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Zagadnienia związane z ochroną produktów regionalnych i wytwarzanych

tradycyjnymi metodami określone są w prawie Unii Europejskiej w:

 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia

21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych

i środków spożywczych,

 rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia

2013 r. uzupełniającym 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 19.6.2014, str. 17),

 rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca

2014 r. ustanawiającym 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 19.6.2014,

str. 36).

System ochrony produktów regionalnych i 

tradycyjnych



Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie
systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych,
produkty mogą zostać wyróżnione poprzez stosowanie
następujących rodzajów oznaczeń:

 Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)

 Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)

 Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS)

Produkty ChNP, ChOG, GTS



Produkty ChNP, ChOG, GTS

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)



Produkty ChNP, ChOG, GTS

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)



Produkty ChNP, ChOG, GTS

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS)



W Polsce szczegółowe zasady kontroli 
oraz podział kompetencji w tym zakresie 

reguluje 

ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r.
o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń 

produktów rolnych i środków 
spożywczych oraz o produktach 

tradycyjnych

ORGANY KONTROLNE



Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004
r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń
produktów rolnych i środków spożywczych
oraz o produktach tradycyjnych Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi
również

LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

Produkty tradycyjne



Produkty tradycyjne

LISTA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

obejmuje 1582 produkty, w tym

w województwie lubelskim 166 produktów.



Zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw

i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach

tradycyjnych dotyczą przede wszystkim:

 wzmocnienia systemu nadzoru nad produktami posiadającymi zarejestrowane

nazwy jako ChNP, ChOG, GTS,

 zastąpienia zbyt dolegliwych kar karami pieniężnymi,

 wprowadzenia szerszego katalogu sankcji stosowanych wobec jednostek

certyfikujących,

 ułatwienia dostępu do informacji o produktach ChNP, ChOG, GTS

i producentach,

 kontrolowania produktów oznakowanych określeniem "produkt górski".

ZMIANY W POLSKIM PRAWIE



ORGANY KONTROLNE

Wojewódzcy Inspektorzy JHARS

16 WIJHARS 

przeprowadzających kontrolę 

zgodności z właściwością 

miejscową 

Jednostki Certyfikujące upoważnione

przez ministra właściwego ds. rolnictwa:

- Biocert Małopolska Spółka z o.o.

- COBICO Spółka z o.o.

- PNG Spółka z o.o.

- PCBC Spółka z o.o.

- TÜV Rheinland Spółka z o.o.

Dokument potwierdzający zgodność ze specyfikacją:

Świadectwo jakości        Certyfikat zgodności



KONTROLA PRODUKTÓW ChNP, ChOG, 

GTS

Warunkiem wprowadzenia do obrotu

produktów oznakowanych ChNP, ChOG,

GTS jest posiadanie przez producenta

aktualnego świadectwa jakości lub

certyfikatu zgodności



KONTROLA ZGODNOŚCI ZE 

SPECYFIKACJĄ oraz KONTROLA

W NADZORZE

WIJHARS przeprowadza następujące kontrole producentów

wytwarzających produkty ChNP, ChOG lub GTS:

• na wniosek producenta zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4) ustawy

o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków

spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

• w ramach nadzoru nad producentami w trakcie ważności świadectwa

jakości, mającej na celu weryfikację spełnienia wymagań specyfikacji oraz

przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Kontrola

w ramach nadzoru przeprowadzana jest na podstawie art. 17 lit. e ustawy

o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych



Różnice pomiędzy kontrolą na wniosek

a kontrolą w nadzorze

KONTROLA NA WNIOSEK

 PODSTAWA PRAWNA: ustawa o 

rejestracji (…) 

 przeprowadzana przed 

wprowadzeniem produktu 

oznakowanego jako ChNP, ChOG, 

GTS do obrotu

 na wniosek producenta

 na koszt producenta

 dobrowolna

 zapowiedziana

 nie wybiega poza wymagania 

specyfikacji

 zakończona wydaniem świadectwa 

jakości lub decyzją 

KONTROLA W RAMACH 

NADZORU

PODSTAWA PRAWNA: ustawa o 

jakości handlowej (…) 

płatna tylko w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości

obejmuje zgodność ze specyfikacją

i jakość handlową 

niezapowiedziana

na zasadzie oceny jakości handlowej

min. 20% producentów danego 

produktu

sankcje karne 



KONTROLA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

I Wniosek producenta
Świadectwo jakości 

na okres 1 roku

Kontrola zgodności

ze specyfikacją

Wynik pozytywny

Kolejny wniosek

producenta
Świadectwo jakości 

na okres 3 lat

Kontrola zgodności

ze specyfikacją

Wynik pozytywny

KONTROLA 

W NADZORZE

KONTROLA 

W NADZORZE

KONTROLA 

W NADZORZE

KONTROLA W RAMACH NADZORU NAD PRODUCENTEM

20% producentów posiadających ważne świadectwa jakości

wytypowanych w wyniku analizy ryzyka

3 rok 2 rok 1 rok



ISTOTA KONTROLI ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

POTWIERDZENIE 

Na wszystkich etapach produkcji produktu rolnego lub środka 

spożywczego przestrzegane są wymagania specyfikacji, na podstawie 

której nazwa produktu została wpisana przez KE do rejestru ChNP

i ChOG lub rejestru GTS

EFEKT 

Certyfikat zgodności/świadectwo jakości

GWARANCJA 

Produkt posiada specyficzną jakość – wartość dodana produktu 



ISTOTA KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W RAMACH 

NADZORU

SPRAWDZENIE 

czy produkt spełnia wymagania specyfikacji w trakcie ważności 

świadectwa jakości oraz wymagania prawa żywnościowego, co 

umożliwia wprowadzenie go do obrotu (dotyczące bezpieczeństwa, 

znakowania, ochrony interesów konsumentów, nieuczciwych praktyk 

handlowych)  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – sankcje karne

ZAPEWNIENIE 

bezpieczeństwa żywności i ochrona interesów konsumentów poprzez 

eliminowanie nieprawidłowości 



Polskie produkty ChNP, ChOG, GTS

Produkty zarejestrowane: 37, 

w tym:

8 ChNP,

20 ChOG,

9 GTS.
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