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Streszczenie: W artykule zaprezentowana została polityka Unii Europejskiej w odniesieniu do 

kwestii związanych z budowaniem systemu ochrony produktów lokalnych i regionalnych oraz 

działań podejmowane w tym zakresie w Polsce. System UE jest jednym z podstawowych 

elementów Wspólnej Polityki Rolnej i ma m.in. wpływ na dywersyfikację zatrudnienia, proces 

przekwalifikowania się mieszkańców obszarów wiejskich oraz zwiększanie ich przychodów. 

Ma również ogromne znaczenie dla działań podejmowanych w obszarze ochrony dziedzictwa 

kulturowego i kulinarnego oraz przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności danego obszaru  

i prowadzonej na nim agroturystyki. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie obecnego 

stanu prawnego w Unii Europejskiej i polskich regulacji w tym zakresie oraz praktycznych 

aspektów ich stosowania, jak również podkreślenie wagi działań podejmowanych w kierunku 

zbudowania systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych nie tylko na poziomie 

UE, ale też Polski. Artykuł został napisany na podstawie wybranej literatury i obecnie 

obowiązujących aktów prawnych przy użyciu metody opisowej i porównawczej. 

Słowa kluczowe: chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne, 

gwarantowana tradycyjna specjalność, system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych 

w Unii Europejskiej, polska Lista Produktów Regionalnych. 

PROTECTION SYSTEM OF REGIONAL AND TRADITIONAL PRODUCTS 

IN THE EUROPEAN UNION  

Abstract: The article presents European Union’s and Polish policy in the area of ensuring 

quality and establishing protection system of traditional and regional products. The system is 

one of the major objectives of the Common Agriculture Policy and strongly contributes to the 

diversification of employment and establishing rural non-farm livelihoods and increases 

incomes of agricultural producers. It also protects cultural and culinary heritage and increases 

the attractiveness of the rural tourism. The main aim of the paper is to present a review of EU 

and Polish law regulations and its practical applications as well as the importance of actions 

towards the protection of agricultural products and foodstuff not only on the European Union 

level but on national (especially Polish) as well. The article uses literature related to the 
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problem, EU and Polish law regulation and Internet sources with the support of descriptive and 

comparative methods. 

Keywords: traditional and regional products, European Union protection system of 

geographical indications and designation of origin, Polish List of Regional Products. 

1. Wprowadzenie  

Idea ochrony produktów regionalnych ma bardzo długą tradycję w Europie. Prekursorem 

w tej dziedzinie było Święte Imperium Rzymskie, w którym Reichstag już w 1498 r. 

wprowadził regulacje prawne ułatwiające zwalczanie procederu podrabiania win. Inspiracją do 

powstania kolejnych zasad w tym zakresie była tzw. wielka zaraz wina francuskiego (II połowa 

XIX w.), w wyniku której wiele winnic uległo zniszczeniu zaś producenci zaczęli fałszować 

wina w celu uzupełnienia topniejących zapasów. Wprowadzone wówczas uregulowania 

prawne doprowadziły m.in. do utworzenia systemu apelacyjnego AOC1.  

Europejskie rozwiązania prawne w zakresie ochrony produktów regionalnych i trady-

cyjnych bazują na rozwiązaniach wprowadzonych we Francji. Z powodzeniem wykorzystały 

je Wspólnoty Europejskie (WE) w procesie tworzenia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)2. 

Jednym z głównych założeń WPR było zmniejszenie ilości żywności wytwarzanej w państwach 

członkowskich Wspólnot Europejskiej w zamian za zwiększenie jej dywersyfikacji  

i podniesienie poziomu jakości. Dodatkowo prowadzonym działaniom przyświecała idea 

stworzenia warunków do konkurowania na nasyconym rynku produktów żywnościowych nie 

tylko w Europie, ale na całym świecie (Borowska, 2008).  

Niniejszy artykuł koncentruje się na narzędziach stosowanych współcześnie przez Unię 

Europejską (UE) oraz obowiązujących aktach prawnych w zakresie różnicowania produkcji 

rolnej i promowania produkcji wyrobów charakteryzujących się najwyższą jakością stanowią 

nieustannie jeden z priorytetów WPR. Systemowa ochrona produktów (zwłaszcza tych, które 

wytwarzane są niezwykle pracochłonnymi metodami, a często są efektem niezmiennej od lat 

manufaktury) przed nieuczciwym przywłaszczeniem nazwy i/lub podrobieniem ma wpływ nie 

tylko na dywersyfikację produktów rolno-spożywczych, ale również korzystnie oddziałuje na 

ich jakość, przyczynia się do lepszego informowania konsumentów o walorach produktów 

spożywczych, zwiększa ich konkurencyjność i pozwala korzystnie wpływać na preferencje 

                                                 
1 Francuski system apelacyjny (fr. Appellation d'origine contrôlée – AOC) – „kontrolowane oznaczenie 

pochodzenia”, system certyfikacji przyznawanych regionom geograficznym, które specjalizują się w produkcji 

według określonej receptury wyrobów spożywczych, m.in.: win, serów i masła. Certyfikaty wydaje paryski 

L’Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), który podlega Ministerstwu Rolnictwa. Informacja  

o przyznaniu certyfikatu znajduje się na etykietach certyfikowanych produktów spożywczych. 
2 Wspólna Polityka Rolna (ang. Common Agricultural Policy – CAP) – została przewidziana w Traktatach 

Rzymskich podpisanych w 1957 r., które weszły w życie w 1958 r. Założenia WPR są wdrażane od 1962 r.  

W tym czasie założenia polityki były kilkukrotnie reformowane i dostosowywane do zmieniającej się sytuacji 

w rolnictwie państw członkowskich Wspólnot Europejskiej i Unii Europejskiej.  
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potencjalnego klienta oraz rozwijać turystykę danego regionu (Borowska, 2008; Gulbicka, 

2014; Tetwejer 2009).  

Wiele oznaczeń przyznanych w ramach systemu Unii Europejskiej dotyczy produktów 

wytwarzanych w trudnych warunkach geograficznych (np. niekorzystne warunki klimatyczne, 

glebowe, ukształtowania terenu itd.) bądź też ich wytwarzanie związane jest z nadzwyczaj 

pracochłonnymi metodami produkcji (często niezmiennymi od dziesięcioleci a nawet stuleci).  

Przyznawanie oznaczeń w systemie UE czy w systemach krajowych ma korzystny wpływ 

na podniesienie atrakcyjności danego regionu pod względem turystycznym, przyczynia się do 

współtworzenia korzystnego wizerunku danego regionu i stanowi element przyciągający 

turystów. Nie bez znaczenia jest również coraz wyższa świadomość wśród konsumentów, 

którzy w ramach prowadzenia coraz bardziej modnego tzw. zdrowego trybu życia są skłonni 

więcej zapłacić za produkt wyższej jakości i przyjechać po niego do danego regionu, gdyż 

transport na większe odległości jest po prostu niemożliwy (często ze względu na specyfikę 

procesu produkcji i/lub brak możliwości dodania substancji konserwujących). Takie kulinarne 

wyprawy pozwalają nie tylko na dostęp do świeżych produktów najwyższej jakości, ale także 

umożliwiają zapoznanie się z miejscem ich produkcji, kulturą, tradycją, historią, przyrodą oraz 

unikalnym środowiskiem, w którym wyrób ten powstawał. 

Patrząc z punktu widzenia konsumenta należy podkreślić, iż oznaczenie umieszczone na 

etykiecie produktu stanowi widoczną od razu gwarancję autentyczności produktu oraz jego 

wysokiej jakości. Pozwala też konsumentowi dokonywać świadomego wyboru w oparciu  

o większą liczbę kryteriów (pod uwagę mogą być brane już nie tylko cena, nazwa czy 

dotychczasowe przyzwyczajenia). 

Z kolei patrząc z punktu widzenia producentów wyrobów regionalnych i wytwarzanych 

tradycyjnymi metodami jest to doskonała metoda promocji danego regionu czy społeczności 

lokalnej. Produkowanie wyrobów regionalnych jest jednym ze sposobów na promowanie idei 

„małych ojczyzn” i ochronę dziedzictwa kulturowego niewielkich społeczności.  

Polska, ze względu na fakt przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004, zaliczana jest do 

tzw. „nowych państw UE”3, w odróżnieniu od tzw. „starej piętnastki”4. Ze względu na 

stosunkowo krótkie członkostwo Polski w UE problematyka badana w niniejszym artykule jest 

również stosunkowo nowa, zaś świadomość społeczna w zakresie możliwości ochrony 

produktów lokalnych i regionalnych oraz jej skutków ciągle jeszcze podlega kształtowaniu  

i rozwijaniu. Obecne w literaturze polskiej publikacje w większości nie obejmują aktualnego 

stanu prawnego, ani działań podejmowanych w ostatnich latach w Polsce na rzecz promowania 

produkcji wyrobów lokalnych i regionalnych charakteryzujących się najwyższą jakością. 

Niniejszy artykuł ma na celu uzupełnienie powyższej luki m.in. poprzez zbadanie, czy w Polsce 

                                                 
3 Tzw. „stara 15 UE” (państwa założyciele Wspólnot Europejskich oraz te, które przystąpiły do UE najpóźniej  

w 1995 r.): Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, 

Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy. 
4 Tzw. „nowe państwa UE” (państwa, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub później): Bułgaria, Chorwacja, 

Czechy, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.  
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współcześnie rozpowszechniania jest idea chronienia i promowania produktów lokalnych  

i regionalnych, zaś jeśli tak – to czy prowadzone działania są doraźne, czy też mają wymiar 

długofalowy oraz przy użyciu jakich narzędzi i instrumentów są prowadzone. 

Hipoteza postawiona w niniejszym artykule opiera się na stwierdzeniu, że chronienie  

i promowanie produktów lokalnych i regionalnych najwyższej jakości podlega w Polsce 

systemowym działaniom prowadzonym przez zróżnicowane podmioty. W celu weryfikacji 

postawionej hipotezy posłużono się metodą porównawczą, statystyczną oraz intuicyjną,  

jak również analizą treści (w szczególności w stosunku do obwiązujących aktów prawnych). 

2. System ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych  

w Unii Europejskiej 

Ochrona produktów regionalnych i wytwarzanych tradycyjnymi metodami na przestrzeni 

ostatnich dziesięcioleci znacząco ewoluowała. Współczesne rozwiązania mają swoje podstawy 

w systemie prawnym Unii Europejskiej tworzonym nieprzerwanie od 1992 r. (Gulbicka, 2014). 

Do najważniejszych obecnie obowiązujących aktów prawnych w tym zakresie należy zaliczyć: 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 

2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych; 

 rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012  

w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw 

pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych 

specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy  

i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych 

przepisów przejściowych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.06.2014) – które przede wszystkim 

pełniło funkcję porządkującą po uchyleniu rozporządzeń (WE) 509/2006,  

(WE) 510/2006, 1898/2006 i (WE) 1216/2007, z tego też powodu nie zostanie 

szczegółowo omówione w niniejszym artykule; 

 rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 665/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012  

w odniesieniu do warunków używania stosowanego fakultatywnie określenia 

jakościowego „produkty górski” (Dz. Urz. UE L 179 z 19.06.2014) – które przede 

wszystkim pełniło funkcję porządkującą i precyzującą w odniesieniu do szczegółowego 

określenia procentowego udziału pasz i miejsca ich pochodzenia, okresu wypasania czy 

długości życia zwierząt na obszarach górskich, z tego też powodu nie zostanie 

szczegółowo omówione w niniejszym artykule;  
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 rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. 

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.06.2014). 

Już w preambule do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 

z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków 

spożywczych ustawodawca zwrócił uwagę, iż wśród obywateli i konsumentów w Unii wzrasta 

zapotrzebowanie na produkty wysokiej jakości, które jednocześnie są produktami 

tradycyjnymi. Należy też podkreślić, że producenci są w stanie wytwarzać różnorodne produkty 

o wysokiej jakości tylko wtedy, gdy mają zagwarantowane otrzymywanie godziwego 

wynagrodzenia, dlatego musi istnieć możliwość rzetelnego informowania kupujących  

i konsumentów o cechach swych produktów na zasadach uczciwej konkurencji. Powyższe 

podejście wpisuje się w priorytety strategii „Europa 2020”5, która zakłada m.in. zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju oraz dążenie do zbudowania konkurencyjnej gospodarki w Unii 

Europejskiej. 

Stosowanie rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 zostało ograniczone do produktów rolnych 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które są wymienione w załączniku I do Traktatu6, lub 

też produktów niewymienionych w tym załączniku ale ściśle powiązanych z produkcją rolną  

i gospodarką obszarów wiejskich (produkty te są zostały wymienione z załączniku I do 

rozporządzenia7). Przepisy rozporządzenia nie mają również wpływu na istniejące 

prawodawstwo dotyczące win, win aromatyzowanych, napojów spirytusowych, produktów 

rolnictwa ekologicznego i regionów najbardziej oddalonych, które podlegają odrębnym 

uregulowaniom. 

Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 zakłada, iż nazwy pochodzenia oraz oznaczenia 

geograficzne, które są obejmowane ochroną na terenie państw członkowskich Unii 

Europejskiej, powinny być rejestrowane tylko na szczeblu unijnym, zaś na szczeblu krajowym 

powinna być zapewniona tylko ochrona tymczasowe od momentu złożenia wniosku do chwili 

                                                 
5 „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu”. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF, 

07.11.2018. 
6 Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu: mięso świeże  

(i podroby); produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itp.); sery; inne 

produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne produkty mleczne z wyj. masła itp.); oleje i tłuszcze 

(masło, margaryna, oleje itp.); owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone; świeże ryby, małże  

i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich; inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy 

itp.). 
7 Produkty rolne i środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 zostały 

podzielone na dwie kategorie: (1) chronione nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne: piwo, czekolada  

i produkty pochodne, chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze, napoje  

z ekstraktów roślinnych, makarony, sól, naturalne gumy i żywice, pasta musztardowa, siano, olejki eteryczne, 

korek, kwiaty i rośliny ozdobne, bawełna, wełna, wiklina, len międlony, skóra, futro, pierze oraz  

(2) gwarantowane tradycyjne specjalności: dania gotowe, piwo, czekolada i produkty pochodne, chleb, ciasto, 

ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze, napoje z ekstraktów roślinnych, makarony, 

sól. 
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faktycznej rejestracji. Takie założenie pozwala na stworzenie przejrzystego systemu bez obaw 

o dublowanie się systemu unijnego z systemami krajowymi. 

Gwarancją skuteczności i wiarygodności każdego systemu jest zapewnienie odpowiednich 

narzędzi do weryfikacji i kontroli. Rozporządzenie przewiduje, że systemy jakościowe UE będą 

objęte systemem monitorowania przewidującym kontrole urzędowe zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu z 2004 r.8 Dodatkowo przewidziano, że w procesie akredytacji 

organów kontrolnych wykorzystywane mają być normy europejskie (normy EN) opracowane 

przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz normy międzynarodowe opracowane 

przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), zaś sama akredytacja ma 

przebiegać zgodnie z przepisami rozporządzenia z 2008 r.9 

Zgodnie z postanowieniami art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, aby móc się ubiegać 

o ochronę nazwy pochodzenia (ang. Protected Designation of Origin – PDO10), produkty 

muszą spełniać następujące kryteria: (1) muszą pochodzić z określonego miejsca, regionu lub 

(w wyjątkowych przypadkach) kraju; (2) ich jakość lub cechy charakterystyczne powinny  

w istotnej lub wyłącznej mierze być zasługą szczególnego środowiska geograficznego, na które 

składają się czynniki naturalne i ludzkie; (3) wszystkie etapy produkcji muszą się odbywać na 

określonym obszarze geograficznym. Z kolei aby ubiegać się o ochronę oznaczenia 

geograficznego (ang. Protected Geographical Indication – PGI11), produkty muszą:  

(1) pochodzić z określonego miejsca, regionu lub kraju; (2) ich jakoś, renoma lub inna cecha 

charakterystyczna powinna w głównej mierze wynikać z tego pochodzenia geograficznego;  

(3) co najmniej jeden etap produkcji musi się odbywać na tym określonym obszarze 

geograficznym.  

Ochrona produktów tradycyjnych (ang. Traditional Speciality Guaranteed – TSG12), 

związana jest chronieniem tradycyjnych metod produkcji i przepisów kulinarnych (art. 17 

rozporządzenia). Dodatkowo łączy się ona nierozerwalnie z udokumentowanym okresem,  

w którym dany wyrób był produkowany na rynku krajowym i powinien gwarantować 

                                                 
8 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzania zgodności z prawem paszowym i żywnościowym 

oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004). 
9 Rozporządzenie (WE) nr 765/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 

wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów na 

rynek (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008). 
10 Obecnie jest zarejestrowanych 635 produktów z chronioną nazwą pochodzenia, z czego 8 pochodzi z Polski 

(Fasola Wrzawska, Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca, Karp zatorski, Podkarpacki miód spadziowy, Wiśnia 

nadwiślanka, Redykołka, Oscypek i Bryndza Podhalańska), dane na podstawie rejestru Komisji Europejskiej, 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html (dostęp z dnia 7 listopada 2018 r.). 
11 Obecnie jest zarejestrowanych 744 produkty z chronionym oznaczeniem geograficznym, z czego 23 pochodzą 

z Polski (m.in. Czosnek galicyjski, Ser koryciński swojski, Miód drahimski, Chleb prądnicki, Jabłka łąckie, 

Andruty kaliskie, Rogal świętomarciński), dane na podstawie rejestru Komisji Europejskiej, 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html (dostęp z dnia 7 listopada 2018 r.). 
12 Obecnie jest zarejestrowanych 59 tradycyjnych specjalności, z czego 8 pochodzi z Polski (Kiełbasa krakowska 

sucha staropolska, Kabanosy staropolskie, Kiełbasa jałowcowa staropolska, Kiełbasa myśliwska staropolska, 

Pierekaczewnik, Olej rydzowy tradycyjny, Trójniak staropolski tradycyjny, Półtorak staropolski tradycyjny, 

Czwórniak staropolski tradycyjny, Dwójniak staropolski tradycyjny), dane na podstawie rejestru Komisji 

Europejskiej, http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html (dostęp z dnia 7 listopada 2018 r.). 
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przekazywanie receptury z pokolenia na pokolenie. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 

powinien on wynosić co najmniej 30 lat. Aby produkt kwalifikował się do zarejestrowania jako 

gwarantowana tradycyjna specjalność, musi spełniać następujące kryteria (art. 18 rozporzą-

dzenia): (1) musi być otrzymywany z zastosowaniem sposobu produkcji, przetwarzania lub 

składu odpowiadającego tradycyjnej praktyce lub (2) został wytworzony z surowców lub 

składników, które są tradycyjnie stosowane. Sama nazwa musi być (1) tradycyjnie stosowana 

w odniesieniu do określonego produktu lub (2) oznaczać tradycyjny lub specyficzny charakter 

danego produktu. 

Warto również podkreślić, iż w odniesieniu do powyższych definicji za etapy produkcji 

uznawane są: (1) produkcja, (2) przetwarzanie lub (3) przygotowanie, zaś „specyficzny 

charakter” oznacza unikatowe właściwości procesu produkcji, które wyraźnie wyróżniają dany 

produkt na tle innych podobnych i należących do tej samej kategorii. 

Rozporządzenie przewiduje prowadzenie i bieżące uaktualnianie rejestru chronionych 

produktów. Oprócz produktów, które podlegają procedurze na terytorium Unii Europejskiej,  

w rejestrze tym mogą się znaleźć również produkty państw trzecich chronione w UE na mocy 

porozumień międzynarodowych, w których Unia jest jedną z umawiających się stron.  

Z mocy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 (art. 13) produkty, które pomyślnie przeszły 

procedurę rejestracji, chronione są przed: 

1. bezpośrednim i pośrednim wykorzystaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej 

nazwy do stosunku do produktów nieobjętych rejestracją, co mogłoby wykorzystywać 

renomę chronionej nazwy (dotyczy to również przypadków, gdy produkty te są 

wykorzystywane jako składnik); 

2. niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli przywołano 

prawdziwe pochodzenie produktów i posiłkowano się dodatkowymi określeniami 

takimi jak: „styl”, „typ”, „metoda”, „zgodnie z recepturą stosowaną”, „imitacja” itp. 

(dotyczy to również przypadków, gdy produkty te są wykorzystywane jako składnik); 

3. innymi fałszywymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, 

charakteru lub właściwości produktu, które są podane na opakowaniu, w materiale 

reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu (w tym też sposób 

pakowania mogący sprawiać fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia); 

4. wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić konsumentów w błąd co do 

prawdziwego pochodzenia wyrobu. 

Aby zapobiegać tego typu praktykom państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do 

podejmowania właściwych kroków administracyjnych i sądowych oraz wyznaczania organów 

odpowiedzialnych za ich podejmowanie.  

Rozporządzenie przewiduje dodatkową kategorię określeń jakościowych, które mogą być 

stosowane w krajach członkowskich fakultatywnie. Należą do nich m.in. produkty górskie, 

czyli takie, w odniesieniu do których (1) surowce i pasza dla zwierząt gospodarskich pochodzą 

przede wszystkim z obszarów górskich, zaś w przypadku (2) produktów przetwarzanych – 
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przetwarzanie odbywa się również na obszarach górskich. Podobne zasady mają zastosowanie 

do produktów rolnictwa wyspiarskiego (Leśkiewicz, 2013). 

W rozdziale IV rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 szczegółowo określona została 

procedura składania wniosków i rejestracji produktów chronionych, która składa się  

z następujących etapów (nie wszystkie z nich muszą występować w danej procedurze):  

(1) wniosek o rejestrację nazwy (art. 49); (2) badanie wniosku przez Komisję i publikacja 

otwierająca procedurę sprzeciwu (art. 50); (3) procedura sprzeciwu (art. 51); (4) decyzja  

o rejestracji (art. 52); (5) zmiany w specyfikacji produktu (art. 53) oraz cofnięcie rejestracji  

(art. 54).  

Kolejny istotny akt prawny – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 

13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków 

spożywczych miało za zadanie doprecyzowanie i wyjaśnienie pojęć, które – jak się okazało  

w praktyce – w niewystarczający sposób zostały zdefiniowane w wyżej omówionym 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012, bądź też nie pojawiły się 

tam wcale, a ich zdefiniowanie okazało się niezbędne do sprawnego funkcjonowania systemu 

chroniącego jakość produktów i ich tradycyjne pochodzenie. 

W związku z powyższym do rozporządzenia załączone zostały ujednolicone formularze 

wniosków, sprzeciwów, zmian, wycofania rejestracji oraz dotyczące publikacji jednolitych 

dokumentów odnoszących się do nazw zarejestrowanych przed 31 marca 2006 r. Jednocześnie 

ze względu na potrzebę usprawnienia procesu rejestracji ustawodawca zadbał o ich 

uproszczenie i ograniczenie ich objętości, jak również wprowadził limity słów przy ich 

wypełnianiu. Uszczegółowione też zostały terminy oraz daty rozpoczęcia biegu bądź 

zakończenia poszczególnych czynności. W rozporządzeniu ustalono również, że cała procedura 

może przebiegać tylko w formie elektronicznej (art. 12). 

W rozporządzeniu znalazła się również informacja, że nazwa w procesie rejestracji 

rejestrowana jest w oryginalnym alfabecie (art. 1). W przypadku gdy oryginalnym alfabetem 

nie jest alfabet łaciński, wraz z oryginalną nazwą rejestruje się transkrypcję w alfabecie 

łacińskim. Wprowadzono również konieczność (w przypadku chronionej nazwy pochodzenia 

oraz chronionego oznaczenia geograficznego) udowodnienia pochodzenia nie tylko samego 

produktu, ale również surowców, paszy i innych elementów, które muszą pochodzić  

z wyznaczonego obszaru geograficznego (art. 4). Z kolei sam obszar geograficzny musi być 

wyznaczony w sposób precyzyjny i niebudzący wątpliwości w oparciu – w miarę możliwości 

– na granicach fizycznych lub administracyjnych (art. 2).  

Szczegółowo opisany został również rejestr chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń 

geograficznych (art. 14), który musi zawierać następujące elementy: (1) zrejestrowaną nazwę 

lub nazwy produktu, (2) klasę produktu, (3) odesłanie do aktu wykonawczego rejestrującego 

nazwę, (4) informację, że nazwa podlega ochronie oraz (5) nazwę kraju pochodzenia. Z kolei 

rejestr gwarantowanych tradycyjnych specjalności musi się składać z następujących części 
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składowych: (1) zrejestrowana nazwa lub nazwy produktu, (2) klasa produktu, (3) odesłanie do 

aktu wykonawczego rejestrującego nazwę, (4) nazwa kraju lub krajów, z którego pochodzi 

grupa lub grupy, które złożyły wniosek, (4) informacja, czy decyzji w sprawie rejestracji 

powinno towarzyszyć dodatkowe oświadczenie oraz (5) informacja, czy rejestracja została 

dokonana bez zastrzeżenia nazwy, w przypadku wniosków otrzymanych przed wejściem  

w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012. 

Do rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 dołączone zostały reprodukcje symboli unijnych 

(załącznik X do rozporządzenia, Rysunek 1), które umieszczane są na etykiecie chronionego 

produktu obok towarzyszącej im zarejestrowanej nazwy. Reprodukcje te występują w kilku 

wersjach (kolorowej, czterobarwnej, kontrastowej z barwami w tle oraz czarno-białej i czarno-

białej w negatywie). W załączniku X umieszczono również listę wyrażeń „chroniona nazwa 

pochodzenia” (ChNP), „chronione oznaczenie geograficzne” (ChOG) oraz „gwarantowana 

tradycyjna specjalność” (GTS) we wszystkich językach oficjalnych Unii Europejskiej. 

Powyższe oznaczenia, skróty i symbole mogą być stosowane nie tylko na opakowaniach 

wyrobów, ale również w mediach i nośnikach reklamowych (art. 13). 

   

Rysunek 1. Symbole unijne ChNP, ChOG i GTS. Źródło: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 

nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków 

spożywczych; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?Uri=CELEX%3A32014R0668. 

3. System ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce 

Rynek produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce jest jeszcze stosunkowo nowym 

rynkiem, który boryka się z wieloma problemami „wieku dziecięcego”. Kilkunastoletnia 

doświadczenia pozwalają jednak na zidentyfikowanie niektórych jego cech charaktery-

stycznych (Tabela 1). 
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Tabela 1. 

Charakterystyka polskiego rynku produktów regionalnych i tradycyjnych – wybrane cechy 

element rynku cecha 

produkt  minimum 25, 30 lub 50 lat tradycji wytwarzania 

 niszowy, skierowany do wysublimowanego odbiorcy 

 o unikatowych walorach  

 brak substytutów 

 postrzegany jako nowy lub wyjątkowy na rynku 

 proces budowy jego marki pozwala budować lojalność klientów 

 dostępność ograniczona terytorialne i/lub czasowo 

 pozwala kultywować dziedzictwo narodowe/lokalne/regionalne 

 może stanowić element szerszego procesu budowania marki i promocji danego 

regionu pod względem turystycznym 

wytwórca – producent  działalność prowadzona na niewielką skalę (gospodarstwo rolne, mikro lub mała 

firma) 

 charakterystyczna lokalizacja (najczęściej wieś lub mała miejscowość) 

 działa w warunkach silnej konkurencji (nie może konkurować ceną) 

 na etapie budowania kanałów dystrybucji 

 potrzebuje wsparcia finansowego do rozwinięcia działalności 

 kształtuje partnerskie więzi z podobnymi podmiotami 

 rozwiązania systemowe – na etapie tworzenia i upowszechniania 

konsument  zmiana stylu życia i wzorca konsumpcji (eko, zdrowy, fit itd.) 

 poszukiwanie „smaków dzieciństwa” oraz alternatywy dla żywności masowej 

 poszukiwanie naturalnej żywności oraz o wyjątkowych właściwościach (sposoby 

gwarantowania najwyższej jakości) 

 kultywowanie tradycji kulinarnej danego regionu, moda na samodzielne 

gotowanie 

 społeczność lokalna, turyści oraz smakosze, którzy zazwyczaj są „powracającymi 

klientami” i którzy są ambasadorami tzw. „marketingu szeptanego” 

rynek  stosunkowo nowy system certyfikacji żywności regionalnej i tradycyjnej 

 nasycony pod względem masowych produktów rolno-spożywczych  

 potrzeba intensywnego doradztwa, edukacji i promocji 

 ograniczony obszar dostępności produktów i punktów dystrybucji 

 problemy z utrzymaniem wysokiej jakości oraz zapewnieniem ciągłości 

produkcji, dostaw i dystrybucji 

 brak koordynacji działań 

 brak wystarczających środków na promocję i reklamę 

Źródło: opracowanie własne oraz na podstawie Borowska, A., Unijny system ochrony… 

W Polsce istniejące uregulowania prawne opierają się na systemie obowiązującym w Unii 

Europejskiej. Dodatkowo obowiązuje Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie 

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

(DzU 2005, Nr 10, poz. 68). W ustawie określone zostały zadania oraz właściwość organów  

w zakresie oceny wniosków o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych  

i gwarantowanych tradycyjnych specjalności ustalone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (w Polsce funkcję tę powierzono Radzie  

ds. Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych –  

art. 5-6 ustawy). Przedstawione są w niej również warunki tymczasowej ochrony produktów 

(do czasu ostatecznego zarejestrowania produktu w rejestrze UE) na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (art. 35-38a). W ustawie określone zostały zadania oraz właściwość 

organów i jednostek organizacyjnych w zakresie kontroli i certyfikacji chronionych produktów 

(w Polsce za kontrolę odpowiada m.in. minister właściwy ds. rynków rolnych, Główny 
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Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, upoważnione przez ministra 

właściwego ds. rynków rolnych jednostki certyfikujące przeprowadzające kontrole oraz 

wydające i cofające certyfikaty zgodności, wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych –  

art. 39-44) oraz zasady i tryb kontroli tych produktów. Opisane również zostały warunki 

prowadzenia Listy Produktów Tradycyjnych, jak też kary pieniężne, które mogą być nałożone 

na instytucje certyfikujące postępujące niezgodnie z przepisami prawa (art. 58a) lub też 

podmioty używające w sposób nieuprawniony zastrzeżonych nazw lub wprowadzające je  

w sposób niedozwolony do obrotu (art. 58b). 

Na podstawie przepisów ustawy w Polsce utworzono w/w krajową Listę Produktów 

Tradycyjnych (LPT), która często jest etapem wstępnym do starania się o ochronę w ramach 

systemu Unii Europejskiej. Aby ubiegać się o wpisanie na LPT produkt: (1) powinien posiadać 

wyjątkowe cechy i właściwości, które wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, 

(2) stanowić element dziedzictwa kulturowego i tożsamości społeczności lokalnej oraz  

(3) powinien być wytwarzany metodą uznaną za tradycyjną od co najmniej 25 lat (art. 47).  

Na Listę może być wpisany tylko produkt (nie producent), zaś z tytułu wpisania wyrobu na listę 

jego producenci nie uzyskują żadnych praw ani ochrony. Wnioski składane są przez 

producentów do właściwego marszałka województwa, który przed podjęciem decyzji 

konsultuje ją z odpowiednią izbą gospodarczą (najczęściej jest to Polska Izba Produktu 

Regionalnego i Lokalnego – PIPRiL), a następnie przesyła wniosek do Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Obecnie (stan na 8 października 2018 r.) na liście znajduje się 1847 produktów. 

Systematycznie przybywają na niej nowe wyroby, zaś w momencie wpisania ich na listę UE – 

są one z niej wykreślane.  

Kolejną okazją do promocji i upowszechniania polskich produktów regionalnych  

i tradycyjnych jest organizowany od 2001 r. konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Konkurs, 

który przeprowadzany jest na dwóch etapach: regionalnym i krajowym, ma na celu rozszerzenie 

rynku produktów regionalnych i lokalnych, uczynienie z nich znaczącej gałęzi przetwórstwa  

i handlu (wskazanie alternatywnych źródeł dochodu zwłaszcza na obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania), dostarczenie informacji o walorach tych produktów i wskazanie 

alternatywy dla żywności produkowanej masowo i na skalę przemysłową. Konkurs ma również 

charakter edukacyjny, ponieważ informuje i przygotowuje producentów do rozpoczęcia 

procedur wpisania wyrobów na listy systemowe (m.in. na krajową Listę Produktów 

Tradycyjnych czy listy Unii Europejskiej). W 2018 r. odbyła się XVIII edycja konkursu, która 

po raz czternasty była organizowana przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, 

która to Izba, co ciekawe, powstała w 2004 r. z inicjatywy ówczesnych laureatów konkursu13. 

 

                                                 
13 http://www.produktyregionalne.pl/nkd.html (dostęp dnia 7 listopada 2018 r.). 
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Na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2007 r. został utworzony system 

„Jakość Tradycja”, który również powstał z inicjatywy Polskiej Izby Produktu Regionalnego  

i Lokalnego i został uznany za krajowy system jakości żywności. Do systemu przyjmowane są 

tylko produkty wysokiej jakości o tradycyjnym charakterze posiadające szczególną jakość, 

reputację lub inne cechy je wyróżniające na tle innych po szczegółowej weryfikacji zgodnie  

z Regulaminem Znaku, który został przyjęty przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. 

W czasie przynależności do systemu „Jakość Tradycja” producenci mają obowiązek 

poddawania się okresowej kontroli jakości, zaś jej pozytywne przejście upoważnia do 

posługiwania się Znakiem Jakość Tradycja, który jest zarejestrowany w Urzędzie Patentowym 

i jest zgodnie z prawem chroniony jako wspólny znak gwarancyjny14. 

Większość województw polskich jest również członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego 

Dziedzictwa Kulinarnego (ang. Regional Culinary Heritage Europe Network15), którego 

członkami są regiony z Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji  

i Ukrainy. W sieci zrzeszeni są producenci i przetwórcy rolno-spożywczy, gospodarstwa 

agroturystyczne oraz restauracje i hotele. Podmioty te mają prawo do używania logo Sieci  

z nazwą danego regionu w celu podkreślenia związków z nim pod warunkiem spełniania 

określonych kryteriów dla produktów i potraw uznanych za żywność pochodzenia lokalnego. 

W 2005 r. pierwszym członkiem sieci pochodzącym z Polski było województwo warmińsko-

mazurskie, do którego w następnych latach dołączyły województwa: dolnośląskie, kujawsko-

pomorskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, wielkopolskie  

i zachodniopomorskie.  

4. Podsumowanie 

Podsumowując należy podkreślić, iż stworzenie unikatowego systemu na obszarze państw 

członkowskich Unii Europejskiej jest rozwiązaniem, które w znaczącym stopniu przyczynia się 

do promocji produktów rolnych i spożywczych o unikatowych walorach. Stanowi również 

wkład w zagwarantowanie optymalnych warunków do kultywowania produkcji wyrobów 

tradycyjnych jakości poprzez: 

 zapewnienie godziwych dochodów dla producentów wyrobów tradycyjnych wysokiej 

jakości oraz uczciwej konkurencji dla rolników i producentów; 

 stworzenie jednolitej ochrony nazw jako jednego z praw własności intelektualnej w Unii 

Europejskiej; 

                                                 
14 http://www.produktyregionalne.pl/jakosc.html (dostęp dnia 7 listopada 2018 r.). 
15 https://www.culinary-heritage.com/regions.asp (dostęp dnia 7 listopada 2018 r.). 
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 umożliwienie konsumentom dostępu do wiarygodnej informacji na temat charaktery-

stycznych właściwości, które stanowią wartość dodaną chronionych wyrobów; 

 zapewnienie integralności rynku wewnętrznego UE. 

Stworzenie i rozwijanie systemu identyfikowania i chronienia produktów ma pozytywny 

wpływ na proces budowania tożsamości lokalnej i regionalnej. Korzystnie wpływa również na 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, umożliwia producentom budowanie przewagi 

konkurencyjnej na światowych, regionalnych i lokalnych rynkach, zaś konsumentom zapewnia 

bezpieczeństwo żywnościowe.  

Porównując sytuację państw tzw. „starej 15” z sytuacją w Polsce można zauważyć, iż rynek 

polskich produktów chronionych jest zdecydowanie mniej liczny niż np. we Francji, Grecji, 

Hiszpanii, Portugalii czy Włoszech (Borkowska, 2008). Do grona państw z największą liczbą 

produktów chronionych w UE można zaliczyć również Niemcy oraz Chorwację, która dla 

odmiany ma najkrótszy staż członkowski w UE, stąd też nie była uwzględniana w poprzednich 

publikacjach (rysunek 1 i 2). Porównując dane statystyczne można zauważyć, iż Polska zajmuje 

stabilne – 7. miejsce, które może zadowalać tym bardziej, że w samej UE znajdują się kraje, 

które nie mają ani jednego produktu chronionego w ramach systemu (np. Estonia czy Malta).  

 

Rysunek 1. Liczba produktów chronionych (CHNP, CHOG, GTS) pochodzących z poszczególnych 

krajów UE i pozostałych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/agriculture/ 

quality/door/list.html. 
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Rysunek 2. Liczba produktów chronionych (CHNP, CHOG, GTS) zgłaszanych średnio przez 

poszczególne kraje UE rocznie. Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/ 

agriculture/quality/door/list.html. 

Na zakończenie należy również zauważyć, iż hipoteza postawiona na początku niniejszego 

artykułu może być zweryfikowana pozytywnie. Chronienie i promowanie produktów lokalnych 

i regionalnych najwyższej jakości podlega w Polsce systemowym działaniom prowadzonym 

przez różne podmioty w ramach różnorodnych inicjatyw. Działania te prowadzone są zarówno 

w ramach systemu prawnego Unii Europejskiej, jak też w wymiarze krajowym poprzez 

działania podejmowane m.in. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy Głównego 

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz inspektorów 

wojewódzkich. Dodatkowo działania promocyjne i informacyjne prowadzone są przez 

zainteresowane podmioty przedstawione w artykule, które często zrzeszają się w celu 

zintensyfikowania prowadzonych przez siebie wysiłków (m.in. Polska Izba Produktu 

Regionalnego i Lokalnego czy Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego). 

Powyższe podmioty działania promocyjne i informacyjne prowadzą przy użyciu 

zróżnicowanych instrumentów i narzędzi, wśród których można wymienić: przyznawanie 

certyfikatów i wyróżnień, wpisywanie na specjalne listy produktów najwyższej jakości, 

działania promocyjne, organizowanie konkursów czy wsparcie w procedurze aplikowania  

o ochronę na poziomie UE. Warto również podkreślić, iż powyższe działania w większości 

podejmowane są w sposób ciągły lub też organizowane cyklicznie, co niewątpliwie dowodzi 

ich stabilności.  

Niniejszy artykuł stanowi potwierdzenie istnienia potrzeby prowadzenia dalszych 

zintensyfikowanych działań promujących produkty chronione i budujących – zwłaszcza wśród 

konsumentów polskich – świadomość i znajomość nazw, skrótów i symboli oraz związanych  

z nimi jakości i wyjątkowego charakteru wyrobów. W Unii Europejskiej świadomość ta jest 

większa, jednak należy zauważyć, że w dużej mierze wynika to z faktu, iż liderzy rankingów 

w zdecydowanej większości należą do tzw. „starej 15”, a co za tym idzie – mają dłuższy staż  

i doświadczenie w tym zakresie. W tym kontekście Polska staje przed ogromną szansą 
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wykorzystania powszechnego uznania dla naturalnej polskiej żywności, które od lat nie maleje 

nie tylko w UE, ale również poza jej granicami. Warto uwzględnić wyjątkową szansę, jaka 

wiąże się z polskim członkostwem w UE, i dzięki której polscy producenci i rolnicy mogą 

promować polskie produkty regionalne i tradycyjne, a przy okazji rozwijać turystykę  

i agroturystykę, co w dłuższej perspektywie czasu powinno pozytywnie wpłynąć na rozwój 

gospodarczy unijnych – w tym zwłaszcza polskich – obszarów wiejskich oraz tworzenie 

nowych miejsc pracy. 
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