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WNIOSEK  
 

O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU 
TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO „JAKOŚĆ  TRADYCJA” 

 
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego decyzją Urzędu Patentowego 
RP nr Z-307821 z dnia 9 października 2006 r. uzyskała PRAWO OCHRONNE 

na wspólny znak towarowy gwarancyjny słowno-graficzny:  
 

„JAKOŚĆ TRADYCJA”  
 

Na podstawie §6 Regulaminu używania Znaku Jakościowego: „Jakość Tradycja” 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. 
 

Nazwa produktu rolnego środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
  

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Nazwa lub imię i nazwisko: 

              2. Siedziba i adres lub miejsce zamieszkania i adres: 

  województwo 

3. Adres do korespondencji: 
 
Adres:   
Telefon:    
Faks:        
E mail:     
NIP:    
PESEL:   
 
4. Imię i nazwisko osoby działającej w imieniu wnioskodawcy: 
 
 
5. Lista producentów (jeżeli wniosek składa więcej niż jeden producent): 

Nazwa lub Imię i Nazwisko Adres, telefon, fax, e-mail 
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II. Specyfikacja produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju 
spirytusowego  
 

1. Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego: 
 
 
2. Rodzaj produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego: 
Należy zaznaczyć krzyżykiem rodzaj, do którego należy produkt rolny, środek spożywczy lub 
napój spirytusowy. 
1 Sery i inne produkty mleczne  
2 Mięso świeże oraz produkty mięsne  
3 Produkty rybołówstwa, w tym ryby  
4 Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie)  
5 Wyroby piekarnicze i cukiernicze  
6 Oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.)  
7 Miody  
8 Gotowe dania i potrawy  
9 Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe, bez piwa)  
10 Inne produkty   

 
3. Opis cech produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego: 
 

Wygląd (zewnętrzny i na przekroju) 
 
Kształt (zewnętrzny i na przekroju) 
 
 
Wielkość 
 
 
Barwa (zewnętrzna i na przekroju) 
 
Konsystencja, „wrażenie w dotyku” 
 
Smak i zapach 
 
  
 
Cechy mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne   
 
 
 
Deklarowane poziomy np.: zawartość alkoholu (w %),wody, białka, tłuszczu, cukru, 
współczynnik pH, aktywność wody, inne wskaźniki 
Sprawozdanie  U-138/08 
 
 
 
Inne dodatkowe informacje dotyczące charakterystyki produktu rolnego lub  środka 
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spożywczego (szczególnie dokładnie należy podać cechy wyróżniające) * 
 
*cechy, które stanowią o jakości konkurencyjnej na rynku 
 

4.  Surowce wykorzystywane do produkcji produktu rolnego, środka spożywczego lub 
     napoju spirytusowego. 
 
Należy wymienić surowce wykorzystywane do produkcji, określić ich cechy oraz zaznaczyć, 
czy i w jaki sposób ich wykorzystanie ma wpływ na tradycyjny charakter i szczególną jakość 
produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego.  
Według Regulaminu używania Znaku Jakościowego „Jakość Tradycja” §5 pkt. 1, należy 
podać informacje świadczące: 

a. O pochodzeniu surowców z gospodarstw ekologicznych lub stosujących Dobrą  
Praktykę Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną, z wyłączeniem GMO. 

 
 
b. O pochodzeniu surowców, umożliwiające odtworzenie ścieżki produktu (traceability). 

 
 
5. Metoda wytwarzania produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju 
spirytusowego. 
 
Należy opisać wszystkie etapy wytwarzania produktu rolnego, środka spożywczego lub 
napoju spirytusowego, łącznie z tradycyjnymi metodami (techniki, umiejętności, narzędzia) 
oraz wyjaśnić w jaki sposób poszczególne etapy wpływają na szczególną jakość lub 
tradycyjny charakter produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego. 
 
Etap 1  
  
 
Etap 2 

 
Etap 3 
 
 

6.  Czy metoda produkcji rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego uległ  
zmianom w ciągu ostatnich lat ? 
 
TAK           NIE    

 
Należy napisać, czy zmiany miały wpływ na specyficzny, tradycyjny charakter produktu 
rolnego lub środka spożywczego  
 
7. Tradycyjny charakter 
 
Według Regulaminu używania Znaku Jakościowego „Jakość Tradycja” §5 pkt. 3: 
W przypadku produkcji podstawowej dodatkowym wymogiem jest tradycyjna rasa lub 
tradycyjna odmiana. Za tradycyjny uważa się produkt, który posiada co najmniej 50 letnią 
historię wytwarzania, a za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 
1956 r.  
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Należy podać informacje na temat: 

 tradycyjnego składu, 

 lub tradycyjnego sposobu wytwarzania,  

 tradycyjnej odmiany  

 lub tradycyjnej rasy 
 
8. Szczególna jakość 
 
Należy podać informacje na temat: 
 szczególnej jakości wynikającej z tradycyjnego charakteru produktu lub wyrażającej 

jego tradycyjny charakter 
 szczególnej jakości lub reputacji lub innych cech odróżniających produkt od 

produktów należących do tej samej kategorii 
 
9. Monitorowanie i kontrola 
 
Należy podać informacje na temat przyjętych procedur, które mają na celu zapewnienie:  

 
 monitorowania pochodzenia surowców użytych do produkcji (traceability),  

 
 monitorowania etapów wytwarzania, które podlegają kontroli. Należy określić, które 

etapy podlegają kontroli.                                                                                                          
 
 monitorowania wprowadzania na rynek i odbiorców pośrednich produktu 

 
 Należy podać zakres i częstotliwość kontroli. 

 
Należy podać nazwę i adres jednostki certyfikującej, wybranej przez producenta dla 
uzyskania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze 
specyfikacją. Jednostka ta powinna być akredytowana zgodnie z normą PN-EN 45011, w 
zakresie umożliwiającym sprawdzenie zgodności ze specyfikacją i upoważniona przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
10. Oznakowanie 
 
Producenci wytwarzający produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy, którzy na 
podstawie decyzji Kapituły uzyskali prawo do używania znaku jakościowego „Jakość, 
Tradycja” mogą używać tego znaku, umieszczając go na opakowaniu produktu lub/i w 
materiałach promocyjnych. 
Należy opisać czy zostały przyjęte zasady dotyczące opakowania i oznakowania. Jeżeli tak , 
to jakie. 
 
 
11. Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku: 
 
 
 

12. Data:        
       

 
 

13. Podpis:  
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III. Streszczenie specyfikacji  
Należy przedstawić główne elementy specyfikacji produktu rolnego, środka spożywczego lub 

napoju spirytusowego 

1. Dane wnioskodawcy 

1.1 Nazwa:  

1.2 Adres:  

Tel. Fax   

E-mail  

       1.3 Skład: producenci/ przetwórcy (zgodnie z p. I.5). 

       2. Rodzaj produktu  rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego (zgodnie z     

           p.II.2)   

3. Specyfikacja: 

3.1 Nazwa:   

3.2 Metoda wytwarzania 

3.3 Opis produktu  rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 

3.4 Informacje dotyczące pakowania i oznakowania 

3.5 Kontrola: 

      Nazwa jednostki certyfikującej 

      Adres:  

      Tel.  

      Fax   

      E-mail   

 

          Data:   
 

    Podpis: 

 


