
  



Produkt tradycyjny 



Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

(1151 produktów z początkiem września 2013)  

 

Unia Europejska obejmuje takie produkty ochroną 

jako produkt o Chronionej Nazwie Pochodzenia 

lub Chronionym Oznaczeniu Geograficznym lub 

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność 

Obecnie znaki takie ma 35 polskich produktów 

W Polsce produkty tradycyjne znajdują się na 

Liście Produktów Tradycyjnych tworzonej 

przez: 



         Przyznaje się tylko takiemu produktowi, 

którego wszystkie surowce pochodzą z określonego 

obszaru i wszystkie fazy wytwarzania mają miejsce 

na tym obszarze 

 

Takimi produktami są na przykład wytwarzane 

tradycyjnymi metodami oscypek i bryndza 

podhalańska, związane z Podhalem wieloma 

elementami: rasą owiec, sposobem i warunkami 

wypasu, jakością i rodzajem mleka, metodami 

wytwarzania sera, itp.  

Produkty te jako pierwsze z polskich produktów 

zostały zarejestrowane przez KE i mogą posługiwać 

się znakiem ChNP 

Chroniona Nazwa Pochodzenia  



Przyznaje się produktowi, którego co 

najmniej jedna faza wytwarzania odbywa się 

na danym terenie. 

Takim przykładem jest Rogal 

Świętomarciński najbardziej popularny 

wśród poznaniaków produkt cukierniczy. 

Tradycyjny wypiek w kształcie półksiężyca, 

z półfrancuskiego ciasta, nadziewany białym 

makiem, mielonymi bakaliami (daktyle, figi) 

plus rodzynki i skórka pomarańczowa. 

Rogale te wyrabiane są od ponad 100 lat w 

dniu 11 listopada na Świętego Marcina, co 

związane jest z tradycją obdarowywania 

ubogich wypiekami poznańskich 

cukierników. 

 

 Chronione Oznaczenie Geograficzne 



             

Produkty będące w obiegu od co najmniej 

30 lat, posiadające cechy odróżniające te 

produkty od innych im podobnych. 

 

Wniosek o rejestrację może być złożony 

do MRiRW „bez zastrzeżenia nazwy" lub 

„z zastrzeżeniem nazwy”.  

 

Zastrzeżona specjalność  jest wyłącznie 

dla tych producentów, którzy produkują 

zgodnie ze specyfikacją, jaka została 

podana we wniosku o rejestrację GTS i 

tylko oni mogą posługiwać się znakiem 

GTS na produkcie. 

 

Gwarantowana Tradycyjna 

Specjalność  



Polskie produkty objęte ochroną Unii Europejskiej 

Bryndza podhalańska 

Chroniona nazwa 

pochodzenia 

 

 

 

 

 

 

kl. 1.3: Sery 

Oscypek kl. 1.3: Sery 

Redykołka kl. 1.3: Sery 

Podkarpacki miód 

spadziowy 

kl. 1.4: Inne produkty 

pochodzenia zwierzęcego 

Fasola Piękny Jaś z 

Doliny Dunajca 

kl. 1.6: Owoce, warzywa i 

zboża 

Fasola Wrzawska 
kl. 1.6: Owoce, warzywa i 

zboża 

Wiśnia nadwiślanka 
kl. 1.6: Owoce, warzywa i 

zboża 

Karp zatorski 
kl. 1.7: Świeże ryby, 

małże i skorupiaki 



Polskie produkty objęte ochroną Unii Europejskiej 

Jagnięcina podhalańska 

Chronione 

oznaczenie 

geograficzne 

 

 

 

 

 

kl. 1.1: Mięso świeże (i podroby) 

Kiełbasa lisiecka kl. 1.2: Produkty wytworzone na bazie mięsa 

Wielkopolski ser smażony kl. 1.3: Sery 

Ser koryciński swojski kl. 1.3: Sery 

Miód drahimski kl. 1.4: Inne produkty pochodzenia zwierzęcego 

Miód kurpiowski kl. 1.4: Inne produkty pochodzenia zwierzęcego 

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich kl. 1.4: Inne produkty pochodzenia zwierzęcego 

Fasola korczyńska kl. 1.6: Owoce, warzywa i zboża 

Jabłka grójeckie kl. 1.6: Owoce, warzywa i zboża 

kl. 1.6: Owoce, warzywa i zboża Jabłka łąckie 

Truskawka kaszubska  kl. 1.6: Owoce, warzywa i zboża 

Suska sechlońska kl. 1.6: Owoce, warzywa i zboża 

Śliwka szydłowska kl. 1.6: Owoce, warzywa i zboża 

Andruty kaliskie kl. 2.4: Wyroby piekarskie 

Kołocz śląski/Kołacz śląski kl. 2.4: Wyroby piekarskie 

Obwarzanek krakowski kl. 2.4: Wyroby piekarskie 

Rogal Świętomarciński kl. 2.4: Wyroby piekarskie 

Chleb prądnicki kl. 2.4: Wyroby piekarskie 



Polskie produkty objęte ochroną Unii Europejskiej 

Kabanosy 

Gwarantowana 

tradycyjna 

specjalność 

 

 

 

 

 

kl. 1.2: Produkty wytworzone na bazie mięsa 

Kiełbasa jałowcowa kl. 1.2: Produkty wytworzone na bazie mięsa 

Kiełbasa myśliwska kl. 1.2: Produkty wytworzone na bazie mięsa 

Olej rydzowy kl. 1.5: Oleje i tłuszcze 

Staropolski miód pitny „półtorak” kl. 1.8: Inne produkty 

Staropolski miód pitny „dwójniak” kl. 1.8: Inne produkty 

Staropolski miód pitny „trójniak” kl. 1.8: Inne produkty 

Staropolski miód pitny „czwórniak” kl. 1.8: Inne produkty 

kl. 2.3: Wyroby piekarskie Pierekaczewnik 

 



Polski system jakości żywności 

Certyfikat „Jakość Tradycja” 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wraz ze Związkiem Województw 

Rzeczpospolitej Polskiej opracowała system wyróżniania i kontroli jakości żywności 

tzw. „Jakość Tradycja” 
 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2007 roku uznało system „Jakość Tradycja” 

za krajowy system jakości żywności 
 

System służy wyróżnianiu produktów żywnościowych oraz potraw wysokiej jakości z 

uwzględnieniem produktów  tradycyjnych 
 

System stawia na; 

 jakość (szczególna jakość, reputacja, cechy odróżniające je od innych w danej kategorii),  

 kontrolę jakości (posiadanie przez producenta odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego  wytworzenia zgodnie 

ze specyfikacją),  

 otwartość (otwartość w powszechnym przystępowaniu; rolnicy, producenci rolni, przetwórcy krajowi i zagraniczni, 

restauratorzy i inni),  

 przejrzystość i identyfikowalność produktu 



Polski system jakości żywności 

Certyfikat „Jakość Tradycja” 

Produkty otrzymujące certyfikat „Jakość 

Tradycja” muszą charakteryzować się; 

 tradycyjnym smakiem 

 tradycyjnym sposobem wytwarzania 

 szczególną jakością wynikającą z ich 

tradycyjnego charakteru 

 szczególną jakością lub recepturą 

odróżniającą je od produktów  w tej samej 

kategorii 

 



Polski system jakości żywności 

Certyfikat „Jakość Tradycja” 

Kategorie produktów: 

 Produkty mleczne 

 Produkty mięsne 

 Produkty rybołówstwa 

 Warzywa i owoce 

 Wyroby piekarnicze i cukiernicze 

 Oleje i tłuszcze 

 Miody 

 Gotowe dania i potrawy 

 Napoje 

 Inne produkty 

 


