponad 40 minut później niż powinny. Czułem się więc naprawdę 
zły i zdenerwowany, ponieważ musiałem poprosić kogoś innego, aby odebrał mój przy-
dział, nie mogąc na ciebie czekać, powinienem zabrać do domu moje dzieci z lekcji 
tańca. Dla mnie to naprawdę ważne, abyśmy  mieli ustalony czas rozpoczęcia dostaw. 
Czy sądzisz, że byłoby to możliwe?”

2. Jako rolnik/koordynator możesz również przekazać informacje zwrotne członkom.
„Robert, jak wiesz, uzgodniliśmy comiesięczną płatność. Jesteśmy już w połowie mie-
siąca, a nie zapłaciłeś miesięcznej opłaty członkowskiej. Dla mnie jest to trudna sytuacja, 
ponieważ muszę kupić nowe nasiona i narzędzia. Bardzo ważne jest dla mnie, abyś 
uiścił opłatę na początku miesiąca i uregulował swój dług w tym tygodniu, ponieważ 
mój budżet jest silnie uzależniony od wpłat członków. Jeśli transfer internetowy nie jest 
dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, możemy rozliczyć się gotówkowo. Co o tym myślisz?”

Zachowanie

Wynik

Uczucia

Przyszłość

Opinia
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Spotkania 
Spotkania mogą być dobrą okazją do 
wspólnego planowania, oceny sezonu 
lub nawet omówienia problemu. Bycie 
w grupie może pomóc mniej aktyw-
nym członkom w wyrażaniu opinii. 
Zawsze dobrze jest mieć harmonogram 
spotkania, ponieważ to może pomóc 

zaoszczędzić czas. Jeśli przyjdzie wielu 
członków, warto mieć kogoś, kto pomoże 
nam poprowadzić to wydarzenie, aby nie 
być jedyną osobą, która to robi, warto 
poprosić kogoś zewnątrz, kto może 
pomóc Ci skupić się na problemach.

Nigdy nie zapominaj o pozytywnych opiniach. Uznanie motywuje ludzi do dalszej 
pracy. To łatwiejsze niż myślisz: 
Mario, chcę tylko powiedzieć, że wspaniale jest być członkiem Twojej społeczności RWS. 
Odkąd do niej dołączyłem, jem znacznie więcej warzyw. Zdałem sobie sprawę, że to, co 
produkujesz, jest pyszne, a nie jak warzywa sprzedawane w pobliskim sklepie.

Historia 
Na jednym z gospodarstw RWS pojawiły się plotki, że opłata członkowska była nie-
sprawiedliwie wysoka i że rolnik wydaje pieniądze tylko na własne dobra zamiast 
inwestować w gospodarstwo. Rolnik zwołał spotkanie, na którym przedstawił dokładny 
i bardzo przejrzysty budżet gospodarstwa. Członkowie zrozumieli, co kryje się za cenami, 
a pogłoskom brakowało podstaw. Zaufanie w społeczności zostało odbudowane.
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5.3. Zgłaszanie się na ochotnika

Dlaczego wolontariat jest ważny w gospodar-
stwach RWS?
Zaangażowanie członków różni się w zależności 
od kraju i RWS. Zdecydowanie więcej energii jest 
potrzebne, aby zorganizować wolontariuszy ze spo-
łeczności, ale ma to wiele zalet. Dzięki wolontaria-
towi członkowie mogą łatwo zrozumieć model RWS, 
a niektóre zadania mogą zostać odebrane rolnikowi/
koordynatorowi. Większość członków RWS pochodzi 
z miasta i ma słabe powiązanie z rolnictwem. Doświad-
czenie poprzez działanie (hands-on) może zbudować 
silniejszy związek z gospodarstwem i zmienić ogólny 
obraz konsumentów, że rolnictwo jest „romantyczną” 
działalnością. Oczywiście istnieją pewne zadania orga-
nizacyjne, które mogą być dzielone między członków, 
ułatwiając życie rolnikom.

Wolontariusze mają naprawdę ważną rolę w zastę-
powaniu rolnika lub koordynatora. Pomyśl o tym: 
zbiory są bardziej wymagające niż się spodziewasz, 
każdy może zachorować lub po prostu potrzebować 
wakacji przez tydzień. W takich przypadkach bardzo 
ważne jest posiadanie tak kluczowych członków, którzy 
mogą zostać poproszeni o pomoc.

Jakiego rodzaju zadania mogą być przedmiotem 
wolontariatu?
Dostawy 
Większość wolontariuszy RWS jest zaangażowanych 
w dostawy. Więcej rąk może być naprawdę przydatnych 
do pakowania, ale dystrybucja zbiorów, czyszczenie 
i administracja (rejestracja przyszłych członków płace-
nie/kontraktowanie) może być również zorganizowana 
przy udziale wolontariuszy. I nie zapominaj o podsta-
wowym fakcie: bierze w nim udział każdy członek, 
jeśli chce uzyskać udział. W niektórych przypadkach 
wykonywanie niektórych zadań w trakcie dostawy 

 Wskazówka:    w niektórych 
krajach kOOrdynatOrzy Otrzymują 
za darmO prOdukty za swOją pracę. 
w ten spOsób czują, że ich praca 
jest dOceniOna, a tO jest dObra 
mOtywacja dO wykOnywania pracy 
Organizacyjnej dla spOłecznOści.

B.

C.

D.

E.

F.

A.
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jest obowiązkowe, ponieważ jest to dobra 
okazja do edukacji – członkowie zapoznają 
się z procesami w praktyce i poznają się 
ze sobą.

Komunikacja wewnętrzna
Komunikacja z członkami może być 
wyzwaniem w codziennym rolnictwie. To 
naprawdę powszechne, że ktoś w społecz-
ności lubi rozmawiać, pisać i łączyć ludzi. 
Młode mamy, które są w domu ze swoimi 
dziećmi, są zazwyczaj zadowolone, mogąc 
zrobić coś dla społeczności. Poproś człon-
ków o założenie bloga z informacjami, 
które mogą pomóc w informowaniu ludzi 
jak korzystać ze zbiorów, zarządzać biule-
tynem lub platformami mediów społecz-
nościowych.

Komunikacja zewnętrzna 
Dzielenie się osobistymi doświadczeniami 
na temat swojej społeczności jest dosko-
nałym sposobem poszukiwania nowych 
członków – na Węgrzech np. większość 
nowicjuszy to przyjaciele, koledzy lub 
członkowie rodzin członków organiza-
cji. Nie wstydź się, w przypadku wakatu 
poproś członków o pomoc. Jeśli nie masz 
czasu na promowanie swojej społeczności 
za pośrednictwem mediów społecznościo-
wych lub na imprezie publicznej, poproś 
o pomoc zaangażowanych członków RWS. 
 
Praca na farmie 
Członkowie z miasta zazwyczaj lubią pra-
cować w gospodarstwie. Czasami nawet 
pielenie lub zbieranie plonów może być 
relaksem dla tych, którzy spędzają czas 
w biurze w ciągu tygodnia. Praca w gospo-
darstwie rolnym odgrywa również rolę 

w edukacji dzieci. Odwiedzanie gospo-
darstwa to idealny wypoczynek dla rodzin 
z dziećmi. Zbieraj zadania, które mogą być 
wykonywane przez członków, i organizuj 
dni robocze w gospodarstwie – mogą być 
również połączone z wizytami w gospo-
darstwie. Bądź cierpliwy! Nie wszyscy wie-
dzą, jak należy prawidłowo wykonywać 
te zadania.
 
Koordynatorzy społeczni 
Prawdopodobnie spotkałeś ludzi, którzy 
są wodzirejami wydarzenia lub imprezy. 
Posiadają umiejętność organizacji imprezy, 
zabawiania gości i dbania o wszystkich 
w tym samym czasie. Jeśli nie jesteś taką 
osobą, nie martw się! W twojej społeczno-
ści RWS może być ktoś, kto może pomóc 
w organizacji wizyt na farmie, imprezach 
żniwnych lub imprezach rekrutacyjnych. 
 
Skarbnicy 
Jeśli masz już podstawową grupę wolon-
tariuszy, którzy rozumieją działanie spo-
łeczności RWS, możesz znaleźć kogoś do 
zadań administracyjnych. W niektórych 
RWS są specjalni członkowie odpowie-
dzialni za odnawianie umów partnerskich 
lub sprawdzanie i rejestrowanie płatności. 
 
Koordynator wolontariatu
Jeśli masz już dużą grupę wolontariuszy, 
zarządzanie nimi może zająć sporo czasu. 
Spróbuj znaleźć kluczową osobę, która 
jest dobra w tworzeniu sieci, zarządza-
niu ludźmi i już doświadczona w pracy 
wolontariackiej – może być doskonałym 
koordynatorem wolontariatu w swojej 
społeczności.
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Jak pracować z wolontariuszami?
Czasami motywowanie członków do wolon-
tariatu może być wyzwaniem. Zazwyczaj 
mają rodzinę, dużo pracują lub po prostu 
nie mają doświadczenia w wolontariacie. 
Ale oto kilka praktycznych porad, które 
mogą pomóc w pokonaniu tych wymówek.

 » Określ priorytety swoich zadań. 
Czasami trudno jest przekazać zadanie 
członkowi, ale jeśli sporządzisz listę 
i określisz, które z zadań są najważniej-
sze, które mogą być zrealizowane tylko 
przez Ciebie lub Twoich pracowników, 
zobaczysz również te, które może zro-
bić wolontariusz. Nigdy nie zapominaj, 
że Twój czas i doświadczenie powinny 
być cenione.

 » Zrób listę zadań dla wolontariuszy. 
Ludzie są różni. Ktoś, kto czuje się nie-
swojo wśród nowych ludzi, prawdopo-
dobnie nie jest dobrą osobą do koor-
dynowania imprezy w gospodarstwie. 
Podobnie jak menedżer, który pracuje 
przez cały dzień w biurze, może być 

bardziej zmotywowany do pracy na 
zewnątrz na waszych polach podczas 
weekendu, niż do bycia odpowiedzial-
nym za jakieś zadanie online. Spróbuj 
zebrać różnego rodzaju zadania i pozwól 
swoim członkom decydować.

 » Oszacuj czas! Różne zadania powinny 
być również uporządkowane według nie-
zbędnych do ich wykonania ram czaso-
wych. W ten sposób członkowie mogą 
łatwo rozpoznać, które zadania są regu-
larne, lub co mogą wybrać, jeśli mają 
tylko 1-2 godziny w miesiącu na wolonta-
riat. Warto również zapytać członków, ile 
czasu mają na wolontariat w tygodniu/
miesiącu/roku. Może to pomóc im zro-
zumieć, czego się podjęli.

 » Bądź szczegółowy i wyjaśnij wszystko 
krok po kroku. Niektóre zadania mogą 
być dla Ciebie naturalne, ale mogą być 
wyzwaniem dla członków, którzy nie 
są przyzwyczajeni do pracy na farmie. 
Jak rozpoznaje się chwast na polu? Jak 

Historia
W niektórych krajach istnieje specjalny wolontariusz, który jest odpowiedzialny za 
organizację społeczności RWS, więc rolnicy mają więcej czasu na zajmowanie się 
działalnością związaną z rolnictwem i logistyką. Na przykład w Rumunii każda grupa 
ma facylitatora, który jest odpowiedzialny za pomaganie producentom i konsumen-
tom w zarządzaniu ich partnerstwem. Facylitator może być konsumentem RWS-u lub 
tylko osobą  pozyskującą zasoby dla grupy. Aczkolwiek obowiązkowe jest, aby każdy 
pracownik był członkiem RWS. Facylitatorzy są wolontariuszami i są w bliskim kontak-
cie z siecią krajową. Odgrywają ważną rolę w inicjowaniu RWS i pomaganiu członkom 
(producentom i konsumentom) w zrozumieniu, czym jest RWS i jakiego rodzaju ról 
i obowiązków należy się podjąć, a także jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.
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używać łopaty lub motyki? Spróbuj 
zebrać wszystkie informacje potrzebne 
do zadania wolontariusza i wyjaśnić je 
cierpliwie swoim członkom.

 » Określ zasady. Co się stanie, jeśli ktoś 
podejmie się zadania i o tym zapo-
mni? Albo po prostu nie wykonuje tego 
w uzgodnionym czasie? Pomyśl o moż-
liwych przypadkach i ustalcie  wspólne 
wytyczne, które mogą ułatwić działal-
ność wolontariuszy. Możesz zgodzić się 
ze swoimi członkami, że powinni poin-
formować cię o możliwym opóźnieniu 
na kilka dni przed terminem, lub że 
może być ich obowiązkiem zwrócenie się 
o pomoc, jeśli coś nie jest dla nich jasne. 

 » Bądź mentorem dla swoich ochotni-
ków. Jeśli stale monitorujesz i doradzasz 
swoim wolontariuszom, motywacja 
może być utrzymana przez długi czas 
i można uniknąć błędów. Od czasu do 
czasu pytaj, czy wszystko idzie dobrze; 
czy mają jakieś pytania lub trudno-
ści? Może się zdarzyć, że wolontariu-
sze zaproponują nowe metody, które 
pomogą ci wykonać zadania znacznie 
łatwiej.

 » Organizuj grupy. Niektórzy członkowie 
– zwłaszcza ci, którzy chcieliby nale-
żeć do społeczności – mogą preferować 
wolontariat z innymi. Możesz więc orga-
nizować małe grupy, takie jak „koordyna-
torzy społeczni”, „wolontariusze online” 
lub „pomocnicy gospodarstwa”. W RWS, 
gdzie wolontariat działa bardzo dobrze, 
zazwyczaj  tworzy się grupa rdzeniowa. 

Członkowie głównej grupy są „prawą 
ręką” rolnika, mogą zostać poproszeni 
o wykonanie głównych zadań organi-
zacyjnych i w wielu przypadkach mogą 
zastąpić rolnika.

 » Chwalcie ich! Nigdy nie zapomnij 
podziękować wolontariuszom po zakoń-
czeniu zadania lub gdy regularnie robią 
coś naprawdę pomocnego. Możesz to 
zrobić również za pośrednictwem listy 
mailingowej, wysyłając fajne zdjęcia lub 
zabawne historie o działaniach wolonta-
riuszy: na pewno poczują się nagrodzeni, 
a inni członkowie zobaczą, jak świetnie 
jest być wolontariuszem w społeczności.

 » Nigdy się nie poddawaj. Nie możesz 
znaleźć wolontariusza do wszystkich 
zadań, ale powinieneś dalej dzielić się 
ze swoją społecznością RWS, jeśli potrze-
bujesz wkładu ochotnika. W ten sposób 
zobaczą, jak złożona jest twoja praca, 
i w pewnym momencie sami zaczną 
pomagać.

 » Bądź świadomy legalności pracy 
wolontariuszy. W niektórych krajach 
wolontariat może podlegać szczegól-
nym wytycznym prawa, dlatego należy 
uważać, zanim zaangażujesz kogoś jako 
wolontariusza, aby nie kolidować z pra-
wem.

 Wskazówka:    Opracujcie wspólną tabelę, 
w której wymieniasz preferencje (w czym twOi 
człOnkOwie są dObrzy albO cO chcieliby zrObić) 
Oraz dOstępnOść (ile czasu mOgą pOświęcić na 
wOlOntariat). zazwyczaj lepiej jest skierOwać za-
danie dO jednej OsOby, niż rOzesłać wiadOmOść dO 
wszystkich.
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5.4. Działania w gospodarstwie 
i imprezy rekrutacyjne

Dlaczego te wydarzenia są ważne?
Wizyty w gospodarstwach i imprezy są świetnymi 
okazjami do spotkania z rolnikiem i innymi członkami 
RWS. Członkowie mogą dowiedzieć się, skąd pochodzi 
ich jedzenie, rolnicy spotykają się z ludźmi, którzy fak-
tycznie spożywają ich pyszne i starannie wyhodowane 
produkty. Osobiste spotkania dają członkom poczucie 
przynależności i mogą tworzyć prawdziwą społeczność. 
Wydarzenia te są niezbędne do budowania relacji 
i zaufania między członkami.

Co to jest wydarzenie rekrutacyjne?
Podczas tego spotkania potencjalni konsumenci mają 
okazję spotkać się z rolnikiem i innymi członkami. 
Nowicjusze zapoznają się z koncepcją i zasadami RWS 
oraz rzeczywistymi warunkami gospodarstwa. Jest to 
wydarzenie, w którym określa się produkty, dostawy, 
opłaty i płatności, środki komunikacji i wszystkie pod-
stawowe rzeczy.

Impreza rekrutacyjna jest zazwyczaj organizowana 
na początku sezonu i może odbywać się równolegle 
z corocznym spotkaniem inauguracyjnym, na którym 
członkowie społeczności omawiają roczny plan zbiorów 
i dostaw, opłaty i inne ważne kwestie RWS. 

 Wsk a zów k a  
 dl a rolników:  
niech wszyscy mówią! zaprOś 
starszych człOnków na imprezy 
rekrutacyjne. kiedy pOtencjalni 
kOnsumenci zadają pytania na 
temat rws na imprezie rekru-
tacyjnej, najpierw pOprOś OsOby, 
które są człOnkami Od dłuższegO 
czasu, aby pOdzieliły  się swOimi 
dOświadczeniami, a następnie uzu-
pełnij brakujące infOrmacje. w ten 
spOsób spOtkanie jest bardziej 
integrujące, starsi człOnkOwie pO-
czują się kOmpetentni i będą bliżej 
związani z gOspOdarstwem. nOwO 
przybyli Otrzymają infOrmacje 
z perspektywy kOnsumenta, która 
jest pOdObna dO ich pOzycji. wypró-
buj tę metOdę, a zrOzumiesz, że nie 
jest tO łatwe, ale wartO ćwiczyć!

Historia 
Ludzie mogą dołączyć do społeczności RWS tylko wtedy, gdy biorą udział w wyda-
rzeniu rekrutacyjnym i spotykają się z rolnikiem oko w oko. W ten sposób RWS może 
zapewnić, że wszyscy są po tej samej stronie: mają te same pomysły i oczekiwania co 
do tego, jak działa RWS, i będą przestrzegać wspólnych zasad. Nie ma nic gorszego 
niż rozczarowanie RWS lub zarządzanie rozczarowanymi członkami. Uniknijmy tego!
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Jakie są działania w gospodarstwie?
Może to być wszystko, co dzieje się w gospodarstwie: 
gotowanie, konserwowanie, imprezowanie, dyskusja 
i planowanie. 

Ile wydarzeń jest koniecznych?
Jedno bezpośrednie spotkanie rekrutacyjne lub spotka-
nie inauguracyjne jest istotnym wydarzeniem, podczas 
którego członkowie mogą omawiać zasady i praktyczne 
aspekty, a także roczne plany upraw. Dodatkowo więk-
szość organizacji RWS organizuje przynajmniej jedną 
wizytę w gospodarstwie w ciągu roku, kiedy członkowie 
mogą rozejrzeć się, uczestniczyć w sadzeniu, plewieniu 
bądź zbiorach, a także poznać się z innymi. Kiedy na 
polach jest nadwyżka, członkowie mogą zostać zapro-
szeni do pomocy przy zbiorach i zabawie, zabawie lub 
– w przypadku katastrofy, np. burzy – mogą pomóc 
w naprawie uszkodzeń. Jedynym ograniczeniem są 
możliwości rolnika i członków.

Kto powinien zorganizować spotkanie? 
Kluczową kompetencją rolnika jest produkcja. 
Pomóżmy im skupić się na tym, co potrafią najlepiej! 
Oczywiście rolnik wydaje zaproszenie, ale aktywni 
i zaangażowani członkowie mogą zgłosić się na ochot-
nika do pomocy w organizacji, przygotowaniu, zaję-
ciach na miejscu i czynnościach po zakończonych 
pracach. Jeśli nie ma ochotników, rolnik może poprosić 
dobrze zorganizowanych członków o pomoc w orga-
nizacji wydarzeń.

 Wsk a zów k a  
 do spotk a ń: 
zawsze zaczynaj i kOńcz spOtkania 
na czas. kiedy zaczynasz dOstO-
sOwywać rOzpOczęcie spOtkania 
dO tych, którzy się spóźniają, ten 
negatywny nawyk staje się nOrmą 
nawet dla tych, którzy są zazwy-
czaj są punktualni. dlaczegO mie-
liby przybyć na czas, gdy wszyscy 
inni się spóźniają? tO niebezpieczna 
ścieżka, nie pOdążaj nią! zakOńcze-
nie spOtkania na czas jest sprawą 
krytyczną, aby OsOby, które pO 
spOtkaniu mają inne zObOwiązania, 
nie przegapiły ważnych infOrmacji. 
gdy zaplanOwane części spOtkania 
się skOńczą, ludzie nadal mOgą 
pOzOstać na luźne rOzmOwy.

Lista kontrolna dla organizatorów
 » Wyślij wskazówki dojazdu do gospodar-
stwa. 

 » Udostępnij numery telefonów organiza-
torów, na wszelki wypadek. 

 » Poinformuj ludzi o celu spotkania i czy 
ich obecność jest oczekiwana lub opcjo-
nalna. 

 » Powiedz ludziom, co powinni przynieść: 
jedzenie, kubki, papier i długopis ...

 » Powinieneś ustawić ramy czasowe dla 
programu, rozpocząć i zakończyć na 
czas. Jeśli są wydarzenia specjalne, poin-
formuj o nich z wyprzedzeniem, aby 
ludzie wiedzieli, kiedy chcą dołączyć 
lub wyjść.
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 » Jeśli masz program, wykonaj go i przygo-
tuj 2–3 proste, ale zabawne gry. Możesz 
poprosić członków o wolontariat w ani-
macji i poprowadzeniu gier.

 » Miej kogoś (może być wolontariusz), 
który powita i przedstawi sobie ludzi, 
gdy przyjdą. Zawsze przedstawiaj ludzi 
sobie nawzajem! 

 » Rozdaj wszystkim plakietki, na których 
będą mogli napisać swoje imiona i nosić 
je podczas wydarzenia. Potrzebujesz do 
tego tylko białych karteczek samoprzy-
lepnych i mazaków. To zbliży ludzi do 
siebie.

 » Jeśli oczekujesz, że ludzie będą aktywni 
na imprezie, poinformuj ich wcześniej 
lub na miejscu. Możesz zaprosić ludzi 
do pomocy przy gotowaniu, zmywa-
niu, sadzeniu lub pieleniu. Po prostu 
nie wstydź się: idź i zapytaj grzecznie 
i wyraźnie. Jeśli zapytasz ich ładnie, nikt 
nie odmówi ani nie poczuje się nieswojo. 

 » Jeśli jest to wydarzenie rekrutacyjne, 
wyślij ogólną informacje o ruchu RWS, 
np. zasady, link do strony internetowej 
gospodarstwa, i poproś zaproszonych 
członków grupy o przeczytanie ich przed 
spotkaniem.

Zabawny sposób na przedstawienie się: 
Ludzie stoją w kręgu. Jeden po drugim mówi swoje imię i wykonuje jeden ruch, naśla-
dując to, co zrobili, zanim przybyli na spotkanie. Na przykład: mam na imię Joanna 
i dziś rano wypiłam kawę – Joanna pokazuje, jak wypiła kawę. Każda osoba mówi swoje 
imię i wykonuje ruch, a także imiona i ruchy wszystkich poprzednich osób. Jeśli jest 15 
osób, ta ostatnia powie 15 imion i wykona 15 ruchów.

 Wsk a zów k a dot yc z ąc a w y da r z eni a: 
ludzie uwielbiają się bawić, nawet jeśli czasami temu zaprzeczają. gry są idealnym spOsO-
bem na zapOznanie się! spróbujmy tegO! pOprOś ludzi, aby wstali i wyObrazili sObie mapę, 
na której centralną lOkalizacją jest gOspOdarstwO. rOlnik stOi na miejscu gOspOdarstwa 
i wyznacza kierunek półnOcny. teraz wszyscy ludzie pOwinni stać w miejscu, które wskazuje 
relatywną przestrzeń życiOwą gOspOdarstwa. kiedy wszyscy są na wyimaginOwanej mapie, 
ludzie pOwinni wypOwiadać swOje nazwiskO, miejsce zamieszkania i nazwę warzyw, które lu-
bią  lub nie lubią. dzięki tej zabawie ludzie pOznają innych mieszkających w OkOlicy, którzy 
będą mOgli im pOmóc Odebrać prOdukty w sytuacji, gdy sami nie będą mOgli tegO dOkOnać.
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6.1. Węgry

Opis organizacji partnerskiej
Stowarzyszenie Świadomych Konsumen-
tów (węg. TVE) zostało założone w 2001 r. 
Działalność TVE koncentruje się na zrów-
noważonej i etycznej konsumpcji. Aby żyć 
w dobrej społeczności opartej o mocne 
relacje społeczne i zrównoważone środo-
wisko, TVE prowadzi kampanie i edukację 
dla  społeczności, publikuje i prowadzi 
dystrybucję materiałów edukacyjnych, 
prowadzi badania i działania rzecznicze.
www.tudatosvasarlo.hu/english

RWS na Węgrzech
Na Węgrzech działa dziesięć gospodarstw 
RWS, ale także kilka innych, które testują 
działalność społecznościową. Większość 
RWS jest prowadzona przez rolników, 
ale wielkość społeczności jest naprawdę 
różna i waha się od 15 do 90 rodzin. Prawie 
wszystkie gospodarstwa RWS posiadają 
certyfikaty ekologiczne, tylko jedna farma 
biodynamiczna postanowiła nie przystę-
pować do oficjalnego systemu certyfika-
cji. Wszystkie te gospodarstwa produkują 
warzywa, ale w niektórych przypadkach 
organizowane są również dodatkowe 
produkty dla społeczności: np. jaja, ser, 
owoce itp. Konsumenci – którzy często 
nazywani są „członkami” – są to głównie 
ludzie z miast, którzy podpisują umowę 
z rolnikami, w której angażują się w gospo-
darstwo na sezon (cały sezon lub sezon 

wiosna/jesień). Płacą „składkę członkow-
ską”, która niekoniecznie jest płatna z góry, 
członkowie zazwyczaj płacą co miesiąc. 

Więcej informacji o RWS i listę inicja-
tyw można znaleźć w języku węgierskim 
na stronie internetowej:
www.tudatosvasarlo.hu/csa 

Opis przypadku 
Gospodarstwo społecznościowe Évkerék 
Ökotanya, Węgry
Młoda para z Évkerék Ökotanya rozpo-
częła RWS pięć lat temu na południu 
Węgier, w Balástya. Łącznie mają 7 hek-
tarów ziemi z pastwiskiem i sadem. Na 
polu o powierzchni 1,5 hektara produkują 
warzywa dla około 90 rodzin (łącznie 50 
skrzynek). Dostawy są organizowane przez 
38 tygodni w roku, od maja do lutego co 
tydzień, a od lutego do maja w systemie 
dwutygodniowym.

Budynek gminy stanowi bazę dla coty-
godniowej dystrybucji organizowanej na 
dziedzińcu szkoły steinerowskiej w Szege-
dzie (najbliższe miasto). Członkowie mogą 
odebrać swoją paczkę od 16.00 do 18.30. 
To miejsce jest idealne na nieformalne 
spotkania, otwarte dla rodzin, a także 
innych grup.

Wolontariat w gospodarstwie rozpoczął 
się na poważnie, gdy żona zaszła w ciążę. 
Do tego czasu była odpowiedzialna za 

6. OPISY PARTNERÓW I SYTUACJA 
GRUP RWS W WYBRANYCH KRAJACH

http://tudatosvasarlo.hu/english
http://www.tudatosvasarlo.hu/csa
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zadania komunikacyjne i społeczne. Człon-
kom powiedziano zatem, że w celu utrzy-
mania systemu potrzebna jest większa 
praca wolontariuszy. Na szczęście istniała 
niewielka grupa ludzi, którzy byli gotowi 
pomóc w tej sytuacji.

Społeczność utworzyła tabelę, w której 
wymieniono wszystkie zadania wolon-
tariuszy, a członkowie przypisywali się 
do konkretnych prac. Dla tych, którzy 
mieli ograniczony czas na wolontariat, 
istniała możliwość pomocy przy dosta-
wach. W takim przypadku jeden lub dwóch 
ochotników przybywało nieco wcześniej 
w dniu dostawy i pomagało w pakowaniu 
warzyw. Byli odpowiedzialni za rejestrację 

(sprawdzenie, kto przyszedł po swoją 
paczkę). Pod koniec dostawy wolonta-
riusze mogli zabrać pozostałości warzyw 
i owoców. Powstała także nowa grupa 
wolontariuszy „Köménymag” (po węgier-
sku kminek). Ta grupa ma specjalną listę 
mailingową i organizowane są dla nich 
regularne spotkania przy ostatniej dosta-
wie miesiąca. Członkowie tej  grupy orga-
nizują imprezy dla społeczności (takie jak 
święto chleba) i rolnicy proszą ich o radę 
w przypadku decyzji lub wątpliwych sytu-
acji. Grupa jest otwarta, każdy może dołą-
czyć, obecnie uczestniczy w niej około 
12-13 członków.

6.2. Republika Czeska

Opis organizacji partnerskiej
PRO-BIO LIGA to czeskie stowarzyszenie 
świadomych konsumentów skupiające 
konsumentów i uczciwych handlowców 
wokół wspólnej wizji ekologicznej. Orga-
nizacja została założona w 2002 roku jako 
niezależna gałąź ekspertów edukacyjnych 
jedynego czeskiego związku rolników 
ekologicznych, Stowarzyszenia Rolników 
Ekologicznych PRO-BIO, i od tego czasu 
realizuje projekty związane z edukacją 
w zakresie zrównoważonego i ekologicz-
nego rolnictwa, lokalnym marketingiem 
i dystrybucją żywności, budowaniem spo-
łeczności lokalnej, w tym grupami RWS 
oraz tematem suwerenności żywnościo-
wej. 
www.biospotrebitel.cz

RWS w Czechach
Rolnictwo w Republice Czeskiej opiera się 
na gospodarstwach przemysłowych o śred-
niej powierzchni 800 hektarów. Tylko 7% 
dużych przedsiębiorstw rolnych „uprawia” 
65% gruntów ornych w kraju. Gospodar-
stwa rodzinne z niezależną dystrybucją 
uprawiają tylko 6% gruntów ornych. Więk-
szość żywności jest dystrybuowana przez 
60 sieci handlowych, będących własnością 
kapitału zagranicznego i oferujących dużą 
część żywności z zagranicy.

Pomimo tych faktów popyt na lokalną 
żywność rośnie dzięki rozwojowi rynków 
rolników, programów wspierających, 
a także inicjatyw opartych na społeczności 
i solidarności: od grup kupujących żyw-
ność ekologiczną po gospodarstwa RWS.

http://www.biospotrebitel.cz
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W tej chwili istnieje około 26 progra-
mów lub inicjatyw RWS, które już dzia-
łają lub poszukują członków lub rolników. 
Większość inicjatyw RWS działa jako grupa 
subskrybentów społeczności (20 inicjatyw), 
gdzie grupa konsumentów zobowiązuje się 
wobec gospodarstwa w zamian za dostawy 
przez całość/część sezonu i zajmuje się 
dystrybucją z punktu odbioru (rolnictwo 
jest obowiązkiem rolnika, a społeczność 
nie jest zbytnio zaangażowana – rolnik 
jest przedsiębiorcą, który sprzedaje swoje 
produkty). Innym sektorem tych inicja-
tyw są gospodarstwa będące własnością 
społeczności (3 gospodarstwa), w których 
grupa osób (lub organizacja pozarządowa) 
samodzielnie prowadzi gospodarstwo 
i zatrudnia rolnika (lub robotników rol-
nych) i dzieli całe zbiory (lub sprzedaje 
ich część) jednocześnie będąc odpowie-
dzialną za funkcjonowanie całego przed-
siębiorstwa. Ostatnią część inicjatyw RWS 
tworzą subskrypcje RWS (3 gospodarstwa), 
w których rolnicy oferują swoje produkty, 
a konsumenci subskrybują udział na cały 
sezon po obniżonej cenie. Dostawę i dys-
trybucję organizuje rolnik. Brak podziału 
ryzyka i nagród. Od abonentów nie jest 
wymagane żadne zobowiązanie oprócz 
zaliczki i subskrypcji na cały sezon. 17 
rolników zaopatruje łącznie RWS. Niektóre 
z nich są oficjalnie certyfikowanymi gospo-
darstwami ekologicznymi (10), a reszta 
przynajmniej deklaruje, że prowadzi rol-
nictwo zgodnie z zasadami ekologicznymi.

Opis przypadku
Grupa abonentów RWS Toulcuv dvůr
„RWS może naprawdę uratować działające 

małe gospodarstwa rolne, może to być ich 
wzmocnienie” Karel Tachecí, rolnik RWS

Ta grupa RWS została utworzona w 2009 r. 
po spotkaniu upowszechniającym 
URGENCI, skupiającym czeskich rolników 
i konsumentów z praktykami AMAP. Usta-
nowienie grupy i jej współpraca z pierw-
szym rolnikiem została zorganizowana 
przez organizację pozarządową PRO-BIO 
LIGA, w początkowej fazie, później pod-
stawowa grupa członków przejęła koor-
dynację. Grupa rozpoczęła swój pierwszy 
sezon z około 20 udziałami (członkiniami/
rodzinami) w 2009 r., a liczba ta wzrosła 
do prawie 80 udziałów i 3 rolników w 2014 
roku.

Grupa opracowała wspólny „Kodeks”, 
w którym deklarowane jest zaangażowa-
nie obu stron. Konsumenci są zobowią-
zani do przyjmowania produktów z całego 
sezonu i płacenia z góry za te produkty, 
a także mają obowiązek zaangażowania 
się w punkcie sprzedaży co najmniej raz 
w sezonie. Rolnicy są zobowiązani do 
regularnego dostarczania części swoich 
produktów do punktu wyprzedażowego, 
utrzymywania uzgodnionej ceny paczek 
przez cały sezon oraz zgodnie z zasadami 
rolnictwa ekologicznego (choć formalna 
certyfikacja nie jest wymagana), zużywać 
jak najmniej opakowań i ograniczyć żyw-
nościokilometry do minimum (ponieważ 
członkowie mogą kupować niektóre pro-
dukty zgodnie z ich wyborem i potrze-
bami). Zwykle odbywają się 3 spotkania 
całej grupy rocznie: spotkania przedse-
zonowe, podczas których ustalana jest 
skład dostaw w sezonie, ceny oraz ramy 
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czasowe – w takich spotkaniach zwykle 
bierze udział połowa członków. Następ-
nie w sezonie organizowany jest dzień 
polowy w jednym z gospodarstw; uczest-
niczy w tym zwykle jedna trzecia członków 
i zazwyczaj łączy się to z samodzielnym 
wybieraniem, wytwarzaniem soku jabłko-
wego, wspólnym gotowaniem lub innymi 
wydarzeniami. Pod koniec sezonu odbywa 
się spotkanie ewaluacyjne z rolnikami, 
podczas którego omawiany jest sezon, 
a także ewentualne problemy itp. 

Komunikację między rolnikami 
a grupą ułatwiają „ambasadorzy rolni-
ków”, co oznacza, że   każdy rolnik ma 
własnego przedstawiciela lub przedsta-
wicielkę, z którą się komunikuje, i która 
także wobec rolnika reprezentuje całą 
grupę. Ambasadorzy przekazują infor-
macje z gospodarstw reszcie grupy oraz 
ułatwiają rozwiązywanie ewentualnych 
problemów.

Cena za jedną dostawę jest zwykle 
proponowana i uzasadniana przez rolni-
ków podczas spotkań przedsezonowych 
i wówczas członkowie zwykle omawiają 
cenę z rolnikiem. Rolnicy zwykle obliczają 
cenę udziału na podstawie cen rynkowych 
składników udziału i ustalana jest średnia 
cena za udział, tj. wartość udziału może 
się znacznie różnić w ciągu sezonu, ale 
średnia cena nie powinna odbiegać od 
ustalonej kwoty. Solidarność między rol-
nikiem a konsumentami jest wyrażona 
w wyżej wspomnianym Kodeksie, który 
wszyscy zobowiązani są zaakceptować 
przed przystąpieniem do współpracy. 
Kupujący deklarują solidarność w sytu-
acjach kryzysowych, zaś rolnicy wyrażają 

solidarność z członkami, nie zmieniając 
cen ani nie sprzedając swoich produktów 
gdzie indziej, nawet jeśli uzyskają lepszą 
cenę.
www.bio-bedynky.cz

Opis przypadku
KomPot – społeczność konsumencka
KomPot to czeski akronim oznaczający 
„jedzenie dla społeczności”. Jest to pierw-
sza prowadzona przez społeczność farma 
RWS, założona w Czechach w 2011 r. Spo-
łeczność liczy prawie 40 członków. Pole 
produkcyjne wynosi 0,5 ha, a średnia pro-
dukcja to około 4 tony warzyw rocznie, 
czyli 5 kg warzyw na tydzień w sezonie, 
który zwykle trwa od maja do listopada.

Obok pola znajduje się także natu-
ralny ogród o powierzchni 1000 m2, który 
służy społeczności – na organizowane 
uroczystości, spotkania, a także działa-
nia edukacyjne dla publiczności. Jeden 
z ogrodników prowadzi praktyczny sezo-
nowy kurs uprawy organicznej; od czasu 
do czasu odbywają się wycieczki, a nawet 
programy edukacyjne.

Działanie
Dwie osoby w grupie, które są opłacane, 
odpowiedzialne są za jej rozwój. Zatrud-
niany jest również personel zewnętrzny, 
który pomaga w szczycie sezonu. Wszy-
scy członkowie są jednak zobowiązani do 
pracy przez co najmniej 4 dni w roku. Są 
dni robocze, kiedy członkowie przychodzą 
i pomagają. Niektórzy członkowie wyko-
nują prace administracyjne lub organi-
zacyjne i koordynacyjne. Istnieją więc 
różne opcje uczestnictwa w zależności od 

http://www.bio-bedynky.cz
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indywidualnych okoliczności. KomPot ma 
trzy różne punkty dostaw. 

Organizacja
Członkowie organizują transport na zasa-
dzie dobrowolności, aby rolnicy musieli 
jedynie przygotować dostawy i nie musieli 
organizować dystrybucji.

Zaangażowanie członków
Praca w ogrodzie odbywa się na zasadzie 
dobrowolności i istnieją różnice w inten-
sywności uczestnictwa poszczególnych 
członków. Istnieje nieformalna grupa pod-
stawowa bardzo aktywnych osób, które 
oprócz warzyw szukają innych korzyści od 
społeczności – takich jak relacje towarzy-
skie lub dobre samopoczucie wynikające 
z pracy na świeżym powietrzu. Interesu-
jący jest fakt, że ta podstawowa grupa się 
zmienia – intensywność zaangażowania 
każdego członka zmienia się w czasie, 
głównie w zależności od sytuacji życiowej 
(dzieci, praca własna itp.). Ogrodnicy są 
w centrum społeczności i są motorem roz-
woju. Szczególnie jedna z nich ma bardzo 
dużą motywację do rozwoju gospodarstwa 

– jej rodzina jest właścicielem ziemi.

Finanse
KomPot od początku finansowany był 
głównie ze składek członków. Na terenie 
była tylko ziemia i jedna mała szopa z elek-
trycznością. Członkowie zainwestowali 
w sprzęt, zbudowali ogrodzenie i instala-
cję do kompostowania, wykonali system 
nawadniania i posadzili drzewa. Prace te 
trwają, każdego roku gospodarstwo staje 
się coraz bardziej profesjonalne. Istnieją 
również koszty operacyjne związane 
z uprawą - nasiona i rośliny, praca ogrod-
ników, energia itp. Kwoty te pokrywają 
tylko członkowie, którzy chcą uzyskać swój 
udział w sezonie (36 w 2014 r., 23 w 2015 r.). 
Budżet jest omawiany na początku sezonu 
na walnym zgromadzeniu i jest pokrywany 
z dobrowolnych składek. Oznacza to, że 
członkowie przedstawiają własne propozy-
cje dotyczące kwoty, którą płacą. Wszystkie 
złożone wnioski muszą obejmować roczny 
budżet. Jeśli nie, członkowie muszą złożyć 
nową propozycję składek. Pomaga to uczy-
nić system bardziej solidarnym.
www.kom-pot.cz

6.3. Rumunia

Opis organizacji partnerskiej
Stowarzyszenie CRIES (Centrum Zasobów 
dla Inicjatyw Etycznych i Solidarności) 
to organizacja pozarządowa założona 
w 2009 r. Celem CRIES jest rozwój odpo-
wiedzialnej gospodarki i sprawiedliwego 
społeczeństwa. Jego główne cele to:
1) zwiększenie zdolności interesariuszy 

instytucjonalnych, społecznych i gospo-
darczych do działania w dziedzinie ekono-
mii społecznej i zrównoważonego rozwoju; 
2) zwiększenie udziału obywateli w promo-
waniu, rozwoju i wzmacnianiu etycznego 
finansowania, odpowiedzialnej konsump-
cji, sprawiedliwego handlu, gospodarki 

http://www.kom-pot.cz
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opartej na solidarności; 3) ułatwianie 
aktywnego uczestnictwa osób zmargina-
lizowanych poprzez ekonomię społeczną 
(np. przedsiębiorstwa społeczne, przedsię-
biorstwa społeczne integrujące pracowni-
ków, spółdzielnie lub inne innowacyjne 
formy gospodarki społecznej i solidarnej). 
www.cries.ro

RWS w Rumunii
ASAT (Stowarzyszenie Wspierania Rolnic-
twa Chłopskiego) rozpoczęło działalność 
w 2008 r. jako nieformalna grupa kon-
sumentów i jeden producent, w latach 
2018–2014 działała jako grupa nieformalna, 
bez statusu prawnego. Ponieważ sieć 
powoli, ale ciągle się rozwija, w 2014 r. 
postanowiono zarejestrować ASAT jako 
organizację pozarządową, wykorzystując 
statut jako dokument definiujący. Znaczna 
część karty ASAT i jej modus operandi jest 
inspirowana francuskim modelem AMAP. 
Jak wspomniano wcześniej, pierwsza ini-
cjatywa RWS w Rumunii rozpoczęła się 
w 2008 r., wraz z rozwojem pierwszego 
partnerstwa ASAT w Timisoara. W kolej-
nych latach powstały inne partnerstwa 
zarówno w Timisoarze, jak i wokół innych 
miast w Rumunii: Arad, Oradea, Cluj, 
Bukareszt, Odorheiul Secuiesc. Najwięk-
sza liczba partnerstw ASAT wyniosła 14, 
obecnie zmniejszyła się do 9. Pozostałe 
5 partnerstw kontynuuje działalność nie-
zależnie od ASAT, lecz nadal w modelu 
RWS. 

W sumie ponad 650 rodzin z obszarów 
miejskich uzyskało dostęp do przystęp-
nej, ekologicznej i produkowanej lokalnie 
żywności za pośrednictwem sieci ASAT. 

Również większość rodzin rolników pra-
cujących w sieci ASAT była zagrożona 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
a w niektórych przypadkach ich dzieci były 
zagrożone porzuceniem szkoły. Niektó-
rzy rolnicy nie mieli formalnego dochodu 
lub nie mieli go wcale i po utracie for-
malnego zatrudnienia zajmowali się rol-
nictwem na własne potrzeby. Przez lata 
konsumenci w ramach partnerstwa ASAT 
zainwestowali około 30 000 EUR we wspie-
ranie gospodarstw. Inwestycja dotyczyła 
sprzętu i szkoleń dla rolników. Większość 
kwot przeznaczonych na sprzęt rolniczy 
wydano na zakup motocykli, budowę 
szklarni, systemów nawadniających, zakup 
tradycyjnych nasion i różnych mniejszych 
sprzętów. Oferowane szkolenia koncen-
trowały się zarówno na szkoleniu rolni-
czym (uczenie rolników nowych metod 
w rolnictwie ekologicznym), jak i szkoleniu 
marketingowym, aby rozwinąć niezbędne 
umiejętności płynnej interakcji z obec-
nymi i przyszłymi klientami.

Opis przypadku
Marcel Has 
„Solidarne partnerstwo z Marcel Has” roz-
poczęło się w 2010 r. z jego inicjatywy. 
CRIES (Centrum Zasobów dla Inicjatyw 
Etycznych i Solidarności) wspierał rolnika, 
pomagając w rekrutacji grupy konsumen-
tów składającej się z 40 rodzin.

Na początku partnerstwa Marcel Has 
miał niewielkie doświadczenie jako rol-
nik. Wcześniej pracował jako blacharz 
w warsztacie samochodowym i po utracie 
pracy został zmuszony do przeprowadzki 
na wieś.

http://www.cries.ro
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Będąc małym rolnikiem z niewielkim 
doświadczeniem, zmagał się z marginali-
zacją przez konwencjonalny rynek rolny. 
Brakowało mu niezbędnej infrastruktury 
do uprawy (i przetwarzania) produktów 
rolnych po konkurencyjnych cenach, 
a rynek ekologiczny był dla niego niedo-
stępny. Z drugiej strony miał bardzo silną 
motywację do założenia partnerstwa ASAT, 
co przekonało grupę konsumentów do 
wsparcia go.

Solidarność konsumentów z rodziną 
Has była niezwykle silna przez 5 lat part-
nerstwa. W rzeczywistości ich partnerstwo 
ma jedne z najwyższych poziomów soli-
darnego zaangażowania wśród wszystkich 
rumuńskich partnerstw. Umożliwiło to 
członkom partnerstwa eksperymentowa-
nie z różnymi praktykami i mechanizmami 
wsparcia dla drobnych rolników. Wśród 
nich warto wymienić kilka: 

 » Wspieranie wolontariatu i zachęcanie 
konsumentów do organizowania dys-
trybucji: w pierwszych latach istnienia 
partnerstwa aktywnie zaangażowana 
była jedynie główna grupa konsumen-
tów. Z powodu nierównego zaangażo-
wania reszty, konsumenci zapropono-
wali, aby ci, którzy nie chcą brać udziału 
w zarządzaniu partnerstwem, uiścili 
niewielką opłatę na rzecz producenta. 
Podkreśliło to znaczenie zaangażowania 
konsumentów w dobre funkcjonowa-
nie partnerstwa i że konsumenci muszą 
naprawdę przyjąć na siebie swoje zobo-
wiązania. Zwiększyło to również dobro-
wolny udział konsumentów w zarządza-
niu partnerstwem, a praktykę tę przyjęły 

inne rumuńskie partnerstwa. 
 » Długoterminowe wsparcie finansowe 
dla gospodarstwa: na corocznym spo-
tkaniu poświęconym ocenie i planowa-
niu priorytetem jest długoterminowy 
rozwój gospodarstwa. W rezultacie 
uzgodniono, że koszty inwestycyjne 
gospodarstw muszą zostać uwzględ-
nione w budżecie partnerstwa – budże-
cie opłacanym ze składek konsumentów. 
Konsumenci rozumieli, że płacąc za te 
inwestycje zapewnią sobie otrzymanie 
produktów i że wspierają pracę rolnika. 
Jednymi z najważniejszych inwestycji 
dokonanych przy współudziale konsu-
mentów były: budowa nowej szklarni, 
budowa systemu nawadniającego, insta-
lacja zmotoryzowanej pompy wodnej, 
zakup ciągnika. Ze wszystkich rumuń-
skich partnerstw jest to partnerstwo, 
w którym konsumenci zaakceptowali 
pokrycie większości inwestycji w gospo-
darstwie. 

 » Budowanie budżetu awaryjnego: biorąc 
pod uwagę, że mogą wystąpić nieoczeki-
wane prace w nagłych wypadkach (np. 
w przypadku nieprzewidzianej suszy 
i potrzebnych dalszych prac irygacyj-
nych lub jeśli pogoda jest zbyt deszczowa 
i potrzebne są dalsze prace ochronne) 
grupa konsumentów zaakceptowała włą-
czenie do budżetu ogólnego pieniędzy, 
które rolnik może natychmiast wykorzy-
stać w nagłych przypadkach.

Opis przypadku 
Irinel Cîrstea i Elena Barcanu
Irinel i Elena są najmłodszymi 
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producentkami zaangażowanymi 
w rumuński CSA. Zarówno Irinel, jak 
i Elena są przeszkolonymi ogrodniczkami 
i agronomkami. Po ukończeniu studiów 
uniwersyteckich na Uniwersytecie Rolni-
czym w Bukareszcie przez kilka lat pra-
cowały w gospodarstwie ekologicznym 
w Wielkiej Brytanii.

W 2012 r. postanowiły wrócić do Rumu-
nii i założyć własne gospodarstwo eko-
logiczne. Przeprowadziły się do wioski 
niedaleko Bukaresztu, gdzie ich rodzina 
(a właściwie dziadkowie!) posiadała kilka 
działek. Za zarobione w Wielkiej Bryta-
nii pieniądze zainwestowały w pierwszy 
ciągnik, pompę do wody i 2 zbiorniki do 
systemu nawadniającego. W pierwszym 
roku pracy w gospodarstwie nie były czę-
ścią sieci ASAT, przeprowadziły wiele prób 
i eksperymentów, aby dowiedzieć się, 
jaki jest potencjał farmy, jakie produkty 
najlepiej pasują do lokalnych warunków 
glebowych i pogodowych oraz w związku 
z dostępnością wody. W pierwszym roku 
próbowali sprzedawać swoje produkty eko-
logiczne na normalnym rynku, ale miały 
trudności ze sprzedażą swoich produk-
tów po uczciwej cenie. Współpraca  Irinel  
z Eleną rozpoczęła się w 2014 r. w Buka-
reszcie, kiedy nawiązały kontakt z ASAT, 
chcąc być częścią szerszej sieci drobnych 
rolników ekologicznych. Stowarzyszenie 
CRIES pomogło im w utworzeniu grupy 
25 konsumentów.

Entuzjazm i zaangażowanie konsumen-
tów w partnerstwo były i pozostają dość 
wysokie. Odzwierciedla to fakt, że bar-
dzo wysoki odsetek tych, którzy byli part-
nerami w pierwszym roku, postanowiło 

odnowić swoje zobowiązania na drugi 
i trzeci rok. Oto niektóre z najciekawszych 
i najbardziej udanych praktyk zainicjowa-
nych przez Irinel i Elenę:

Zaczęły pisać regularne biuletyny dla 
swoich konsumentów i szerszej społecz-
ności ASAT na temat stanu ich ogrodu, ze 
szczegółowymi informacjami na temat 
różnych roślin i etapów prac.

Dzieliły się swoją wiedzą w zakresie 
rolnictwa ekologicznego z innymi produ-
centami ASAT: napisały szczegółowe prak-
tyki sporządzania list materiałów, które 
stosowały w swoim gospodarstwie i dzieliły 
się nimi z innymi producentami ASAT.

Konsumentów wybrały zgodnie ze swo-
imi wartościami, wymagały osobistego 
spotkania z każdym z nich, by porozma-
wiać na temat motywacji i wartości. 

Aby pomóc innym drobnym rolnikom, 
pomogły nawiązać im kontakt z konsu-
mentami w ramach partnerstwa, aby ci 
ostatni mogli kupować produkty, których 
nie było w koszyku ASAT bezpośrednio od 
producentów. Nie chciały zostać pośred-
nikami sprzedaży. 

Nie planują powiększenia wielkości 
gospodarstwa ani zwiększenia liczby kon-
sumentów w swojej grupie. Wolą podnosić 
jakość i różnorodność swoich produktów 
oraz wspierać nowych producentów w roz-
woju własnej farmy i grupy RWS. 
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6.4. Polska

Opis organizacji partnerskiej
Fundacja EkoRozwoju – jako pierwsza 
w Polsce rozpoczęła organizację cyklicz-
nych  jarmarków ekologicznych (Ekojar-
mark) w centrum Wrocławia. Nowością 
w formule Ekojarmarku było połączenie 
działań informacyjnych, edukacyjnych 
(czym jest odpowiedzialna konsumpcja, 
czym jest sprawiedliwy handel, zrówno-
ważona turystyka, alternatywne systemy 
dystrybucji żywności itp.) z ofertą han-
dlową, która była alternatywą dla pro-
duktów komercyjnych i przemysłowych 
– mieszkańcy, producenci żywności eko-
logicznej, rzemieślnicy, organizacje poza-
rządowe, stowarzyszenia itp. Przez ponad 
15 lat (od 2001r.) Ekojarmark odbywał się 
cyklicznie w centrum Wrocławia, groma-
dząc najlepszych lokalnych producentów 
i różne inicjatywy skupione wokół  zrów-
noważonego rozwoju oraz tzw. życia na 
małą skalę (small scale living). Doświad-
czenia cyklicznych targów ekologicznych 
były wielokrotnie przedmiotem wizyt stu-
dyjnych lub działań na rzecz budowania 
odpowiedzialnego i odpornego społeczeń-
stwa. W oparciu o doświadczenia z Jarmar-
ków Ekologicznych byliśmy jednocześnie 
jednymi z pierwszych w Polsce, którzy 
budowali bezpośrednią współpracę mię-
dzy rolnikami a konsumentami. Dzięki 
współpracy z Spółdzielnią Konsumencką 
w Dreźnie utworzoną w 2005 r., a następ-
nie w 2009 r. z międzynarodową siecią 
URGENCI, powstał cotygodniowy Bazar 
Krótka Droga, który działa do dziś i jest 
jednym z najstarszych bazarów tego typu 

(inicjatywa oddolna). Bazar odbywa się 
w siedzibie Fundacji w każdą sobotę od 10 
rano do 13 i gromadzi lokalnych rolników 
ekologicznych i wrocławskich konsumen-
tów. Od 2014 r. Fundacja współpracuje 
z szerszą grupą organizacji europejskich 
w zakresie rozwoju grup RWS. Fundacja 
była aktywnym uczestnikiem prac nad 
europejską deklaracją RWS, a także aktyw-
nie pracuje w obszarze wspierania  aktywi-
stów i rolników zaangażowanych w grupy 
RWS.

RWS w Polsce
Pierwsza grupa RWS w Polsce została zało-
żona w 2012 r. w Warszawie przez kilku 
członków Warszawskiej Kooperatywy 
Spożywczej wraz z pomocą osoby mają-
cej doświadczenie w prowadzeniu RWS 
z Czech – RWS Świerże Panki. Grupa ta 
funkcjonowała przez 3 sezony i gdy koń-
czyła swoją działalność   (pod koniec 
2015 r.) 8 gospodarstw rolnych zdecydo-
wało się na włączenie zasad RWS do swojej 
działalności. Rolnicy dostarczali żywność 
11 grupom konsumenckim  w Warsza-
wie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie 
i Opolu. Niestety wiele z tych grup po kilku 
sezonach zawiesiło swoją działalność lub 
funkcjonuje bardziej na formule „zaku-
pów u rolnika” niż typowej współpracy 
dla grup RWS, czyli współdzielenia ryzyka 
i wspólnym ustalaniu cen za dobra wytwo-
rzone w gospodarstwie, które miałaby być 
dostarczane sukcesywnie przez cały sezon. 
Niemniej ciągle jest kilka działających grup 
RWS, które starają się wspólnie dzielić 
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ryzyko oraz korzyści z uprawianego pola 
czy gospodarstwa. 
W Polsce nie ma jednej organizacji, która 
została powołana lub w inny sposób koor-
dynuje rozwój działań skupionych wokół 
RWS. Siłą napędowa są ludzie zaangażo-
wani w prace różnych organizacji poza-
rządowych i lokalnych społeczności, dla 
których wspólnym mianownikiem są dzia-
łania na rzecz suwerenności żywnościowej 

oraz rozwoju w zgodzie z naturą.

Ze środków społecznościowych, zebra-
nych od osób kupujących w systemie RWS, 
została stworzona strona, która pełni funk-
cję informacyjną o polskich grupach RWS:
www.wspierajrolnictwo.pl
Grupa na FB: 
www.facebook.com/groups/rwspolska/

6.5. URGENCI

Opis organizacji partnerskiej
Międzynarodowa sieć inicjatyw Rolni-
czych Wspieranych przez Społeczność, 
promujących solidarność wśród inicja-
tyw RWS, aby aktywnie przyczyniać się 
do wzmacniania ruchu suwerenności żyw-
nościowej. Lokalne partnerstwa oparte na 
solidarności między rolnikami a ludźmi, 
których karmią, są w gruncie rzeczy spół-
dzielniami rolniczymi, niezależnie od tego, 
kto je inicjuje i jakąkolwiek formę prawną 
przyjmują. Nie ma ustalonego sposobu 
ich organizowania, partnerstwa stanowią 
ramy inspirujące społeczności do współ-
pracy z lokalnymi rolnikami, do zapew-
nienia wzajemnych korzyści i ponownego 
przyłączenia ludzi do ziemi, na której 
uprawia się żywność. Pojawienie się rol-
nictwa wspieranego przez społeczność, 
po raz pierwszy w Japonii wraz z Teikei 
utworzonym pod koniec lat 60. XX wieku, 
oraz wiele innych inicjatyw od tego czasu, 
pokazuje jak konsumenci i rolnicy w róż-
nych miejscach na świecie reagują na te 
same globalne presje. Wspiera to rozwój 

ekologicznych gospodarstw rodzinnych 
i uczciwych lokalnych systemów żywno-
ściowych. www.urgenci.net

RWS w Europie
Różnorodność ruchu RWS w pełni odzwier-
ciedla rosnąca liczba inicjatyw:

 » Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne (AMAP) 
we Francji, Groupes d’achats soli-
daires de l’agriculture paysanne 
(GASAP ) i Voedselteams w Belgii,

 » Solidarische landswirtschaft 
w Niemczech lub Austrii,

 » Kumppanuusmaatalous lub „rol-
nictwo partnerskie” w Finlandii, 

 » Gruppo di acquisto soli-
dale we Włoszech,

 » Grupos de Consumo w Hiszpanii,
 » GSR (Grupy wymiany solidarno-
ściowej), SEG (Grupy solidarno-
ści ekologicznej) i RIS (wymiana 
i solidarność) w Chorwacji, 

 » Agriculture contractuelle de 

http://www.wspierajrolnictwo.pl
http://www.facebook.com/groups/rwspolska/
http://www.urgenci.net
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proximité w Szwajcarii,
 » Asociatia pentru Sustinerea 
Agriculturii Taranesti 
(ASAT) w Rumunii,

 » Komunitou podporované zeme-
delství (KPZ) w Czechach, 

 » Közösségi mezőgazdálko-
dás na Węgrzech, 

 » Rolnictwo Wspierane przez 
Społeczność w Polsce.

Pomimo różnorodności podejść i braku 
solidnych struktur organizacyjnych, grupy 
RWS można postrzegać jako ruch alter-
natywny, charakteryzujący się wspólnym 
celem połączenia producentów i społecz-
ności. Wiele członkiń i organizatorów 
inicjatyw RWS wyraża chęć rozpowszech-
nienia koncepcji, przy aktywnym wsparciu 
i zachęcie ze strony niektórych istniejących 
inicjatyw.

Opis przypadku
ROOTS: Buschberghof – pierwszy RWS 
w Europie
Farma Buschberghof została przekształ-
cona z prywatnej rodzinnej farmy biodyna-
micznej w Community Land Trust (GmbH) 
w 1968 r., aby zapewnić ciągłość rolnic-
twa biodynamicznego. Pomysł utworzenia 
RWS został zainicjowany w 1988 r. przez 
3 rolników, dzięki czemu Buschberghof jest 
pierwszą farmą RWS w Europie. 

Wolfgang Stränz z Buschberghof  
komentuje: „Gdy RWS powstało w 1988 r., 
społeczność 40 rodzin wykorzystywała 
tylko połowę areału gospodarstwa, a drugą 
połowę żywności nadal konwencjonalnie 
sprzedawano w sklepie rolniczym. Po tym, 

jak stało się oczywiste, że Rolnictwo Wspie-
rane przez Społeczność może być zrówno-
ważonym rozwiązaniem dla gospodarstwa, 
sprzedaż w sklepie została zatrzymana, 
a pozostałych klientów poproszono o przy-
łączenie się do programu RWS.”

Celem Buschberghof jest zapobiega-
nie utowarowieniu gleby i zadłużeniu 
farmy. Gospodarstwo jest wynajmowane 
rolnikom, którzy zgadzają się spełnić trzy 
warunki wstępne:

 » Aby prowadzić biodynamikę 
 » Aby nie sprzedawać żadnych gruntów 
rolnych 

 » Aby uniknąć zadłużenia 
Każdego roku rolnicy przedstawiają tym-
czasowy budżet na nadchodzący rok, 
a gospodarstwa domowe składają zobowią-
zania zgodnie ze swoimi możliwościami 
finansowymi. Jeśli wydatki nie zostaną 
dokonane, należy zmniejszyć budżet lub 
znaleźć dodatkowe zobowiązania. Gospo-
darstwa domowe otrzymują następnie 
żywność z gospodarstwa zgodnie z ich 
potrzebami – liczba produktów na gospo-
darstwo domowe nie ma nic wspólnego 
z ich wkładem do budżetu.

RWS ma nadzieję, że w końcu zdobę-
dzie więcej ziemi i zmniejszy listę oczeku-
jących uczestników, zachęcając sąsiadów 
do ustanowienia kolejnych grup RWS.

Pojęcia „konsumenci” i „producenci” 
nie są zbyt popularne i czasami, podobnie 
jak w Buschberghof, są zastąpione poję-
ciami „aktywny rolnik” i „nieaktywny rol-
nik”, aby podkreślić wspólną koncepcję 
społeczności i rozwijać.
www.buschberghof.de
DRZEWA! Dokąd zaprowadzi nas AMAP?

http://www.buschberghof.de
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Rezultaty zaangażowania obywatelskiego. 
Po wspieraniu farmy ogrodniczej w La 
Roustide (Gard, Francja) przez ponad trzy 
pełne sezony, trzy grupy AMAP z regionu 
Marsylii podjęły w 2007 r. decyzję o pogłę-
bieniu wsparcia i współpracy z rolnikami 
na rzecz większej autonomii w produk-
cji owoców. Efektem ich działania jest 
wspaniały zimowy i letni sad organiczny 
o powierzchni 2 hektarów, składający się 
z 500 drzew, ponad 50 starożytnych odmian 
i 300 winorośli winogron stołowych. Od 
momentu powstania inna grupa konsu-
mentów w Nîmes dołączyła, aby zapewnić 
rolnikom większe wsparcie. Przyczynia 
się również do wzrostu sadu. Członkowie 
AMAP pomagali na wiele sposobów! Kiedy 
powstał projekt, ich darowizny umożliwiły 
zakup młodych drzew i wykopanie ziemi. 
Miejscy AMAPianie zakładają gumiaki, aby 
sadzić drzewa. Plantatorzy nasion obiecali 
zastąpić wszystkie sadzonki, które nie będą 
rosły (na przykład kiwi, które zostały zaata-
kowane przez pleśń). Loterie i sprzedaż 
małych torebek reprezentujących sad to 
sposób na zaspokojenie potrzeb odchwasz-
czania, układania systemu nawadniają-
cego, przycinania drzew, itp. AMAPianie 
są przyzwyczajeni do przyjazdu na farmę, 
aby pomóc rolnikom w wykonywaniu 
zadań związanych z jej prowadzeniem. 
Gdy została zaproszona do Rady Europy, 
rolniczka Jocelyne zakończyła swoje wystą-
pienie na temat ubóstwa prezentacją na 
temat sadu. Rozumiejąc wpływ takiego 
projektu, cała Rada biła brawo!

500 drzew sadu jest obecnie zareje-
strowanych w Programie ochrony środo-
wiska ONZ: „Milion drzew dla planety!”. 

Dodatkowe darowizny i inicjatywy są nadal 
mile widziane, ponieważ fundusze nie 
są jeszcze ukończone. Na pytanie, co dla 
niego znaczy sad, Jean-François, rolnik 
przeszkolony w sadownictwie, odpowiada: 
„To dusza naszych AMAP-ów. AMAPianie 
mogą kiedyś wyjechać. Sad pozostanie ”. 
Biorąc pod uwagę, że on sam wyjedzie, 
dodaje: „Po nas sad!”. Prawdziwa przy-
jemność sadzenia drzewa i patrzenia, jak 
rośnie: „Sadzenie drzewa jest jak życie 
wieczne” – napisał Zakaria, członek AMAP 
z Marsylii. Sad pozwala utrzymać przy 
życiu ponad 50 starożytnych odmian drzew 
owocowych. Nie tylko te odmiany będą 
rosły przez kilka pokoleń, ale różnorod-
ność ta zapewnia także zrównoważony 
rozwój sadu poprzez zmniejszenie poten-
cjalnego wpływu chorób. A ponieważ ich 
cykle kwitnienia nie są zsynchronizowane, 
różne rodzaje pojedynczych owoców 
umożliwią rozłożenie zbiorów w dłuższym 
okresie. To dobra wiadomość dla członków 
AMAP, którzy skorzystają na zmniejszeniu 
zapasów i potencjalnych strat. Rewitaliza-
cja niewielkiej części ekosystemu oznacza 
wzmocnienie ekosystemu jako całości.
Więcej informacji i filmów na:
www.laroustide.over-blog.com 

Historia RWS, pszczół i rozpowszech-
niania idei 
Społeczność Pszczół Bungay (Bungay 
Community Bees), założona w 2010 r., 
była pierwszym pszczelarskim RWS-em 
w Anglii. Podobnie jak wszystkie pro-
gramy, zbiera pieniądze od osób zaanga-
żowanych w celu prowadzenia działalności 
produkcyjnej, jednak w przeciwieństwie 

http://www.laroustide.over-blog.com
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do większości RWS, produkty podstawowe 
nie są namacalnie rolnicze, lecz są eduka-
cyjnymi i mniej namacalnymi usługami 
ekosystemowymi. Szybko rosnąca do 50 
członków, Bungay Community Bees zarzą-
dza trzema pasiekami w Bungay, a także 
współpracuje z członkami, którzy trzy-
mają własne pszczoły. Oprócz pszczelar-
stwa wolontariusze z grupy prowadzą dwa 
powiązane projekty: rośliny dla pszczół 
oraz edukację i pomoc. Bungay Commu-
nity Bees współpracuje z właścicielami 
gruntów, lokalnymi szkołami, przedsię-
biorstwami i mieszkańcami, aby popra-
wić jakość i ciągłość pożytków dla pszczół 
oraz zwiększyć świadomość na temat roli 
jaką odgrywają pszczoły w ekosystemach, 
a zwłaszcza w produkcji żywności. Spo-
łeczność  Bungay zainspirowały podobne 
grupy do stosowania podobnego podej-
ścia i dały swojej organizacji macierzy-
stej, Zrównoważone Bungay (Sustainable 
Bungay), pewność stosowania zasad RWS 
w innych mikroprzedsiębiorstwach. 
www.sustainablebungay.com/2010/03/ 
bungay-community-bees 

http://www.sustainablebungay.com/2010/03/%20bungay-community-bees%20
http://www.sustainablebungay.com/2010/03/%20bungay-community-bees%20
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8. Linki

RWS w Czeskiej Republice: www.kpzinfo.cz 
RWS na Węgrzech: tudatosvasarlo.hu/csa 
RWS w Rumunii: asatromania.ro 
RWS w Polsce: wspierajrolnictwo.pl
Międzynarodowa sieć URGENCI: www.urgenci.net 
RWS w Niemczech: www.solidarische-landwirtschaft.org 
RWS w Austrii: www.solidarische-landswirtschaft.at 
RWS we Francji: http://miramap.org 
RWS w Wielkiej Brytanii: www.soilassociation.org/csa.aspx
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9. Przypisy
1. www.joaa.net/english/teikei.htm

2. Zgodnie z wnioskami z pierwszego międzynarodowego sympozjum RWS. 

3. http://nyeleni.org/spip.php?article290

4. Ruch suwerenności żywnościowej ma na celu stworzenie podstaw dla rozwoju wła-
snych systemów dystrybucji żywności oraz umożliwienie rolnikom produkcji i przetwa-
rzania żywności dla swoich społeczności. Wymaga to wspierających zasad bezpieczeństwa 
żywności i lokalnej infrastruktury żywnościowej dla drobnych producentów rolnych. 
Pracujemy również nad tym, aby żywność, którą produkujemy, docierała do wszystkich 
osób w społeczeństwie, w tym do osób o niskich dochodach lub bez dochodów.

5. Według międzynarodowej sieci ekonomii społecznej i solidarnościowej SSE odnosi 
się do produkcji towarów i usług przez szeroką gamę organizacji i przedsiębiorstw, które 
mają wyraźne cele społeczne i często środowiskowe oraz kierują się zasadami i prakty-
kami współpracy, solidarności, etyki i samorządności demokratycznej. Dziedzina SSE 
obejmuje między innymi spółdzielnie i inne formy przedsiębiorstw społecznych, grupy 
samopomocy, organizacje społeczne, stowarzyszenia pracowników gospodarki nieformal-
nej, organizacje pozarządowe świadczące usługi, programy finansowania solidarności. 
Więcej na www.ripess.org/social-solidarity-economy-sse-and-financing-for-development-f-
fd-a-concept-note-about-ffd-yvon-poirier-ripess-board-of-directors/?lang=en.

6. Więcej na http://urgenci.net/wp-content/uploads/2015/01/Hitchman_CASS1.pdf

7. Holloway et al., 2007

8. Henderson and Van En, 2007

9. Perez et al., 2003; Bregendahl  and Flora, 2012

10. Halloway et al., 2007

11. Bregendahl and Flora, 2012

12. Perez et al., 2003

13. Halloway et al., 2007

14. Perez et al., 2003

15. Bashford et al., 2013

16. Birhala and Möllers, 2014

17. respondent cited in Lagane, 2015

http://www.joaa.net/english/teikei.htm
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19. Ten system certyfikacji nazywa się Systemem Uczestnictwa Gwarancyjnego (ang.
Participatory Guarantee System). Jakość rolnictwa jest zwykle gwarantowana przez rze-
telnego rolnika z innego RWS. Więcej tutaj: www.ifoam.bio/en/value-chain/participatory-
guarantee-systems-pgs

20. Perry and Franzblau, 2010

21. Badania wykonane w listopadzie 2014 z 177 respondentami.

22. Birhala and Möllers, 2014
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28. Na przykład Frédéric Thériault and Daniel Brisebois ́s „Crop Planning for Organic 
Vegetable Growers wydane przez  Canadian Organic Growers w 2010

29. Bashford et al., 2013

30. Więcej informacji o badaniu:  
www.communitysupportedagriculture.org.uk/what-is-csa/benefits-csa
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Ta broszura, którą masz teraz w rękach, stanowi 
główne wsparcie dla programu szkoleniowego 
„Bądź częścią RWS!”, który został zaprojektowany 
przez osoby CSA z Węgier (TVE), Czech (PRO-BIO 
LIGA), Rumunii (CRIE) i sieć URGENCI. Podsumowuje 
podstawowe punkty 4 modułów, którym towarzyszą 
studia przypadków z krajów partnerskich: 

1. Ogólne tło RWS
2. Rozpoczęcie inicjatywy RWS
3. Budowanie społeczności RWS
4. Szkolenie w terenie

Mamy nadzieję, że publikacja okaże się przydatna, 
praktyczna, odpowiednio zilustrowana motywują-
cymi historiami, najlepszymi praktykami, studiami 
przypadków i łatwymi w użyciu szablonami.

Niech RWS rozkwitnie w Europie!


