
Plan prezentacji:

• Podstawy prawne, 

• Polskie nazwy zarejestrowane w UE,

• Baza danych zarejestrowanych nazw (eAmbrosia),

• Wykaz producentów,

• Ochrona nazw zarejestrowanych w UE,

• Przykłady nieprawidłowego znakowania produktów (w tym 

przykłady bezprawnego użycia nazw zarejestrowanych przez inne 

kraje),

• Kary.

Znakowanie produktów w ramach unijnych systemów 

jakości żywności



System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych 

Oznaczeń Geograficznych oraz system 

Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności



• Na gruncie krajowym zasady posługiwania się chronionymi nazwami

pochodzenia, chronionymi oznaczeniami geograficznymi i

gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami uregulowane są przepisami

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń

produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 224, tj.)

• Zasady ochrony zarejestrowanych nazw określone są w rozporządzeniu

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada

2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków

spożywczych (Dz. Urz. UE L nr 343, str. 1, ze zm.)

Podstawy prawne



Polskie nazwy zarejestrowane w UE

W unijnym systemie chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych 
oznaczeń geograficznych (ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych 
specjalności (GTS) zarejestrowane są 44 nazwy polskich produktów,  
w tym:

10                                    24                                    10                                    









Baza danych zarejestrowanych nazw (eAmbrosia)

Lista nazw produktów chronionych w Unii Europejskiej zarejestrowanych jako 

ChNP, ChOG i GTS oraz produktów chronionych na podstawie umów 

bilateralnych z krajami trzecimi znajdują się w bazie eAmbrosia:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-

quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

Baza zawiera również publikacje wniosku, na podstawie, którego nazwa 

danego produktu została zarejestrowana. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/












Aktualna lista polskich nazw produktów zarejestrowanych w Unii Europejskiej 

znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-
pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-
specjalnosci

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci




Wykaz producentów

Aktualna lista polskich producentów uprawnionych do używania: 

nazw zarejestrowanych w unijnym systemie oraz symboli ChNP, ChOG i GTS 

jest regularnie publikowana na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/ijhars/wykaz-producentow-chnp-chog-gts. 

Link do wykazu można 

również znaleźć wchodząc na 

stronę: 

www.gov.pl/web/rolnictwo,

w zakładce Co robimy -> 

Jakość żywności -> Produkty 

regionalne i tradycyjne -> 

Wykaz producentów ChNP, 

ChOG, GTS

https://www.gov.pl/web/ijhars/wykaz-producentow-chnp-chog-gts
http://www.gov.pl/web/rolnictwo




Zakres informacji w wykazie: 

- nazwa produktu, 

- podstawowe dane o producencie (nazwa firmy/imię i nazwisko 

producenta, siedziba i adres firmy/miejsce zamieszkania i adres 

producenta), 

- numer certyfikatu zgodności lub świadectwa jakości, 

- - data wydania certyfikatu zgodności lub świadectwa jakości, 

- - data ważności certyfikatu zgodności lub świadectwa jakości, 

- organ/jednostka certyfikująca wydające świadectwo jakości lub 

certyfikat zgodności.





Liczba ważnych dokumentów 1/4 

Lp. Chroniona nazwa pochodzenia

Liczba ważnych

świadectw jakości lub 

certyfikatów zgodności 

wg stanu na 25.10.2021 r.

1. Bryndza podhalańska 2

2. Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca brak

3. Fasola wrzawska 6

4. Karp zatorski brak

5. Miód spadziowy z Beskidu 

Wyspowego

brak

6. Miód z Sejneńszczyzny brak

7. Oscypek 23

8. Podkarpacki miód spadziowy 2

9. Redykołka 1

10. Wiśnia nadwiślanka 7



Liczba ważnych dokumentów 2/4 

Lp.
Chronione oznaczenie

geograficzne

Liczba ważnych

świadectw jakości lub 

certyfikatów zgodności wg 

stanu na 25.10.2021 r.

1. Andruty kaliskie 2

2. Cebularz lubelski 4

3. Chleb prądnicki 2

4. Czosnek galicyjski brak

5. Fasola korczyńska brak

6. Jabłka grójeckie 273

7. Jabłka łąckie 8

8. Jagnięcina podhalańska brak

9. Kiełbasa biała parzona wielkopolska 8

10. Kiełbasa lisiecka 8

11. Kiełbasa piaszczańska 1

12. Kołacz śląski 13



Liczba ważnych dokumentów 3/4 

Lp.
Chronione oznaczenie

geograficzne

Liczba ważnych

świadectw jakości lub 

certyfikatów zgodności wg 

stanu na 25.10.2021 r.

13. Krupnioki śląskie 5

14. Miód drahimski 5

15. Miód kurpiowski brak

16. Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich brak

17. Obwarzanek krakowski 7

18. Podpiwek kujawski brak

19. Rogal świętomarciński 92

20. Ser koryciński swojski 8

21. Suska sechlońska 9

22. Śliwka szydłowska brak

23. Truskawka kaszubska 8

24. Wielkopolski ser smażony 4



Liczba ważnych dokumentów 4/4 

Lp.
Gwarantowana tradycyjna 

specjalność

Liczba ważnych

świadectw jakości lub 

certyfikatów zgodności wg stanu 

na 25.10.2021 r.

1. Czwórniak staropolski tradycyjny brak

2. Dwójniak staropolski tradycyjny brak

3. Kabanosy staropolskie 1

4. Kiełbasa jałowcowa staropolska brak

5. Kiełbasa krakowska sucha 

staropolska

4

6. Kiełbasa myśliwska staropolska 1

7. Olej rydzowy tradycyjny 1

8. Pierekaczewnik 1

9. Półtorak staropolski tradycyjny brak

10. Trójniak staropolski tradycyjny 1

11. Heumilch/Haymilk/ Latte fieno/Lait

de foin/Leche de heno * 
1

* nazwa została 

zarejestrowana 

w rejestrze 

gwarantowanych 

tradycyjnych 

specjalności na 

wniosek 

austriackiej grupy 

producentów



Ochrona nazw zarejestrowanych w UE jako ChNP i ChOG

Zarejestrowane nazwy chronionych nazw pochodzenia i chronionych
oznaczeń geograficznych są chronione przed (art. 13 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012):

• wszelkim bezpośrednim* lub pośrednim** wykorzystywaniem w 
celach komercyjnych nazwy zarejestrowanej w odniesieniu do 
produktów nieobjętych rejestracją, jeśli produkty te są 
porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub 
jeśli jej stosowanie stanowi wykorzystywanie renomy chronionej 
nazwy, w tym również w sytuacji, gdy produkty te są 
wykorzystywane jako składnik;

*bezpośrednie wykorzystanie komercyjne: na samym produkcie (przykład: na etykiecie)

**pośrednie wykorzystanie komercyjne: użycie nazwy np. na dokumentach handlowych, 
fakturach, stronie internetowej, w kampanii reklamowej



Ochrona nazw zarejestrowanych w UE jako ChNP i ChOG

• wszelkiego rodzaju niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub
przywołaniem, nawet jeśli podano prawdziwe pochodzenie
produktów lub jeśli chroniona nazwa została przetłumaczona
lub towarzyszą jej określenia takie jak: „styl”, „typ”, „metoda”,
„zgodnie z recepturą stosowaną”, „imitacja” i tym podobne,
w tym jeśli produkty te są wykorzystywane jako składnik;



Ochrona nazw zarejestrowanych w UE jako ChNP i ChOG

• wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi wskazaniami
odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru lub
podstawowych właściwości produktu, które są podane
na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w
materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących
się do danego produktu oraz opakowaniem produktu
w pojemnik mogący przekazać fałszywe wrażenie co do
jego pochodzenia;



Nieprawidłowy opis produktu



Inne praktyki mogące wprowadzić konsumentów w błąd 

co do prawdziwego pochodzenia produktu

Produkty nieposiadające 

ChNP, ChOG czy GTS 

ustawione na półce 

sklepowej wśród 

produktów ChNP, ChOG, 

GTS.



ChNP, ChOG jako składniki innego produktu

Nieprawidłowe etykietowanie
W tym przypadku logo ChOG
nie może być używane w pobliżu 
nazwy handlowej "tradycyjny 
susz owocowy", ponieważ 
produkt ten jest mieszanką 
różnych owoców, w których tylko 
śliwka jest CHOG. Praktyka ta 
wprowadza konsumenta w błąd, 
że wszystkie owoce są chronione 
ChOG.

Nieprawidłowe etykietowanie



ChNP, ChOG jako składniki innego produktu

Sałatka, zapiekanka itp. z 
serem rodzaju (typu, w stylu 
itp.) feta



Ochrona nazw zarejestrowanych jako GTS

Nazwy zarejestrowane jako gwarantowane tradycyjne specjalności są 
chronione przed (art. 24 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012):

• wszelkiego rodzaju niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub 
przywołaniem;

• przed wszelkimi innymi praktykami, które mogłyby wprowadzić w 
błąd konsumentów.



Ochrona ChNP, ChOG i GTS

Nazwa zarejestrowana, zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1151/2012, jako 

ChNP, ChOG lub GTS nie może być 

wykorzystywana przy etykietowaniu 

podobnych produktów rolnych lub środków 

spożywczych nieodpowiadających 

zarejestrowanej specyfikacji produktu, nawet 

jeśli nie towarzyszy jej oznaczenie 

„chroniona nazwa pochodzenia”, „chronione 

oznaczenie geograficzne”, „gwarantowana 

tradycyjna specjalność”, skrót „ChNP”, 

ChOG”, „GTS” lub odpowiadający mu 

symbol wspólnotowy. 



Oscypek

• Do produkcji oscypka wykorzystywane 

jest mleko owcze pochodzące od 

polskiej owcy górskiej. 

• Ze względu na ograniczoną możliwość 

pozyskiwania mleka owczego 

dostępnego między kwietniem a 

październikiem, produkcja oscypka jest 

możliwa jedynie w tym czasie. 

• Oscypek ma kształt dwustronnego stożka. Jego 

środkowa (najszersza) część jest walcowata i zdobiona 

wypukłymi oraz wklęsłymi wzorami. Oscypek jest twardy i 

elastyczny. Cechuje go wyraźny zapach wędzenia i lekko 

słony smak.

• Jeśli do produkcji oscypka wykorzystuje się 

mleko krowie – jedynie od krów rasy polska 

czerwona, stanowić może ono najwyżej 

40% mleka użytego do produkcji sera. 



Obszar geograficzny produkcji oscypka

Obszar z województwa śląskiego obejmuje: 

• Gminy z Powiatu Cieszyńskiego: Istebna, 

• Gminy z Powiatu Żywieckiego: Milówka, Węgierska 

Górka, Rajcze, Ujsoły, Jeleśnia i Koszarawa. 

Obszar z województwa małopolskiego obejmuje: 

• Cały Powiat Nowotarski i Cały Powiat Tatrzański,

• Gminy z Powiatu Suskiego: Zawoja i Bystra Sidzina,

• Gminy z Powiatu Limanowskiego: Niedźwiedź i 

cześć gminy Kamienica, która położona jest na 

terytorium Gorczańskiego Parku Narodowego lub 

znajduje się na południe od rzeki Kamienica oraz 

sołectwa z gminy Mszana Dolna: Olszówka, Raba 

Niżna, Łostówka, Łętowe i Lubomierz,

• Gminy z Powiatu Nowosądeckiego: Piwniczna, 

Muszyna i Krynica. 



Przykłady nieprawidłowego znakowania produktów



Przykłady bezprawnego użycia zarejestrowanej nazwy



Skojarzenie z zarejestrowaną nazwą

Próba przywołania                           

u konsumenta skojarzenia              

z zarejestrowaną nazwą        

rogal świętomarciński
(ChOG)

Na przykład:

Rogal Marcina

Rogal marciński

Rogal poznański 

Można użyć nazwy:

Rogal z białym makiem



Przykłady nieprawidłowego znakowania produktów



Przykłady bezprawnego użycia zarejestrowanej nazwy



Przykłady bezprawnego użycia zarejestrowanej nazwy



Między nazwą „Fetikos" a chronioną nazwą „Feta" 

istnieje znaczne podobieństwo, które skutkuje 

możliwością wprowadzenia w błąd konsumenta, 

zarówno co do rodzaju (tożsamości) wyrobu, jak i 

jego pochodzenia i produkcji. Ponadto istnieje 

podobieństwo fonetyczne i wizualne w odniesieniu 

do używania nazwy.

Wprowadzenie na rynek sera w Polsce pod nazwą 

„Fetikos", który nie spełnia wymagań specyfikacji 

chronionej nazwy pochodzenia „feta", poprzez 

naruszenie art. 13 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 

rozporządzenia nr 1151/2012 skutkować może 

zgodnie z art. 58b ustawy o rejestracji i ochronie 

nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków 

spożywczych oraz  o produktach tradycyjnych karą 

pieniężną. 



• Czcionka jest podobna do znaków 
greckich, w szczególności: "druga 
litera" ("E" jak greckie

• EPSILON – Φέτα

• os ("-os" pochodzi od języka 
greckiego, jest to koniec odmiany 
drugich rzeczowników rodzaju 
męskiego w Gree).

• Pierwsze 3 litery są takie same jak w 
słowie „FETA”

• Rysunki przedstawiające tło 
opakowania odnoszą się do Morza 
Śródziemnego. Białe domy z 
czerwonymi dachami są 
charakterystyczne dla obszarów, na 
których można produkować „fetę”, tj. 
dla greckiej wyspy Lesbos i stałego 
lądu Grecji.

• Oświadczenie: „Fetikos na sałatki i 
dania kuchni śródziemnomorskiej" 
wskazuje na związek z obszarem 
śródziemnomorskim, a także na 
tradycję spożywania potraw greckich, 
o czym świadczy oczywiście sałatka 
grecka, której kluczowym składnikiem 
jest grecki " ser feta ".



Przykłady bezprawnego użycia zarejestrowanej nazwy

Zgodnie ze specyfikacją 
kiełbasa lisiecka może 

być produkowana 
wyłącznie z wieprzowiny

Ser niespełniający wymagań 
specyfikacji Fety 

(wyprodukowany w Bułgarii)
IMITACJA 

(scypek)



PARMIGIANO REGGIANO???

Sery produkowane poza rejonem 
produkcji Parmigiano Reggiano



PARMIGIANO REGGIANO???



Zmiana nazwy produktu



Krajowe systemy jakości żywności

• „Jakość Tradycja”

• Integrowana produkcja roślin (IP)

• System Quality Meat Program (QMP)

• System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP)

• Pork Quality System (PQS)



Kary pieniężne

1. Kto używa nazwy zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie 
geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność do produktu rolnego lub środka 
spożywczego niezgodnego ze specyfikacją lub narusza zakres jej ochrony określony w art. 13 ust. 
1 lub art. 24 ust. 1  rozporządzenia nr 1151/2012, podlega karze pieniężnej w wysokości do 
dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

2. Kto używa oznaczenia, jego skrótu lub symbolu z naruszeniem art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 
1151/2012, podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści majątkowej uzyskanej lub 
korzyści majątkowej, którą można uzyskać za wprowadzony do obrotu produkt rolny lub środek 
spożywczy.

3. Kto wprowadza do obrotu produkt rolny lub środek spożywczy posiadający chronioną nazwę 
pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będący gwarantowaną tradycyjną 
specjalnością, który wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 12 ust. 3 lub art. 23 ust. 3 
rozporządzenia nr 1151/2012 nie został oznakowany albo został oznakowany z naruszeniem tych 
przepisów, podlega karze pieniężnej w wysokości do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Art. 58b [Używanie nazwy zarejestrowanej lub oznaczenia] 
ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych 
oraz  o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 224, tj.)



Kary pieniężne

4. Kto ponownie wprowadza do obrotu produkt rolny lub środek spożywczy, o którym 
mowa w ust. 3, który wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 12 ust. 3 lub art. 23 ust. 3 
rozporządzenia nr 1151/2012 nie został oznakowany albo został oznakowany z 
naruszeniem tych przepisów, podlega karze pieniężnej w wysokości do 
dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia, nie niższej od wysokości kary 
pieniężnej nałożonej poprzednio za takie naruszenie.

5. Kto ponownie używa nazwy zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia, 
chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność do 
produktu rolnego lub środka spożywczego niezgodnego ze specyfikacją lub narusza 
zakres jej ochrony określony w art. 13 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 
1151/2012, podlega karze pieniężnej w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia, nie niższej od wysokości kary pieniężnej nałożonej poprzednio za takie 
naruszenie.

Kary pieniężne, o których mowa w art. 58b, nakłada w drodze decyzji właściwy ze 
względu na miejsce przeprowadzonej kontroli wojewódzki inspektor jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych. 



Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności

Wprowadzając do obrotu produkt rolno-spożywczy producent nie może 
wprowadzać konsumentów w błąd, o czym mowa w art. 7 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.

Jest to istotne m.in. w kontekście powoływania się na etykiecie produktu 
na jego tradycyjny charakter. Zgodnie z praktyką organów urzędowej 
kontroli żywności, popartą orzecznictwem sądów administracyjnych, 
produkty określane jako tradycyjne nie powinny zawierać w składzie 
dozwolonych dodatków do żywności, takich jak substancje konserwujące, 
barwniki, aromaty, stabilizatory, przeciwutleniacze, zagęstniki czy też 
wzmacniacze smaku.

Ustawa z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy 
Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 
608/2004 (Dz. Urz. UE L 304, z 22.11.2011, str. 18).



Uprzejmie dziękuję za uwagę

Monika Przyborowska-Kosiorek 


