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rozdział i   Piekarnictwo

Pogarszająca się kondycja piekarnictwa przejawia się obniżaniem się wolumenu
sprzedaży i wolnymi mocami produkcyjnymi, słabnącą rentownością oraz
brakiem środków i zdolności do prowadzenia inwestycji. Coraz więcej zakładów rów-

nież upada. Jednocześnie wśród konsumentów postępują zmiany w nawykach żywie-
niowych, zwyczajach i modelach dokonywania zakupów. Nie

towarzyszy im jednak adekwatne dostosowanie ze strony piekarni, pochłoniętych 
w dużej mierze lokalnymi antagonizmami z innymi piekarniami.

Branża jest rozdrobniona (ponad11000 piekarń) i lokalnie skłócona. Gdy brakuje za-
ufania, trudno mówić o zawiązywaniu podstawowych form współpracy, a tym bardziej 
o integracji.

wyStęPuje walka o cenę  
zaMiaSt naStawienia na jakośc

Pieczywo to coś więcej niż jeden z  produktów o  wspaniałym smaku. Posiada sta-
łe miejsce w świadomości Polaków, jest wkomponowaną cząstką obecną w wieloraki 
sposób w naszym życiu. To naturalna i integralna część naszej kultury, tradycji i religii. 
Chleb obecny jest w symbolach, języku, sztuce i literaturze, a jego historia sięga daw-
nych czasów.

Pieczywo jest postrzegane jest w  Polsce jako naturalna część codziennego jadło-
spisu, coś powszechnego i akceptowanego. To co intuicyjne, potwierdzają dane GUS 
(2005): pieczywo nabywa ponad 96% gospodarstw domowych. To więcej niż w przy-
padku jakiegokolwiek innego produktu – siłą rzeczy to właśnie pieczywo zajmuje 
pierwsze miejsce wśród wielu artykułów żywnościowych. Pieczywo obecne jest prak-
tycznie w każdym polskim domu.

Wielu Polaków mieszka dziś i pracuje w innych krajach. Współczesny ruch migracyjny 
przenosi ze sobą polskie zwyczaje i tęsknoty. Okazuje się, że naszym rodakom za granicą 
najbardziej brakuje właśnie... polskiego pieczywa. Według przeprowadzonych w Wiel-
kiej Brytanii badań (MIGPOL, 2007), najbardziej poszukiwanym przez naszych emigran-

tów polskim produktem był chleb. Z szacunków 
wynika, że w  Polsce zarejestrowanych jest po-
nad 11 tysięcy piekarni, z  czego większość (aż 
ponad 80%) zatrudnia kilku pracowników, czyli 
że są to mikro-piekarnie. Szacunkowa wartość 
spożycia pieczywa na jednego mieszkańca wy-
nosi około 55 kg. rocznie

chleb – podstawa w piramidzie zdrowego 
żywienia
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Pieczywo to zdrowie. Badania naukowe dowodzą, że chleb stanowi podstawę w pirami-
dzie zdrowego żywienia. Potwierdza to Instytut Żywności i Żywienia, US Departments of 
Health and Agriculture, Food Standards Agency oraz wielu uznanych ekspertów ds. żywie-
nia na całym świecie. Oznacza to, że każdy człowiek powinien spożywać je każdego dnia! 

Pieczywo jest źródłem bardzo ważnych dla organizmu węglowodanów złożonych. 
W przeciwieństwie do niezdrowych i tuczących słodyczy, które zawierają węglowoda-
ny proste, zawarte w pieczywie węglowodany złożone są dobrym źródłem energii dla 
organizmu, umożliwiają prawidłową pracę mózgu, budowanie struktur komórkowych 
oraz prawidłowe spalanie tłuszczu. 

Perspektywą rozwoju branży są PRODUKTY LOKALNE i TRADYCYJNE. Perspektywą 
a zarazem szansa na spożywanie smacznego ekologicznego pieczywa są wyroby z Go-
spodarstw Agroturystycznych, są produkty piekarnicze wytwarzane tradycyjnymi me-
todami w piecach chlebowych przez gospodynie domowe. Na terenie obszaru działa-
nia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” (Ełk, Gołdap Olecko) istnieje 
kilka a może kilkanaście środowisk o bardzo rozwija wytwórczość lokalna piekarnictwa. 
Ośrodki te są zlokalizowane w wsiach Giże Gm. Świętajno, Łysogóra Gm .Dubeninki , 
Monety Gm. Kowale Oleckie, Łoje Gm. Kalinowo, Płociczno i Barany Gm. Ełk. Problemem 
takiej działalności jest fakt że produkty te najwyższej jakości, wytworzone tradycyjnymi 
metodami wg starych receptur adaptowanych do obecnych technologii przekazanych 
przez babcie z pokolenia na pokolenie znane są tylko lokalnej społeczności. Mimo pre-
zentowania tych wyrobów na lokalnych piknikach i innych imprezach organizowanych 
przez Koła Gospodyń lub lokalne organizacje pozarządowe brak dostępności tych wy-
robów na rynku obszaru EGO (Ełk, Gołdap, Olecko). Powodem takiej sytuacji jest brak 
rozpoczęcia działalności gospodarczej i  zatwierdzenia warunków wytwarzania przez 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. niniejsze opracowanie oraz konsultacja i do-
radztwo Stowarzyszenia lokalna Grupa działania „lider w  eGo” (ełk, Gołdap 
olecko) Punkt konsultacyjno-doradczy może dopomóc w podjęciu decyzji i za-
legalizowanie działalności wytwarzając produkty lokalne lub tradycyjne które 
mogą być Marką lokalną. Marketing i reklama to klucz do osiągnięcia sukcesu. 

Produkt lokalny
wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu produkowana w spo-

sób nie masowy i przyjazny dla środowiska z surowców lokalnie dostępnych. Produkt 
lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie specyficznego i niepowta-
rzalnego charakteru oraz angażuje mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

Produkt tradycyjny
produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy wynikają z stosowania tradycyjnych 

metod produkcji za które uważa się metody wykorzystywane co najmniej od 25 lat. 
Produktem tradycyjnym mogą być: produkty rolne, środki spożywcze, wyroby spirytu-
sowe. 
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rozdział ii  Moja firMa

Osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do 
Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej

SpółkI

FORMY  
PRAWNO-ORGANIZACYJNE

PRZEDSIĘBIORSTW

Spółki prawa handlowego Spółki cywilne

kapitałowe Osobowe

Ograniczoną 
odpowiedzialnością

Jawne

Akcyjne

komandytowe

komandytowo-akcyjne

partnerskie
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Podział zakładów Produkujących na Małą Skalę
– Sprzedaż bezpośrednia – produkty pierwotne,
– Zakłady prowadzące działalność Marginalną, Lokalną i Ograniczoną (MLO),
– Zakłady o małej zdolności produkcyjnej
– Zakłady wytwarzające żywność tradycyjną
Definicja działalności „Marginalnej, Lokalnej i Ograniczonej” (MLO) zawarta w art. 1 

ust. 5 lit. b (ii) rozporządzenia (WE) nr 853/2004.
Są to zakłady detaliczne prowadzące produkcję i sprzedające produkty konsumen-

tom końcowym oraz prowadzące dostawy części swojej produkcji wyłącznie do innych 
zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów końcowych. Brak możliwości 
prowadzenia dostaw do zakładów produkcyjnych.

Procedura rejeStracji zakładów
Podmiot prowadzący działalność rejestrowaną zgodnie z art. 20 ustawy oraz art. 6 

ust. 2 rozporządzenia (WE) 852/2004, za wyjątkiem zakładów opisanych w literze C pkt. 
4 i 7-9 sporządza projekt technologiczny zakładu w zakresie przewidzianym w Rozpo-
rządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2007 r. (Dz. U. z2007 
r. Nr 204, poz. 1477) i przesyła go wraz z wnioskiem o wpis do rejestru PLW

Do wniosku załącza się informacje dotyczące zakresu, wielkości produkcji oraz rodza-
ju produktów, które mają być produkowane w zakładzie.

Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność marginal-
na, lokalna i ograniczona powinien składać się z części opisowej oraz części graficznej. 

Część opisowa projektu technologicznego powinna zawierać:
–  określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz przezna-

czenia produktów pochodzenia zwierzęcego,
–  szczegółowy opis procesów produkcyjnych w zakładzie,
– wykaz pomieszczeń zakładu z  uwzględnieniem ich przeznaczenia, powierzchni, 

wymaganej wysokości oraz sposobu wykończenia posadzek ,ścian i sufitów,
– wykaz maszyn, urządzeń, instalacji oraz narzędzi przeznaczonych do produkcji,

Część graficzna projektu technologicznego powinna przedstawiać:
- rzuty poziome kondygnacji zakładu, z zaznaczeniem pomieszczeń i wyróżnieniem 

stref o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego,
- rzuty poziome kondygnacji zakładu, z zaznaczeniem pomieszczeń i wyróżnieniem 

stref,
- miejsca, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, stanowiska pracy, 

lokalizację maszyn, instalacji i urządzeń produkcyjnych, od przyjęcia surowców do wy-
syłki produktów.
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zalety i wady indywidualnej działalności GoSPodarczej
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – forma zwyczajowo nazwana 

Indywidualna Działalnością Gospodarczą oznacza prowadzenie działalności gospodar-
czej w własnym imieniu i na własny rachunek. Jest to najprostsza forma prowadzenia 
własnej firmy, nie trzeba przy niej tworzyć żadnej zorganizowanej struktury.

Indywidualna działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prawną wśród 
przedsiębiorców rozpoczynających przygodę z biznesem. Forma ta wybierana jest naj-
częściej, gdyż jest stosunkowo prosta i nie wymaga od założycieli dużego kapitału po-
czątkowego. Bycie dla siebie samego szefem jest stanem pożądanym przez wiele osób, 
sposobem na życie, dobrobyt a dodatkowo decydujemy o własnym losie.

zalety
- nie posiada osobowości prawnej
- nie wymaga sporządzenia umowy
- proste założenie
- uproszczone formy opodatkowania
- brak wymagań kapitałowych przy założeniu
- niskie koszty założenia firmy
- silna motywacja własna
- praca na swoim
- proste zarządzanie
- łatwość likwidacji

wady
- odpowiedzialność całym swoim 
   majątkiem
- ograniczoność środków finansowych
- brak możliwości pozyskania kapitału 
   poprzez przejecie wspólnika
- uzależnienie rozwoju od jednej osoby
- praca 24 godz. na dobę
- niskie korzyści socjalne
- firma tzw. rodzinna
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rozdział iii     oPłacalność PrzedSięwzięcia

analiza Swot
W  zaprezentowanej macierzy SWOT zebrano najbardziej wyraziste zagadnienia . 

Zgodnie z metodyką w analizie SWOT ujęto zdarzenia i zjawiska o wyraźnym „zabar-
wieniu”, czyli ewidentnie silne i słabe stro-
ny analizowanego środowiska oraz szanse 
i  zagrożenia o  dużym prawdopodobień-
stwie wystąpienia i sile oddziaływania. Po-
minięto natomiast zjawiska niewyraziste, 
w umiarkowany sposób mające wpływ na 
rozwój. Na tej podstawie można ustalić li-
stę zagrożeń i sposobów zapobiegania im, 
a także sformułować cele strategii ich osią-
gnięcia.

Silne strony
1. Doświadczenie i  skuteczność osób działających w  lokalnych organizacjach we 

współpracy z samorządami i ludnością.
2. Dotychczasowe, duże zaangażowanie samorządów lokalnych w promocję przed-

sięwzięcia organizacji szlaków turystycznych produktów lokalnych Zaufanie ludno-
ści do najtańszych i wydajnych form komunikacji (prasa lokalna, Internet).

3. Długa lista walorów kulturowych obszaru, interesujące obiekty architektury i infra-
struktury oraz obiekty bazy turystycznej, a także istniejąca sieć wiosek tematycz-
nych. 

4. Wysoka ocena wśród społeczności lokalnej atrakcyjności szlaków wodnych i lądo-
wych (pieszych i rowerowych).

5. Ciekawe, chociaż nieliczne, produkty lokalne (dominują kartacze, sękacze, ale jest 
wino i nalewka, potrawy rybne, wędliny regionalne, etc.). 

6. Duże emocjonalne zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz promocji ob-
szaru jako miejsca atrakcji kulinarnej i turystycznej. 

Słabe strony
1. Osoby o niskich kwalifikacjach i wykształceniu, zamieszkujące peryferyjnie położo-

ne miejscowościach mają utrudniony dostęp do Internetu i nie akceptują jego jako 
kanału komunikacji.

2. „Krótka” lista atrakcji związanych z  aktywnością mieszkańców (lokalne potrawy, 
folklor, produkty regionalne itp.).

3. Krótka lista potencjalnych wykonawców produktów lokalnych.
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Szanse
1. Konsumpcyjny sposób życia współczesnej młodzieży (potencjalny adresat oferty 

turystycznej) – kobiety i młodzież to najwyżej akceptowane w regionie grupy spo-
łeczne.

2. Działania Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie ukierunkowane na dalsze wyko-
rzystanie sukcesu promocyjnego Mazur w  konkursie „7 wonders ”poszerzonego 
o produkty lokalne na terenie obszaru EGO-Ełk, Gołdap, Olecko.

3. Realizacja strategii powiatów ełckiego i oleckiego opartych na wizji rozwoju „zielo-
nej turystyki”.

4. Szlak Wielkich Jezior Mazurskich – wykorzystanie produktów lokalnych w  tym 
przede wszystkim chleba.

5. Kontynuacja sprawnego korzystania z funduszy i grantów pomocowych.
6. Dalszy pomyślny rozwój współpracy pomiędzy samorządami i organizacjami poza-

rządowymi.

zagrożenia
1. Promocja Wielkich Jezior Mazurskich może przyćmić okoliczne atrakcje.
2. Ludność subregionu EGO deklaruje, pomimo dobrych przykładów, niski poziom 

pielęgnacji lokalnych potraw, produktów w tym chleba i produktów piekarnictwa.
3. Brak szybkich efektów rozwoju produktu lokalnego w  tym piekarnictwa może 

zniechęcić mieszkańców do współpracy i wysiłku.
4. Pomimo wysokiej samooceny wypowiedzi sugerują, że baza turystyczna (szczegól-

nie nad wodą) wydaje się uboga i  słabej jakości, co może nawet po pierwszych 
sukcesach zniechęcić do uczestniczenia w imprezach, a nieliczni wskazywani wy-
konawcy mogą okazać się niedostatecznie kompetentni dla rozwoju usług kulinar-
nych imprez w regionie.
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lp. zagrożenie
Możliwy sposób przeciwdziałania 
(zapobiegania zanim się ujawnią)

1. Promocja Wielkich Jezior 
Mazurskich może przyćmić 
okoliczne atrakcje.

1. Współpraca z organizatorami promocji Wielkich 
Jezior Mazurskich

2. Komunikat własnej promocji nawiązujący do 
Wielkich Jezior i sposobu ich promowania.

3. Szukanie odmienności, które mogą turyście 
sugerować zupełnie inne atrakcje.

2. Ludność subregionu EGO 
deklaruje, pomimo dobrych 
przykładów, niski poziom 
pielęgnacji  lokalnych potraw, 
produktów w tym chleba i 
produktów piekarnictwa.

1. Programy lokalne rozwijające zainteresowania 
oraz szkolące z programu wiosek tematycznych i 
przedsiębiorczości we współpracy z samorządem, 
NGO, szkołami itp.
2. Powołanie (lub rozwój istniejących) instytucji/ 
fundacji/akademii folkloru lokalnego (jednej lub 
wielu)
3. Powołanie partnerstwa obejmującego wszystkie 
wiodące instytucje i 

3. Brak szybkich efektów wdrażania 
programu może zniechęcić 
mieszkańców do współpracy i 
wysiłku

1. Kontynuacja badań w szerszym zakresie, 
z uwzględnieniem badań jakościowych, 
wyprzedzających badania ilościowe.
2. Kontynuacja konsultacji społecznych i ewaluacja 
każdego realizowanego projektu także w tym 
zakresie.

4. Pomimo wysokiej samooceny 
wypowiedzi sugerują, że baza 
turystyczna (szczególnie nad 
wodą) wydaje się uboga i słabej 
jakości, co może nawet po 
pierwszych sukcesach zniechęcić 
do uczestniczenia w imprezach, a 
nieliczni wskazywani wykonawcy 
mogą okazać się niedostatecznie 
kompetentni dla rozwoju usług 
kulinarnych imprez  w regionie.

1. Budowa strategii, a następnie audyt bazy i kadry 
(opracowanie i drożenie profili kompetencyjnych i 
jakościowych dla bazy i kadry).
2. Kolejne projekty powinny zmierzać do 
stopniowego wzbogacania kadry, oferty i bazy 
(zgodnie z przyjętą strategią), również poprzez 
szkolenia.
3. Współpraca z instytucjami szkoleniowymi, 
doradczymi i inwestorskimi.

analiza zaGrożeń i Możliwości 
Przeciwdziałania tyM zaGrożenioM
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rozdział iV 
SySteMy jakości – uwarunkowania Prawne

znaczenie produktów regionalnych i tradycyjnych. 
Zagadnienia związane z tematyką produktów tradycyjnych i regionalnych na pozio-

mie krajowym określa ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw 
i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych 
( Dz. U. 2005, Nr 10,poz.68), znowelizowana dnia 24 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 
r. Nr 216, poz. 1368).

na poziomie wspólnotowym najważniejsze rozporządzenia dotyczące produktów 
regionalnych i tradycyjnych to:

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i  środków spożyw-
czych.

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produk-
tów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjal-
nościami oraz rozporządzenia regulujące ww. rozporządzenia.

Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spo-
żywczych oraz o produktach tradycyjnych reguluje następujące kwestie:
•	 	zasady	i tryb	oceny	wniosków	o rejestrację	nazw	pochodzenia,	oznaczeń	geogra-

ficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
•	 warunki	tymczasowej	ochrony	nazw	produktów	rolnych	i środków	spożywczych	na	

gruncie krajowym przed rejestracją na szczeblu UE;
•	 zasady	oraz	tryb	kontroli	produktów	rolnych	i środków	spożywczych	posiadających	

chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo gwaranto-
waną tradycyjną specjalność;

•	 warunki	prowadzenia	listy	produktów	tradycyjnych;
•	 sankcje	karne	dla	fałszujących	produkty,	których	nazwy	są	chronione.

Konsumenci przy wyborze produktów żywnościowych coraz częściej poszukują pro-
duktów sprawdzonych, dobrej jakości i znanego pochodzenia, często bez względu na 
cenę. Poszukiwanie konkretnych produktów tworzy popyt na produkty rolne lub środ-
ki spożywcze posiadające rozpoznawalne pochodzenie geograficzne oraz oznaczenia 
gwarantujące ich wysoką jakość.

W krajach Unii Europejskiej prowadzona jest polityka jakości i wyróżniania produk-
tów żywnościowych. Jednym z podstawowych sposobów realizacji tej polityki jest wy-
różnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych po-
chodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metodą 
produkcji.

Służy temu europejski System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Ozna-
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czeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, stworzony w celu 
ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych. Innym europejskim syste-
mem jakości żywności jest system Rolnictwo Ekologiczne dla produktów ekologicznych.

Oprócz systemów europejskich każdy kraj ma prawo do tworzenia własnych syste-
mów jakościowych. W Polsce funkcjonuje system „Jakość Tradycja” stworzony przez Pol-
ską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego dla produktów o tradycyjnym charakterze, 
a także System Integrowana Produkcja oraz System Jakości Wieprzowiny PQS, System 
Quality Meat Program (QMP), System Gwarantowanej Jakości żywności QAFP.

Polskie ustawodawstwo definiuje produkty tradycyjne jako produkty, których ja-
kość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod 
produkcji, stanowią element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarza-
ne oraz są elementem tożsamości społeczności lokalnej. Za tradycyjne metody produk-
cji uważa się metody wykorzystywane co najmniej od 25 lat.

Produkty tradycyjne mogą być wpisane na krajową Listę Produktów Tradycyjnych. 
Lista jest prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Mar-
szałkami Województw. Służy ona wyłącznie zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji 
związanych z wytwarzaniem produktów tradycyjnych promując równocześnie region 
i propagując kulturę i tradycję oraz zwiększając świadomość konsumentów.

Produkty wpisane na Listę mogą ubiegać się o oznaczenia i ochronę unijną. Produ-
cenci mogą natomiast ubiegać się o odstępstwa weterynaryjne i sanitarne przy produk-
cji tych produktów.

Produkty regionalne to produkty rolne lub środki spożywcze wyróżniające się 
wśród innych szczególną jakością, ściśle powiązaną z miejscem ich pochodzenia, ma-
jącym wpływ na właściwości tego produktu. Proces wytwarzania, przetwarzania oraz 
prezentacji produktu odbywa się na tym samym obszarze. Jakość lub wyjątkowe cechy 
i właściwości produktów regionalnych wynikają ze stosowania tradycyjnych lub specy-
ficznych surowców i metod produkcji. 

W  rozumieniu prawa europejskiego produkty regionalne to produkty posiadające 
oznaczenia „Chroniona Nazwa Pochodzenia” (ChNP), „Chronione Oznaczenie Geogra-
ficzne” (ChOG), „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” (GTS).

O wyżej wymienione oznaczenia mogą ubiegać się produkty spełniające wymaga-
ne normy określone w rozporządzeniach unijnych i przepisach krajowych. Oznaczenia 
ChNP i ChOG odnoszą się do miejsca pochodzenia produktu, natomiast GTS podkreśla 
tradycyjny charakter produktu ze względu na skład lub sposób produkcji lub jego re-
nomę. Produkty posiadające te oznaczenia są chronione w całej UE w zakresie nazwy, 
metody i miejsca produkcji.

System ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych jest ważnym czyn-
nikiem wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i  realizację zało-
żeń II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Przyczynia się do rozwoju i wspierania produkcji 
żywności wysokiej jakości. Doprowadza do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach 
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wiejskich, tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody pro-
ducentów rolnych. Za sprawą systemu ochrony i  promocji produktów regionalnych 
i tradycyjnych chroni się także dziedzictwo (Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestra-
cji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o pro-
duktach tradycyjnych z późniejszymi zmianami).

Polityka jakości dąży do zapobiegania oszustwom dotyczącym pochodzenia pro-
duktu i  jego specyficznych właściwości. Ochronie przeciwko takim praktykom służy 
europejski system rejestracji, ochrony i wyróżniania specjalnymi znakami produktów 
regionalnych i tradycyjnych.

Jednocześnie taki system ochrony i  oznaczania produktów wysokojakościowych 
daje pewność konsumentom, że kupują oni żywność bardzo wysokiej jakości, która 
jednocześnie charakteryzuje się wyjątkową, tradycyjną metodą produkcji. Konsumenci 
otrzymują wyczerpujące informacje na temat jakości i pochodzenia produktu rolnego 
lub artykułu spożywczego.

Produkty regionalne i tradycyjne to szansa na pokazanie tożsamości regionu i zacho-
wanie dziedzictwa kulinarnego. Niezwykły charakter tych produktów wynikający z ich 
wysokiej jakości, powiązania z regionem oraz tradycji i specyfiki wytwarzania, stanowi 
o konkurencyjności tych produktów na rynku wyróżniając je pochodzeniem, smakiem 
wyglądem.

jakość pod ochroną. System ochrony regionalnych i tradycyjnych produktów 
żywnościowych.

Europejski system ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia oraz gwa-
rantowanych tradycyjnych specjalności produktów regionalnych i tradycyjnych.

System opiera się na niżej wymienionych przepisach regulujących zasady rejestracji 
i ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych:
– Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produk-

tów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 10, poz.68), znowelizowana dnia 24 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, 
poz. 1368).

– Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spo-
żywczych.

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określające 
szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie 
ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środ-
ków spożywczych.

–  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozpo-
rządzenie(WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i Nazw 
pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

–  Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produk-
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tów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi spe-
cjalnościami.

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustana-
wiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 
w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi 
tradycyjnymi specjalnościami.

W europejskich systemach jakości żywności produkty regionalne i tradycyjne można 
wyróżnić oznaczeniami :

•	 Chroniona	Nazwa	Pochodzenia	(ChNP),
•	 Chronione	Oznaczenie	Geograficzne	(ChOG),
•	 Gwarantowana	Tradycyjna	Specjalność	(GTS).
System unijny jest otwarty na produkty pochodzące z obszaru poza Unią Europejską.
Oznaczenia ChNP i  ChOG mogą uzyskać produkty wyróżniające się wśród innych 

szczególną jakością, związkiem z miejscem ich pochodzenia oraz specyficznymi trady-
cyjnymi metodami produkcji.

chroniona nazwa Pochodzenia (ang. – Prtected Desi-
gnation of Origin – PDO) oznacza nazwę regionu, konkretne-
go miejsca lub też w wyjątkowych przypadkach kraju, uży-
waną do oznaczania produktu rolnego lub środka spożyw-
czego pochodzącego z  tego regionu, określonego miejsca 
lub kraju.

Oznaczenie można przyznać produktowi, którego cały 
proces technologiczny, czyli produkcja, przetwarzanie i przy-
gotowywanie odbywa się na tym określonym obszarze geo-

graficznym oraz którego jakość lub też jego cechy charakterystyczne są głównie lub 
wyłącznie związane z tym

szczególnym otoczeniem geograficznym i właściwymi dla niego czynnikami natu-
ralnymi oraz ludzkimi. Wszystkie surowce produktu pochodzą z określonego obszaru 
i wszystkie fazy wytwarzania mają miejsce na tym obszarze. Wysoka jakość produktu 
związana jest z cechami obszaru, na którym jest wytwarzany.

Przykłady produktów z  oznaczeniem ChNP: Oscypek, 
Bryndza Podhalańska, Redykołka, Wiśnia Nadwiślanka, Pod-
karpacki Miód Spadziowy.

chronione oznaczenie Geograficzne (ang. – Protected 
Geographical Indications – PGI) oznacza nazwę regionu, kon-
kretnego miejsca lub też w wyjątkowych przypadkach kraju, 
używaną do oznaczania produktu rolnego lub środka spo-
żywczego, pochodzącego z tego regionu, miejsca lub kraju.
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Oznaczenie można przyznać produktowi, którego przynajmniej jeden z etapów pro-
cesu produkcyjnego ma miejsce na określonym obszarze geograficznym oraz którego 
jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana temu pochodze-
niu geograficznemu.

Jakość produktu może wynikać z  naturalnych lub ludzkich czynników, takich jak: 
klimat, szata roślinna, specyficzna gleba czy ukształtowanie powierzchni lub też nie-
zmienna i tradycyjna metoda lokalna.

Przykłady produktów z oznaczeniem ChOG: Miód Wrzosowy z Borów Dolnośląskich, 
Rogal Świętomarciński, Wielkopolski Ser SmaŜony, Andruty Kaliskie, Truskawka Kaszub-
ska, SuskaSechlońska, Miód Kurpiowski, Kiełbasa Lisiecka, Fasola Korczyńska, Śliwka 
Szydłowska, Jabłka Łąckie.

Gwarantowana tradycyjna Specjalność (ang. – Tradi-
tional Speciality Guaranteed – TSG) oznacza tradycyjny pro-
dukt rolny lub środek spożywczy uznany przez Wspólnotę ze 
względu na jego specyficzny charakter.  „Specyficzny charak-
ter” oznacza cechę lub zespół cech, które w sposób wyraźny 
odróżniają produkt rolny lub środek spożywczy od podob-
nych im produktów lub środków spożywczych należących do 
tej samej kategorii.

Oznaczenie można przyznać produktowi, który posiada 
tradycyjny charakter , czyli:

-  jest w obiegu od co najmniej 25 lat,
- produkcja odbywa się przy użyciu tradycyjnych surowców, lub charakteryzuje się 

tradycyjnym składem,
-  sposób produkcji, przetwórstwo, przygotowanie do sprzedaży odzwierciedla tra-

dycję w metodzie wytwarzania.
Nazwa takiego produktu musi być sama w sobie specyficzna lub wyrażać specyficz-

ny charakter produktu rolnego lub środka spożywczego.
Gwarantowana tradycyjna Specjalność może być zarejestrowana z zastrzeżeniem 

nazwy dla produktu rolnego lub środka spożywczego zgodnego z opublikowaną spe-
cyfikacją produktu lub bez zastrzeżenia nazwy. Jeżeli produkt z oznaczeniem GTS jest 
zarejestrowany „bez zastrzeżenia nazwy” oznacza to, że nazwa może być nadal używa-
na przez dotychczasowych producentów danego produktu niezależnie od sposobów 
jego wytwarzania, nawet nie odpowiadających zarejestrowanej specyfikacji produktu. 
Jednak nie ma wówczas możliwości umieszczania na nich oznaczenia „gwarantowana 
tradycyjna specjalność”, skrótu „GTS” lub odpowiadającego mu symbolu wspólnotowe-
go. Ten znak jest zastrzeżony tylko dla producentów, którzy produkują zgodnie ze spe-
cyfikacją opisaną we wniosku o rejestrację GTS.

Przykłady produktów z oznaczeniem GTS bez zastrzeżenia nazwy: Półtorak, Dwój-
niak, Trójniak, Czwórniak, Olej rydzowy.
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zasady funkcjonowania krajowej listy produktów tradycyjnych.
Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produk-
tów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 
r. Nr 10,poz.68), znowelizowana dnia 24 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, 
poz. 1368).

-  Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spo-
żywczych.

-  Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produk-
tów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi spe-
cjalnościami.

Na listę Produktów tradycyjnych mogą zostać wpisane 
produkty rolne i środki spożywcze przeznaczone do spożycia 
przez ludzi wymienione w  załączniku I  do Traktatu ustana-
wiającego Wspólnotę Europejską, wymienione w załączniku 
I  i  II do rozporządzenia nr 509/2006 oraz napoje spirytuso-
we według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(We) Nr 110/2008 z  dnia 15 stycznia 2008 r. w  sprawie de-
finicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych. Jakość takich pro-
duktów lub ich wyjątkowe cechy i  właściwości wynikają ze 

stosowania tradycyjnych metod produkcji, czyli metod wykorzystywanych od co 
najmniej 25 lat. Produkty takie muszą stanowić element dziedzictwa kulturowego re-
gionu, w którym są wytwarzane oraz być elementem tożsamości społeczności lokalnej.

liSta Produktów tradycyjnych
1.  Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i  Roz-

woju Wsi ,ogłaszana w dzienniku urzędowym i publikowana na stronie interneto-
wejwww.minrol.gov.pl.

2.  Zawiera następujące informacje: nazwę, rodzaj, charakterystykę produktu rolnego, 
środka spożywczego lub napoju spirytusowego, surowce wykorzystywane do pro-
dukcji, informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii, opis metody pro-
dukcji, streszczenie.

3.  Służy wyłącznie zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji związanych z wytwarza-
niem produktów tradycyjnych promując równocześnie region i propagując kulturę 
i  tradycję oraz zwiększając świadomość konsumentów. Przygotowuje producen-
tów do rejestracji na poziomie UE. Stwarza możliwości ubiegania się o odstępstwa 
weterynaryjne i sanitarne.

4.  Nazwa wpisanego produktu tradycyjnego nie podlega ochronie, a  użycie nazwy 
odnoszącej się do obszaru geograficznego nie stanowi uznania pochodzenia pro-
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duktu z obszaru, do którego nawiązuje nazwa. Zatem wykorzystanie nazwy tery-
torium, regionu czy miejsca w nazwie produktu tradycyjnego nie świadczy o tym, 
e produkt zawdzięcza swoje specyficzne właściwości pochodzeniu z tego obszaru 
i nie jest przeszkodą do produkcji tego wyrobu poza wskazanym terytorium. Wpis 
na Listę Produktów Tradycyjnych nie „przywiązuje” zatem produktu do miejsca po-
chodzenia i  produkt może być produkowany poza obszarem, do którego odnosi 
się nazwa. Ochrona nazwy związanej z obszarem możliwa jest tylko w europejskim 
systemie chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

5. Produkty umieszczane na Liście Produktów Tradycyjnych nie podlegają dodatko-
wej kontroli. Producenci nie są zobowiązani do dobrowolnej kontroli, która miałaby 
na celu potwierdzenie zgodności produkcji z metodą wytwarzania zadeklarowaną 
przez nich we wniosku.

Zgodnie z ustawą wystąpić o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych mogą 
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowo-
ści prawnej wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy. 
Nie istnieje obowiązek zrzeszania się producentów poszczególnych wyrobów. Produkt 
może zgłosić nawet pojedynczy producent.

Wniosek składany jest do właściwego miejscowo marszałka województwa, który 
sprawdza go pod względem formalnym i spełnienia przez produkt obowiązkowych wy-
magań. W terminie 30 dni marszałek uzyskuje opinię od izby gospodarczej zrzeszającej 
podmioty wytwarzające produkty tradycyjne w zakresie spełnienia przez produkt obo-
wiązkowych wymagań. Marszałek może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie 
lub wyjaśnienie kwestii zawartych we wniosku. W przypadku pozytywnej weryfikacji 
marszałek przesyła kopię wniosku i  jeśli została uzyskana - również kopię opinii izby 
gospodarczej - do Ministra Rolnictwa. 

Minister Rolnictwa wpisuje produkt tradycyjny na listę produktów tradycyjnych lub 
występuje do marszałka o uzupełnienia lub wydaje decyzję o odmowie dokonania wpi-
su w przypadku nie spełnienia przez produkt obowiązkowych wymagań.

Produkt tradycyjny może być skreślony z listy w przypadku, gdy nie ma możliwości 
jego wytworzenia zgodnie z opisem we wniosku o wpis.
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rozdział V  Produkuję – SPrzedaję

W ostatnich kilku latach w Polsce pojawił się bardzo pozytywny trend-coraz więk-
szym zainteresowaniem konsumentów cieszą się lokalne targowiska i jarmarki specja-
lizujące się w sprzedaży żywności lokalnej, tradycyjnej lub wytwarzanej tradycyjnymi 
metodami w danym regionie oraz żywności ekologicznej (zdarza się że certyfikat jest 
biletem wstępu dla wystawcy). Inicjatywy te powstają na razie w dużych miejscowo-
ściach.

cechy odróżniające lokal-eko-targi od tradycyjnych targowisk
- sprzedają na nich sprawdzeni, zaufani producenci (nad doborem czuwa określona 

grupa inicjatywna)
- odbywają się regularnie(np. co tydzień, co dwa lub raz w miesiącu)
- odbywają się w stałym miejscu lub rotacyjnie w kilku miejscach

zalety sprzedaży na jarmarkach
- możliwość zaoferowania produktu po niższej cenie
- bezpośredni kontakt z klientem
- mniej strat produktowych (łatwiej oszacować wielkość sprzedaży)

nowoczesne kanały sprzedaży 
Do sprzedaży żywności lokalnej, tradycyjnej i ekologicznej doskonale nadają się no-

woczesne technologie- zwłaszcza Internet. Pozwalają one skutecznie dotrzeć zwłasz-
cza młodych grup konsumentów-szczególnie młodych małżeństw i  rodziców małych 
dzieci. Młodzi ludzie którzy posługują się komputerem i  Internetem na co dzień czę-
sto szukają tam informacji –szukając zdrowej lokalnej, tradycyjnej żywności wpisują 
do wyszukiwarki pytania o  niepowtarzalną, lokalną żywność. Zdecydowanie rzadziej 
korzystają z prasy lub ulotek. 

CHLEB LUCYNY  Z PIECA CHLEBOWEGO

Miejsce zdarzenia:  Łysogóra Gm. Dubeninki
Winowajca:   Lucyna Goik

Surowce to :
- mąka
- zakwas
- woda
- naturalne 
  przyprawy

Babcia Lucynie to powiedziała

Lucyna Babcię tak zrozumiała

Chleb pyszny wypiec się nauczyła

Aby rodzina szczęśliwa była
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CHLEB WIEJSKI VIOLI
PRZENNY, ORKISZOWY Z SŁONECZNIKIEM

Miejsce zdarzenia:  Łoje Gm. kalinowo
Winowajca:    VioLetta kuMkoWSka

Surowce to :
- mąka
- zakwas
- woda
- słonecznik, 
  orkisz
- naturalne 
  przyprawy

„chleb tradycyjn
ie Viola wypieka

Dodaje za
kwas – n

igdy nie zwleka

orkisz, sł
onecznik dodać wypada

na smaczny chlebek to Violi rad
a”

OGNIOWE SĘKACZE ELI

Miejsce zdarzenia:  Łysa Góra Gm. Dubeninki
Winowajca:    eLa karboWSka

Surowce to :
- mąka
- jaja
- woda
- cukier
- naturalne 
  przyprawy

„Sękacz z 
ognia, jaj

 czterd
zieści

Stary p
rzepis takiej tre

ści

babcia eli przekazała

ela wszystk
o zrozumiała”
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CHLEBY: MIESZANY, WIEJSKI, 
KRESOWY, BRACKI, Z KIEŁKAMI

Miejsce zdarzenia:  Gmina ełk
Winowajca:   krzySztof i Maria bieLScy

Surowce to :
- mąka
- zakwas
- woda
- naturalne 
   przyprawy

CHLEBY NATURA JERZEGO

Miejsce zdarzenia: Płociczno Gm. ełk
Winowajca:  Jerzy kLeMaroWSki

Surowce to :
- mąka
- zakwas
- woda
- naturalne 
  przyprawy

„te recep
tury babcia już znała

a  tajem
nice mu przekazała

chleb pyszny wypiec go nauczyła

Jak spróbowała szc
zęśliwa była”
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„chlebek do smalcu i do wędliny

chlebek znajomym i dla rodziny

bielski doradza i proponuje

a najważniejsze t
o produkuje”
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