
 
Sprawozdanie merytoryczne Polskiej Izby Produktu Regionalnego i 

Lokalnego za rok 2012 
 

 
Sprawozdanie niniejsze opracowane zostało zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. (Dz. U. Nr 50 opz. 529) 
 

1. Nazwa: Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 
adres: Kruczkowskiego 3, lok. 9,   00-380 Warszawa 
Data rejestracji w KRS: 30-07-2004 
Numer KRS: 0000213974 
Numer REGON: 015799490 
 
Zarząd działający w roku 2012: 
 
Izabella Byszewska – Prezes Zarządu 
ul. Ogrodowa 4, 05-816 Michałowice 
Jan Zwoliński – Wiceprezes Zarządu 
ul. Korfantego 26, 01-946 Warszawa 
Zofia Winawer – Członek Zarządu,  
 ul. Hauke-Bosaka 3,   01-540 Warszawa 

 
2. Cele statutowe Izby: 
1) kreowanie polityki wspierania rozwoju produktów regionalnych i 

lokalnych, promowanie tych produktów oraz inicjowanie działań na 
rzecz zapewnienia wyższej jakości produktów dostępnych na rynku.  

2) działanie na rzecz aktywnej polityki w zakresie wprowadzania 
lokalnych i regionalnych produktów do obrotu gospodarczego.  

3) promowanie inicjatyw gospodarczych członków, popieranie 
kształcenia zawodowego oraz doskonalenia zawodowego 
producentów i pracowników.  

4)  informowanie o walorach produktów regionalnych i lokalnych.  
5) reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków. Udzielanie 

wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i 
ekonomicznych.  

6) organizowanie współdziałania swoich członków w dążeniu do poprawy 
własnej sytuacji prawnej i ekonomicznej.  

7) występowanie we wspólnym imieniu do organów władz państwowych, 
organów władz samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.  

8) działania w kierunku przygotowania polskiego prawa, polskich 
instytucji i polskiego rynku do wykorzystania, związanych z integracją 
z UE, szans rozwoju produktów regionalnych i lokalnych.  



9) ocenianie funkcjonowania prawa w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej szczególnie w dziedzinie produktów regionalnych i 
lokalnych. Przedkładanie postulatów dotyczących spójności, 
przejrzystości i sprawności stanowionego prawa.  

10) kształtowanie i upowszechnianie dobrego obyczaju oraz 
doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie 
gospodarczym.  

11) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w 
drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz 
uczestniczenie na odrębnych zasadach w postępowaniu sądowym w 
związku z działalnością gospodarczą swoich członków.  

12) organizowanie wszelkich uprzednio nie wymienionych działań 
ułatwiających i poprawiających warunki prowadzenia przez członków 
działalności, w tym także pomoc w tworzeniu wspólnych 
stowarzyszeń gospodarczych lub grup producentów rolnych.  

13) współorganizowanie i organizowanie działalności kulturalnej, 
sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i tym podobnej integrującej 
środowisko członków Izby. 

 

3. Działania w 2012 roku:  
Podobnie jak w latach ubiegłych, Zarząd PIPRiL współpracował z 
jednostkami rządowymi i państwowymi oraz samorządowymi i 
organizacjami pozarządowymi, m.in. z Kancelarią Prezydenta, z Sejmem 
i Senatem RP, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Rynku 
Rolnego i z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ze 
Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskim 
Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, Fundacją Wspomagania Wsi, 
Krajową Radą Izb Rolniczych, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Gminą 
Korycin, Krajowym Związkiem Spółdzielczości, Krajowym Związkiem 
Rewizyjnym Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Społecznym 
Instytutem Ekologicznym, Fundacją Rolniczej Bioróżnorodności „Agri 
Natura”, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Polskim Zrzeszeniem 
Producentów Bydła Mięsnego, Stowarzyszeniem „Polska Akademia 
Smaku” jak również z Lokalnymi Grupami Działania, m.in. Fundacją 
Biebrzańską, LGD Lider Pojezierza, LGD Zielony Pierścień, LGD Lider 
Wałecki oraz z urzędami marszałkowskimi i ośrodkami doradztwa 
rolniczego.  
Do współpracy tej zaliczyć należy między innymi:  
1. Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz zasad 
polityki gospodarczej w zakresie tworzenia programów rozwoju rynku 
produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, w tym m.in. 



- projektu zmiany ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy 
prawo pocztowe 
- projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 
„uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego 
programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 
- opiniowanie ustaleń zespołu RGŻ ds. przeciwdziałania szarej strefie 
gospodarczej 
- projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków programu 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 
- projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom inspekcji 
weterynaryjnej, inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
oraz państwowej inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa uprawnień do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
 
2. Opiniowanie przygotowywanych regulacji prawnych i rozwiązań 
instytucjonalnych dotyczących produktów regionalnych i lokalnych,  
 3. Udział 2 przedstawicieli Izby w pracach Zespołu Roboczego ds. 
Produktów Tradycyjnych i Regionalnych, powołanego w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, którego celem było rozpoznanie problemów i 
opisanie rozwiązań przyjaznych dla produkcji i dystrybucji produktów 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego produkowanych przez małe 
zakłady wg tradycyjnych receptur.  
4. Udział przedstawiciela Izby w pracach Rady do Spraw Regionalnych i 
Tradycyjnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych przy 
Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
5. Udział przedstawiciela Izby w Kapitule Europejskiego Dziedzictwa 
Kulinarnego na Mazowszu  
Wymienione działania miały na celu reprezentowanie interesów 
członków zrzeszonych w Izbie.  
PIPRiL jest członkiem Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkiem Forum Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich. Izba jest także partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
 
Rok 2012 obfitował w liczne konferencje, seminaria i warsztaty, podczas 
których Członkowie Zarządu Izby upowszechniali wiedzę na temat 
produktów regionalnych i lokalnych, wskazując również problemy i 
możliwości ich rozwiązywania. Do najistotniejszych należy zaliczyć: 
- Udział w Forach Debaty Publicznej w Kancelarii Prezydenta RP: 
„Warunki życia na wsi. Szanse edukacyjne”; „Identyfikacja dziedzictwa 



niematerialnego”; „Organizmy zmodyfikowane genetycznie”; 
„Samorządność filarem kapitału społecznego”, „Przyszłość i rola 
spółdzielczości”, „Polska Wieś 2012”; „Czy produkt lokalny musi być 
niszowy?”.  
- Spotkanie z producentami żywności wysokiej jakości w Białobrzegach, 
zorganizowane przez Departament Promocji i Komunikacji MRiRW  
- Spotkanie z rolnikami z Mołdawii w ramach współpracy partnerskiej ze 
Społecznym Instytutem Ekologicznym 
- Konferencja nt. bezpieczeństwa żywności zorganizowaną przez 
Wojewódzką Izbę Weterynaryjną w Szczecinie 
- Cykl seminariów dla członków gminnych spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”: „Produkt lokalny i regionalny. Jakość i marka”. 
- Seminarium Fundacji Wspomagania Wsi, wykład: „Bioróżnorodność 
wartością dodaną do tradycyjnego rolnictwa”. 
- Seminarium dla producentów,  zorganizowane przez Podkarpacki 
Urząd Marszałkowski. Temat: „Produkt tradycyjny i regionalny szansa na 
dodatkowe źródło dochodu”. 
- Wykłady dla rolników mazowieckich na seminarium zorganizowanym 
przez Agencję Rynku Rolnego. Temat:”Jakość Tradycja” szansą rozwoju 
małych firm lokalnych” 
- Spotkanie z warmińsko-mazurskimi restauratorami, rolnikami i 
producentami na konferencji „Slow Food w twojej kuchni” . Temat: 
Produkty tradycyjne atutem lokalnej gastronomii i oferty turystycznej. 
Przykłady dobrych praktyk 
- udział w posiedzeniu sejmowej komisji ds. rolnictwa poświęconej 
produktom lokalnym i regionalnym 
- udział w Konwencie Marszałków RP w Bad Muskau i prezentacja 
dotychczasowej współpracy Izby z samorządami 
 
 W 2012 r. Izba, jak w roku poprzednim, współorganizowała „Gościniec” 
– poczęstunku dla Pary Prezydenckiej oraz ich gości na Dożynkach 
Prezydenckich w Spale. Nasi członkowie wypadli imponująco a Pan 
Prezydent z Małżonką ze smakiem degustowali regionalne specjały. 
Przygotowaliśmy też „kosz prezydencki” z tradycyjnymi polskimi 
produktami. Znalazły się w nim m.in. oscypek, jabłka łąckie, regionalne 
nalewki, miody drahimskie i podkarpacki miód spadziowy, konfitura z 
płatków róży, kiełbasa lisiecka i szynka pilzneńska, olej rydzowy, andruty 
kaliskie, soki jabłkowe. W „Gościńcu”  brało udział 15 członków Izby z 
różnych regionów Polski oraz 9 firm z Wielkopolski. Chleb, który 
starostowie Dożynek wręczyli panu Prezydentowi upiekła piekarnia GS 
„Samopomoc Chłopska” z Szadku (Łódzkie) i jest to chleb ze znakiem 
„Jakość Tradycja”. Członkowie Izby mogli także nieodpłatnie prowadzić 
sprzedaż swoich produktów na dożynkowym kiermaszu. Po raz pierwszy 



PIPRiL otrzymała wydzielona powierzchnię na płycie stadionu w 
Miasteczku Regionów. 
Zarząd Izby brał również udział w pracach jury licznych konkursów 
organizowanych na terenie całego kraju dotyczących produktów 
tradycyjnych i regionalnych (jak m.in. konkurs o Laur Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, Turniej Nalewek w Jakubowicach 
Konińskich i w Popielowie, Tygiel Smaku w Łodzi ) czy w komitecie 
opiniodawczym ds. Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. 
Na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Biebrzańska” eksperci 
Izby przeprowadzili szereg szkoleń dla rolników i producentów oraz 
zidentyfikowali z tego terenu produkty do wpisu na Listę Produktów 
Tradycyjnych i do rejestracji w unijnym rejestrze produktów regionalnych 
i tradycyjnych.  
Izba zajmowała się także udzielaniem pomocy w procesie zgłaszania, 
rejestracji i kontroli funkcjonowania krajowych i europejskich znaków 
jakości. I tak, w roku 2012 rozpatrzono i  zaopiniowano ok. 70 
wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.  
 
W roku 2012 Zarząd oraz Biuro Polskiej Izby Produktu Regionalnego i 
Lokalnego podejmowały działania, mające na celu promocję produktów 
oraz producentów żywności wysokiej jakości. Do powstałego w roku 
2007 systemu „Jakość Tradycja” zgłosili się kolejni producenci, 
ubiegający się o przyznanie znaku „Jakość Tradycja”. W 2012 roku znak 
„Jakość Tradycja” otrzymało 41  produktów. 
 
Od 2007 roku PIPRiL jest organizatorem „Stołu Darów Ziemi” – jednego 
z najbardziej prestiżowych działań edukacyjno-promocyjnych, 
dotyczących produktów lokalnych i ekologicznych oraz bioróżnorodności 
i zrównoważonego rozwoju,  skierowanych do mieszkańców Warszawy. 
„Stół Darów Ziemi” jest organizowany co roku w kwietniu na Polu 
Mokotowskim w czasie obchodów „Dnia Ziemi” i odwiedzają go tysiące 
warszawskich rodzin. W 2012 roku odbyła się 9 edycja tego 
wyjątkowego przedsięwzięcia. Festyn „Dzień Ziemi” – organizowany 
przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Polską Izbę Produktu 
Regionalnego i Lokalnego oraz Społeczny Instytut Ekologiczny – to 
impreza od kilkunastu lat wpisana w kalendarz imprez plenerowych 
Warszawy, której bardzo  sprzyjają przedstawiciele mediów: telewizji, 
radia i prasy. 
W roku 2012 r. Izba zorganizowała lub współorganizowała prezentację 
swoich członków, ich udział w targach oraz pokazach degustacyjnych 
produktów lokalnych i regionalnych na następujących  imprezach: 
 

1. Kiermasz w Galerii Rembielińska – 11-12 lutego 2012 



2. Wine and Design (w Salonie Mercedesa) – 1-3 marca 2012 
3. Kiermasz w Galerii Rembielińska – 3-4 marca 2012 
4. Kiermasz na finale europ. projektu „Tradycyjne Produkty – 

Nowoczesna Kuchnia Polska” – 10 marca 2012 
5. Kiermasz w Galerii Rembielińska – 30 marca-1 kwietnia 2012 
6. Kiermasz w Piasecznie – 31marca-1 kwietnia 2012 
7. Kiermasz w Częstochowie – 3-5 kwietnia 2012 
8. Targi „Regionalia” – 20-22 kwietnia 2012 
9. Produkty na przyjęcie w ambasadzie RP w Genewie z MRiRW 

– 4.05.2012 
10. Kiermasz w Galerii Rembielińska – 12-13 maja 2012 
11. Targi EcoFally, Kielce – 18-20 maja 2012 
12. Catering w Społecznym Instytucie Ekologicznym – 23    

maja 2012 
13. Dzień Ziemi „Stół Darów Ziemi” – 24 czerwca 2012 
14. Jarmark św. Dominika, Gdańsk – 28 lipca-19 sierpnia 

2012 
15. Dożynki Prezydenckie, Spała – 16 września 2012 
16. Smaki Regionów. Polagra Food, Poznań – 6-9 

października 2012 
17. Natura Food, Łódź – października 2012 

 
Przy współudziale Urzędów Marszałkowskich Izba zorganizowała już po 
raz XII konkurs na najlepszy regionalny produkt i najlepszą regionalną 
potrawę  „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, z finałami w 
13 województwach oraz Wielkim  Finałem we wrześniu 2012 r., w 
Poznaniu na Targach Polagra – Food, w pawilonie „Smaki Regionów”, 
którego także PIPRiL była współorganizatorem. W czasie Finału, jak co 
roku, wręczono statuetki „Perła 2012”  producentom i restauratorom oraz 
„Klucze do Polskiej Spiżarni” osobom wspierającym budowę rynku 
produktów tradycyjnych i regionalnych w regionach. Wielki Finał 
połączony był z Forum Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta RP nt. 
znaczenia produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych oraz z 
seminarium nt. bezpieczeństwa żywności, zorganizowanym przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, Izba  patronowała wielu centralnym i 
regionalnym  imprezom,  jak m.in.  „Warszawskie Święto Chleba” na 
Placu Zamkowym i  „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie” na 
Krakowskim Przedmieściu, „Baba Wielkanocna” w Łobzie 
(zachodniopomorskie), „Święto Sabantuj” w Kruszynianach (podlaskie), 
„Święto Golonki” w Pilznie i „Dni Rzeźnika i Wędliniarza” w Radomyślu 
(podkarpackie), „Święto Zalewajki” w Buczku (łódzkie), „Turniej Nalewek” 
w Jakubowicach Konińskich (lubelskie), Wielkanocne Spotkania Tradycji 



w Kotlinie Kłodzkiej (dolnośląskie), „Święto Śliwki” w Krzeszowie 
(podkarpackie).  
 
W 2012 roku PIPRiL podjęła stałą współpracę z Europejskim Funduszem 
Rozwoju Wsi Polskiej. W marcu i grudniu odbyły się dwie imprezy 
PIPRiL, zorganizowane w partnerstwie z EFRWP Polskiej, pod nazwą 
„Święto Produktu Tradycyjnego i Lokalnego” w Fortecy na ul. 
Zakroczymskiej. Przyjechały na nie tłumy warszawiaków. W 2012 roku 
Izba realizowała w partnerstwie z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi 
Polskiej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, projekt: 
„Żywność wysokiej jakości. Krótsza droga od producenta do 
konsumenta”, poświęcony promocji tzw. „krótkich łańcuchów żywności”. 
W ramach projektu zorganizowanych zostało w 16 regionach Polski 16 
spotkań restauratorów z producentami, zachęcających do ich wzajemnej 
współpracy i kontaktów handlowych oraz odbyło się 18 zdarzeń 
skierowanych do producentów i konsumentów, promujących systemy 
jakości żywności. PIPRiL była także w 2012 roku partnerem w projekcie 
Fundacji Rolniczej Bioróżnorodności „Agri Natura” : „Produkt tradycyjny i 
lokalny. Przykłady dobrych praktyk”, w ramach którego przeprowadzone 
zostały analizy dotyczące wytwarzania i sprzedaży produktów lokalnych, 
regionalnych i tradycyjnych w Polsce, a także polityki regionalnej 
dotyczącej tych produktów.   
W 2012 roku wydane zostały 3 numery magazynu informacyjnego 
PIPRiL – „Smak i Tradycja” (nr 11/marzec, nr 12/wrzesień i nr 
13/grudzień) w nakładzie po 3 tys. egz. każdy oraz 3 tys. ulotek i zestaw 
plakatów promujących europejskie i polskie systemy jakości żywności, 
przeznaczone dla konsumentów. 
 

4. Wszelkie  swoje przychody Izba przeznaczała na cele statutowe. 
 
Wysokość uzyskanych w 2012 r. przychodów przedstawia się 
następująco: 
  
Przychody ogółem    -   495 931, 24 zł    
w tym: 
1. składki określone statutem  -    42 045,00 zł     
 
2. inne przychody  - 453 886,24     
- dotacje 
- wpisowe 
- targi 
- wystawy 



- degustacje 
- szkolenia 
- analizy 
 
3. przychody operacyjne  
i finansowe   - 3,60 zł                          
 
6. Koszty poniesione na realizację celów statutowych 
  
Koszty ogółem                  
w tym: 

1. zużycie materiałów i energii – 11 767,22 zł 
2. podróże służbowe – 16 972,07 zł 
3. reklama i reprezentacja – 2 972,62 zł                                    
4. pozostałe koszty – 582,00 zł        

2. usługi obce         
- usługi transportowe – 0,00 zł 
- usługi remontowe – 0,00 zł 
- usługi bankowe – 1 164,40 zł 
- pozostałe usługi – 251 057,60 zł 
3. podatki i opłaty – 100,00 zł            
4. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia              
 - umowy zlecenia i o dzieło -  139 328,00 zł                
 - amortyzacja  - 2,46 zł 
5. W roku 2012 średnie zatrudnienie w Biurze Izby wynosiło 0,00 etatu 
    a. wynagrodzenia osobowe wyniosły – 0,00 zł  
    b. członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzeń – pracowali     
społecznie 
c. w roku 2012 Izba nie udzielała żadnych pożyczek 
d. wg stanu na dzień 31.12.2012 na rachunku bankowym ulokowana 
była kwota - 17 734,92 zł  
e. obligacji, udziałów i akcji Izba nie posiada 
f. Izba nie posiada żadnych nieruchomości 
g. środków trwałych Izba nie nabywała w roku 2012 
h. wartość aktywów i pasywów  - zgodnie z bilansem sporządzonym na 
rok 31.12.2012 wyniosła – 52 826,88 zł  
i. W roku 2012 – w terminach zgodnych z przepisami – Izba składała 
deklaracje podatkowe i wywiązywała się ze wszystkich zobowiązań 
podatkowych 
8. W okresie sprawozdawczym od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. w Izbie 
nie była przeprowadzana kontrola. 
 


