
 
Sprawozdanie merytoryczne Polskiej Izby Produktu Regionalnego i 

Lokalnego za rok 2014 
 

 
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: Widok 20, lok. 1, 00-023 Warszawa 
Data rejestracji w KRS: 30-07-2004 
Numer KRS: 0000213974 
Numer REGON: 015799490 
 
Zarząd działający w roku 2014: 
 
Izabella Byszewska – Prezes Zarządu 
ul. Ogrodowa 4, 05-816 Michałowice 
Jan Zwoliński – Wiceprezes Zarządu 
ul. Korfantego 26, 01-946 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 2014 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, 
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 i Lokalnymi Grupami Rybackimi 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. 
- uczestniczenie w konsultacjach dotyczących tworzenia nowego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
- powołanie przedstawicieli PIPRiL do zespołu konsultacyjnego sejmowej podkomisji ds. 
sprzedaży bezpośredniej, opracowującego zmiany rozporządzeń dotyczących sprzedaży 
bezpośredniej, dostaw bezpośrednich oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. 
- uczestnictwo przedstawicieli PIPRiL w zespole konsultacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi dotyczącym Projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych 
tradycyjnie w odniesieniu  do najwyższych dopuszczalnych zanieczyszczeń 
wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA  
2. Opiniowanie przygotowywanych regulacji prawnych i rozwiązań instytucjonalnych 
dotyczących produktów regionalnych i lokalnych,  
 3. Udział Prezesa Izby w pracach Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi – na wniosek prezes PIPRiL powołany został w ramach RGŻ nowy Komitet – 
ds. żywności regionalnej, tradycyjnej i ekonomicznej, którego Przewodniczącą została 
prezes PIPRiL, Izabella Byszewska, wchodząc tym samym w skład Prezydium RGŻ.    
4. W 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prezes Zarządu PIPRiL, Izabellę 
Byszewską do Rady do Spraw Regionalnych i Tradycyjnych Nazw Produktów Rolnych i 
Środków Spożywczych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tym samym w Radzie 
PIPRiL ma 2 przedstawicieli (jej członkiem jest także wiceprezes Zarządu PIPRiL Jan 
Zwoliński). 
5. Udział prezesa Zarządu Izby w Kapitule Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego na 
Mazowszu. 
Wymienione działania miały na celu reprezentowanie interesów członków zrzeszonych w 
Izbie.  
 
W 2014 roku PIPRiL była 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 2014 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.  
 
Szczególnie ważne były spotkania i warsztaty z rolnikami i producentami z całej 
Polski, promujące system jakości żywności „Jakość Tradycja”, którego właścicielem i 



administratorem jest PIPRIL. Spotkania te odbywały się na zaproszenie samorządów 
regionalnych, lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich, urzędów gmin, ośrodków 
doradztwa rolniczego. Systematycznie znak promowany jest wśród przedstawicieli gminnych 
spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Efektem działalności promocyjnej i szkoleniowej jest 
stale zwiększająca się liczba posiadaczy Znaku i produktów oznaczonych certyfikatem 
„Jakość Tradycja” – na dzień 10 grudnia 2014 r. w systemie zarejestrowane były 162 
produkty z 14 województw, a dalszych kilkanaście jest w trakcie procedowania. 
 
Prezes i wiceprezes Zarządu PIPRiL, na zaproszenie marszałka województwa 
świętokrzyskiego, wzięli udział w Konwencie Marszałków RP w Busku Zdroju, gdzie prezes 
Izby przedstawiła jak rozwija się system „Jakość Tradycja”, którego partnerem jest Związek 
Województw RP i zachęcała regiony do dalszej współpracy z Izbą przy rozwijaniu systemu. 
 
W 2014 r. Izba, już po raz trzeci, współorganizowała „Gościniec” – poczęstunek 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 20 członków Izby z różnych 
regionów Polski.  Chleb, który starostowie Dożynek wręczyli panu Prezydentowi upiekła 
piekarnia Olszyńscy z Koluszek (Łódzkie) i jest to chleb ze znakiem „Jakość Tradycja”. Tę 
tradycję kontynuujemy od początku uczestnictwa w Dożynkach Prezydenckich. Członkowie 
Izby mogli także nieodpłatnie prowadzić sprzedaż swoich produktów na dożynkowym 
kiermaszu. Podobnie jak w roku ubiegłym, PIPRiL otrzymała wydzieloną 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, konkurs produktów regionalnych w 
Sulechowie,  konkurs kulinarny w czasie „Powidlaków” w Krzeszowie, Tygiel Smaku w 
Łodzi). 
 
Na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ziemi Niżańskiej  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 2014 rozpatrzono i  
zaopiniowano ponad 100 wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.  
 
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 2014 roku odbyła się 10 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 2014 r. Izba zorganizowała lub współorganizowała prezentację swoich członków, ich 
udział w targach oraz pokazach degustacyjnych produktów lokalnych i regionalnych na 
następujących  imprezach:   
 

1. Regionalia 2014 
2. Dzień Ziemi 2014 „Stół Darów Ziemi”  
3. Degustacje na konferencjach Pracodawców RP 28.04-23.05.2014 
4. Piknik Poznaj Dobrą Żywność 2014 – bezkosztowo (+ ulotki Znaku 
5. Degustacja w Paryżu   
6. Dożynki i święto parafialne „Piknik Rodzinny” w Białołęce – 7 września    
7. Święto Róż w Kutnie – 5-7 września   
8. Dożynki Prezydenckie Spała 2014 – 20-21 września    
9. Smaki Regionów/ Polagra Food 2014 – 27-30 września  
10. IV Targi EcoFamily w Kielcach – 15-16 listopada 
11. Festiwal Przedmiotów Pięknych – Kolorowe Jarmarki w Lublinie – 29-30 

listopada   
12. Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, odbyły się cykliczne kiermasze w 

Galerii Renova:  
• 18-19.01.2014 
• 14-16.02.2014 
• 15-16.03.2014 
• 11-13.04.2014 
• 11-12.10.2014  
• 29-30.11.2014  
• 13-14.12.2014  
• 19-21.12.2014    

 
Przy współudziale Urzędów Marszałkowskich Izba zorganizowała już po raz XIV konkurs na 
najlepszy regionalny produkt i najlepszą regionalną potrawę  „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów”, z finałami w 13 województwach oraz Wielkim  Finałem we wrześniu 2014 
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 
2014”  producentom i restauratorom oraz „Klucze do Polskiej Spiżarni” osobom 
wspierającym budowę rynku produktów tradycyjnych i regionalnych w regionach.  
 
Podobnie jak w latach ubiegłych, Izba  patronowała wielu centralnym i regionalnym  
imprezom,  jak m.in.: 

• na zaproszenie przez MT Warszawie – partnerstwo i patronat nad IV Targami 
„Regionalia” w Warszawie;  

• „Warszawskie Święto Chleba” na Placu Zamkowym;   
• „Powidlaki” w Krzeszowie i Dni Rzeźnika i Wędliniarza w Radomyślu (podkarpackie), 
• „Baba Wielkanocna” w Łobzie (zachodniopomorskie),  
• „Święto Sabantuj” w Kruszynianach (podlaskie),  
• „Święto Golonki” w Pilznie (podkarpackie),  
• „Święto Zalewajki” w Buczku i „Święto Chrzanu” w Osjakowie (łódzkie),  
• Ogólnopolskie Dni Truskawki oraz Festiwal Kresowych Smaków w Korycinie 

(podlaskie),  
• Sulechowskie Smaki (lubuskie) i wiele innych.  

 
W 2014 roku do Izby przystąpiło 20 nowych członków. Obecnie zarejestrowanych jest 192 
członków regularnie opłacających składki. Zgodnie ze statutem, z listy członków zostają 
skreśleni Ci, którzy nie płaca składek przez pół roku i nie odpowiadają na wezwania Biura 
Izby. 
 



W lipcu 2014 roku uroczyście rozpoczął inaugurację Świętokrzyski Oddział PIPRiL, z 
udziałem władz samorządowych i administracyjnych województwa. 
 
Izba uczestniczyła w kilku konkursach na granty dla organizacji pozarządowych – jest to, 
poza składkami źródło finansowania działalności statutowej Izby. W 2014 roku wygraliśmy 
trzy granty – na przeprowadzenie III edycji konkursu dla średnich szkół gastronomicznych; 
na przeprowadzenie 16 szkoleń z realizacji PROW 2007-2014 w zakresie rolnictwa 
ekologicznego (na zlecenie MRiRW) oraz na opracowanie merytoryczne, redakcyjne, 
techniczne  i druk publikacji „Tradycyjne Potrawy z Regionu Gór Świętokrzyskich (na 
zlecenie ŚODR w Modliszewicach). Złożone zostały dwa wnioski na projekty 
międzynarodowe – w Mołdawii i na Ukrainie (jeszcze nie rozstrzygnięte).   
W 2014 roku wydane zostały 3 numery magazynu informacyjnego PIPRiL – „Smak i 
Tradycja” (nr 15/marzec/kwiecień, nr 16/wrzesień i nr 17/grudzień) w nakładzie po 3 tys. egz. 
każdy oraz 3 tys. ulotek i 2 banery promujące znak Jakość Tradycja, przeznaczone dla 
konsumentów. Wydana została także w nakładzie 3 tys. egz. II, uzupełniona edycja katalogu 
„Produkty regionalne i tradycyjne wysokiej jakości”, zawierająca przede wszystkim opisy 
produktów z systemu Jakość Tradycja oraz „metryczki” członków PIPRiL. 
PIPRiL nawiązała współpracę z KRUS dotyczącą cyklicznego odpłatnego zamieszczania 
publikacji KRUS w magazynie „Smak i Tradycja”  
W 2014 r. Izba zmieniła siedzibę (nie została przedłużona umowa najmu z Urzędem Miasta). 
W związku z tym Izba poniosła znaczące koszty remontu nowego lokalu przy ul. Widok 20 – 
w sumie ok. 40 tys. zł. Część z tych kosztów (niewielka) zostanie odpisana od czynszu 
PIPRiL.  
 
4. Wszelkie  swoje przychody Izba przeznaczała na cele statutowe. 
 
Izba zatrudnia na etacie 1 osobę w biurze oraz 1 osobę na umowę zlecenie do organizacji 
wydarzeń z udziałem członków PIPRiL. Zarząd PIPRiL pracował społecznie, pobierając 
sporadyczne wynagrodzenie za pracę przy konkretnych projektach grantowych. Społecznie 
pracowała tez Rada PIPRiL, pobierając jedynie ryczałtowy zwrot kosztów za udział w 
posiedzeniach Rady. 
 
Bilans za rok 2013 jest do wglądu na stronie Izby. Dokładne dane księgowo-finansowe za 
2014 r. zostaną ujęte w przygotowywanym właśnie bilansie za 2014 r. 
   
Izba nie ma zaległości w US i ZUS, regularnie spłaca swoje zobowiązania. 
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