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Wielce Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiej Izby 

Produktu Regionalnego i Lokalnego,
 nasi sympatycy i przyszli członkowie !

     
     Od   zebrania  założycielskiego naszej Izby upłynęło już kilka miesięcy, 
dlatego – za pośrednictwem tej publikacji -  pragniemy Państwu złożyć 
relację z naszej w tym czasie działalności.
   Jeszcze przed rejestracją Izby członkowie jej władz  odbywali liczne 
spotkania, działając aktywnie  wszędzie tam,  gdzie powstawały akty 
prawne dotyczące produktów regionalnych i lokalnych., wszędzie, gdzie 
nas zapraszano lub uważaliśmy, że nasza obecność jest pożądana. 
     W różnej formie,  w różnych miejscach i w różny sposób promowaliśmy  
cały czas  wytwarzane przez członków Izby  produkty. Powstało  wiele 
publikacji, w tym oficjalne wydawnictwa ministerialne,  w pisaniu
których współuczestniczyliśmy. Od momentu rejestracji (30 lipca) i 
uzyskania stosownych dokumentów,  rozpoczęliśmy starania o zmate-
rializowanie się obietnicy pana Ministra odnośnie udostępnienia nam 
lokalu na  siedzibę  w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
.Dziś siedzibę tę już mamy.
   Jednocześnie, przez te wszystkie miesiące już działaliśmy. Pod pa-
tronatem naszej Izby odbył się konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo” 
i po raz pierwszy zorganizowana była, na Targach Polagra Farm w  
Poznaniu ekspozycja ponad 60 wystawców  produktów regionalnych, w 
większości naszych członków.
   Uczestniczymy w pracach sejmowych,   w tym nad nowo 
przygotowywaną ustawą “o rejestracji i ochronie nazw produktów rol-
nych i środków  spożywczych” , spotykamy się  z samorządami  wojew-
ódzkimi i lokalnymi, przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi,  jesteśmy obecni na forum Rady Gospodarki Żywnościowej, 
mamy też kontakt z przedstawicielami  administracji w Brukseli .Zarząd  
i Rada Izby spotykają się regularnie.
     Mamy już  własne logo, a w przygotowaniu jest  znak  towarowo-pro-
mocyjny  i strona internetowa  Od niedawna mamy własne konto, co jest 
dużym ułatwieniem, ponieważ do tej pory  nasza działalność opierała 
się wyłącznie na pracy społecznej i wsparciu, jakiego nam udziela 
Projekt  Agro- Smak  Funduszu Współpracy oraz Biuro Oznaczeń Ge-
ograficznych i Promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A skoro
już nasze konto mamy, to mam gorącą prośbę o niezwłoczne  wpłacanie 
wpisowego i składki. Uruchomienie  biura Izby  to  wielka  potrzeba ale i 
wyzwanie . Bez  tych środków , w warunkach wolnego rynku,  normalne 
funkcjonowanie biura nie będzie możliwe ( z mocy prawa jesteśmy 
płatnikiem Vat-u i musimy prowadzić pełną księgowość). 
    I na koniec jeszcze jeden apel: proszę o wstępowanie  do Izby  wszyst-
kich,  komu są bliskie  cele i zadania Naszej organizacji. Zgodnie z 
uchwała programową Rady,   będziemy powoływać zarówno oddziały  
terenowe jak i zespoły  branżowe, tak by każdy  mógł  realizować po-
przez Izbę  swoje plany. .Będziemy każdej grupie producentów pomagać 
w  rejestracji wniosków o ochronę ich produktów   i skutecznie  wspierać  
aktywizację sprzedaży. Apeluję o jedność w działaniu - tylko tak można 
będzie osiągnąć założone cele.

                                                                    Grzegorz Russak
                                                         Prezes Polskiej Izby Produktu 
                                                           Regionalnego i Lokalnego

Witajcie w Izbie!

Władze Izby
Grzegorz Russak – prezes
Doktor nauk rolniczych, lekarz weterynarii. Znawca polskiej 
kuchni, zwłaszcza myśliwskiej. Od 35 lat wykłada na wyższych 
uczelniach. Prowadzi wszechstronną działalność społeczną. Jest 
wiceprezesem Polskiego Zrzeszenia Hoteli, członkiem Rady 
ds. Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Lokalnych i 
Środków Spożywczych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Autor wielu książek i publikacji oraz autorskich audycji radiowych. 
Współinicjator powstania Polskiej Izby Produktu Regionalnego i 
Lokalnego. 

Izabella Byszewska – członek Zarządu
Dziennikarka, redaktor naczelna miesięcznika dla 
kobiet „Modna Gospodyni”. Inicjatorka konkur-
su „Nasze kulinarne dziedzictwo” na najlepszy 
regionalny produkt żywnościowy. Od kilku lat 
dokumentuje i promuje polskie dziedzictwo kul-
turowe, w tym żywność wytwarzaną tradycyj-
nymi metodami. Działa na rzecz zachowania bioróżnorodności w 
rolnictwie i ochrony starych odmian roślin i starych ras zwierząt, 
jest członkiem Zarządu Klubu Publicystów Ochrony Środowiska 
„Ekos”. Współinicjatorka powstania Polskiej Izby Produktu Re-
gionalnego i Lokalnego. 

Marek Gąsiorowski – członek Zarządu
Pracuje w Fundacji Fundusz Współpracy, jest 
kierownikiem  Projektu  Rozwoju Produktów 
Lokalnych Agro-Smak. Problematyką produktu 
lokalnego i tradycyjnego zajmuje się od 1998 roku, 
jest jednym z inicjatorów ruchu na rzecz ochrony 
i promocji tych produktów. Autor wielu pub-
likacji, prowadzi też szkolenia i wykłady związane z tematyką wyt-
warzania i promowania regionalnej żywności. Współorganizator 
konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo”, współinicjator powsta-
nia Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.   

Jan Zwoliński – członek Zarządu
Dziennikarz, szef Redakcji Rolnej Programu I 
Polskiego Radia, prezes Klubu Publicystów Rol-
nych Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, członek 
Rady ds. Tradycyjnych i Regionalnych Nazw 
Produktów Lokalnych i Środków Spożywczych 
przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, laureat 
wielu nagród dziennikarskich. Współorganizator konkursu „Nasze 
kulinarne dziedzictwo”, od kilku lat promuje lokalne i regionalne 
produkty żywnościowe. Wspólinicjator powstania Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Henryk Wujec – przewodniczący Rady Izby
Fizyk z wykształcenia, społecznik z zamiłowania. 
W latach 1989-2001 poseł na Sejm Rzeczypospo-
litej, w latach 1999-2000 sekretarz stanu w Minis-
terstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 
Pracownik Towarzystwa Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych (TISE) oraz Fundacji dla Pol-
ski – realizator Programu Rozwoju Produktów Regionalnych i 
Lokalnych. Współzałożyciel Towarzystwa Ubezpieczeń  Wzajem-
nych (TUW). Jeden z inicjatorów ruchu na rzecz ochrony produk-
tów lokalnych oraz powołania Polskiej Izby Produktu Regional-
nego i Lokalnego. 
Członkowie Rady:
Piotr Anderwald, Urszula Baranowska-Pietruczuk, Alina Becla, Mirosław 
Boruc, Maria Centkiewicz, Witold Choiński, Kazimierz Czekaj, Michał Fogg, 
Leszek Jakim, Krystyna Just, Izabela Malec, Krzysztof Maurer, Jan Morawski, 
Arkadiusz Prelewicz, Jacek Szklarek (wiceprzewodniczący Rady), Joanna Zani-
ewicz (sekretarz Rady).
Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński :
Lucyna Białachowska, Zygmunt Binek, Zygmunt Dyzmański, Jan Lisiecki, 
Krzysztof Wolfram.
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Izba – krok po kroku 

•  13-14 kwietnia – szkolenie wyjazdowe Rady, Zarządu i 
Sądu Koleżeńskiego Izby w Mszczonowie. Tematyka sz-
kolenia: omawiano m.in. zadania Izby i sposoby jej funk-
cjonowania, opracowywano program działania Izby oraz 
metody realizacji jej strategicznych celów
• 30 lipca – decyzją Sądu Rejestrowego Izba zostaje wpisa-
na do Krajowego Rejestru Sądowego
• 31 sierpnia – Izba otrzymuje zaświadczenie o numerze 
identyfikacyjnym REGON i podpisana zostaje umowa
użyczenia lokalu na siedzibę Izby w Ministerstwie Roln-
ictwa i Rozwoju Wsi
• 12 października – uzyskano dokumenty dotyczące 
założenia konta
• Izba przygotowuje się do uzyskania statusu Organizacji 
Pożytku Publicznego

Inicjatywy Izby
• Izba przyjęła patronat nad IV edycją ogólnopolsk-
iego konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo” na najlep-
szy regionalny produkt żywnościowy, organizowanego 
przez redakcję ,Modna Gospodyni”, Projekt Agro-Smak 
i Redakcję Rolną Programu I Polskiego Radia. Uroczysty 
finał konkursu odbył się w dniu 7.października w Pozna-
niu, w czasie Targów Polagra Farm. Laureaci konkursu 
otrzymali statuetki ,Perły”, które wręczał m.in. Prezes Izby, 
Grzegorz Russak.Głównym celem konkursu jest identy-
fikacja i gromadzenie wiedzy o oryginalnych, regionalnych
poduktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarst-
wach i przez lokalnych rzemieślników. 
• W dniach 7-10 października Izba zorganizowała wystawę 
,Nasze kulinarne dziedzictwo - produkty regionalne i 
lokalne w Polsce 2004”. Ekspozycja odbyła się w Poznaniu, 
na Targach Polagra Farm. Wzięło w niej udział ponad 60 
wystawców.
• Z inicjatywy Izby, również na Targach Polagra Farm, w 
dniu 7 października odbyła się konferencja ,Marketing 
produktów regionalnych i lokalnych - studia przypadków”. 
 Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego stale współpracuje 
z Biurem Oznaczeń Geograficznych i Promocji w Minis-
terstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jej przedstawiciele zos-
tali powołani do Rady   do Spraw Tradycyjnych i Region-
alnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych 
- organu opiniodawczego przy ministrze rolnictwa i roz-
woju wsi.

Uchwały 

Uchwała Zarządu Izby z dnia 7.07.2004 r.:
1. Członkowie Polskiej Izby Produktu Regionalnego i 
Lokalnego mogą tworzyć następujące jednostki organiza-
cyjne Izby:
a) regionalne i terytorialne oddziały PIPRIL
b) sekcje branżowe PIPRIL
c) koła lokalne PIPRIL
2. Jednostkę organizacyjną Izby powołuje Zarząd Izby na 
wniosek:
a) co najmniej 30 członków Izby, zarejestrowanych w da-
nym regionie w przypadku powoływania regionalnego 
oddziału Izby
b) co najmniej 5 członków Izby prowadzących działalność 
gospodarczą na obszarze jednego lub kilku sąsiadujących  ze 
sobą powiatów w przypadku powoływania Koła Lokalnego 
Izby
3. Regulamin tworzenia, przekształcania i znoszenia 
powyższych jednostek organizacyjnych Izby uchwala 
Zarząd po uprzednim zaopiniowaniu projektu regulaminu 
przez Radę Izby.
4. Zarząd tworzy sekcje branżowe
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Izby

Uchwała Zarządu Izby z dnia 2 listopada 2004 r:
Uchwałą Zarządu Izba pozostaje obserwatorem Rady 
Gospodarki żywnościowej, z możliwością przyszłego 
członkostwa w tej Radzie.  

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 
ul. Wspólna 30 lok.533  00-930 Warszawa

Telefon: (0-22) 623-24-94    Fax: (0-22) 623-24-95
E-mail:   ipril@org.pl    www.produktyregionalne.pl
konto: PKO BP 06 1020 1013 0000 0002 0109 4242

AKTUALNOŚCI
Nasi nowi członkowie - witamy Was!
• “Kaszubski Zapiecek” - członek Izby

• “Slow Life” - członek wspierający
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Izba – krok po kroku 

W czym uczestniczyliśmy?

 Przewodniczący Rady Izby oraz jej Zarząd na 
bieżąco konsultują przygotowywane przez Ministerst-
wo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawy i rozporządzenia, 
dotyczące produktów lokalnych i regionalnych. Do tej 
pory uczestniczyliśmy na prośbę Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w  powstawaniu i opiniowaniu takich  
dokumentów , jak:
- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi w sprawie wniosków o rejestrację świadectw 
dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym 
charakterze , 
- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w sprawie sprzedaży bezpośredniej
- projekt rozporządzenia w sprawie określenia 
wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla 
produktów mlecznych o szczególnym charakterze
- projekt ustawy o rejestracji i ochronie nazw produk-
tów rolnych, artykułów spożywczych, win i napojów 
spirytusowych oraz o zmianie innych ustaw
- projekt ustawy o rejestracji i ochronie nazw i 
oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych 
oraz o produktach tradycyjnych
        
 Wszystkie wnioski, jakie Izba zgłaszała odnośnie pro-
jektu tej ustawy, zostały uwzględnione.
 Przedstawiciele Rady i Zarządu Izby na bieżąco 
uczestniczyli w obradach Komisji Europejskiej Se-
jmu RP pracującej nad ustawą o rejestracji i ochro-
nie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków 
spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, która 
ostatecznie po pracy w Komisji przybrała nazwę: Pro-
jekt ustawy o rejestracji i ochronie nazw produktów 

rolnych i artykułów spożywczych oraz o zmianie in-
nych ustaw (Druk nr3364).
 W czasie kolejnych czytań ustawy, Izba 
zgłaszała swoje uwagi dotyczące braków w tej ustawie, 
odniesień do regulacji prawnych obowiązujących w 
Unii Europejskiej, a dotyczących wdrożenia do polsk-
iego prawa unijnych derogacji, czyli odstępstw od us-
tawodawstwa polegających na szczególnym traktow-
aniu produktów lokalnych i regionalnych w zakresie 
ich wytwarzania oraz dystrybucji. 
Obecnie przedmiotem zainteresowania Izby jest do-
prowadzenie do powstania podobnych rozporządzeń 
i nowelizacji ustaw dotyczących produktów rol-
nych i żywnościowych nie będących pochodzenia 
zwierzęcego, takich jak kiszonki, warzywa, owoce, 
produkty piekarnicze i cukiernicze. W tym celu 
prowadzone są konsultacje z odpowiednimi departa-
mentami w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz w Ministerstwie Zdrowia a także w Głównym In-
spektoracie Sanitarnym.    



 

POLSKA IZBA PRODUKTU 
REGIONALNEGO I LOKALNEGO

 Nowo powstała Polska Izba. Produktu Region-
alnego i Lokalnego jest organizacją zrzeszającą produ-
centów. To organizacja, której rolą jest zbudować wspólnie 
z administracją rządową i samorządową polski system dla 
produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych na wzór 
krajów Unii. W państwach europejskich systemy jakości i 
ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych były zaw-
sze tworzone głównie przez producentów i sprzedawców 
lub organizacje je reprezentujące.

 Wśród najważniejszych zadań stojących przed 
tą organizacją należy wymienić konieczność dotarcia do 
świadomości, producentów żywności, przetwórców, in-
stytucji kontrolnych, samorządów, konsumentów, jed-
nym słowem do świadomości społecznej o roli produktów 
tradycyjnych i regionalnych jaką odgrywają one na rynku 
europejskim i powinny odgrywać w Polsce w eksporcie i na 
rynku wewnętrznym .

 Izba powinna brać czynny udział w identyfikacji
produktów których istnienia powszechnie się nie dostrzega 
mino, że są one zgodnie z wielowiekową tradycją wytwar-
zania, na przykład na potrzeby gospodarstw domowych, a 
nie są produkowane i sprzedawane na większą skalę przez 
co nie mają znaczenia gospodarczego .

 Produkty tradycyjne i regionalne funkcjonują w 
krajach unijnych jako specjalna i gwarantowana jakość i 
są własnością ogólno-społeczną na poziomie lokalnym lub 
regionalnym. Własnością społeczną w znaczeniu otwartą 
dla każdego kto spełnia postawione przez samych produ-
centów a często i handlowców wymogi, którzy jednocześnie 
deklarują chęć poddania się dobrowolnej kontroli za-
pisanej przez nich samych w opisie produktu. Własności 

społecznej gdyż produkt opiera się na historii, tradycji, 
czy specyfice miejsca, która jest własnością lokalną czy
regionalną i jako taka nie może być przywłaszczona przez 
nikogo. Nie ma więc system produktów tradycyjnych re-
gionalnych nic wspólnego z patentami, to system ochrony 
specyficznej jakości i marki.

 Wymaga on samo organizacji producentów w 
grupy kolektywnego działania w dobrze pojętym interesie 
własnym. Myślenia kategoriami regionu i produktu tery-
torialnego. Upowszechnianie wiedzy o tych produktach 
w polskim społeczeństwie, wśród potencjalnych produ-
centów jak i konsumentów , jednostek i urzędów kontrol-
nych to ogromnie ważna rola samorządu gospodarczego .

 Polska posiada ogromne potencjalne możliwości 
wytwarzania takich produktów ze względu na tradycyjne 
rolnictwo, rodzinne gospodarstwa rolne, dużą ilość siły 
roboczej na obszarach wiejskich, czyste środowisko natu-
ralne i ogromne bogate, zróżnicowane dziedzictwo kul-
turowe.

 Przeszkody to brak tradycji wytwarzania przez rol-
nika produktu w miejsce surowca. Brak tradycji sprzedaży 
bezpośredniej rynkowych produktów wysoko przetwar-
zanych na dużą skale. Brak firm zakładanych przez produ-
centów rolnych w celu przetwarzania w tradycyjny sposób 
surowca przez nich produkowanego. Pozwala to zachować 
jego unikalne walory i zatrzymywać należny zysk, przez elim-
inacje pośredników. Gwarantujący to pokrycie większych 
kosztów wytwarzania i satysfakcjonującą dochodowość 
produkcji żywności. Działania zmierzające do zmiany 
obecnej sytuacji na bliższą rozwiązań funkcjonujących 
w innych krajach europejskich to podstawowe zadanie 
powstałego samorządu gospodarczego zrzeszającego 
zarówno tych którzy takie produkty już wytwarzają jak i 
tych którzy dopiero się do tego przygotowują.
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Zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji

•  Kreowanie polityki wspierania rozwoju produktów re-
gionalnych i lokalnych, promowanie tych produktów oraz 
inicjowanie działań na rzecz zapewnienia wyższej jakości 
produktów dostępnych na rynku
•  Działania na rzecz aktywnej polityki w zakresie wprow-
adzania lokalnych i            regionalnych produktów do 
obrotu gospodarczego.
•  Promowanie inicjatyw gospodarczych członków, popi-
eranie kształcenia zawodowego oraz doskonalenia zawo-
dowego producentów i pracowników. Organizowanie w 
różnych formach spotkań tematycznych i szkoleń.
•  Informowanie konsumentów o walorach produktów re-
gionalnych i lokalnych.
•  Reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków. 
Udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów 
prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych
•  Organizowanie współdziałania swoich członków w 
dążeniu do poprawy własnej sytuacji prawnej i ekonom-
icznej.
•  Występowanie we wspólnym imieniu do organów władz 
państwowych, organów władz samorządu terytorialnego 
oraz innych organizacji.
•  Działania w kierunku przygotowania polskiego prawa, 
polskich instytucji i polskiego rynku do wykorzystania 
szans rozwoju produktów regionalnych i lokalnych.
•  Ocenianie funkcjonowania prawa w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej szczególnie w dziedzinie 
produktów regionalnych i lokalnych. Przedkładanie pos-
tulatów dotyczących spójności, przejrzystości i sprawności 
stanowionego prawa.
•  Działanie na rzecz rozstrzygania sporów w drodze 
postępowania polubownego i mediacji oraz uczestnic-
zenie na odrębnych zasadach w postępowaniu sądowym w 
związku z działalnością swoich członków
•  Organizowanie wszelkich uprzednio nie wymienionych 
działań ułatwiających i poprawiających warunki prow-
adzenia przez członków działalności, w tym także pomoc 
w tworzeniu wspólnych stowarzyszeń gospodarczych lub 
grup producentów rolnych.

Izba realizuje swoje zadania w szczególności 
przez:

•  Samodzielne podejmowanie lub koordynowanie inic-
jatyw członków w zakresie tworzenia programów roz-
woju, przygotowywania regulacji prawnych i rozwiązań 
instytucjonalnych dotyczących produktów regionalnych i 
lokalnych.
•  Opiniowanie założeń regionalnej i krajowej polityki gos-
podarczej, zwłaszcza w dziedzinach mających wpływ na 
rozwój produktów regionalnych i lokalnych.
•  Uczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów 
prawnych oraz zasad polityki gospodarczej.
•  Współpracę z organami administracji państwowej i 
samorządowej i innymi niż Izba organizacjami gospo-
darczymi lub samorządu gospodarczego w celu tworzenia 
odpowiednich warunków prowadzenia działalności gos-
podarczej.
•  Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i za-
granicznymi organizacjami, w tym z izbami gospodarczy-
mi oraz przemysłowo-handlowymi w celu realizacji zadań 
statutowych.
•  Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej, 
organizowanie wystaw, spotkań, pokazów. Prezentacja i 
upowszechnianie produktów regionalnych o lokalnych.
•  Organizowanie zgodnie ze standardami przyjętymi w 
UE i w państwach należących do Unii ochrony i wsparcia: 
wytwarzania produktów regionalnych i lokalnych, wprow-
adzania ich na rynek i utrzymania na rynku.
•  Pomoc w procesie zgłaszania, rejestracji i kontroli 
funkcjonowania europejskich znaków jakości: nazwy po-
chodzenia, oznaczenia geograficznego lub tradycyjnej
specjalności.
•  Świadczenie członkom Izby pomocy doradczej, prawnej 
i w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejs-
kich i krajowych na ich działalność gospodarczą.
•  Delegowanie przedstawicieli Izby do instytucji doradc-
zych, na zaproszenie organów państwowych oraz inicjow-
anie działań mających na celu nowelizację aktów prawnych 
lub współpraca przy ich opracowaniu.
•  Wydawanie opinii, ekspertyz i certyfikatów oraz udziela-
nie informacji o produktach regionalnych i lokalnych.
•  Wyróżnianie znakami jakościowymi i promocyjnymi 
produktów regionalnych i lokalnych. 
•  Prowadzenie identyfikacji produktów regionalnych i 
lokalnych oraz ocenianie jakości tych produktów.
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