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 Wstęp
Zachowania konsumentów w Europie ulegają stopniowym zmianom. Kupujący wybierają nie tylko
produkty o wyższych standardach higienicznych i zdrowotnych, lecz szukają również takich, które
posiadają świadectwa potwierdzające ich pochodzenie lub gwarancję odpowiedniej metody produkcji.
„Jakość” staje się hasłem przewodnim. Rosnąca świadomość konsumentów znajduje odzwierciedlenie w
zwiększonym popycie na produkty charakteryzujące się wysoką jakością, która jest wynikiem szczegól−
nych metod ich wytwarzania, wyjątkowego składu lub określonego pochodzenia.

Mówiąc o polskim rolnictwie, szczególnie w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, bardzo
często twierdzi się, że nie jest ono dostosowane do standardów obowiązujących we Wspólnocie. Wynika
to głównie z dużej liczby zatrudnionych w tym sektorze osób, znaczącego rozdrobnienia gospodarstw
rolnych, niewielkich dochodów rolników oraz niskiej wydajności ich pracy.

Jednak pomimo licznych negatywnych cech polskie rolnictwo charakteryzuje się również stosunkowo
niskimi kosztami pracy, dużymi zasobami ziemi, korzystną strukturą wiekową ludności. Ponadto nie−
przemysłowe metody produkcji rolnej, naturalny wiejski krajobraz – jeden z ostatnich w Europie, duża
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różnorodność biologiczna oraz bogactwo kulturowe i historyczne naszego kraju skłaniają do przekona−
nia, że w Polsce istnieją bardzo dobre warunki do wytwarzania żywności wysokiej jakości, przez którą
rozumie się żywność regionalną i tradycyjną.

W perspektywie kilku najbliższych lat ten segment produkcji rolno−spożywczej może stać się jedną z
lepiej prosperujących dziedzin naszej gospodarki. Sukces zależeć będzie jednak od tego, czy polscy
producenci − zarówno rolnicy, jak i przedsiębiorcy działający w branży rolno−spożywczej – zdecydują się
wykorzystać swoje niewątpliwe atuty. Czy zdecydują się, wzorem przedsiębiorców rolnych z Francji,
Włoch czy Hiszpanii produkować wyroby dbając o ich jakość i renomę oraz przestrzegając tradycyjnych,
wyjątkowych i niezmiennych metod wytwarzania. O tym, jak wymierne korzyści ekonomiczne wynikają
z takiego właśnie podejścia do produkcji żywności świadczy fakt, że w krajach Europy Zachodniej
zainteresowanie wyrobami regionalnymi i tradycyjnymi – zarówno po stronie konsumentów, jak i
samych producentów – z roku na rok znacząco wzrasta.

Niniejsza publikacja skierowana jest do wszystkich, którzy zainteresowani są produkcją wyjątkowej
żywności w Polsce. Znaleźć w niej można informacje dotyczące systemu rejestracji nazw produktów
rolnych i spożywczych, a także interpretację przepisów odnoszących się do wymagań weterynaryjnych
i sanitarnych przy produkcji żywności, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji wyrobów regionalnych
i tradycyjnych. Ponadto w publikacji tej opisano podstawowe zasady i możliwości zrzeszania się produ−
centów działających w branży rolniczej, a także zaprezentowano wymagania stawiane producentom
ubiegającym się o uznanie tradycyjnego lub regionalnego charakteru ich produktów. Dla zobrazowania,
jak korzystne może okazać się zarejestrowanie wyjątkowych nazw produktów wytwarzanych na kon−
kretnym obszarze zaprezentowane zostały doświadczenia francuskich regionów Savoie i Haute−Savoie.

To jak polscy producenci wyjątkowych specjałów wykorzystają szansę, jaką stwarzają im unijne przepi−
sy, zależy głównie od nich samych. Aby regionalny bądź tradycyjny charakter polskich produktów został
uznany przez Komisję Europejską, ich wytwórcy muszą posiadać niezbędną wiedzę na temat krajowego
i europejskiego prawa w tym zakresie. Powinni oni ponadto zdawać sobie sprawę, jakie korzyści ale
również jakie obowiązki, wiążą się z ochroną nazw wytwarzanych przez nich produktów. Muszą wreszcie
wiedzieć, jakie wymagania dotyczące produkcji żywności są im stawiane oraz być świadomi, że rejestra−
cja produktu nie jest równoznaczna z możliwością wprowadzania go do obrotu. Z myślą o wszystkich
zainteresowanych sprawami produktów regionalnych i tradycyjnych przygotowana została niniejsza
publikacja.
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1. Europejski system ochrony nazw produktów rolnych
    i spożywczych
W Unii Europejskiej od ponad 12 lat funkcjonuje system ochrony, identyfikacji i wyróżniania wysokojako−
ściowych produktów rolnych i spożywczych. Produkty te swoją wyjątkowość zawdzięczają określonemu
pochodzeniu geograficznemu lub tradycyjnej metodzie wytwarzania. Podstawową i bezpośrednią przy−
czyną stworzenia w unijnym prawie odrębnych regulacji dotyczących tychże produktów była chęć zapew−
nienia im kompleksowej ochrony, która uniemożliwiałaby fałszywe używanie nazwy nawiązującej do trady−
cyjnej metody wytwarzania lub wskazującej na miejsce, gdzie dany wyrób jest produkowany. Nie mniej
ważne było stworzenie mechanizmu, który dawałby mieszkańcom terenów wiejskich możliwość zwiększania
produkcji i promowania swoich wyrobów, przyczyniając się tym samym do rozwoju i wzrostu dobrobytu na
obszarach, na których dany produkt jest wyrabiany. Producenci wyrobów regionalnych i tradycyjnych,
oprócz prawa do ochrony nazwy, mogą także na opakowaniach umieszczać symbole (patrz poniżej)
świadczące o wyjątkowości produktu. Grafika tych symboli jest ujednolicona i obowiązująca we wszystkich
państwach UE. Ich rozpoznawalność wśród europejskich konsumentów sięga kilkunastu procent. Kolejnym
argumentem, który przemawiał za tym, aby stworzyć obowiązujące w całej Wspólnocie regulacje poświę−
cone produktom regionalnym i tradycyjnym był sukces, stworzonego w pierwszej połowie XX wieku
francuskiego systemu ochrony nazw geograficznych. Liczba zarejestrowanych we francuskim systemie
produktów, podobnie jak wartość ich sprzedaży, zwiększała się sukcesywnie przez kilkadziesiąt lat. Produ−
cenci francuskich produktów posiadających potwierdzone oznaczenie geograficzne mogli zawsze liczyć na
ogromne zainteresowanie konsumentów, którzy szukali unikatowych wyrobów i skłonni byli płacić za nie
odpowiednio wyższe ceny. Francuskie rozwiązania, ale również francuski sukces, chciano przenieść na
grunt całej Wspólnoty. W tym właśnie celu stworzono dwa rozporządzenia1, które wprowadziły do europej−
skiego porządku prawnego trzy instrumenty dotyczące ochrony i wyróżniania regionalnych i tradycyjnych
specjałów. Do instrumentów tych zaliczają się:

 • Chroniona Nazwa Pochodzenia,
 • Chronione Oznaczenie Geograficzne,
 • Świadectwo Specyficznego Charakteru (Gwarantowana Tradycyjna Specjalność).

1. Charakterystyka poszczególnych oznaczeń

Chroniona Nazwa Pochodzenia

Nazwa produktu rolnego lub spożywczego może zostać zarejestrowana jako
„Chroniona Nazwa Pochodzenia” (ang. Protected Designation of Origin – PDO)
w następujących przypadkach:

 •  nazwa produktu powinna wykorzystywać nazwę regionu, konkretnego miejsca lub
też w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany wyrób jest produkowany (np. „Miel
de La Alcarria”– hiszpański miód z prowincji Alcarria);

 1    Rozporządzenie 2081/92/EWG dotyczące oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia oraz rozporządzenie 2082/92/EWG dotyczące świadectw
specyficznego charakteru.
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 • wytwarzanie surowców, produkcja wyrobu i jego przygotowywanie do sprzedaży, czyli cały proces
technologiczny, powinien odbywać się na obszarze, do którego odnosi się nazwa;

 • jakość produktu lub jego cechy charakterystyczne powinny być głównie lub też wyłącznie związane
z otoczeniem geograficznym, gdzie dany wyrób jest produkowany, czyli jakość produktu powinna
być efektem jego pochodzenia;

 • w wyjątkowych przypadkach jako Chronione Nazwy Pochodzenia zarejestrowane mogą zostać
także niektóre tradycyjne, niegeograficzne nazwy określające produkt rolny lub środek spożywczy
(np. greckie sery: „Sfela” czy „Kasseri”).

O rejestrację nazwy pochodzenia ubiegać się zatem mogą producenci wyrobów, których
jakość jest bardzo ściśle i obiektywnie związana z pochodzeniem produktu z obszaru
geograficznego, do którego nawiązuje nazwa.

Chronione Oznaczenie Geograficzne

Nazwa produktu rolnego lub spożywczego może zostać zarejestrowana
jako „Chronione Oznaczenie Geograficzne” (ang. Protected Geographi−
cal Indication – PGI) w następujących przypadkach:

 • nazwa produktu powinna wykorzystywać nazwę regionu, konkret−
nego miejsca lub też w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany wyrób
jest produkowany (np. Jambon d'Ardenne – Szynka z Ardeny);
 • produkt posiada szczególną, specyficzną jakość, reputację, cieszy

się uznaniem lub też posiada inne cechy przypisywane pochodzeniu geograficznemu;
 • jakość produktów może być wynikiem zarówno czynników naturalnych, jak i ludzkich − klimatu,

roślinności, ukształtowania terenu, wyjątkowości gleby lub też lokalnych umiejętności, metod i
tradycji wytwarzania (tzw. lokalnego know−how);

 • istnieje związek pomiędzy produktem a obszarem, z którego ten produkt pochodzi. Związek ten nie
musi jednakże być tak silny, jak w przypadku Chronionej Nazwy Pochodzenia. Wymagane jest, aby
co najmniej jeden (a nie wszystkie) z etapów całego procesu produkcyjnego – tzn. wytwarzanie
surowców, produkcja wyrobu lub przygotowywanie do sprzedaży − odbywał się na obszarze, do
którego nawiązuje nazwa.

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Produktowi rolnemu lub spożywczemu może zostać wydane „Świadectwo
Specyficznego Charakteru” (ang. Traditional Speciality Guaranteed –
TSG) w następujących przypadkach:

 • produkt musi posiadać „specyficzny charakter”. Oznacza to, że
produkt posiada cechę lub zespół cech, które odróżniają go od innych
produktów do niego podobnych lub należących do tej samej kategorii.
Specyficzny charakter nie może być ograniczony wyłącznie do jakościowe−
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go lub ilościowego składu lub sposobu produkcji ustalonego w ustawodawstwie krajowym lub prawo−
dawstwie Wspólnoty.

 • nazwa takiego produktu musi być:
    − sama w sobie specyficzna (np. hiszpańskie ciastka „Panellets”) lub,
    − wyrażać specyficzny charakter produktu rolnego lub środka spożywczego (np. belgijskie piwo

„Lambic”, którego pierwsze fazy fermentacji odbywają się przy udziale drożdży Lambicus i
Brettanomyces Bruxellensis).

 • produkt posiada tradycyjny charakter, czyli:
    − wyprodukowany jest przy użyciu tradycyjnych surowców, lub
    − charakteryzuje się tradycyjnym składem lub;
    − charakteryzuje się sposobem produkcji lub przetwórstwa, odzwierciedlającym tradycyjną meto−

dę wytwarzania.
Wyłącznie producenci, którzy produkują produkty zgodnie z specyfikacją mogą wykorzystywać wspól−
notowe symbole. Mogą być one umieszczane zarówno na produktach jak i w materiałach reklamowych
i promocyjnych. Sposób ich wykorzystywania zależy od producentów. Są oni ograniczeni wyłącznie
poprzez przepisy2 odnoszące się do barw i kolorów symbolu.

2. Ochrona zarejestrowanych nazw.

Wszystkie nazwy zarejestrowane jako Chronione Nazwy Pochodzenia lub Chronione Oznaczenia Geo−
graficzne podlegają ochronie na terenie całej Unii Europejskiej3. Ochrona ta wyraża się następująco:

 • Zabrania się jakiegokolwiek bezpośredniego lub nawet pośredniego użycia nazwy wobec produk−
tów, które nie zostały objęte rejestracją a nawet tych, które są podobne do produktów posiadają−
cych zarejestrowaną nazwę.

 • Zabronione jest jakiekolwiek niewłaściwe użycie zarejestrowanej nazwy nawet, jeżeli chroniona
nazwa jest przetłumaczona lub towarzyszy jej wyrażenie “w stylu”, “typu”, “metodą”, “tak jak
produkowane w”, “imitacja”, lub inne, podobne.

 • W przypadku produktów, które nie są podobne i nie należą do tej samej kategorii produktów, co
produkty posiadające zarejestrowaną nazwą, zakaz jej używania dotyczy tylko takich przypadków,
w których jej użycie wykorzystywałoby reputację chronionej nazwy.

 • Zabronione też jest stosowanie innych praktyk, które mogą wprowadzać konsumenta w błąd, co do
prawdziwego pochodzenia lub natury produktu czy też jego wyjątkowych cech.

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych naruszanie wymienionego zakresu ochrony jest
surowo karane. Stosowany zakres kar jest bardzo zróżnicowany i zależy od skali naruszenia − od  kary
grzywny aż do kary pozbawienia wolności do lat 5.

2    Rozporządzenie Komisji nr 2515/94/WE z dnia 9 września 1994 r., rozporządzenie Komisji (WE) NR 1428/97 z dnia 23 lipca 1997 r. a także
rozporządzenie Rady (WE) nr 1726/98 z dnia 22 lipca 1998 r.

3     Obecnie prowadzone są także wielostronne rozmowy na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) w celu rozszerzenia  zakresu ochrony na wszystkich
jej członków.



6

Pr
od

uk
ty

 r
eg

io
na

ln
e

Należy jednak pamiętać, że prawo do wykorzystywania zarejestrowanej nazwy przysługuje nie tylko
tym producentom, którzy złożyli wniosek, ale także wszystkim innym wytwórcom z określonego we
wniosku obszaru geograficznego, którzy produkują wyrób zgodnie z metodą produkcji zawartą w
specyfikacji oraz poddają się kontroli.

Ochrona Nazwy Specyficznego Charakteru uzależniona jest od tego, czy producenci ubiegający się o
rejestrację wystąpili o jej zastrzeżenie. Jeśli nazwa nie została zastrzeżona, inni producenci mogą jej
używać – bez względu na to, czy produkują zgodnie ze specyfikacją, czy też nie. Producenci, którzy nie
przestrzegają specyfikacji, nie mają natomiast prawa używania logo (symbolu) potwierdzającego
specyficzny charakter produktu i napisu „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność”. Symbol graficzny
informuje konsumentów, że specyficzny charakter produktu został zagwarantowany przez odpowiedni
system kontroli i potwierdzony poprzez rejestrację w Komisji Europejskiej.

3. Procedura rejestracji

Procedury rejestracji nazw jako chronionych oznaczeń geograficznych lub chronionych nazw pochodze−
nia oraz zasady rejestracji nazw specyficznego charakteru na szczeblu unijnym są do siebie bardzo
zbliżone. Zawsze przebiegają one dwuetapowo. Pierwszy etap przeprowadzany jest w kraju członkow−
skim, drugi natomiast na poziomie Komisji Europejskiej.

Władze Państwa Członkowskiego są zobowiązane do dokładnego sprawdzenia wniosku, zarówno pod
kątem formalnym, jak i merytorycznym, przed przesłaniem go do Komisji Europejskiej. Jedynie wnioski,
które nie budzą żadnych zastrzeżeń w państwie członkowskim mogą być przekazane na poziom unijny.

Procedura rejestracji na poziomie krajowym

 • Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych wnioski o rejestrację nazwy
pochodzenia, oznaczenia geograficznego i nazwy specyficznego charakteru składa się do Mini−
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Wzory wniosków o rejestrację dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (www.minrol.gov.pl −> Produkty Regionalne i Tradycyjne).

 • Po sprawdzeniu złożonego wniosku pod kątem formalnym, czyli prawidłowości wypełnienia wszyst−
kich pól wniosku, publikuje się jego skróconą specyfikację na stronach internetowych oraz w
dzienniku urzędowym ministra.

 • Publikacja rozpoczyna procedurę uzgadniania wniosku na poziomie krajowym. Każda osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której interesu gospo−
darczego lub prawnego dotyczy postępowanie może bowiem złożyć zastrzeżenie do wniosku o rejestrację.

 • Złożony wniosek oraz ewentualne wniesione zastrzeżenia przekazywane są Radzie do Spraw
Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych, która jest organem
opiniodawczo – doradczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ma za zadanie wydanie opinii
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dotyczących wniosków i zastrzeżeń o spełnianiu wymagań określonych w rozporządzeniu 2081/92
lub rozporządzeniu 2082/92.

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może zawsze wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie lub
wyjaśnienie informacji zawartych we wniosku.

 • W przypadku, gdy wniosek jest niezasadny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje decyzję o
odmowie przekazania wniosku o rejestrację do Komisji Europejskiej i umarza postępowanie.

 • W przypadku, gdy wniosek i zastrzeżenie są zasadne Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa
wnioskodawcę oraz wnoszącego zastrzeżenie do złożenia w wyznaczonym terminie uzgodnionego
wniosku o rejestrację.

 • Uzgodniony wniosek o rejestrację przekazywany jest ponownie Radzie i jeśli spełnia wszystkie
stawiane mu wymagania, a zastrzeżenia zostały uwzględnione lub uznane za niezasadne,  przeka−
zywany jest niezwłocznie do Komisji Europejskiej.

Procedura rejestracji na poziomie Komisji Europejskiej

 • Przesłany do Komisji wniosek jest gruntownie analizowany i oceniany. Komisja ma prawo zwrócić
się do władz państwa członkowskiego z prośbą o uzupełnienie lub doprecyzowanie informacji w nim
zawartych.

 • Po przeprowadzeniu oceny podejmowana jest decyzja o kontynuowaniu procesu rejestracji lub o
odrzuceniu wniosku. Gdy rejestracja jest kontynuowana streszczenie specyfikacji publikowane jest
w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

 • Publikacja ta rozpoczyna procedurę uzgadniania wniosku na poziomie całej Unii Europejskiej.
Producenci z innych państw członkowskich mogą zgłosić zastrzeżenia, co do rejestracji. Sprzeciw
może także pochodzić od państw spoza UE należących do Światowej Organizacji Handlu − WTO.
Sprzeciwów na poziomie unijnym nie mogą jednak zgłaszać podmioty z tego pań−
stwa, z którego przesłany został dany wniosek.

 • W przypadku złożenia zastrzeżenia, państwo, z którego pochodzi wniosek i to, które złożyło
zastrzeżenie są zobowiązane do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania i sporządzenia wspól−
nego wniosku.

 • Jeśli w ciągu trzech miesięcy wspólna propozycja nie zostanie wypracowana i przedłożona Komisji
Europejskiej, to decyzja, co do rejestracji jest podejmowana arbitralnie przez Komisję Europejską.

 • Po ostatecznym rozstrzygnięciu wszystkich sporów nazwa produktu jest rejestrowana i umieszcza−
na w Rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub też w
Rejestrze Świadectw Specyficznego Charakteru.

4. Wymagania dotyczące wniosku o rejestrację

Producenci, którzy zamierzają rejestrować nazwy wytwarzanych przez nich produktów powinni być
świadomi, że odpowiednie przygotowanie wniosku o rejestrację jest bardzo pracochłonne oraz wymaga
od osób przygotowujących dany wniosek dużego zaangażowania i wiedzy na temat danego produktu.
Przygotowywana specyfikacja wyrobu powinna zawierać przynajmniej: skład grupy składającej wnio−
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sek, metodę produkcji, opis produktu, opis obszaru geograficznego z którego pochodzi produkt i
związek produktu z tym regionem4, rys historyczny i informacje dotyczące kontroli.

Grupa

Przygotowania do złożenia wniosku należy rozpocząć od zidentyfikowania producentów wyrobu, które−
go nazwa ma zostać zarejestrowana. Identyfikacja ta powinna ułatwić zorganizowanie grupy składającej
wniosek – tylko grupa może się bowiem starać o rejestrację nazwy produktu5. Grupa, w myśl przepisów
unijnych, oznacza jakiekolwiek stowarzyszenie rolników, producentów lub przetwórców zajmujących się
wytwarzaniem tego samego produktu rolnego lub spożywczego. Inne zainteresowane podmioty, na
przykład sprzedawcy, konsumenci, czy smakosze i entuzjaści danego produktu, także mogą należeć do
grupy i brać udział w jej pracach.

Metoda produkcji

Po ustaleniu grupy podmiotów zajmujących się wytwarzaniem danego produktu należy przystąpić do
szczegółowego opisania metody produkcji. Metoda powinna zostać opisana w taki sposób, aby każdy z
producentów wiedział, jak wyrabiać dany produkt wyłącznie na podstawie informacji zawartych w przygo−
towanej specyfikacji. Opis powinien być zatem bardzo szczegółowy. Przy określaniu metody produkcji
należy także dokładnie przemyśleć kategorię ochrony, o którą będzie się ubiegać nazwa produktu
regionalnego. Może ona bowiem wpływać na opis metody produkcji i wymagania stawiane producentom.

Opis produktu

Jednym z elementów specyfikacji jest opis produktu, w którym należy zawrzeć informacje dotyczące
właściwości produktu końcowego, począwszy od składu mikrobiologicznego, chemicznego, jego zapachu
i kształtu, a skończywszy na jego cechach organoleptycznych. Przedstawienie tych informacji ma w
szczególności ułatwić przeprowadzanie kontroli wytwarzanych produktów oraz usprawnić wyłapywanie
fałszywek i podróbek znajdujących się na rynku. Sporządzenie opisu produktu ma także na celu
przedstawienie oryginalności, niepowtarzalności i jego wyjątkowych cech. Punkt ten jest szczególnie
ważny w przypadku produktów, których nazwa ma zostać zarejestrowana jako nazwa specyficznego
charakteru. Należy wtedy pokazać, że produkt posiada specyficzny charakter, a więc wyjątkowe cechy
i właściwości, które odróżniają go od produktów do niego podobnych.

Obszar geograficzny i związek produktu z regionem (dotyczy nazw pochodzenia i ozna−
czeń geograficznych)

Właściwe określenie obszaru geograficznego jest kluczowym elementem specyfikacji produktu. Tylko

4   W przypadku produktów ubiegających się o rejestrację nazwy specyficznego charaktery zgodnie z rozporządzeniem Rady 2082/92 zamiast „opis
obszaru geograficznego z którego pochodzi produkt i związek produktu z tym regionem” należy podąć dokładne informacje dotyczące tradycji
wytwarzania danego produktu.

5     W wyjątkowych przypadkach o rejestrację nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego może wystąpić pojedynczy producent. We wniosku
musi o jednak udowodnić, że w chwili jego złożenia był jedynym producentem danego wyrobu na określonym obszarze.
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na zdefiniowanym we wniosku obszarze będzie się mogła odbywać produkcja danego wyrobu. Produ−
cenci przygotowując wniosek powinni pokazać, w jaki sposób ich produkt związany jest z danym
obszarem geograficznym i które z jego wyjątkowych cech są wynikiem produkcji na tym właśnie
obszarze. Podstawą wytyczenia obszaru geograficznego mogą być np. granice występowania specyficz−
nych gatunków roślin używanych przy produkcji, wyjątkowy mikroklimat czy duża zmienność tempera−
tur lub opadów w danym regionie, występowanie pewnych gatunków zwierząt, czy też lokalne umiejęt−
ności producentów określane jako „know−how”.

Rys historyczny

We wniosku o rejestrację należy zawrzeć bardzo dokładne informacje dotyczące pochodzenia produktu,
tradycji oraz historii jego wytwarzania. Informacje te mogą pochodzić z różnego typu materiałów
źródłowych, w tym literatury, periodyków czy nawet prasy. Celem jest zaprezentowanie wszelkich
możliwych dowodów potwierdzających, że dany produkt był wytwarzany na tym obszarze lub charak−
teryzował się wysoką jakością związaną z pochodzeniem z tego obszaru. Stare dokumenty, fotografie,
publikacje czy receptury i przepisy, o ile uda się je tylko odszukać, należy dołączyć do wniosku. W
przypadku produktów tradycyjnych szczególny nacisk należy położyć na udowodnienie, że zachowana
została ugruntowana historycznie metoda produkcji.

Kontrola

W przypadku każdego produktu, którego nazwę producenci chcą zarejestrować jako oznaczenie geogra−
ficzne, nazwę pochodzenia lub nazwę specyficznego charakteru muszą wyznaczyć organ, który będzie
kontrolował proces produkcji. Kontrola ta ma zagwarantować, że metoda wytwarzania stosowana przez
producentów jest zgodna z metodą zadeklarowaną we wniosku o rejestrację. W Polsce instytucjami
wyznaczonymi do przeprowadzania takiej kontroli są: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno−
Spożywczych lub prywatne jednostki certyfikujące. Te ostatnie muszą być jednak akredytowane zgodnie ze
standardami normy PN−EN 45011:2000 oraz zostać upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do
przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji
produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione ozna−
czenie geograficzne lub świadectwo specyficznego charakteru ze specyfikacją. Koszty przeprowadzo−
nych kontroli ponoszą sami producenci. Opisywanej kontroli nie należy mylić z urzędową kontrolą
jakości żywności dokonywaną m.in. przez inspekcje weterynaryjną lub sanitarną.
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2.  Lista produktów Tradycyjnych

Producenci tradycyjnych wyrobów, za które uważa się wyroby produkowane od co najmniej 25 lat,
mogą starać się o umieszczenie ich na Liście Produktów Tradycyjnych6.

Lista Produktów Tradycyjnych:

 • służy rozpowszechnianiu informacji dotyczących wytwarzania produktów tradycyjnych.
 • nie jest instrumentem ochrony nazw produktów. Wpis nazwy produktu odnoszącej się do

obszaru geograficznego na Listę Produktów Tradycyjnych nie stanowi uznania pochodzenia tego
produktu z obszaru, do którego nawiązuje nazwa. Na Liście, o ile będzie to oczywiście uzasadnione
tradycją wytwarzania danego wyrobu, mogą pojawić się produkty o identycznych nazwach, które
pochodzą z różnych regionów Polski.

 • stwarza wytwórcom produktów tradycyjnych możliwość ubiegania się o udzielenie
odstępstw od obowiązujących i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych
(weterynaryjnych, higienicznych lub sanitarnych), o których mowa w rozdziale 3. Odstępstwa te
muszą wynikać ze stosowania przez producentów niezmiennych, tradycyjnych metod wytwarzania.
Udzielenie tego typu odstępstw nie może wpływać negatywnie na jakość zdrowotną produktu.

 • ma na celu pogłębienie wiedzy konsumentów na temat tradycyjnej żywności i pol−
skiego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie ich zainteresowania tego typu produktami
i można liczyć, że przyczyni się do wzrostu dochodów wytwórców tradycyjnego jadła.

1. Procedura umieszczenia produktu na Liście Produktów Tradycyjnych7

1. Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą być wpisane produkty rolne, środki spożywcze oraz napoje
spirytusowe8.

2. We wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych należy:
   • podać nazwę i rodzaj produktu;
   • sporządzić charakterystykę produktu;
   • wymienić surowce wykorzystywane do produkcji;
   • opisać metodę produkcji;
   • przedstawić wiarygodne informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii produktu, które

pozwolą ocenić, czy jest on wytwarzany od co najmniej 25 lat.
3. Z wnioskiem o wpis mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej.
6   Upoważnienie do stworzenia i prowadzenia Listy Produktów Tradycyjnych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarte jest w ustawie o rejestracji

i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

7    W odróżnieniu od rejestracji nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i nazw specyficznego charakteru ze złożeniem wniosku o wpis na Listę
Produktów Tradycyjnych nie wiążą się żadne opłaty.

8     Należy zwrócić uwagę, iż Lista Produktów Tradycyjnych dotyczy znacznie większej ilości kategorii produktów niż wchodzących w zakres omawianych
wcześniej rozporządzeń 2081/92 i 2082/92.  Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą być także wpisane zarówno wina jak i napoje spirytusowe.
Lista ma charakter wyłącznie informacyjny i nazwy produktów, które są na nią wpisane nie podlegają ochronie. Wpis produktu na Listę Produktów
Tradycyjnych nie jest równoznaczny z prawem do produkcji i wprowadzania tego produktu do obrotu. Wymagania dotyczące zasad produkcji,
higieny, prowadzenia działalności gospodarczej, akcyzy czy opłat podatkowych regulują odrębne przepisy.
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4. Z wnioskiem o wpis występuje się do właściwego Marszałka Województwa.
5. Wniosek składa się w formie papierowej i elektronicznej.
6. Marszałek Województwa sprawdza wniosek zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym9,
7. Pozytywnie ocenione wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8. Minister wpisuje produkt na Listę Produktów Tradycyjnych.

2. Prowadzenie Listy Produktów Tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych publikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz w dzienniku urzędowym ministra właściwego ds. rynków rolnych.

Nazwy produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych będą podzielone zgodnie ze zgłoszeniem
z danego województwa. W ramach podziału zgodnie ze zgłoszeniem produkty zostaną podzielone
według następujących kategorii:

a) sery i inne produkty mleczne,
b) mięso świeże oraz produkty mięsne,
c) produkty rybołówstwa, w tym ryby,
d) warzywa i owoce (przetworzone i nie),
e) wyroby piekarnicze i cukiernicze,
f) oleje i tłuszcze (masło, margaryna, olej itp.),
g) miody,
h) gotowe dania i potrawy,
i) napoje (alkoholowe i bezalkoholowe),
j) inne produkty.

W ramach jednej kategorii nazwy produktów podawane będą alfabetycznie. Nazwy produktów publiko−
wane będą na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie tzw. linków (odsyła−
czy). Kliknięcie na nazwę produktu spowoduje przekierowanie do tabeli z informacjami na temat
danego produktu. W tabeli tej podawane będą informacje na temat metody wytwarzania, historii
produktu oraz jego tradycyjnego charakteru.

Wytwórcy produktów tradycyjnych nie mają obowiązku poddawania się kontroli, która miałaby za zadanie
potwierdzenie zgodności produkcji z metodą wytwarzania zadeklarowaną przez nich we wniosku o wpis na
Listę Produktów Tradycyjnych10. Nie wpływa to jednak na fakt, że producenci mogą potwierdzić zgodność
produkcji z zadeklarowaną metodą m.in. poprzez skorzystanie z usług jednostek certyfikujących akredy−
towanych zgodnie z Polską Normą PN EN−45011, które mogą wydawać „certyfikat zgodności”.

9   W przypadku oceny merytorycznej Marszałek Województwa zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii izby gospodarczej zrzeszającej producentów
produktów tradycyjnych.

10   Zgodnie z rozporządzeniem nr 2081/92/EWG (art. 10) oraz rozporządzeniem nr 2082/92/EWG (art. 14) kontroli takiej wymaga się od
producentów, którzy produkują wyroby, których nazwy zostały zarejestrowane zgodnie z procedurą opisaną w powyższych rozporządzeniach.
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3.  Wymagania weterynaryjne i higieniczno−sanitarne11

Podstawowymi aktami prawnymi określającymi warunki produkcji żywności są:

1. ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 maja 2001 r.12. Ustawa ta określa m.in.
wymagania w zakresie jakości zdrowotnej żywności, warunki produkcji i obrotu oraz wymagania dotyczące
przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością. Przepisy ustawy obowiązują
wszystkich producentów niezależnie od charakteru wytwarzanej przez nich żywności.

2. ustawa o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego z dnia 29 stycznia
2004 r.13. Ustawa ta określa najważniejsze wymagania dotyczące zasad produkcji produktów pocho−
dzenia zwierzęcego, czyli wszystkich przetworzonych i nieprzetworzonych produktów pochodzących
od zwierząt lub ze zwierząt, w tym także produktów tradycyjnych i regionalnych. Przepisy ustawy
obowiązują tych producentów, którzy produkują wyroby pochodzenia zwierzęcego.

Producenci wyrobów, które nie pochodzą od zwierząt, są zobowiązani do przestrzegania wymo−
gów określonych w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, zaś producenci
wyrobów pochodzących od lub ze zwierząt muszą przestrzegać zarówno wymogów określonych
w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, jak też wymogów określonych w
ustawie o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego.

1. Podstawowe wymagania dotyczące produkcji żywności

Podstawą zasadą produkcji żywności jest to, aby była ona bezpieczna dla zdrowia i życia konsumentów.
Środki spożywcze oraz inne składniki żywności nie mogą być szkodliwe dla człowieka, zepsute ani
zafałszowane14. W procesie produkcji i w obrocie żywnością nie można także stosować procesów
technologicznych oraz takich metod produkcyjnych, które nawet w najmniejszym stopniu mogłyby
doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu osób tę żywność spożywających.

O tym, jak ważną rolę odgrywa bezpieczeństwo i higiena żywności świadczyć może ilość przepisów
regulujących te kwestie w naszym kraju (patrz tabela na str. 17−18). Zgodnie z tymi przepisami produkcja
i obrót żywnością mogą być prowadzone, jeżeli zostaną spełnione wymagania dotyczące m.in.:

 • pomieszczeń produkcyjnych,
 • urządzeń i narzędzi wykorzystywanych do produkcji,

11   Przedstawione przepisy, o ile nie zaznaczono inaczej, odnoszą się do stanu prawnego obowiązującego w lutym 2005 r.

12  Dz. U. 2001 Nr 63, poz. 634 z poźn. zm.
13  Dz. U. 2004 Nr 33, poz. 288 z poźn. zm.
14  Zgodnie z definicją przyjętą w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia środek spożywczy zafałszowany to środek spożywczy, którego

skład lub inne właściwości zostały zmienione, a nabywca nie został o tym poinformowany, albo środek spożywczy, w którym zostały wprowadzone
zmiany mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości. Środek spożywczy jest środkiem spożywczym zafałszowanym, jeżeli
dodano do niego substancje zmieniające jego skład i obniżające jego wartość odżywczą, odjęto lub zmniejszono zawartość jednego lub kilku
składników decydujących o wartości odżywczej lub innej właściwości środka spożywczego mającego wpływ na jego jakość zdrowotną, dokonano
zabiegów, które ukryły rzeczywisty jego skład lub nadały mu wygląd środka spożywczego o należytej jakości. Środek spożywczy jest zafałszowany
jeśli podano niezgodnie z prawdą jego nazwę, skład, datę lub miejsce produkcji, termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości
albo w inny sposób nieprawidłowo go oznakowano.
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 • stanu zdrowia osób biorących udział w produkcji lub sprzedaży żywności,
 • składników użytych do produkcji,
 • technologii produkcji.

Ponadto rozpoczęcie produkcji lub sprzedaży żywności wymaga uzyskania wcześniejszej zgody, w
zależności od rodzaju produkowanej i sprzedawanej żywności, Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub
Inspekcji Weterynaryjnej15.

W przypadku rozpoczynania produkcji lub sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego należy powiadomić
pisemnie powiatowego lekarza weterynarii o planowanym zakresie i wielkości produkcji, rodzajach produktów,
które mają być produkowane oraz zakresie ich sprzedaży16. Producent powinien ponadto udowodnić,
że prowadzi działalność gospodarczą. Dlatego też powiatowemu lekarzowi weterynarii należy dostar−
czyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.

Powiatowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu kontroli, wydaje decyzję w sprawie dopuszczenia lub
niedopuszczenia zakładu do prowadzenia produkcji. Decyzja zależy od spełnienia wymagań weteryna−
ryjnych właściwych dla danego rodzaju produkcji. Powiatowy lekarz weterynarii nadaje także zakładowi
weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz określa rodzaj wytwarzanych produktów i wielkość produk−
cji. Należy pamiętać o tym, że powiatowy lekarz weterynarii może w każdym czasie, bez
wcześniejszego powiadomienia, kontrolować zakłady lub środki transportu w zakresie
spełniania wymagań weterynaryjnych.

W przypadku stwierdzenia, że w zakładach nie są spełniane wymagania weterynaryjne, powiatowy
lekarz weterynarii, może nakazać ograniczenie wielkość produkcji, wstrzymanie produkcji lub też
zakazać produkcji niektórych rodzajów produktów17. Powiatowy lekarz może także cofnąć uznanie
zakładu za zatwierdzony oraz zmienić jego zakwalifikowanie lub określić termin usunięcia uchybień.
Decyzjom tym nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

W przypadku produktów, które nie są pochodzenia zwierzęcego zgodę na produkcję lub sprzedaż
wydaje, w drodze decyzji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Inspektor jest upoważniony do
nadzoru i kontroli zakładu wytwarzającego żywność.

15   W przypadku produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego należy uzyskać zgodę Inspekcji Weterynaryjnej, w przypadku produkcji wyrobów nie
pochodzących od zwierząt Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

16  Należy także zadeklarować czy produkty będą sprzedawane w ramach sprzedaży bezpośredniej, na rynku krajowym, na rynku Unii Europejskiej,
czy też na rynkach państw trzecich.

17  Najmniejsze wymagania stawiane są zakładom, które produkują produkty przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej. Zakres, obszar i wymagania
weterynaryjne dotyczące miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej w odniesieniu do poszczególnych produktów, wielkości produkcyjne oraz
wymagania przy produkcji określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie sprzedaży bezpośredniej
(Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1393). W
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2. Odstępstwa dla wyrobów regionalnych i tradycyjnych

Wytwórcy produktów tradycyjnych mogą starać się o udzielenie odstępstw od obowiązujących i prawnie
uregulowanych wymogów produkcyjnych (weterynaryjnych, higienicznych lub sanitarnych).

Niezmiernie ważne jest, aby pamiętać, że odstępstwa:

 • muszą wynikać ze stosowania przez producentów niezmiennych, tradycyjnych metod wytwarzania;
 • nie mogą wpływać negatywnie na jakość zdrowotną produktu;
 • mogą być przyznane wyłącznie wtedy, gdy wynikają z tradycyjnej metody produkcji,

a nie są związane np. z brakiem środków finansowych na dostosowanie zakładu do wymagań
produkcyjnych, o których była mowa na początku rozdziału.

Zgodnie z unijnymi przepisami, których przykładem może być Decyzja Komisji nr 97/284 z dnia 25 kwietnia
1997 roku dotycząca produktów na bazie mleka18, którym można udzielić odstępstw od ogólnie obowiązu−
jących wymagań przy produkcji, produkty o tradycyjnych cechach oznaczają produkty, które:

 • są uznane historycznie, lub
 • są wytwarzane zgodnie z zaleceniami technicznymi lub metodami produkcyjnymi skodyfikowanymi lub

zarejestrowanymi w Państwie Członkowskim, w którym produkt ten jest tradycyjnie wytwarzany, lub
 • są chronione na mocy prawa krajowego, regionalnego lub lokalnego w Państwie Członkowskim, w

którym produkt ten jest tradycyjnie wytwarzany.

Odstępstwa przyznawane na mocy tej decyzji wynikają wyłącznie z tradycyjnego charakteru
wytwarzanych produktów. Producenci mogą uzyskać odstępstwa od wymagań dotyczących ma−
teriałów, z których zbudowane są przyrządy i sprzęt używany do produkcji lub pakowania wyrobów
tradycyjnych oraz w odniesieniu do dojrzewalni lub pomieszczeń dla takich produktów. Zgodnie z
przepisami decyzji dojrzewalnie dla produktów tradycyjnych mogą składać się z geologicznych, natural−
nych ścian oraz ścian, podłóg, stropów i drzwi, które:

 • nie są wygładzone,
 • nie są nieprzepuszczalne,
 • mogą być nietrwałe,
 • nie muszą być powleczone powłoką w jasnym kolorze,
 • nie muszą być pokryte materiałem nierdzewnym.

Częstotliwość i rodzaj czyszczenia oraz dezynfekcji w takich pomieszczeniach powinien być dostosowany
do typu prowadzonej działalności, w celu uwzględnienia specyficznej flory znajdującej się w otoczeniu.

Ponadto w ustawie o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego znajduje
się delegacja dla ministra właściwego do spraw rolnictwa, który w drodze rozporządzenia może określić
wymagania weterynaryjne przy produkcji i dla produktów pochodzenia zwierzęcego o tradycyjnym
charakterze. Warto zauważyć, że na mocy tej delegacji udzielenie odstępstw większych niż odstępstwa
przewidziane w decyzji Komisji nr 97/284 jest możliwe wyłącznie dla produktów sprzedawa−

18  Szczegółowy przepis w prawie polskim określający, iż ww. decyzję stosuje się do produktów pochodzenia zwierzęcego o tradycyjnym charakterze
znajduje się w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla
mleka oraz produktów mlecznych.
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nych w ramach sprzedaży bezpośredniej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi do tej pory tylko raz19

skorzystał z możliwości wydania takiego rozporządzenia. Rozporządzenie to dotyczy warunków produk−
cyjnych dla oscypka, buncu, redykołki, bryndzy i żentycy20, które na jego mocy mogą być wytwarzane
m.in. z niepasteryzowanego mleka i przy użyciu drewnianych narzędzi.

Warunki przy produkcji oscypka, bryndzy, żentycy, buncu i redykołki

W rozporządzeniu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie określenia wymagań weterynaryjnych przy
produkcji i dla produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze określone zostały warunki weterynaryjne
wymagane przy wytwarzaniu oscypka, bryndzy, żentycy, buncu i redykołki. W przypadku produkcji z
zamiarem sprzedaży w ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszczona została produkcja w tradycyjnych
warunkach i tradycyjną metodą produkcji. Zezwolono na produkcję w obiektach pasterskich (bacówkach)
oraz przy wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi i sprzętu. Ściany, podłogi, sufity i drzwi w bacówkach
powinny być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, nieprzepuszczalnych, łatwych do mycia i odkażania,
jednakże mogą być wykonane z drewna, jeżeli będzie ono utrzymane w stanie technicznym i higienicznym
nie wpływającym negatywnie na jakość zdrowotną produktów. Ze względu na tradycyjną metodę wytwa−
rzania powyższych wyrobów zezwolono także na ich produkcję z niepasteryzowanego mleka pod warun−
kiem jednak, iż będzie ono spełniać wszystkie wymagania mikrobiologiczne.

3. Zasady systemu HACCP przy produkcji wyrobów regionalnych
i tradycyjnych

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami21 kierujący zakładem lub osoba przez niego upoważnio−
na jest obowiązany wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP22. System HACCP obowiązuje
zatem wszystkich producentów żywności, poza producentami na etapie produkcji pierwotnej23,
którzy w celu zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej oraz zasad higieny, są obowiązani wdrożyć i
stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP).

Jednocześnie warto zauważyć, że system HACCP opiera się na zasadach GMP i GHP. Poradniki dobrej
praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej, w których zawarte są procedury związane z

19  12 października 2004 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wymagań weterynaryjnych
przy produkcji i dla produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze (Dz. U. 2004 Nr  236 poz. 2368).

20   Tylko te produkty można bowiem było uznać za produkty tradycyjne, gdyż jako jedyne posiadały wydane   prawo z rejestracji na oznaczenie
geograficzne na podstawie przepisów krajowych (zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),
które potwierdzało ich wyjątkowy, związany z regionalną tradycją charakter. Od 1 maja 2004 r. nie ma możliwości rejestracji nazw produktów
rolnych i środków spożywczych w krajowym systemie oznaczeń geograficznych, a ochrona przyznana na podstawie ustawy prawo własności
przemysłowej zakończyła się 1 listopada 2004 r.

21  Art. 30. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
22  System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. System opiera się na

postępowaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia
jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością. System
HACCP  ma również na celu określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych. (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1393).

23  Zgodnie z obowiązującą definicją produkcja pierwotna to produkcja, chów lub uprawa produktów pierwotnych (produkty gleby, w tym rośliny
rosnące w warunkach naturalnych, uprawy roślin, chowu zwierząt, łowiectwa, rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego), włącznie ze
zbieraniem plonów, łowiectwem, łowieniem ryb, udojem mleka oraz wszystkimi etapami produkcji zwierzęcej przed ubojem, a także zbiorem
roślin rosnących w warunkach naturalnych. W
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wytwarzaniem danego produktu, powinny uwzględniać specyfikę wytwarzania danego wyrobu, a w
szczególności potrzeby i możliwości tych przedsiębiorców, którzy24:

 • ze względu na wielkość zakładu oraz rodzaj produkowanej lub wprowadzanej do obrotu żywności
prowadzą działalność na potrzeby rynków lokalnych,

 • produkują żywność lub stosują surowce do produkcji żywności zgodnie z tradycyjnymi meto−
dami, ustalonymi wieloletnią praktyką lub tradycją charakterystyczną dla danej żywności,

 • prowadzą działalność w regionach szczególnych ze względu na położenie geograficzne lub dostęp−
ność do zaopatrzenia.

Uwzględniając specyfikę produkowanej żywności podczas przygotowywania zasad dobrej praktyki pro−
dukcyjnej i higienicznej, tym samym uwzględnia się wyjątkowość produktu podczas tworzenia systemu
HACCP, który opiera się zasadach GMP i GHP. Zrozumienie tej zależności pozwala tak skonstruować
zasady systemu HACCP, aby możliwe było produkowanie żywności tradycyjnymi metodami i przy
wykorzystaniu tradycyjnych surowców.

 Jednocześnie warto zaznaczyć, że zgodnie z unijnymi przepisami25 producenci sami mogą udowodnić,
że choć materiały stosowane przez nich przy produkcji, nie spełniają wymagań enumeratywnie wyliczo−
nych i określonych w dyrektywie Rady 93/43/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie higieny
środków spożywczych, to jednak nie wpływają negatywnie na jakość zdrowotną żywności i mogą być
wykorzystywane do produkcji. Rozwiązanie takie umożliwia użycie materiałów innych niż te, które
zostały wymienione i opisane w dyrektywie, pod warunkiem, że producent udowodni, że nie są one
szkodliwe dla zdrowia i życia konsumentów. Zastosowanie tych przepisów ma szczególne znaczenie przy
produkcji wyrobów regionalnych i tradycyjnych, które ze względu na swoją specyfikę wymagają czasem
stosowania nietypowych narzędzi i materiałów.

  Sankcje związane z nie przestrzeganie wymogów prawnych

1. Każdy, kto produkuje lub wprowadza do obrotu środki spożywcze zepsute, zafałszo−
wane lub o niewłaściwej jakości zdrowotnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno−
ści albo karze pozbawienia wolności. Naruszeniem przepisów jest zarówno działanie prowadzone
celowo jak i nieumyślnie.

2. Producenci wytwarzający produkty pochodzenia zwierzęcego w niewłaściwych wa−
runkach i nie zapewniając odpowiednich wymagań weterynaryjnych w zakresie prowadzonej
działalności, podlegają grzywnie. Jeżeli natomiast takie naruszenie może spowodować zagrożenie
dla zdrowia publicznego lub też, jeżeli producent nie zgłasza do badania zwierząt rzeźnych i ich
mięsa lub mięsa zwierząt łownych podlega on grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze
pozbawienia wolności do roku.

3. Rozpoczęcie produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi bez uzyskania decyzji potwier−
dzającej spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie
oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej wytwarzanych artykułów podlega karze grzywny.

24  Art. 30 a. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

25  Dyrektywa Rady 93/43/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie higieny środków spożywczych
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4. Umieszczanie na rynku albo sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwie−
rzęcego bez uprzedniego zgłoszenia działalności powiatowemu lekarzowi weterynarii lub
też wprowadzanie do obrotu produktów niezgodnie z kwalifikacją uzyskaną przez zakład podle−
ga grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.

5. Jako wykroczenie traktuje się wprowadzanie w błąd konsumenta, poprzez np. niewła−
ściwe oznakowanie produktu, co do jakości zdrowotnej lub wartości odżywczych środka
spożywczego. Działalność taka podlega karze grzywny.

6. Zgodnie z najnowszymi projektowanymi zmianami w przepisach o warunkach zdrowotnych
żywności i żywienia w 2005 roku będą wprowadzone kary za opóźnienia we wdrażaniu
systemu HACCP.

Wybrane akty prawne dotyczące żywności
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4.  Zakładanie i dofinansowanie grup producentów
     rolnych wytwarzających produkty regionalne
Producenci wyrobów regionalnych26 mogą rejestrować grupy producentów rolnych. Za produ−
centów wyrobu regionalnego uznani zostać mają producenci wyrobu, o którego rejestrację, zgodnie
z rozporządzeniem Rady nr 2081/92/EWG lub rozporządzeniem Rady nr 2082/92/EWG, został prze−
słany wniosek do Komisji Europejskiej przez odpowiednie władze Państwa Członkowskiego. Będą to
zatem producenci, którzy starają się o rejestrację nazwy swojego wyrobu, jako:

 • nazwy pochodzenia,
 • oznaczenia geograficznego lub
 • nazwy specyficznego charakteru (patrz rozdział 1).

Producenci wytwarzający produkt regionalny mogą zarejestrować grupę producentów gdy jest ich co

26  Wykaz produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi  z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych,
minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych  (Dz.U.03 Nr 138 poz. 1319 oraz
Dz.U. 2005 Nr 30 poz. 258).
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najmniej 5, a ich łączna roczna wielkość produkcji towarowej będzie przekraczać 100.000 zł27.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw, członkami grupy mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne
prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz osoby fizyczne lub
osoby prawne prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Korzyści wynikające z założenia grupy

1. Założenie grupy producentów rolnych może przyczynić się do:
    - podniesienia dochodów rolników dzięki zmniejszeniu kosztów marketingu produktów,
    - poprawy jakości produkcji w wyniku stosowania jednakowych technologii produkcji,
    - stworzenia spójnego „marketingowo” wizerunku produktu poprzez wspólne konfekcjonowanie

produktów,
    - wzmocnienia potencjału ekonomicznego producentów rolnych.

2. Poza korzyściami wymienionymi w pkt. 1 grupy producentów mogą otrzymywać bezpośrednie
wsparcie pieniężne. Pomoc finansowa jest realizowana przez 5 lat od daty powstania grupy w formie
rocznych płatności. Wysokość pomocy jest określana indywidualnie dla każdej grupy na podstawie
rocznej wartości netto sprzedanej produkcji28. Wysokość wsparcia nie może jednak przekroczyć:

    - w pierwszym i drugim roku – 100.000 EUR; 
    - w trzecim roku – 80.000 EUR; 
    - w czwartym roku – 60.000 EUR; 
    - w piątym roku – 50.000 EUR.

Z działania mogą skorzystać grupy producentów rolnych, które zostały formalnie uznane przez woje−
wodę (patrz ramka) w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. a celem ich jest:

    - przystosowanie produkcji i produktów producentów grupy do wymogów rynku; 
    - wspólne dostarczanie produktów na rynek wraz z przygotowaniem ich do sprzedaży; 
    - ustalenie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, za szczególnym uwzględnieniem

zbiorów i dostępności produkcji.

27  Rozwiązanie to jest zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup
produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby
członków grupy producentów rolnych (Dz.U. 2005 Nr 30, poz. 258).

28  Kwota wsparcia nie może przekroczyć:
      (a) 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji do sumy 1.000.000 EUR, sprzedanej odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, oraz
      (b) 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji powyżej 1.000.000 EUR, sprzedanej odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.
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Wniosek o udzielenie wsparcia grupie producentów rolnych składa się w Oddziale Regionalnym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek ten należy złożyć nie później niż 6 miesięcy od
dnia zarejestrowania grupy29.

Krok po kroku, czyli jak zarejestrować grupę producencką

1. Wybór formy prawnej dla grupy (stowarzyszenie, spółdzielnia, zrzeszenie, spółka).
2. Przygotowanie aktu założycielskiego (statutu lub umowy) zawierającego m.in.: nazwę i siedzibę

organizacji, zakres i terytorium działania, zasady nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiąz−
ki członków, strukturę organizacyjną i organy, zasady gospodarowania i dysponowania majątkiem.

3. Przeprowadzenie zebrania założycielskiego, które jest podstawą do formalnego powołania grupy.
4. Rejestracja formy prawnej we właściwym miejscowo dla miejsca siedziby przyszłej grupy Krajowym

Rejestrze Sądowym.
Do wniosku o rejestrację dołącza się:

    - Akt założycielski,
    - Listę obecności na zebraniu założycielskim,
    - Protokół z zebrania założycielskiego.
6. Złożenie wniosku o rejestrację grupy producentów rolnych u wojewody właściwego ze względu na

siedzibę grupy.
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej powinien zawierać:

    - Nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
    - Dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z aktem założycielskim,
    - Oznaczenie produktu lub grupy produktów,
    - Wypis z rejestru sądowego,
    - Akt założycielski,
    - Listę członków,
    - Plan działania grupy na 3 lata zgodny ze statutem.
8. Wojewoda właściwy ze względu na siedzibę grupy stwierdza w drodze administracyjnej spełnienie

warunków ustawowych i dokonuje wpisu do rejestru grup. Tylko grupy wpisane do rejestru
mogą ubiegać się o pomoc finansową.

29  Szczegółowe wymagania dotyczące trybu i zasad udzielania wsparcia finansowego opisane są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19
października 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej
planem rozwoju obszarów wiejskich.
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5.  Produkt szansą rozwoju regionu – studium przypadku

Departamenty Savoie i Haute−Savoie leżą w regionie Rodan−Alpy we wschodniej części Francji w północ−
no−zachodnich Alpach. Zamieszkiwane są przez ponad milion osób, a ich łączna powierzchnia to prawie
10,5 tysiąca km2. W departamencie Haute−Savoie znajduje się najwyższy szczyt Europy – Mont Blanc,
a na terytorium departamentu Savoie w 1992 odbyły się XVI Zimowe Igrzyska Olimpijskie, których
gospodarzem było Albertville. Niekwestionowana zamożność tych departamentów wynika jednak nie
tylko z bardzo dobrych warunków narciarskich i szerokiej bazy wypoczynkowej, a co się z tym wiąże
bardzo rozbudowanego przemysłu turystycznego, ale jest również efektem wytwarzania w tym regio−
nie szczególnej, produkowanej tradycyjnymi metodami żywności.

Obszar departamentów Savoie i Haute−Savoie charakteryzuje się wysokim średnim położeniem nad
poziom morza przy jednoczesnym dużym zróżnicowaniu wysokości, niewielkim nasłonecznieniem, niską
średnią temperaturą w ciągu roku, wysokimi opadami oraz relatywnie wysokimi różnicami temperatury
w ciągu dnia i w nocy. Specyficzne warunki klimatyczne zdeterminowały skład roślinności i umożliwiły
przetrwanie wyłącznie wybranym, odpornym na zmiany atmosferyczne gatunkom. Przykładem mogą być
specjalne odmiany jabłoni i grusz z Savoie. Połączenie niepowtarzalnego mikroklimatu z wyjątkowymi
metodami uprawy – ekologiczne metody wytwarzania, narzucenie minimalnych odległości pomiędzy
drzewami oraz dbałości o właściwe warunki przechowywania owoców  – pozwala uzyskiwać wyjątkowy
smak jabłek i gruszek pochodzących z powyższych regionów. W 1979 r. francuskie Ministerstwo Rolnictwa
oficjalnie uznało niepowtarzalność i wyjątkowy smak tych owoców. Od tego czasu na ich opakowaniach
można było wykorzystywać oznaczenie − Label Régional Savoie. Przestrzeganie odpowiednich zasad
uprawy oraz zachowanie właściwej jakości owoców nadzorowane było przez organ certyfikujący – Certisa−
voie. Ich szczególny smak był doceniany także przez konsumentów, mimo iż cena jabłek pochodzących z
Savoie była do 25% wyższa od ceny płaconej za „zwykłe” jabłka. W 1996 r. na mocy rozporządzenia Komisji
nr 1107/96 nazwa „Pommes et poires de Savoie” została uznana za chronione oznaczenie geograficzne i
od tego czasu podlega ochronie na terytorium całej Unii Europejskiej.

Drugi przykład produktu ściśle związanego z tym regionem to ser „Tomme de Savoie”. Dzięki temu, że
został on zarejestrowany w unijnym rejestrze jako chronione oznaczenie geograficzne jest on dziś
rozpoznawany i sprzedawany na całym świecie. Ponieważ produkt ten był wytwarzany zgodnie ze
starymi, historycznie ugruntowanymi metodami możliwe było zastosowanie przy jego produkcji od−
stępstw przewidzianych w decyzji Komisji nr 97/284 (patrz str. 14). Zmniejszenie wymagań przy
produkcji oraz prawna ochrona nazwy zaowocowały zwiększeniem sprzedaży sera oraz zdecydowanym
wzrostem dochodów wytwarzających go producentów.
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Pomimo, że najwięcej produktów regionalnych zarejestrowanych w systemie unijnym  pochodzi z Francji
nie znaczy to, że przy ich rejestracji nie występowały trudności związane z podrabianiem, nieuprawnio−
nym wykorzystywaniem nazwy, zrzeszeniem się producentów czy też sporządzeniem wniosku o  reje−
strację. Przykładem może być tutaj ser „Tome des Bauges”30 wyraźnie odróżniający się od wcześniej
opisanego sera „Tomme de Savoie”. Pochodzi on z górskiego obszaru Bauges leżącego na terenie
departamentów Savoie i Haute−Savoie. Jego nazwa została zarejestrowana w francuskim Urzędzie
Patentowym już w 1972 r. Nie wprowadzono jednak kontroli procesu wytwarzania oraz nie zostały
określone i ustalone szczegółowe dopuszczalne rozwiązania związane z tradycyjną metodą produkcji.
Nazwa była chroniona, ale jakość sprzedawanego sera znacznie się obniżyła. Brak systemu kontroli
spowodował, iż pod chronioną nazwą były sprzedawane najróżniejsze sery, których skład i metoda
produkcji nie miały nic wspólnego z prawdziwym „Tome des Bauges”. Problemy producentów związane
z nieuprawnionym wykorzystywaniem nazwy trwały aż do grudnia 2002 r. kiedy to ser „Tome des
Bauges”, oficjalnym dekretem, został zarejestrowany jako produkt regionalny (uznano jego pochodze−
nie i przyznano mu prawo do ochrony nazwy oraz używania na etykiecie napisu „Appelation d'Origine
Contrôlée”), a zasady jego produkcji zostały szczegółowo uregulowane.

Rozwój departamentów Savoie i Haute−Savoie jest ściśle związany z rozwojem turystyki. Baza wypo−
czynkowa, bardzo dobrze przygotowane stoki narciarskie, liczne parki narodowe oraz uzdrowiska są
jednak tylko jedną z cech, które wyróżniają ten obszar i na długi czas zostają w pamięci odwiedzających
go turystów. Nie mniejszą atrakcję stanowi dla nich smakowanie specyficznej, niepowtarzalnej żywność
wytwarzanej tradycyjnymi metodami. Skosztowanie serów, owoców, wędlin, czy napojów pochodzących
Savoie, czy też z Haute−Savoie jest dla wielu odwiedzających ten region bardzo cennym uzupełnieniem
aktywnego wypoczynku. Dzięki ochronie związanej z zarejestrowaniem nazw tych wyrobów w europej−
skim systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych ich producenci mają gwarancję, że nikt
nieuprawniony nie będzie podrabiał czy fałszował ich smakołyków. Rejestracja ułatwiła im ponadto
poszerzenie rynków zbytu, zwiększenie sprzedaży, a w konsekwencji wzrost dochodów i rozwój całego
regionu. Przykłady „Pommes et poires de Savoie”, „Tomme de Savoie” i „Tome des Bauges” pokazuje,
że wykorzystanie tradycyjnej, ugruntowanej historycznie metody produkcji oraz zainwestowanie w
jakość produktu umożliwia osiąganie bardzo dużych zysków przy jednoczesnej ochronie dziedzictwa
kulturowego regionu.

30  Informacje dotyczące historii sera „Tome des Bauges” na podstawie: „Mountain Food Products In Europe: Results, Findings and Outputs of the
Project” – Euromontana march 2004 r.
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Podsumowanie
Przyglądając się europejskim doświadczeniom związanym z wytwarzaniem żywności zauważyć można,
że coraz większy nacisk kładziony jest na jakość produkcji rolno−spożywczej. Jakość rozumianą nie jako
bezpieczeństwo higieniczne i sanitarne, ale jako wyjątkowość i niepowtarzalność produktów, które
wytwarzane są zgodnie z unikatowymi, kultywowanymi od wieków tradycjami właściwymi dla poszcze−
gólnych regionów. Takie właśnie podejście do jakości żywności zyskuje sobie coraz szersze grono
zwolenników. Konsumenci poszukują już nie tylko produktów zdrowych i bezpiecznych, bo takie powinny
być wszystkie produkty dostępne są na rynku i przeznaczone do spożycia, ale raczej wyrobów, które
w znaczący sposób wyróżniają się wśród innych produktów. W gusta i potrzeby kupujących doskonale
wpisują się certyfikowane i uznane na gruncie całej Wspólnoty produkty regionalne i tradycyjne. Dzięki
ochronie ich nazw konsumenci mają pewność, że kupują zawsze tylko oryginalne wyroby, a za sprawą
systemu kontroli, której poddawane są produkty, posiadają oni gwarancje ich najwyższej jakości i
wyjątkowości.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat tego, czym
są produkty regionalne i tradycyjne oraz dostarczy rzetelnej wiedzy na temat możliwości ich produkcji,
sprzedaży i ochrony, a w konsekwencji doprowadzi do rejestracji jak największej ilości nazw wyjątko−
wych polskich specjałów na gruncie całej Unii.
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