
  
 

 

Produkt Lokalny 

Małopolska 

 

*Definicja grupy fokusowej  EIP-Agri pn. INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE 

KRÓTKIM ŁAŃCUCHEM DOSTAW ŻYWNOŚCI (listopad 2016), stosowana w 
systemie sprzedaży „Produkt Lokalny z Małopolski”.   

więcej www.produktlokalny.pl  
 

Definicja KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW ŻYWNOŚCI (KŁŻ)* 

Krótki łańcuch żywności polega na takim zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji pomiędzy 

producentem żywności, a obywatelem, który spożywa jedzenie, w sposób, który minimalizuje liczbę 

pośredników w uczestniczących w tym procesie. Producent żywności może być hodowcą lub rolnikiem, czy 

głównym przetwórcą / rzemieślnikiem, takim jak producent sera czy wędlin, który używa surowców 

wyprodukowanych, lub zebranych, lub kupionych bezpośrednio od producentów. Słowo „obywatel”, w 

przeciwieństwie do słowa „konsument" jest używane na potrzeby refleksji dotyczącej koncepcji, że ludzie 

powinni być traktowani jako aktywni uczestnicy systemów żywnościowych. Obywatele mają prawo do 

zdrowego, zrównoważonego pożywienia, a także odpowiedzialności za kształtowanie systemu 

żywnościowego, który został im udostępniony. Liczba niezbędnych pośredników pomiędzy producentem a 

obywatelem jest różna dla różnego typu produktów; na przykład ubojnie są istotnym elementem łańcucha 

dostaw mięsa, a dystrybutor może mieć kluczowe znaczenie dla producentów w zdalnych lokalizacjach. 

Pośrednikami mogą również być lokalni organizatorzy lub animatorzy (np. grupy LEADER), których 

zadaniem jest pomoc rolnikom; mogą nimi być również restauracje, hotele lub inne podmioty świadczące 

usługi cateringowe. Niemniej jednak, głównym celem skrócenia łańcuchów żywności jest zmniejszenie 

liczby pośredników, w celu osiągnięcia następujących rezultatów: 

 Obywatel, wie dokładnie, skąd pochodzi żywność, którą konsumuje, w jaki sposób została 

wyprodukowana oraz jaki jest dochód producenta. Aby to osiągnąć, obywatel musi mieć 

możliwość łatwego kontaktu z producentem lub pośrednikiem, który z kolei zobowiązany jest (jest 

zobowiązany, bo się zobowiązał) do udzielenia informacji na temat produktu i sposobu jego 

wytwarzania.  Innymi słowy łańcuch żywności jest przejrzysty [realizuje oczekiwania obywateli i 

decydentów politycznych w zakresie przejrzystości, poprawia możliwości podnoszenia poziomu 

wiedzy na temat rolnictwa i żywności oraz wpływa na wzrost znaczenia pojęcia jakości żywności 

w świadomości obywateli]. 

 Łańcuch żywności jest skonstruowany w sposób zapewniający producentowi zachowania większej 

części dochodu ze sprzedaży żywności [realizuje potrzebę utrzymania lub zwiększenia dochodów 

producenta i społecznego postulatu dotyczącego bardziej sprawiedliwego system produkcji i 

dystrybucji żywności – bardziej sprawiedliwego systemu żywnościowego]. 

 Pośrednicy stają się partnerami w KŁŻ, w pełni zobowiązanymi do udostępniania informacji o 

pochodzeniu żywności, producencie i technikach produkcji oraz cieszącymi się uznaniem z tytułu 

ich roli w budowaniu KŁŻ [zapewnienie ról rzemieślnikom i handlowcom w KŁŻ ma uznanie i 

wsparcie dla budowania zrównoważonych systemów żywnościowych]. 

Podczas, gdy KŁŻ są często częścią lokalnych systemów żywnościowych, (w których żywność jest produkowana, 

sprzedawana i spożywana w obrębie określonego obszaru geograficznego z uwzględnieniem specyfiki tego 

obszaru i ograniczeń związanych z sezonowością produktów), nie są one ograniczone do wymiany lokalnej. 

Mogą być również przestrzennie rozbudowane tak, aby obejmować produkty z różnych klimatów pozyskiwane 

w sposób najbardziej bezpośredni. KŁŻ mogą być budowane na wiele różnych sposobów, w zależności od 

okoliczności. Koncepcja KŁŻ jest dynamiczna i rozwija się poprzez eksperymentalne struktury łańcucha 

żywnościowego, ale przede wszystkim poprzez podmioty społeczne zaangażowane w działania innowacyjne 

na rzecz zrównoważonego rozwoju systemów żywności. 
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