Postanowienia ogólne
Znak Jakościowy „Jakość Tradycja”

Co wyróżniamy:

1. Produkty rolne- zgodnie z załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską, załącznikiem II do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14
lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia
produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 208 z 24.07.92, str. 1 z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, Rozdz. 03, t.13, str.4)
2. Środki spożywcze- zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Rady (EWG) nr
2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla
produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L208 z 24.07.1992 r., z
załącznikiem I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92
3. Napoje spirytusowe – Rozporządzenie Rady nr 1576/89 ustanawiającym ogólne
zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych (Dz. Urz. WE L 160 z
12.06.1989, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9,
str. 59, z późn. zm.)
Charakterystyki produktów wyróżnianych Znakiem:
1. Surowce naturalne:
 z gospodarstw ekologicznych
 gospodarstw o systemie produkcji stosujących Dobrą Praktyką Rolniczą i Dobrą
Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO
 surowce użyte do produkcji muszą być w pełni identyfikowalne (Traceability)
2. Produkty muszą charakteryzować się:
 tradycyjnym składem; lub
 tradycyjnym sposobem wytwarzania
 szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich
tradycyjny charakter
 szczególną jakością lub reputacją odróżniającą ją od produktów należących do tej
samej kategorii.
 za tradycyjny skład, tradycyjny sposób wytwarzania, tradycyjny charakter, uważa się
takie, które posiadają co najmniej 50 letni rodowód (dwa pokolenia)
 za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 rokiem
Założenia i cele:
1. Wyróżnianie na rynku produktów wytworzonych z naturalnych surowców i produkowanych
tradycyjnymi metodami.
2. Produkty takie posiadają cechy charakterystyczne wymienione powyżej w p.1-2.
3. Produkty takie są produkowane w sposób umożliwiający monitorowanie pochodzenia
surowców użytych do produkcji oraz monitorowanie odbiorców pośrednich produktu.
4. Nadzór nad procesem produkcji sprawują jednostki certyfikujące akredytowane zgodnie z
normą PN-EN 45011 i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Urząd Patentowy RP .
Decyzja z dnia 2006.10.09 dająca Prawo Ochronne na wspólny znak
towarowy gwarancyjny „Jakość Tradycja” na rzecz Polskiej Izby Produktu
Regionalnego i Lokalnego

REGULAMIN
Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „Jakość Tradycja”
§1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem ustanawia sposób oraz tryb używania Znaku
Jakościowego: „Jakość Tradycja,”, zwanego dalej „Znakiem”.
§2
1. Znak jest wspólnym znakiem towarowym gwarancyjnym.
§ 3
1. Właścicielem Znaku jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, zwana dalej
„Izbą”.
§4
1. O prawo do używania Znaku dla produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju
spirytusowego, zwanego dalej produktem, mogą ubiegać się producent lub producenci tego
samego rodzaju produktu.

§5
1. Produkty muszą zostać wyprodukowane przy użyciu naturalnych surowców, gdzie za
naturalny surowiec uważa się surowiec pochodzący z gospodarstwa ekologicznego, lub
stosującego Dobrą Praktykę Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO
surowce użyte do produkcji muszą być w pełni identyfikowalne (Traceability)
2. Produkty muszą charakteryzować się:
 tradycyjnym składem; lub
 tradycyjnym sposobem wytwarzania.
 szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich
tradycyjny charakter
 szczególną jakością lub reputacją odróżniającą ją od produktów należących do tej
samej kategorii.
3. W przypadku produktów produkcji podstawowej dodatkowym wymogiem jest tradycyjna
rasa lub tradycyjna odmiana. Za tradycyjny uważa się produkt, który posiada co najmniej 50
letnią historię wytwarzania.
Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 rokiem.
§6
1.Producent lub producenci tego samego produktu ubiegający się o prawo używania Znaku dla
produktu składa/składają do Biura Izby w formie papierowej i na elektronicznym nośniku
informacji wniosek,
wraz ze specyfikacją zawierającą:
1) nazwę produktu,
2) opis cech produktu,
3) metodę wytwarzania,
4) wykaz surowców wykorzystywanych do produkcji,
5) informacje na temat:
 tradycyjnego składu lub;
 tradycyjnego sposobu wytwarzania.
 tradycyjnej odmiany, lub rasy
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6) informacje na temat:
 szczególnej jakości wynikającą z tradycyjnego charakteru produktu lub
wyrażającego ich tradycyjny charakter
 szczególnej jakości lub reputacji lub innych cech odróżniających produkt od
produktów należących do tej samej kategorii.
7) informację na temat przyjętych procedur postępowania, które mają na celu zapewnić
stałe monitorowanie produktu, w szczególności:
- monitorowanie pochodzenia surowców wykorzystywanych do produkcji;
- monitorowanie odbiorców pośrednich produktu.
8) częstotliwość i zakres kontroli.
2. W przypadku gdy o prawo używania Znaku ubiega się więcej niż jeden producent danego
produktu, każdy z ubiegających się o prawo do używania Znaku producentów powinien być
we wniosku wymieniony.
§7
1.
2.
3.

Wniosek składa się na formularzu ustanowionym przez Kapitułę Znaku
Formularz, o którym mowa w ust. 1 zatwierdza Zarząd Izby.
Wniosek składa się w formie pisemnej i na elektronicznym nośniku informacji.
§8

1.Producent lub producenci do wniosku o którym mowa w § 6 dołączają dowód wpłaty w
wysokości 100 PLN na rachunek bankowy Izby nr 06102010130000000201094242
§9
1. O prawie do używania Znaku decyduje Kapituła Znaku Jakościowego „Jakość Tradycja”,
zwana dalej „Kapitułą” na podstawie spełnionych warunków podanych w § 5
2. Prawo do używania Znaku jest udzielane na okres roku, 2 albo 3 lat, z możliwością
przedłużenia tego prawa na rok kolejny.
§ 10
1. Kapitułę, zgodnie ze Statutem Izby, powołuje i odwołuje Zarząd Izby, po uprzednim
zaopiniowaniu składu przez Radę Izby.
2. W skład Kapituły wchodzi:
 4 przedstawicieli Izby w tym Przewodniczący Kapituły
 4 przedstawicieli Związku Województw RP delegowanych przez Zarząd Związku
Województw RP
 3 niezależnych ekspertów wybieranych wspólnie przez Zarząd Izby i Zarząd Związku
Województw RP
3. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Izby,
§ 11
1.Kapituła działa na podstawie regulaminu ustanowionego przez Zarząd Izby i Zarząd Związku
Województw RP.
§ 12
1. Kapituła podejmuje decyzje w sprawie:
1) udzielenia prawa do używania Znaku,
2) nie udzielenia prawa do używania Znaku,
3) propozycji zmian w specyfikacji,
4) określenia częstotliwości i zakresu kontroli niezależnie od częstotliwości i zakresu
kontroli o których mowa w § 6 pkt 8, zgodnie z regulaminem Kapituły
5) odrzucenia wniosku,
6) pozbawienia prawa do używania Znaku,
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7) przywrócenia prawa do używania Znaku.
§ 13
1.Prawo do używania Znaku jest odpłatne.
§ 14
1.Wzór Znaku „Jakość Tradycja” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Producent jest zobowiązany do używania znaku „Jakość Tradycja” wraz z nazwą
administracyjną województwa lub regionu z którego pochodzi produkt, zgodnie z wzorem
przekazanym przez Kapitułę
3. Użytkownik znaku „Jakość Tradycja” ma prawo używania tego znaku w pełnym zakresie
§ 15
1.Opłata za prawo do używania Znaku składa się z dwóch części:
1)opłaty jednorazowej ustalonej przez Zarząd Izby, uiszczanej przez użytkownika
Znaku w terminie 15 dni od dnia wydania decyzji w sprawie udzielenia prawa do
używania Znaku lub decyzji w sprawie przywrócenia prawa do używania Znaku ,
2) opłaty ustalonej przez Zarząd Izby na wniosek Kapituły po negocjacjach z
wnioskodawcą zależny od wolumenu rocznej produkcji
§ 16
1. Producent lub producenci przed rozpoczęciem posługiwania się Znakiem są zobowiązani do
posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze
specyfikacją.
1) Certyfikat zgodności, o którym mowa w ust. 1 wydaje jednostka certyfikująca
akredytowana zgodnie z normą PN-EN 45011 w zakresie umożliwiającym sprawdzenie
zgodności ze specyfikacją i upoważniona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zgodnie z:
a/ ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o rolnictwie ekologicznym lub;
b/ ustawą z dnia 17 grudnia 2004 o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.
§ 17
1.Użytkownik Znaku jest zobowiązany do:
1)produkcji zgodnie ze specyfikacją, o której mowa w § 6,
2)każdorazowo dostarczenia Kapitule aktualnego certyfikatu zgodności, o którym mowa
§ 16, w ciągu 14 dni od dnia wydania lub odnowienia certyfikatu zgodności,
3)przechowywania dokumentacji kontroli związanej z posiadaniem certyfikatu
zgodności , o którym mowa w § 16,
4)każdorazowo dostarczenia Kapitule dokumentacji kontroli związanej z posiadaniem
certyfikatu zgodności , o którym mowa w § 16,
5) terminowego uiszczania opłaty, o której mowa w § 15.
§ 18
1.Kapituła pozbawia producenta prawa do używania Znaku, w przypadku braku spełniania przez
użytkownika znaku warunków wymienionych w § 17
2.Producent zobowiązany jest zaprzestać używania znaku w momencie skutecznego
dostarczenia decyzji Kapituły
§ 19
1.Użytkownik Znaku korzysta z rabatu w wysokości 10% od opłaty za udział w imprezach
wystawienniczo-targowych organizowanych przez Izbę.

Załącznik 1 wzór znaku
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