KARTA
Stowarzyszenia/Zrzeszenia/Spółdzielni
Konsumentów i Producentów (SKiP)
GŁÓWNE OBOWIĄZKI DLA PRODUCENTA
1. Do sprzedaży w SKiP oferować tylko produkty wyprodukowane we własnym
gospodarstwie i w granicach możliwości produkcyjnych. Nie odsprzedaje się
produktów, których się samemu nie wyprodukowało albo wyhodowało. Produkty
pochodzą z gospodarstwa o powierzchni nie większej niż 30 ha.
2. Dostarczać produkty świeże, wysokiej jakości, odpowiadać za jakość produkcji,
spełniać wymogi sanitarne i środowiskowe podczas wytwarzania.
3. Mieszkać i produkować w bliskiej odległości od konsumentów – rolnik powinien być
producentem lokalnym. Odległość od miejsca zamieszkania do miejsca dystrybucji nie
powinna być większa niż 100 km.
4. Producent powinien posiadać wymagane zezwolenia i certyfikaty. Jeżeli ich obecnie
nie posiada powinien się zobowiązać do zalegalizowania swojej działalności w
najbliższym czasie (zezwolenia i certyfikaty podlegają publikacji na stronie www)
5. Ceny na swoje towary rolnik ustala raz na cały sezon albo rok i nie wprowadza zmian
w czasie obowiązywania kontraktów. Wycena towarów powinna być jasna i
przejrzysta, konsument powinien wiedzieć co ją tworzy.
6. Uczestniczyć na każdym spotkaniu przy wydawaniu własnych produktów i mieć czas
na rozmowy i wyjaśnienia dla konsumentów.

GŁÓWNE ZASADY DLA KONSUMENTÓW
1. Zlecać produkcję/zawierać kontrakty (określonych produktów rolnych w określonej
ilości) z co najmniej dwoma producentami na okres nie krótszy niż rok.
2. Dokonywać przedpłat na produkty jeśli tego potrzebują producenci aby móc
wywiązać się z kontraktów.
3. Odbierać systematycznie zamówione produkty w umówionym miejscu i czasie,
zgodnie z harmonogramem spotkań.
4. Dokonywać zapłaty za produkty bezpośrednio rolnikowi przy odbiorze towaru.
5. Płacić ustalone składki do Stowarzyszenia aby wesprzeć jego funkcjonowanie i
uczestniczyć w zebraniach.
6. Pomagać producentom w dystrybucji produktów, udzielać pomocy w gospodarstwie w
razie potrzeby i możliwości.

REGULAMIN SKiP
CEL SKiP-u
1. Stworzenie możliwości bezpośredniego dostępu konsumentów do produktów
żywnościowych doskonałej jakości we właściwej cenie, a przez to wspieranie
lokalnych producentów żywności w celu zachowania rolnictwa tradycyjnego.

PRZYLĄCZYĆ SIĘ DO SKIP ZNACZY:
1. Deklarować produkcję określonych produktów rolnych w określonej ilości w ciągu
danego roku kalendarzowego. (Produkcja na zamówienie).
2. Płacić składkę na rok (np.10 zł) aby pomóc SKiP w funkcjonowaniu.
3. Angażować się przez 1 rok w kupno minimum 1 paczki na każdym spotkaniu grupy w
sezonie od stycznia do grudnia danego roku.
- wyjątek stanowi okres wakacyjny,
- poinformować innego członka stowarzyszenia lub inną osobę spoza SKiP jeżeli
konsument nie będzie mógł odebrać paczki. Paczki od rolnika nie mogą pozostać nie
odebrane.
4. Uczestniczyć w zebraniach, pomagać producentom w dystrybucji, udzielać pomocy w
gospodarstwach w razie potrzeby w miarę możliwości.

REGULAMIN ZAANGAŻOWANIA:
Główną zasadą stowarzyszenia jest systematyczne składanie zamówień na kwotę nie mniejszą
niż ustalona z danym producentem, aby rolnik nie musiał obawiać się o zbyt i środki
finansowe na utrzymanie gospodarstwa rolnego, a swój czas poświęcał jakości produkcji
żywności proponowanej konsumentowi i odpowiednio planował produkcję.
Zapłata za paczki z zamówionymi produktami
Następuje przy odbiorze zamówienia ?/online (przedpłata lub po odbiorze) ? z góry za 3 mc ?
Każdy konsument zawiera „kontrakt/umowę” osobno z każdym producentem, którego wybrał
podczas walnego zgromadzenia lub za pomocą strony internetowej.

DYSTRYBUCJA PACZEK Z ZAMÓWIONĄ ŻYWNOŚCIĄ
Podczas spotkań ważnym elementem jest aby jeden z konsumentów pomagał jednemu z
producentów w odbiorze skrzynek, kontraktach, rozliczeniach, odpowiedziach na pytania.
Miejsce i rytm dystrybucji:
- wszystkie produkty – dostarczane są co 1 lub 2 tygodnie w np. czwartki o godzinie np. 16
w „Cafe XXX” ul. xxx gdzie następuje ich odbiór.
Zamówienia na produkty składane są tydzień wcześniej przez pocztę mailową na adres
xxxx@xx.pl

ZLECENIE PRODUKCJI NA 2011 ROK
W RAMACH SKiP
LP

Nazwa produktu

Gatunek

Zamawiana
ilość/mc
20 kg

1

Zamawiana
ilość/rok
240 kg

np. marchew
ilość na miesiąc np. na ilość w skali roku np.
4 dostawy (4 x 5 kg)
4 dostawy*12 m-cy
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