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Synopsis. Poruszono, ciesz¹cy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem temat, jakim s¹ tradycyjne i regionalne
produkty ¿ywno�ciowe, wykorzystuj¹c wtórne i w³asne przemy�lenia autora. Korzystaj¹c z dostêpnej literatury,
artyku³ów z pism bran¿owych oraz informacji zawarte na rz¹dowych stronach internetowych zdefiniowano i
scharakteryzowano rynek tradycyjnej i regionalnej ¿ywno�ci w Polsce, korzy�ci i perspektywy doskonalenia tej
dziedziny w celu d³ugofalowego rozwoju obszarów wiejskich.

Wstêp
W UE prowadzona jest polityka polegaj¹ca na ochronie nazw i miejsc pochodzenia produktu.

W jej zakresie gwarantuje siê wysok¹ jako�æ i niepowtarzalny charakter, prawnie chroni¹c techno-
logiê wytwarzania produktów. Tym wyrobom przyznaje siê specjalne oznaczenia bêd¹ce �wiadec-
twem oryginalno�ci i wyró¿nikiem w�ród ogólnie oferowanej ¿ywno�ci. Do takich produktów
mo¿na zaliczyæ produkty tradycyjne i regionalne. Uzyskuj¹ one do�æ wysokie ceny, przynosz¹c
stosunkowo wysoki dochód rolnikom. Ponadto, maj¹ bardzo du¿y wp³yw na rozwój regionu, w
którym s¹ wytwarzane. Utrwalenie to¿samo�ci lokalnej, kszta³towanie i rozpoznawalno�æ regionu,
przyci¹ganie turystów � to tylko niektóre z walorów produktów tradycyjnych i regionalnych.
Dlatego nale¿y dbaæ, aby produkty te by³y zauwa¿ane i po¿¹dane na rynku. W tym celu powinno
siê skupiæ uwagê na ich promowaniu, nie tylko w kraju ale i za granic¹.

Celem opracowania by³o okre�lenie znaczenia produktów tradycyjnych i regionalnych we wspó³-
czesnym rolnictwie oraz ich wp³ywu na kultuwowanie tradycji narodowych i mo¿liwym wp³ywie na
rozwój wsi i rolnictwa.

Produkt regionalny, lokalny, tradycyjny i sposób ich definiowania
Produkt regionalny i lokalny to dwa okre�lenia, które bywaj¹ u¿ywane zamiennie. Wprowadza

to pewne niejasno�ci, gdy¿ nie nale¿y ich ³¹czyæ. Produkt lokalny zwi¹zany jest zwykle z miejscem,
do�æ w¹sko rozumianym, np. 2-3 s¹siednie wsie [Kijak 2008a]. To wyrób lub us³uga, z któr¹ mog¹
uto¿samiaæ siê mieszkañcy regionu. Wytwarzany w sposób niemasowy, przyjazny dla �rodowiska
i z lokalnie dostêpnych surowców. Rozwój wyrobów lokalnych korzystny jest zarówno ze wzglê-
dów gospodarczych, �rodowiskowych, jak i spo³ecznych. Produkt ten, przez wykorzystywanie
jego nietypowego, oryginalnego charakteru oraz przez zaanga¿owanie mieszkañców mo¿e staæ siê
wizytówk¹ regionu [Ga³ek 2007].

Rozwój lokalnych produktów jest korzystny ze wzglêdów �rodowiskowych (wykorzystuje siê
zasoby naturalne �rodowiska), gospodarczych (nowe firmy, podatki dla gminy i dochód dla miesz-
kañców), spo³ecznych (nowe miejsca pracy, realizacja celów ¿yciowych, ciekawe zajêcie i wzrost
przywi¹zania do regionu). Produkt lokalny ponadto, stwarza szansê poprawienia sytuacji ekonomicz-
nej w regionie, jednocze�nie zapewniaj¹c pozytywne efekty spo³eczne i �rodowiskowe. Jest wiêc
regionalnym sposobem na realizacjê zrównowa¿onego rozwoju. Z lokalnym produktem nierozerwal-
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nie powi¹zany jest jego wytwórca, który dziêki niemu, kultywuje rodzinn¹ czy lokaln¹ tradycjê i
zyskuje �ród³o dodatkowego dochodu. Tworzenie miejsc pracy w oparciu o lokalny produkt wymaga
znalezienia klienta dla wyrobu. Jednym ze sposobów sprzeda¿y i promocji lokalnych produktów,
sprawdzonych w wielu miejscach na �wiecie, jest budowanie marki lokalnej [Ga³ek 2007].

Produkty regionalne to p³ody rolne, wyroby i przetwory o specyficznej jako�ci, powi¹zane
�ci�le z warunkami okre�lonego obszaru, z ukszta³towaniem terenu, typem gleby i charakterystycz-
nym klimatem [Kijak 2008a], przez miejsce wytworzenia oraz wykorzystane surowce. Charaktery-
styczne dla nich jest umiejscowienie geograficzne oraz kilkudziesiêcioletnia ci¹g³o�æ produkcji.
Pomimo swej wiêkszej ceny s¹ chêtnie kupowanym towarem, ze wzglêdu na wysok¹ jako�æ i
naturalne metody wytwarzania i przetwarzania. Wyroby takie czêsto stanowi¹ wizytówkê wsi, gminy
i powiatu [G¹siorowski 2006a,b]. Produkt regionalny mo¿e zawieraæ w swojej nazwie miasto, miej-
scowo�æ lub region z którego pochodzi, ale nie ma takiej konieczno�ci, gdy¿ np. oscypek jedno-
znacznie kojarzy siê z Podhalem. Produkty te wytwarza siê tylko w niektórych regionach, a ich
nazwa i technologia produkcyjna s¹ prawnie chronione [Kowalik, Sikora 2007].

Produkt tradycyjny jest spo¿ywczym produktem chronionym, posiadaj¹cym tradycyjny sk³ad
lub metodê produkcji, wytwarzanym z tradycyjnych surowców. Jego wyj¹tkowe w³a�ciwo�ci i
cechy lub jako�æ wynikaj¹ z produkcji w tradycyjny sposób.

Zarówno tradycyjne, jak i regionalne produkty charakteryzuj¹ siê procesem produkcji zgod-
nym z d³ugoletni¹ tradycj¹, ograniczonym zasiêgiem wystêpowania, wyró¿niaj¹ siê niepowtarzal-
nym smakiem, aromatem i wysok¹ jako�ci¹ [Kijak 2008a].

Europejski System Ochrony Jako�ci i jego regulacje
Do priorytetów Unii Europejskiej zalicza siê kultywowanie lokalnych tradycji i obyczajów.

W zwi¹zku z tym, zwraca siê szczególn¹ uwagê na oryginalne produkty rolne i lokaln¹ ¿ywno�æ,
charakterystyczn¹ ze wzglêdu na miejsce i jej sposób powstawania. Specyfika wytwarzania, ogra-
niczony zasiêg wystêpowania oraz niecodzienne walory smakowe powoduj¹, i¿ produkty tradycyj-
ne i regionalne s¹ dro¿sze od ¿ywno�ci przemys³owej. Jednocze�nie s¹ na tyle atrakcyjne ¿e co-
rocznie obserwuje siê wzrastaj¹ce zainteresowanie konsumentów t¹ ¿ywno�ci¹ [G¹siorowski 2006b].

Unijny system ochrony tradycyjnych i regionalnych produktów zapocz¹tkowany zosta³ w
1992 roku. Jego prekursorami by³ system francuski AOC (Appellation d�Origine Contrôlée) oraz
w³oski DOC (Denominazione d�Origine Controlllata) [Pogoda, Szkiruæ 2009].

G³ównym celem jest promowanie oraz ochrona prawna produktów zwi¹zanych z tradycj¹ lub regio-
nem. Dla polskich producentów jest to szansa zaistnienia na rynkach wysokojako�ciowych w ca³ej Unii
Europejskiej przyczyniaj¹c siê do promowania polskich regionów i tradycji kulinarnych za granic¹
[Kamiñska 2007b]. Ponadto system ochrony ma zabezpieczyæ przed nieuczciw¹ konkurencj¹ interesy
producentów, jak równie¿ gwarantowaæ wiarygodno�æ produktu konsumentom [Kamiñska 2007b].

W Unii Europejskiej system rejestracji i kontroli reguluj¹ dwa rozporz¹dzenia:
� Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych

i �rodków spo¿ywczych bêd¹cych Gwarantowanymi Tradycyjnymi Specjalno�ciami,
� Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeñ

geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i �rodków spo¿ywczych.
Wszystkie kraje cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek przyj¹æ te regulacje prawne w ca³o�ci i stosowaæ

siê do nich �ci�le i bez modyfikacji. Zakres stosowania rozporz¹dzeñ ogranicza siê do produktów
rolnych i artyku³ów ¿ywno�ciowych, których specyficzny charakter pochodzi z naturalnych cech
wyra�nie wyró¿niaj¹cych je na tle innych produktów lub istnieje zwi¹zek pomiêdzy cechami pro-
duktu i jego pochodzeniem geograficznym. Warunkiem uczestnictwa w systemie ochrony jest
pozytywne rozpatrzenie wniosku w procesie rejestracyjnym [Pogoda, Szkiruæ 2006].

Rejestr chronionych nazw i oznaczeñ produktów
Do koñca 2009 roku w ca³ej Unii Europejskiej zarejestrowanych i chronionych oznaczeniem geogra-

ficznym lub nazw¹ pochodzenia (ChOG, ChNP) jest 850 produktów. Najwiêcej (ponad 40%) pochodzi z
W³och � 182 i Francji � 166 (krajów które zdominowa³y rejestr). Zwraca uwagê równie¿ wysoka liczba
chronionych wyrobów w Hiszpanii � 124 i Portugalii � 116 [www.ec.europa.eu]. S¹ to kraje od wielu lat
stosuj¹ce specjalne oznaczenia dla swoich wyrobów, przez co zabiegaj¹ o ich ochronê równie¿ na poziomie
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wspólnotowym. Ponadto, przesy³aj¹ najwiêksze ilo�ci wniosków o rejestracjê [Pogoda , Szkiruæ 2006].
Komisja Europejska ewidencjonuje produkty o chronionej nazwie pochodzenia oraz oznacze-

niu geograficznym w o�miu g³ównych kategoriach: miêso �wie¿e (i podroby), produkty wytworzo-
ne na bazie miêsa (podgotowanego, solonego i wêdzonego, sery i inne produkty pochodzenia
zwierzêcego (jaja, miód, ró¿ne produkty mleczne z wyj¹tkiem mas³a, itp.), oleje i t³uszcze (mas³o,
margaryna i oleje, owoce, warzywa i zbo¿a �wie¿e lub przetworzone, �wie¿e ryby, ma³¿e i skorupiaki
oraz produkty wytwarzane z nich, inne produkty wymienione w za³¹czniku do Traktatu (przypra-
wy). Najliczniej reprezentowan¹ grup¹ s¹ owoce, warzywa i zbo¿a, tu¿ za ni¹ znajduj¹ siê sery, a
najmniej licznie: �wie¿e ryby, ma³¿e i skorupiaki oraz inne produkty pochodzenia zwierzêcego.

Mniej licznie prezentuje siê grupa dotycz¹ca Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalno�ci. W Unii
Europejskiej zarejestrowano tylko 22 nazwy o tym szczególnym charakterze. Jednocze�nie nale¿y
zwróciæ uwagê, i¿ to w³a�nie Polska jest liderem, z najwiêksz¹ liczba produktów o Gwarantowanej
Tradycyjnej Specjalno�ci. Wraz z Belgi¹ reprezentuj¹ po³owê rejestru [www.ec.europa.eu].

Jak dot¹d Polska zarejestrowa³a ³¹cznie dwana�cie produktów, z tego po³owa to Gwarantowane
Tradycyjne Specjalno�ci. Na oficjaln¹ rejestracje oczekuje sze�æ polskich wyrobów, które ju¿ opu-
blikowano w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej, a kolejne szesna�cie z³o¿y³o wnioski do
Komisji Europejskiej.

Korzy�ci i trudno�ci wynikaj¹ce z zarejestrowania produktu przez Komisjê
Europejsk¹

Zarejestrowanie przez Komisjê Europejsk¹ nazwy chroni jej u¿ytkownika przed:
� wykorzystywaniem zarejestrowanej nazwy dla nieobjêtych rejestracj¹ produktów w celach

komercyjnych, pod warunkiem ¿e s¹ one porównywalne do zarejestrowanych produktów pod
t¹ nazw¹, albo je¿eli zastosowanie nazwy pozwala czerpaæ korzy�ci z renomy chronionej nazwy,

� imitacj¹, przywo³ywaniem b¹d� nadu¿ywaniem nazw chronionych, nawet w przypadku wskazane-
go prawdziwego pochodzenia lub przet³umaczenia lub towarzyszenia jej okre�leñ takich jak: typ,
rodzaj, imitacja, na sposób,

� innymi nieprawdziwymi albo wprowadzaj¹cymi w b³¹d okre�leniami dotycz¹cymi miejsca po-
chodzenia lub wytwarzania, znajduj¹cym siê na wewnêtrznym lub zewnêtrznym opakowaniu, w
reklamie lub dokumentacji produktu, jak równie¿ przed stosowaniem opakowañ, które mog¹
stwarzaæ fa³szywe wra¿enie odno�nie jego pochodzenia,

� wszelkimi innymi praktykami mog¹cymi wprowadziæ w b³¹d konsumenta, co do pochodzenia
produktu [Kamiñska 2007abc].
Szczególne warunki produkcji s¹ okre�lone przez samych producentów celem zwiêkszenia niepo-

wtarzalno�ci i warto�ci wyrobu. Czêsto poci¹ga to za sob¹ zwiêkszone koszty produkcji w porówna-
niu do tych wytwarzanych na skalê masow¹. Dlatego te¿ nale¿y nadawaæ wyrobom jako�æ na tyle
wysok¹, by konsument by³ gotowy zap³aciæ cenê zapewniaj¹c¹ op³acalno�æ [G¹siorowski 2006].

Udzia³ w systemach ¿ywno�ci umo¿liwia osi¹ganie wy¿szych dochodów, przy jednoczesnym
chronieniu dziedzictwa narodowego oraz dbaniu o wp³yw procesu na �rodowisko. Ponadto w
zwi¹zku ze zbyt niskim poziomem wiedzy konsumentów o produktach posiadaj¹cych ChNP, ChOG,
producenci maj¹ mo¿liwo�æ uzyskania refundacji kosztów poniesionych na informowanie i promo-
wanie. Dodatkowo rolnicy nale¿¹cy do systemu jako�ci ¿ywno�ci (systemu wspólnotowego Chro-
nionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego, Gwarantowanej Tradycyj-
nej Specjalno�ci), mog¹ liczyæ na finansowe wsparcie uzyskiwane z Europejskiego Funduszu
Rolnego [Kamiñska 2007abc]. Dzia³anie PROW 132 (uczestnictwo rolników w systemach jako�ci
¿ywno�ci) wchodz¹ce w sk³ad Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ma na
celu: poprawê jako�æ produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spo¿ycia, zwiêkszenie
spo¿ycia ¿ywno�ci wysokiej jako�ci oraz wspieranie rolników wytwarzaj¹cych ¿ywno�æ wysokiej
jako�ci. Do 31 pa�dziernika 2009 roku z³o¿ono 7957 wniosków o dofinansowanie. Dzia³anie 133
(dzia³anie informacyjne i promocyjne) nale¿¹ce do tego samego programu ma na celu: zwiêkszenie
popytu na produkty rolne i �rodki spo¿ywcze objête systemami jako�ci ¿ywno�ci, pog³êbienie
wiedzy konsumentów o zaletach produktów objêtych tymi systemami, pog³êbienie wiedzy konsu-
mentów o mechanizmach jako�ci ¿ywno�ci, wsparcie grup producentów skupiaj¹cych podmioty
aktywnie uczestnicz¹ce w systemach jako�ci ¿ywno�ci [PROWie�ci 2009].



108 Mariusz Grêbowiec

Procedura wpisania produktu na krajow¹ listê produktów regionalnych
i tradycyjnych i jej warunki

Producenci ubiegaj¹cy siê o wpis produktu na listê powinni udokumentowaæ, ¿e stanowi on
element to¿samo�ci spo³eczno�ci lokalnej i nale¿y do dziedzictwa kulturowego regionu pochodze-
nia. We wniosku o wpis na Listê Produktów Tradycyjnych nale¿y: podaæ rodzaj i nazwê produktu,
sporz¹dziæ jego charakterystykê, wymieniæ surowce wykorzystywane do produkcji, opisaæ meto-
dê produkcji oraz przedstawiæ wiarygodne informacje dotycz¹ce tradycji, pochodzenia oraz historii
produktu [Jasiñski, Rzytki 2007]. W celu uwierzytelnienia tradycji wytwarzania mo¿na za³¹czyæ takie
dokumenty, jak np.: zapisy z ksi¹g parafialnych, z muzeum etnograficznego, fragmenty utworów
literackich, w których zawarte s¹ opisy wytwarzania i spo¿ywania, fotografie, obrazy i inne materia³y
[Krajewski 2005]. Weryfikacji z³o¿onych wniosków dokonuj¹ marsza³kowie województw. Pozytywnie
rozpatrzone wnioski przesy³ane s¹ nastêpnie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialne-
go za prowadzenie i uaktualnianie Listy. Raz w roku krajowa Lista Produktów Tradycyjnych publiko-
wana jest w Dzienniku Urzêdowym Ministra, a na stronach internetowych MRiRW mo¿na sprawdzaæ
jej stan na bie¿¹co [Jasiñski, Rzytki 2007].

Jednym z g³ównych celów Listy Produktów Tradycyjnych jest promowanie i rozpowszech-
nianie informacji o wyrobach wytwarzanych metodami tradycyjnymi, historycznie ugruntowa-
nymi na terenie kraju, aby nastêpnie skutecznie promowaæ je na arenie miêdzynarodowej.
Ponadto, etap ten przygotowuje producentów do rejestracji nazwy równie¿ na szczeblu Unij-
nym [Jasiñski, Rzytki 2007]. Jednak¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e wpis na Listê Produktów Tradycyj-
nych jedynie informuje o spe³nieniu okre�lonych wymogów przez produkt, nie wi¹¿e siê to z
przyznaniem jakiejkolwiek ochrony produktom. Z wpisem nie zwi¹zana jest tak¿e ¿adna dodat-
kowa kontrola, ani nie przyznaje to wytwórcom zarejestrowanych produktów ¿adnych dodat-
kowych praw. Wnioskodawca otrzymuje pisemn¹ informacjê, która potwierdza wpis produktu
na Listê, a która nie jest jednak certyfikatem [www.ppr.pl].

Pierwsze produkty w Polsce zosta³y wpisane na listê 20 lipca 2005 roku [Kamiñska 2007].
Obecnie Lista Produktów Tradycyjnych podzielona jest na dziesiêæ kategorii.

W sumie na li�cie znajduje siê 712 produktów Najliczniejsz¹ grup¹ s¹ gotowe dania i potrawy.
Kolejne na li�cie pod wzglêdem ilo�ciowym s¹ wyroby piekarnicze i cukiernicze oraz produkty miê-
sne. Zwróciæ uwagê mo¿e ponad 50 rodzajów chleba wypiekanego w sposób tradycyjny na podsta-
wie staropolskich przepisów.

Krajowe i miêdzynarodowe programy promocyjne produktów tradycyjnych
i regionalnych i ich znaczenie

Przez d³ugi czas Europa by³a zafascynowana produktami wysoko przetworzonymi, tzw. �szybk¹
kuchni¹�. Od jakiego� czasu mo¿na zaobserwowaæ intensywny powrót do tradycyjnego, lokalne-
go dziedzictwa kulinarnego. Powstaj¹ ró¿ne inicjatywy, maj¹ce propagowaæ produkty tradycyjne i
regionalne oraz wspieraæ ich promocjê, ochronê i rozwój rynku. Ich popularno�æ na ca³ym �wiecie
to znak, ¿e ponownie zaczêto doceniaæ walory lokalnych i regionalnych produktów oraz, ¿e ich
wytwórcy maj¹ ogromne rokowania [Byszewska 2006ab].

Culinary Heritage Europe
Jest to sieæ skupiaj¹ca regiony cz³onkowskie z ca³ej Europy, które maj¹ wspólny cel � rozwój

przez promocjê regionalnych i lokalnych produktów spo¿ywczych [www.culinary-heritage.com].
W 1980 roku w celu wspierania ma³ych producentów ¿ywno�ci lokalnej i zachêcania ich do

wzajemnych kontaktów, w³adze duñskiej wyspy Bornholm i szwedzkiego regionu Skania, wprowadzi-
³y w ramach wspó³pracy, specjalne oznakowanie dla wytwarzanych przez nich produktów. Nowy
znak mia³ za zadanie wyró¿niaæ produkty lokalne i zachêcaæ potencjalnych klientów do ich kupowa-
nia. W ten sposób powsta³ system Europejskiego Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Z czasem
zacz¹³ przekszta³caæ siê w miêdzynarodow¹ sieæ, która w tym momencie obejmuje kilkaset firm, z
ponad dwudziestu regionów europejskich [Byszewska 2006a].

Od 1995 roku w sk³ad Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego wesz³a Dania,
Szwecja, Niemcy i kraje nadba³tyckie, w³¹czaj¹c równie¿ Polskê. Do sieci, jako pierwszy polski
region wst¹pi³o województwo warmiñsko-mazurskie. Okres kandydacki regionu wynosi sze�æ mie-
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siêcy. Po tym okresie czasu otrzymuje siê prawo u¿ywania logo Sieci, jej strony internetowej, oraz
mo¿na uczestniczyæ w szkoleniach i miêdzynarodowych projektach oraz korzystaæ z systemu pro-
mocji [www.culinary-heritage.com].

Cz³onkowstwo w sieci nie tylko wspiera marketingowo sprzedawców i wytwórców lokalnych
specjalno�ci, ale tak¿e wp³ywa na poprawê jako�ci produktu. Dziêki wysoko ustawionej poprzeczce,
o znak kulinarnego dziedzictwa europejskiego ubiegaæ siê mog¹ tylko najlepsi, a jego uzyskanie nie
zwalnia z obowi¹zku udoskonalania, gdy¿ jest on weryfikowany co kilka lat [Byszewska 2006a].

�Slow Food�
�Slow Food� to miêdzynarodow¹ organizacja typu non-profit. Od pocz¹tku zajmowano siê

wspieraniem oraz ochron¹ niewielkich regionalnych producentów ¿ywno�ci, Szczególn¹ uwagê
zwracano na ¿ywno�æ oryginaln¹, produkowan¹ w niespotykany w innych miejscach na �wiecie
sposób, ¿ywno�æ tradycyjn¹, zdrow¹ i niestety � zagro¿on¹ znikniêciem w wyniku silniejszej eks-
pansji tzw. fast food. Ide¹ ruchu jest obrona prawa do smaku [Kijak 2008b]. Ka¿dego dnia bezpow-
rotnie znika z biosfery kilkaset gatunków zwierz¹t i ro�lin, codziennie te¿ z kultury �wiatowej
skre�lane s¹ kolejne elementy. Do celów �Slow Food� mo¿na zaliczyæ:
� promowanie kultury, stylu ¿ycia dzia³aj¹cego w harmonii z prawami natury,
� popularyzacja ró¿norodno�ci smaku, odczuwanie bogactwa smaku tradycyjnych produktów o

wysokiej jako�ci i wytwarzanych z nich potraw,
� przeciwstawianie siê �fastfoodyzacji� ¿ycia, która oznacza zredukowanie pojêcia jedzenia tylko

do niezbêdnej konsumpcji oraz ¿ycia w ci¹g³ym stresie i po�piechu,
� poszukiwanie i promocja rozwoju wysokojako�ciowej produkcji, przyjaznej dla �rodowiska natu-

ralnego, zarazem uwzglêdniaj¹cej prawa konsumenta do zdrowych, naturalnych produktów
� promowanie zdrowego trybu ¿ycia przez pokazywanie naturalnego, zdrowego ale i ró¿norod-

nego po¿ywienia jako podstawowego czynnika zdrowia,
� dbanie o ochronê i równowagê naturalnego �rodowiska,
� ochrona tradycyjnych, wysokojako�ciowych produktów oraz przeciwstawianie siê ich gene-

tycznym modyfikacjom, mog¹cym przynie�æ szkody dla ¿ycia i zdrowia.
Oprócz miêdzynarodowej ochrony, której podlegaj¹ specyficzne produkty z najwy¿szej pó³-

ki, czê�æ pañstw stosuje dodatkowo wewnêtrzn¹ promocjê i ochronê ¿ywno�ci regionalnej i
lokalnej. Tak¿e i w Polsce obserwuje siê ruch na rzecz rozwijania rynku tradycyjnych produktów
[www.slowfood.pl].

Konkurs �Nasze Kulinarne Dziedzictwo�
Jednym z pierwszych dzia³añ w kierunku promocji i dokumentacji produktów regionalnych

by³o og³oszenie po raz pierwszy w 2000 roku konkursu �Nasze kulinarne dziedzictwo�. Jego celem
jest identyfikacja i promocja, a tak¿e ukazywanie mo¿liwo�ci oraz inspirowanie do dzia³ania na rzecz
rozwoju produkcji i sprzeda¿y ¿ywno�ci regionalnej [Kamiñska 2007b]. Konkurs rozpoczê³a redak-
cja czasopisma �Gospodyni�, przy merytorycznej i finansowej wspó³pracy Fundacji Fundusz
Wspó³pracy Programów: Agrolinia 2000 i Agro-Smak 2, oraz medialnej Polskiego Radia 1. Obecnie
t¹ akcjê organizuje Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jej cz³onkami � za³o¿ycielami
s¹ w wiêkszo�ci laureaci oraz pierwsi organizatorzy [www.produktyregionalne.pl].

�Nasze Kulinarne Dziedzictwo� ma znacz¹ce dzia³anie gospodarcze i kulturowe. Pierwsza edy-
cja cieszy³a siê tak¹ popularno�ci¹, ¿e zachêceni sukcesem organizatorzy przenie�li jego ideê do
regionów, dziêki temu od kilku lat w ka¿dym z szesnastu województw odbywaj¹ siê regionalne
fina³y, pod patronatem marsza³ka danego województwa. Wyró¿niony podczas tej akcji produkt
mo¿e ubiegaæ siê o najwy¿sze trofeum w  konkursie � nagrodê �Per³y� [Byszewska 2006ab].

Jak dot¹d �Per³y� zdoby³o kilkadziesi¹t tradycyjnych i regionalnych polskich specja³ów: wêdliny,
sery, przetwory z owoców i warzyw, napoje i pieczywo. Podczas konkursu wypromowano wiele
produktów, a producentów zachêcono do wytwarzania wyrobów na wiêksz¹ skalê. Wiêkszo�æ pol-
skich produktów zg³oszonych, jako pierwsze do europejskiego rejestru w Brukseli, to laureaci �Na-
szego Kulinarnego Dziedzictwa� [Bliska 2008]. W 2009 roku odby³a siê ju¿ IX edycja konkursu
[www.produktyregionalne.pl].
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Program �Oryginalno�æ pod ochron¹�
Aby polscy wytwórcy rejestruj¹cy nazwy swojego produktu, nie czuli siê mniej doceniani ni¿ ich

zagraniczni konkurenci, bêd¹cy pewni rozpoznawalno�ci symboli jako�ciowych umieszczonych na
opakowaniu, prowadzi siê w Polsce kampanie informacyjne. Jedn¹ z nich by³ dwuletni program
�Oryginalno�æ pod ochron¹� zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Agencjê Rynku Rolnego [Jasiñski, Rzytki 2007]. Celem kampanii, trwaj¹cej od pa�dziernika 2005 do
czerwca 2007 r., by³o dostarczenie producentom tradycyjnej i regionalnej ¿ywno�ci informacji doty-
cz¹cych mo¿liwo�ci ochrony i wyró¿niania nazw produkowanych wyrobów w Polsce i na terenie
ca³ej Wspólnoty. Równowa¿nym celem by³o poinformowanie o unijnym systemie ochrony, zarówno
po�rednich odbiorców (hurtownicy, dystrybutorzy, restauratorzy i kupcy detaliczni), jak i odbiorców
ostatecznych � konsumentów [Kamiñska 2007a,b,c]. W ramach programu przeprowadzono w me-
diach (prasie, telewizji i radiu) kampaniê reklamow¹. W pierwszym etapie skierowana by³a g³ównie do
producentów, rok pó�niej równie¿ do konsumentów.  Akcji towarzyszy³y tak¿e liczne narzêdzia rekla-
my pozamedialnej dystrybuowane do urzêdów, jednostek doradztwa rolniczego, ARiMR i ARR.
Program �Oryginalno�æ pod ochron¹� promowany by³ podczas targów rolniczych, wystaw, a dla
dziennikarzy organizowano konferencje [Jasiñski, Rzytki 2007]. Pod koniec jego trwania polscy pro-
ducenci wys³ali do Komisji Europejskiej ok. 30 wniosków o ochronê swoich produktów w ramach
systemu, co �wiadczy o ogromnym sukcesie [www.arr.gov.pl].

Podsumowanie
W dobie globalizacji oraz powszechnej dostêpno�ci do dóbr, zauwa¿yæ mo¿na coraz intensyw-

niejsze próby powrotu do korzeni, bêd¹cych �ród³em odmienno�ci i stanowi¹cych o bogatej kultu-
rze. Jednym z takich sposobów s¹ produkty tradycyjne i regionalne, bêd¹ce siln¹ mark¹ o wyra�nej
emocjonalnej charakterystyce. Od kilku lat zauwa¿alne jest zwiêkszone zainteresowanie tymi wyro-
bami w Unii Europejskiej i w Polsce.

Zró¿nicowany klimat, �ladowa chemizacja rolnictwa oraz kultywowanie, tradycyjnych metod
przetwórstwa, umo¿liwiaj¹ Polsce zajêcie presti¿owego miejsca w�ród europejskich liderów na
konkurencyjnym rynku ¿ywno�ci o wysokiej jako�ci. Jednak warunkiem zaistnienia oraz odniesie-
nia sukcesu jest dotarcie do potencjalnego odbiorcy, pokazanie korzy�ci z zakupu i zadbanie, aby
sta³ siê klientem sta³ym. Za podstawê w dzia³aniach promocyjnych powinny s³u¿yæ cechy odró¿-
niaj¹ce produkt regionalny i lokalny, wywodz¹cy siê z wielowiekowej tradycji, od konwencjonalne-
go produkowanego na du¿¹ skalê. Najwa¿niejsz¹ z takich cech jest gwarantowana przez akty
prawne i rozporz¹dzenia oraz sprawdzona przez jednostki kontroluj¹ce wysoka jako�æ potwierdzo-
na specjalnym oznaczeniem. Je¿eli dodatkowo rozwi¹zany zostanie problem dystrybucji, polskie
produkty tradycyjne i regionalne mog¹ z powodzeniem konkurowaæ z ¿ywno�ci¹ masow¹, nie
tylko w kraju, ale i za granic¹.
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Summary
This article is about traditional and regional food products, which are subject of increasing interest. It was

written based on secondary sources and personal research. Thanks to available literature, articles in trade maga-
zines and information on governmental websites, it defines and characterizes market of traditional and regional
foods, consumer behavior, describes national and international distinctive product systems, promotional programs.
In addition, there were conducted surveys which examined the degree of awareness and recognition of these
products among Polish consumers and their relationship to traditional and regional foods. Whole served to
illustrate the position that these products have on the food market in comparison to conventional products.

Adres do korespondrncji:

dr in¿. Mariusz Grêbowiec
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu
ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa
tel. (22) 593 40 80

e-mail: grebowiecmariusz@poczta.onet.pl


