
O RÓŻNICOWANIU DZIAŁALNOŚCI INACZEJ  
 

Samo pojęcie różnicowanie oznacza właściwie proces tworzenia różnych odmian 

jakościowych tego samego produktu. Natomiast MRiRW wprowadzając w PROW na lata 

2007-2013 działanie umożliwiające uzyskanie dofinansowania na „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” miało na myśli, bardziej zmianę kierunku prowadzonej działalności 

gospodarczej. Precyzyjniej to zagadnienie oddaje pojęcie dywersyfikacja rozumiana jako 

wprowadzenie nowych, dotychczas niewytwarzanych wyrobów lub usług, zaspokajających 

inne potrzeby niż oferowane obecne. W marketingu „Strategia dywersyfikacji” oznacza 

wejście przedsiębiorstwa z nowymi produktami na nowe rynki.  

Kierunkiem dywersyfikacji produkcji rolnej w gospodarstwie mogą być np.: uprawy dla 

celów niespożywczych, takich jak: farmaceutycznych, kosmetycznych, przemysłowych oraz 

agroenergetycznych, jako komponenty do produkcji biopaliw lub źródło wytwarzania energii.  

 

Gdzie rolnicy szukają dodatkowych pieniędzy ? 
Analiza trendów oraz kierunki rozwoju wskazane w PROW wskazują, że gospodarstwa rolne 

będą poszukiwały możliwości uzyskania dodatkowych źródeł dochodów w branżach 

pozarolniczych (usługi, produkcja, handel). W marcu 2008 r. wraz z grupą doradców, miałem 

możliwość przyjrzeć się efektom działań dywersyfikujących dochody gospodarstwa w 

Regionie Rodan-Alpy. Francuskie podejście do dywersyfikacji rolnictwa ukierunkowane jest 

głównie na przetwórstwo i produkcję na tzw. ‘mały rynek’ oraz sprzedaż bezpośrednią 

prowadzoną indywidualnie lub w formie zorganizowanej grupy producentów.  

W systemie doradztwa rolniczego dywersyfikacja ukierunkowana jest na:  

a) usługi powiązane z gospodarstwem, świadczone na bazie zasobów gospodarstwa, takie jak: 
”Ferme auberge” funkcjonujące jako restauracja serwujące posiłki na zamówienie dla zorganizowanych 
grup turystów na bazie min. 50% własnych produktów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa, 

”gospodarstwa edukacyjne” organizujące zajęcia tematyczne w ramach warsztatów edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, ”gospodarstwa agroturystyczne” przyjmujące turystów na pobyt w 
gospodarstwie w formie: pensjonatu, pokoi gościnnych lub pola namiotowego oraz ”gospodarstwa 
świadczące usługi jeździeckie”.  

b) uruchomienie w gospodarstwie rolnym przetwórstwa produktów rolniczych oraz systemu 

ich sprzedaży (indywidualna lub wspólna sprzedaż bezpośrednia). 

 

Dywersyfikacja w regionie Rodan-Alpy 

Rhône-Alpes - to region położony w południowo-wschodniej Francji, drugi pod względem liczby ludności (prawie 
6 mln) i znaczenia gospodarczego. Wielkością porównywalny do Szwajcarii czy Belgii. We wschodniej alpejskiej 
części regionu znajduje się Mont Blanc. Produkcja rolna regionu wyróżnia się różnorodnością produktów 
regionalnych oraz równowagą pomiędzy wartością produkcji zwierzęcej i roślinnej. Produkuje się tu: wina, zboża i 
uprawy przemysłowe, warzywa świeże i owoce. W produkcji zwierzęcej dominuje bydło mleczne i drób. W 2005 r. 
funkcjonowało tu – 45,9 tys gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 27 ha. 
Charakterystyczny dla regionu jest fakt, że ok. 25% rolników prowadzi również inną działalność zarobkową poza 
rolnictwem, w tym: 

28,3% - prawie 13 tys. gospodarstw prowadziło sprzedaż bezpośrednią, 15,4% - 7 tys. gospodarstw zajmowało 
się przetwórstwem, 2,5% gospodarstw prowadziło działalność agroturystyczną a około 1 075 producentów 
zorganizowanych jest w sieci prowadząc wspólną sprzedaż prodyktów. 

 

Celem wizyty studyjnej we Francji, było zapoznanie się grupy polskich doradców rolniczych 

pełniących w projekcie współpracy bliźniaczej funkcję ekspertów ze strukturą, działaniem 

francuskich służb doradztwa rolniczego oraz spotkania z doradcami i rolnikami w terenie. 

W ramach komponentu zajmującego się problemem dywersyfikacji przedmiotem naszego 

zainteresowania były następujące kierunki produkcji: agroturystyka, przetwórstwo w 



gospodarstwie oraz produkcja drobiu i warzyw z gospodarstw ekologicznych połączona ze 

sprzedażą bezpośrednią.  

 

Wspólne punkty sprzedaży i e-handel 
 

Wspólny Punkt Sprzedaży jest to sklep, w którym 10 do 15 producentów rolnych wspólnie 

wystawia własne produkty na sprzedaż. Można tu kupić regionalne wina, sery, świeże 

warzywa i owoce wyprodukowane w gospodarstwach i odpowiednio przygotowane do 

sprzedaży. W regionie zorganizowanych jest 50 takich punktów. 

 

  

 
 

 

Rozwinięciem pomysłu jest rozszerzenie oferty o e-handel, czyli możliwość dokonania 

zakupu produktów przez internet w systemie on-line. Odbiorcy mogą zapoznać się z ofertą 

dostępnych w sklepie produktów, złożyć wstępne zamówienie z możliwością dokonania 

płatności kartą na partie towaru znajdującego się w ofercie sklepu lub w magazynie (z 

określoną datą i godziną produkcji) oraz uzgodnić warunki ewentualnej dostawy towaru. 

 

Przetwórstwo w gospodarstwie 

 



  
Wizyta w gospodarstwie (hodowla krów 
mlecznych) i przetwórnia serów  
 

Wizyta w gospodarstwie - bydło mięsne, drób, 
produkcja i sprzedaż pasztetów z 
otłuszczonych wątróbek ”foie gras” 

  
Wizyta w gospodarstwie - sprzedaż 
bezpośrednia drobiu /partia ubitego drobiu, 

przygotowana do dostawy do punktu sprzedaży w 
komorze chłodni/ 

 

Wizyta w gospodarstwie - produkcja jaj 
ekologicznych w systemie chowu wybiegowego 
/kury i perliczki na wybiegu/ 

 

Agroturystyka - inaczej 

Gospodarstwa agroturystyczne we Francji zorganizowane są w dwóch systemach 

informacyjno-organizacyjnych: Bienvenue a la Ferme http://www.bienvenue-a-la-ferme.com 

oraz Gîtes de France http://www.gites-de-france.com. Ten drugi system jest z możliwością 

rezerwacji usług w trybie online. Portale te pozwalają rolnikom zaistnieć w internecie poprzez 

ogólnonarodową sieć o strukturze regionalnej i lokalnej z możliwością ich wyszukiwanie za 

pomocą mapy. Są to narzędzia informatyczne łączące uczestników systemu poprzez sieć. 

Aktualizacja danych o gospodarstwach przeprowadzana jest na poziomie departamentu.  

Rozpowszechnianie i wymiana informacji o turystyce na obszarach wiejskich a w 

szczególności kwaterach Gîtes de France odbywa się w w ramach sieci Regionalnych 

Komitetów Turystycznych oraz pomiędzy producentami w celu informowania ich o 

dodatkowej ofercie dla konsumentów (noclegi, agroturystyka pod marką Bienvenue a la 

Ferme, sprzedaż bezpośrednia, punkty sprzedaży itp.)  

 

Kategorie  świadczonych we francuskich gospodarstwach usług agroturystycznych to: 
a) świadczące usługi w zakresie: noclegi w gospodarstwie, pokoje w gospodarstwie, domy wakacyjne, 
kemping w gospodarstwie, pole dla przyczep kempingowych; 
b) gastronomia i produkty żywnościowe: restauracja w gospodarstwie, podwieczorek /przekąska w 
gospodarstwie, produkty z gospodarstwa, aperitif w własnej winnicy, posiłek na powietrzu, wynajem sal na 
imprezy; 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
http://www.gites-de-france.com/


c) atrakcje poznawcze “odkrywanie”: wakacje dla dzieci w gospodarstwie, gospodarstwo edukacyjne, 
poznawanie gospodarstwa, usługi jeździeckie w gospodarstwie, polowanie w gospodarstwie 

 

W ramach wizyty zaprezentowano nam ciekawe przykłady gospodarstw funkcjonujących w 

okolicach Lyonu o zróżnicowanej działalności, mieszczące się w kategorii agroturystyka:  

”Ferme pédagogique” gospodarstwo edukacyjne oraz ”Ferme Auberge” restauracja w 

gospodarstwie. Pomimo napiętego programu udało się organizatorom przekazać nam 

specyficzny dla Francji klimat panujący w gospodarstwach, gościnności opartej na kulturze 

kulinarnej. Produkty użyte przez właścicieli do przygotowania spożywanego w tym 

gospodarstwie obiadu, jak: mięso wieprzowe, warzywa i owoce pochodziły w większości z 

własnej produkcji. Oczywiście degustowane były również produkty wytworzone w 

gospodarstwie, przed obiadem własnej produkcji aperitif a na deser sery twarożkowe z mleka 

koziego. 

 

 
Laurent REMILLIEUX  

Kierownik działu dywersyfikacji w Regionalnej Izbie 
Rolniczej regionu Rhône-Alpes w gospodarstwie 
edukacyjnym 

 
 

Symulator biznesowy „Rentaferme” 
Doradcy mają również do dyspozycji narzędzie w formie aplikacji komputerowej 

„Rentaferme” funkcjonującej jako symulator biznesowy. Jest ono bardzo pomocne w procesie 

podejmowania przez rolnika decyzji o podjęciu dodatkowej działalności. Umożliwia 

wykonanie symulacji indywidualnej analizy oraz porównanie ich z innymi wynikami 

uzyskiwanymi w tej branży. Użytkownik wprowadza, za pośrednictwem przeglądarki 

internetowej, dane techniczno-ekonomiczne dotyczące podejmowanej w gospodarstwie 

działalności w odpowiedzi program generuje tabele podsumowujące koszty produkcji oraz 

wskaźniki rentowności. Zastosowanie aplikacji typu ‘symulator biznesowy‘ do działalności 

agroturystycznej sprawdziłoby się również w Polsce. Jest to dodrze rozpoznana baza danych 

(gospodarstwa podlegają rejestracji w WBN) a w ośrodkach doradztwa zatrudniona jest 

wyspecjalizowana kadra. Wystarczyłoby opracować wspólną metodę obliczania kosztów i 

można by się pokusić o wyliczenie wskaźników rentowności w zależności od obłożenia 

kwatery. 



Wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby została utworzona w Polsce aplikacja 

komputerowa, funkcjonująca w systemie ekstranetu, jako połączone sieci korporacyjne 

wszystkich jednostek państwowego doradztwa rolniczego z dostępem do baz danych dla 

zainteresowanych gospodarstw agroturystycznych. Podstawowe informacje wprowadzane 

mogłyby być przez samych rolników a po ich autoryzacji przez specjalistów z Ośrodków 

Doradztwa Rolniczego wprowadzanych do systemu danych. 

 

Wnioski z wizyty 
 
 Przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia wydaje się mieć szczególne znaczenie dla 

gospodarstw produkujących wg. metod ekologicznych. Brak, bowiem w ofercie rynkowej 

przetworzonych, certyfikowanych artykułów żywnościowych powoduje, że gospodarstwa 

te dysponując w większości tylko surowcami (warzywa, mleko, zboże, ew. mąka) mają 

bardzo ograniczoną ofertę dla konsumentów.  

 Na bazie różnych kierunków i form agroturystyki we Francji widać, że możliwe jest 

rozszerzenie definicji „nocleg w gospodarstwie rolnym i domowy posiłek” na inne formy 

przedsiębiorczości. Potraktujmy to jako - dywersyfikacja agroturystyki. Przeniesienie 

przykładu „Ferme Auberge” na polski rynek stworzyłoby możliwość wykorzystania 

polskich regionalnych potraw do włączenia produktów turystyki wiejskiej do oferty tzw. 

turystyki przejazdowej. 

 Równie dobrym kierunkiem rozwoju wydaje się być utworzenie sieci gospodarstw 

edukacyjnych, wyposażonych w odpowiednio przygotowane zaplecze, realizujących 

zatwierdzone przez kuratorium programy dostosowane do odpowiedniego profilu 

odbiorcy. 

 

Opracowanie: 

Ryszard Targosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


