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Kraków jest największym miastem naszego województwa i dużym ryn-
kiem zbytu dla małopolskich rolników. W mieście jest ponad 20 placów tar-
gowych. Głównymi przesłankami zakupu żywności na placach targowych są 
przede wszystkim dwa aspekty: zdrowotny i ekonomiczny. Klienci szukają 
produktów ekologicznych, świeżych i w miarę tanich.

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, drogą ankietową, prowa-
dzono badania zakupów produktów spożywczych przez konsumentów na kra-
kowskich placach targowych i czym kierują się oni przy zakupach. 

Jak pokazują badania, targowiska w miastach cieszą się nadal dużym zain-
teresowaniem, pomimo dużej konkurencji ze strony marketów. Place te nadal 
mają swoich klientów.



Tabela 1.
Preferencje respondentów w grupach wiekowych w zakresie dokonywania 

zakupów według form handlu
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16-30 153 56,9 33,2 15,7 35,7 7,6 10,7 58,0

31-50 130 63,3 38,6 42,1 54,2 7,7 28,1 33,6

50-60  
i powyżej 73 8,7 21,4 67,3 40,3 5,3 59,2 2,7

Place targowe zwane też targowiskami stanowiły od wieków bardzo ważny 
fragment miast. Tutaj toczyło się codzienne życie mieszkańców. Niektóre mia-
sta, czy dzielnice miast wzięły od nich nawet swe nazwy jak, np. Nowy Targ.

Przez setki lat place targowe miały się dobrze i dzisiaj nadal na terenie 
targowisk sprzedaż odbywa się codziennie lub w określone dni zwane dnia-
mi targowymi. Wraz z wzrastającą ilością super i hipermarketów w Krakowie, 
zaczęła maleć powierzchnia sprzedażowa placów targowych. Te place, gdzie 
sprzedawana jest świeża żywność ekologiczna cieszą się dużym powodzeniem.

Dla kupujących na targowiskach ważna jest niższa cena, świeżość produk-
tów i ich jakość. Ponadto ważne jest także dla kupujących to, że znają osobiście 
rolnika, od którego nabywają żywność oraz to, że mogą z nim osobiście poroz-
mawiać. Dzięki temu poznają tajniki wytwarzania poszczególnych produktów. 
Tym samym nabierają pewności do zdrowotności zakupywanych produktów.



Tabela 2.
Czynniki warunkujące atrakcyjność dokonywanych zakupów  

na placach targowych Krakowa
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16-30 77 24,7 25,6 9,2 10,6 27,7 13,9 4,9

31-50 127 38,3 27,0 20,8 23.5 51,5 25,5 7,9

51-60  
i powyżej 116 47,6 38,6 19,6 33,5 58,2 39.3 32,2

Analiza przyczyn dokonywania zakupów wykazuje, że walory, wysokiej 
jakości żywności zdrowej, najbardziej doceniają ludzie starsi w przedziale wie-
ku 51-60 lat i powyżej 60 lat.
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Sprzedaż bezpośrednia 

Zbywanie produktów w małych 
tradycyjnych gospodarstwach spra-
wia producentom wiele trudności. 
Wyjazd z małymi partiami towaru 
może być często nieopłacalny. Rol-
nik ekologiczny tracąc swój cenny 
czas sprzedaje niewielką ilość pro-
duktów na placu targowym i najczęściej po cenach konwencjonalnych. Jeśli 
rolnicy mają możność sprzedać swoje produkty w jakości ekologicznej, nawet 
mniejsze partie towaru mogą być opłacalne. Aby sprzedawać produkty ekolo-
giczne po godziwych cenach rolnicy muszą trafić na konsumentów, których 
świadomość ekologiczna jest wyższa i którzy za produkt zapłacą wyższe ceny.

Sprzedaż bezpośrednia jest bardzo korzystnym sposobem zwiększenia 
dochodów małych tradycyjnych gospodarstw, poprzez zbyt żywności wypro-
dukowanej w gospodarstwie rolnym, bezpośrednio konsumentowi finalnemu. 
Konsumentowi finalnemu można sprzedawać produkty pochodzenia roślinne-
go i zwierzęcego w stanie nieprzetworzonym, które pochodzą wyłącznie z wła-
snych upraw i własnej hodowli zwierząt. Dzięki temu omijamy pośredników,  
a przez to możemy liczyć na wyższą marżę.

Targ pietruszkowy

Na większości miejskich targowisk 
Krakowa były wcześniej sprzedawane 
produkty ekologiczne, ale w mniejszej 
ilości. Przed paru laty, w Krakowie, 
powstał pierwszy ekologiczny plac 
zwany „Targiem pietruszkowym”.

 Jarmarki, bazary, kiermasze czy 
targi żywności ekologicznej przeżywa-
ją od niedawna swój renesans. Powsta-
ły w wielu większych i mniejszych 
miastach Polski i mają się dobrze.
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Warszawa ma swój ekologicz-
ny „Le Targ”, Poznań „Tygiel”, 
Wrocław „Krótka Droga”, Lublin 
„Ekobazar”, Katowice „Biobazar”, 
Toruń „Jarmark Toruński”, a Trój-
miasto o wdzięcznej nazwie „Bo-
ZeWsi”.

Kraków ma swój ekologiczny 
,,Targ pietruszkowy’’, gdzie rolni-
cy sprzedają ekologiczną żywność  
z własnych gospodarstw. Konsu-
menci kupują świeże i zdrowe pro-
dukty. Stąd obie strony są zadowo-
lone. Kupujący zwracają uwagę na 
świeżość produktów, niższe ceny, 
które można negocjować oraz cenią 
kontakty ze swoimi rolnikami.

Najczęściej na placach kupowa-
ne są nasze krajowe owoce i warzy-
wa, nabiał, pieczywo oraz napoje 
i miody. Powiększa się z każdym 
rokiem wachlarz produktów prze-
tworzonych. Obecnie place targowe 
zmieniły się też bardzo na korzyść. 
Stały się bardziej uporządkowane, 
czyste i estetyczne. Takim jest też 
Targ pietruszkowy położony w Kra-
kowie blisko centrum miasta. Znaj-
dują się na nim nowe, zadaszone, 
estetyczne stragany ze stoiskami. 
Po zakończeniu sprzedaży w danym 
dniu teren jest porządkowany.

Targ Pietruszkowy jest dobrym 
organizacyjnie przykładem sprze-
daży bezpośredniej. Powstał dzięki 
współpracy trzech podmiotów: Sto-
warzyszenia Podgórze.pl, Funda-
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cji Partnerstwo dla Środowiska oraz Małopolskiego Stowarzyszenia Rol-
ników Ekologicznych ,,Natura”. 

Targ zlokalizowany jest w Rynku Podgórskim Krakowa. Tutaj sprzedaje 
się najwięcej produktów ekologicznych. Ze swoimi produktami przyjeżdżają 
rolnicy z odległych miejscowości oddalonych nawet kilkadziesiąt kilometrów 
wiedząc, że uda im się je sprzedać po godziwych cenach. Większość z dostaw-
ców ma już swoich stałych odbiorców.

Konsumenci mogą na placu sprawdzić naocznie certyfikaty ekologicznych 
gospodarstw. Targ Pietruszkowy w Krakowie, wrósł już w tradycję miasta. 
Cały czas się rozrasta, przybywa nowych stoisk i nowych producentów. Roz-
szerza się także gama sprzedawanych produktów.

Pomysł targu rodził się długo. Małopolskie Stowarzyszenie Rolników Eko-
logicznych ,,Natura” podejmowało próby jego organizacji od 10 lat, w różnych 
punktach Krakowa.

Organizacja takiego placu jest pracochłonna i kosztowna. Fundacja Part-
nerstwo dla Środowiska z siedzibą w Krakowie prowadziło przez kilka lat grant 
szwajcarski nakierowany na rolnictwo ekologiczne. Po długim poszukiwaniu 
znaleziono miejsce lokalizacji w Rynku Pogórskim. 

To targowisko spełnia wiele kryteriów korzystnych dla rolników, konsu-
mentów, organizatorów i służb miejskich za to odpowiedzialnych.

Umiejscowienie targu przyjęło się. Rynek Podgórski położony jest w cen-
trum Krakowa. Spełnia najważniejsze kryteria dla sprzedających i kupujących: 
dobry dojazd dla rolników i dla mieszkańców Krakowa. Dobra organizacja 
placu targowego przejętego przez Stowarzyszenie Podgórze, proste i czytelne 
zasady z jego korzystania, parking dla rolników i konsumentów, strona interne-
towa oraz możliwość całorocznej sprzedaży.

 Sprzedaż odbywa się dwa razy w tygodniu w środy i soboty. Mieszkań-
cy Krakowa coraz częściej tu zaglądają. Najwięcej produktów ekologicznych 
można kupić w okresie jesiennym, po zbiorach większości płodów rolnych. 
Każdy z rolników ma do dyspozycji zadaszone stoisko. Organizatorzy zadbali, 
aby ciąg stoisk wyglądał estetycznie, a ich powierzchnia była wystarczająca dla 
każdego rolnika.

Po kilku latach działalności utrwaliło się w świadomości Krakowian miej-
sce, dni sprzedaży i godziny otwarcia targu. Organizatorzy dbają również  
o marketing, dlatego targ posiada swoją stronę internetową. 
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Położenie targu jest korzystne - 
w pobliżu węzła autostrady, łączą-
cego Kraków z Tarnowem, Nowym 
Sączem, Zakopanem czy Katowi-
cami. Tego rodzaju targi z produk-
tami ekologicznymi są oczekiwane 
przez konsumentów, także w innych 
dzielnicach Krakowa. Kilkunasto-
letnia współpraca różnych podmio-
tów oraz poniesione koszty z grantu 
szwajcarskiego przyniosły efekty,  
a rolnicy ekologiczni mogą sprze-
dawać tu własne produkty ekolo-
giczne.

Chociaż rolnicy ekologiczni ko-
rzystają w Małopolsce jeszcze z in-
nych form sprzedaży bezpośredniej, 
tym niemniej największym powo-
dzeniem cieszy się wśród rolników 
Targ Pietruszkowy.

Podsumowanie

Rolnicy małych rodzinnych 
gospodarstw ekologicznych chcąc 
zwiększyć opłacalność swoich go-
spodarstw, wciąż poszukują no-
wych form sprzedaży swoich pro-
duktów. Obecne ceny produktów 
ekologicznych jeszcze nie odzwier-
ciedlają bardzo dobrej ich jakości, 
a te powinny być przecież znacznie 
wyższe od cen konwencjonalnych.

Jednym ze sposobów zwięk-
szenia dochodów małych ekolo-
gicznych gospodarstw jest sprzedaż 
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żywności wyprodukowanej w gospodarstwie rolnym bezpośrednio konsu-
mentowi finalnemu tzw. sprzedaż bezpośrednia. Bezpośrednio konsumentowi 
można sprzedawać produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w stanie 
nieprzetworzonym, które pochodzą wyłącznie z własnych upraw i własnej ho-
dowli zwierząt.

Aby sprzedawać produkty ekologiczne godziwie, rolnicy ekologiczni mogą 
także kształtować świadomość konsumentów, by za wysokiej jakości produkty 
mogli liczyć na wyższe dochody .W ramach sprzedaży bezpośredniej produkty 
roślinne są sprzedawane producentowi finalnemu. Zbywając produkty w ten 
sposób rolnicy omijają pośredników i mogą liczyć na wyższą marżę. 

Konsumenci coraz bardziej są zainteresowani możliwością zakupu więk-
szego asortymentu żywności ekologicznej przetworzonej, produkowanej przez 
rolników naszego rejonu. Łańcuchy dostaw są tutaj krótkie, nie ma pośredni-
ków, a żywność jest świeża i bez konserwantów. Dla konsumentów jest ona 
zdrowa i tańsza. Na rynku jest coraz większe zapotrzebowanie na ekologiczne 
produkty przetworzone. Nowe przepisy dotyczące Rolniczego Handlu Deta-
licznego wychodzą naprzeciw tym potrzebom.

Sprzedaż produktów przetworzonych we własnym gospodarstwie to wielo-
raka korzyść dla rolnika:

 ● przetwórstwo pozwala na zmniejszenie masy przetworzonych produktów  
w stosunku do masy użytych surowców,

 ● produkty przetworzone są zazwyczaj łatwiejsze w przechowywaniu,

 ● sprzedajemy mniejszą masę produktów, ale po znacznie wyższych cenach,

 ● nowe przepisy w przetwórstwie pozwalają na przetwarzanie niektórych pro-
duktów roślinnych i zwierzęcych możliwych do wytworzenia przez rolnika 
przy uproszczonych, ale dozwolonych warunkach higienicznych,

 ● zwiększyło się także zainteresowanie małym przetwórstwem owoców i wa-
rzyw oraz mleka i mięsa. Pomocne okazało się nowe działanie UE ,,Wspar-
cie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich roz-
wój’’, które cieszy się u rolników dużym powodzeniem,

 ● nowe ustawowe zmiany oraz wsparcie UE w zakresie przetwórstwa pozwa-
lają na zwiększenie podaży produktów przetworzonych na małopolskim 
rynku ekologicznym,



 ● dzięki przetwórstwu prowadzonemu na małą skalę, nawet w pomieszcze-
niach domowych, rolnicy nie tylko powiększają przez to swój budżet, ale 
również zwiększają gamę ekologicznych produktów przetworzonych na 
rynku,

 ● przetwórstwo zwiększa opłacalność wielu gospodarstw w Małopolsce. Rol-
nicy, którzy chcą sprzedawać produkty przetworzone powinni się z nowymi 
przepisami zapoznać. 
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