
Plan prezentacji:

• Czym jest lista produktów tradycyjnych (LPT)?

• Jakie produkty mogą być wpisane na LPT?,

• Wniosek o wpis produktu na LPT,

• Procedura wpisu produktu na LPT,

• Załączniki do wniosku o wpis produktu na LPT,

• O czym należy pamiętać wnioskując o wpis produktu na LPT,

• Zmiana opisu produktu wpisanego na LPT,

• Znakowanie produktów wpisanych na LPT.

Wpis produktów tradycyjnych na listę 

prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi 



Lista produktów tradycyjnych 

Utworzona została na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o 

rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków 

spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. 



Lista produktów tradycyjnych 

Lista produktów tradycyjnych prowadzona przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi to lista produktów, których jakość lub 

wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania 

tradycyjnych* metod produkcji.

*za tradycyjne metody produkcji uważa się metody wykorzystywane 

co najmniej od 25 lat



Lista produktów tradycyjnych 

Produkty muszą stanowić

• element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są 

wytwarzane oraz

• być elementem tożsamości społeczności lokalnej.

23.11.2021 r.  - wpisanych 2040 produktów, w tym

153 produkty z województwa łódzkiego



• Identyfikacja produktów (katalog produktów)

• Zbieranie i rozpowszechnianie informacji związanych z wytwarzaniem produktów

tradycyjnych

• Zwiększenie świadomości konsumentów o produkcji żywności tradycyjnej

• Promocja regionu

• Rozpowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu

• Przygotowanie producentów do rejestracji nazw na poziomie UE

Lista prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy

z Marszałkami Województw

Cele



Kto może być wnioskodawcą?

Z wnioskiem o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub 

napoju spirytusowego na listę produktów tradycyjnych mogą wystąpić 

osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej wytwarzające* dany produkt 

rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy.

* 1) produkcja i sprzedaż

2) produkcja na własny użytek

3) wytwarzanie przez podmioty, które posiadają umiejętności i wiedzę 

pozwalająca im na wytworzenie zgłaszanego wyrobu

Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych



Jakie produkty mogą być wpisane na LPT?

• Sery i inne produkty mleczne

• Mięso świeże oraz produkty mięsne

• Produkty rybołówstwa, w tym ryby

• Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce             

(przetworzone i nie)

• Wyroby piekarnicze i cukiernicze

• Oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.)

• Miody

• Gotowe dania i potrawy

• Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)

• Inne produkty 



Wzór wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych znaleźć można na 
stronie internetowej MRiRW pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/formularze-wnioskow

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/formularze-wnioskow




Wzór wniosku o wpis produktu na LPT

Określony został w 
rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
22 marca 2005 r. w sprawie 
wzoru wniosku o wpis na listę 
produktów tradycyjnych.



Wniosek o wpis produktu na LPT

Wniosek o wpis na listę 

produktów tradycyjnych     

jest składany:

• w formie papierowej oraz 

• na informatycznym 

nośniku danych,

do właściwego miejscowo 

marszałka województwa.



Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych zawiera:

1) nazwę oraz siedzibę i adres albo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres 

wnioskodawcy;

2) wskazanie adresu do korespondencji;

3) opis produktu zawierający:

a) nazwę produktu, 

b) rodzaj produktu, 

c) charakterystykę produktu,

d) surowce wykorzystywane do produkcji produktu, 

e) informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii produktu, potwierdzające 

spełnienie wymagań określonych w art. 47 ust. 1 ustawy o rejestracji i ochronie nazw 

i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, 

f) metodę produkcji, 

g) streszczenie informacji, o których mowa w lit. a-c i e.

















W tym miejscu należy przedstawić informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz 

historii wytwarzania produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju 

spirytusowego, w tym:

• historyczne, spotykane w literaturze lub innych materiałach źródłowych wzmianki 

dotyczące produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego; 

• cytaty z książek itp. potwierdzające wykorzystywanie metody produkcji, co 

najmniej od 25 lat; 

• zapisy z książek kucharskich, niekoniecznie musi to być literatura fachowa, czy 

naukowa, ważne, żeby było to wiarygodne źródło informacji i źródło pochodzenia 

publikacji.

Tradycja, pochodzenie oraz historia wytwarzania produktu 



Potwierdzeniem wiarygodności źródeł mogą być 

materiały zamieszczone w załącznikach do 

wniosku, w tym np.: 

• stare etykiety, kolorowe kserokopie, fotografie 

opakowań czy produktów,

• c) fotografie rodzinne, na których 

uwidocznione są wspomniane produkty.

Powyższe materiały (kserokopie dokumentów 

uwierzytelniających tradycję wytwarzania tego 

rodzaju produktu) należy przedłożyć wraz z 

wnioskiem o wpis.



Informacji zawierających interesujące nas dane można szukać m.in. w 

poniżej wymienionych zbiorach dokumentów:

• dokumenty z Muzeum Etnograficznego opisujące obyczaje tradycji 

kulinarnych, często ściśle powiązanych z obrzędami religijnymi, 

• zapisy z ksiąg parafialnych,

• fragmenty utworów literackich

• zapisy w historycznych książkach kucharskich. 

Doskonałym uzupełnieniem wszystkich wyżej wymienionych źródeł informacji 

są fotografie, obrazy np. fotografie i obrazy ze skansenów lub archiwów, na 

których uwiecznione są sceny obrazujące wygląd wyrobów i potraw, sposób 

ich przyrządzania i podawania, przechowywania. 



W tym miejscu zawarte powinny być inne ważne informacje, które nie 

wchodzą w zakres znaczeniowy poprzednich rubryk wniosku. 

Jeżeli okaże się, że istotne informacje o produkcie nie znalazły się w 

żadnej z rubryk wniosku, a zdaniem producenta wyrobu tradycyjnego są 

na tyle ważne, że powinno się o nich nadmienić to właśnie w 

Informacjach dodatkowych jest dla nich miejsce.



Kserokopie dokumentów uwierzytelniających tradycję wytwarzania 

tego rodzaju produktu, w tym np.: 

• dokumenty z Muzeum Etnograficznego,

• zapisy z ksiąg parafialnych, 

• fragmenty utworów literackich, w których zawarte są opisy 

wytwarzania i spożywania danego produktu,

• wywiady,

• zapisy w historycznych książkach kucharskich, 

• zapis przekazu ustnego, 

• fotografie, 

• obrazy i inne materiały, 

które mogą posłużyć do udowodnienia, że produkt jest tradycyjny. 



Czytelny podpis odręczny

Wnioskodawcy



Załączniki do wniosku o wpis produktu na LPT

• Zdjęcie/zdjęcia produktu w wersji elektronicznej,

• Oświadczenie o udzieleniu Ministerstwu Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, nieodpłatnie i na czas nieokreślony, prawa 

do korzystania z autorskich praw majątkowych 

związanych ze Zdjęciem produktu (należy wpisać nazwę 

produktu).

• Kserokopie fragmentów książek itd.



Załączniki do wniosku o wpis produktu na LPT

• Streszczenie

Wstęp

Należy wspomnieć o regionie, z którego produkt pochodzi, opisać jego charakterystyczne cechy oraz 
zaznaczyć co ma wpływ na wytwarzanie produktu (klimat, roślinność, ukształtowanie terenu, opady itp.) 

Nie należy kopiować informacji z np. Wikipedii, które nie mają związku z produktem (np. długi opis wsi, 
starożytna tradycja, ogólne definicje produktu)

Rozwinięcie 

Należy opisać w skrócie produkt, metodę produkcji, wykorzystywane składniki i wskazać czym wyróżnia 
się produkt od innych (skupić się na tym konkretnym produkcie a nie na całej grupie)

Należy wspomnieć o historii produktu i jego tradycji (min. 25 lat) 

Nie należy odnosić się do tradycji związanej tylko i wyłączenie z historią jednej rodziny

Warto opisać i odnieść się do legendy, jeżeli jakaś jest związana z produktem 

Zakończenie/podsumowanie 

Należy zaznaczyć w jaki sposób produkt stanowi element dziedzictwa kulturowego regionu oraz 
tożsamości społeczności lokalnej, np. że był/jest wytwarzany/znany w wielu gospodarstwach w danym 
regionie.



Informacje zwarte w streszczeniu NALEŻY 
UDOWODNIĆ za pomocą przekazów 

opartych na źródłach: 
 książkowych, fotograficznych.
Gdy warstwa przekazu jest uboga,
wnioskodawca może przeprowadzić
badania etnograficzne, np. rozmowy
(wywiady) ze rodzimymi mieszkańcami
(regionu) – świadkami spożycia danego
specjału.

Streszczenie ma zawierać nie więcej niż 3.000 znaków ze 
spacjami        

(pół strony A4, czcionka 12, interlinia 1,5)



Podstawa prawna - Zgodnie z art. 50

ust.4 streszczenie informacji o produkcie

umieszczane jest na stronie internetowej

urzędu obsługującego ministra właściwego

do spraw rynków rolnych

• W przypadku, gdy streszczenia

dołączane do wniosków

sporządzane są nieprawidłowo (są

zbyt krótki/długie/odnoszą się do

konkretnych producentów), muszą

być ponownie redagowane, co

powoduje znaczne wydłużenie

czasu wpisu produktu na LPT…



„Zboża – historia, wybrane zwyczaje oraz znaczenie w obrzędowości, kulturze i sztuce 
Polski

Historia uprawy zbóż w Polsce sięga 4500 lat przed naszą erą. Początkowo była to 
pierwotna forma, którą jest kopieniactwo (czyli sposób uprawy gleby polegający na 
odwracaniu warstwy wierzchniej przy użyciu narzędzi ręcznych) i uprawiano w ten 
sposób głównie pszenicę, jęczmień, proso i żyto, które do teraz (za wyjątkiem prosa) są 
jednymi z najważniejszych upraw w polskim rolnictwie. Warto jednak wiedzieć, że 
uprawiane w Polsce gatunki zbóż nie są dla naszej flory gatunkami endemicznymi (czyli 
rodzimymi) – przywędrowały one do nas bowiem z innych regionów geograficznych, 
głównie z Azji (wyjątkiem jest tu uprawiana u nas od niedawna na większą skalę 
pochodząca z Meksyku kukurydza). Pszenica, żyto, owies czy jęczmień przybyły do 
naszego kraju jednak dawno i przez te wszystkie lata swojej obecności w Polsce zdążyły 
już na stałe zakorzenić się w naszej kulturze, kuchni, tradycjach i zwyczajach. W 
dzisiejszym wpisie skoncentruję się głównie (choć nie tylko) na kwestiach związanych 
ze żniwami, z uwagi zbliżający się ich właśnie koniec”. (źródło: 
http://kwietnikpolski.pl/zboza/zboza-historia-wybrane-zwyczaje-oraz-znaczenie-w-
obrzedowosci-kulturze-i-sztuce-
polski/#:~:text=Historia%20uprawy%20zb%C3%B3%C5%BC%20w%20Polsce,si%C4%99
ga%204500%20lat%20przed%20nasz%C4%85%20er%C4%85).

Przykład błędnego opisu chleba



Procedura wpisu produktu na LPT

Wnioskodawca Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

Marszałek 
Województwa

KopiaOryginał



Wymogi formalne (ocena, opinia)

Czynności podejmowane przez marszałka województwa:

• sprawdzenie wniosku o wpis na LPT pod względem spełniania 

wymogów formalnych oraz dokonanie oceny w zakresie 

spełniania przez produkt wymagań dotyczących produktu 

tradycyjnego,

• zwrócenie się do izby gospodarczej zrzeszającej podmioty 

wytwarzające produkty tradycyjne o wyrażenie (w terminie 30 dni) 

opinii w zakresie spełniania przez produkt wymagań dotyczących 

produktu tradycyjnego (w przypadku niewydania opinii w terminie 

30 dni wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony),

• wystąpienie do wnioskodawcy o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w 

wyznaczonym terminie, informacji zawartych we wniosku o wpis 

na listę produktów tradycyjnych (jeżeli to konieczne).



Czy produkt spełnia wymagania 

dotyczące produktu tradycyjnego?

TAK NIE

Marszałek województwa 

przesyła Ministrowi Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi potwierdzoną 

przez siebie kopię wniosku o 

wpis na LPT wraz z kopią opinii.

Marszałek województwa wydaje 

decyzję o odmowie przekazania 

Ministrowi kopi wniosku o wpis na 

LPT oraz kopi opinii.

W przypadku niewydania przez izbę 

gospodarczą opinii, w terminie 30 dni, 

marszałek województwa przesyła 

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wyłącznie kopię wniosku o wpis na LPT.



Kopie dokumentów trafiły do 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi dokonuje wpisu produktu 

tradycyjnego na LPT
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

wydaje decyzję o odmowie 

dokonania wpisu produktu na LPT, 

w przypadku gdy dany produkt nie 

spełnia wymagań dotyczących 

produktu tradycyjnego

W przypadku braku istotnych 

informacji we wniosku o wpis na LPT 

Minister może wystąpić do 

marszałka województwa o ich 

uzupełnienie lub stosowne 

wyjaśnienie



• Nazwa produktu wpisanego na LPT nie jest prawem 

wyłącznym wnioskodawcy

• Na LPT nie może być wpisany produkt wytwarzany 

wyłącznie przez jednego producenta lub jedną rodzinę

• LPT to lista wyjątkowych produktów, a nie konkretnych 

wytwórców, dlatego nazwa nie może wskazywać na 

wytwórcę danego produktu

• Każdy kto chce może wytwarzać dany produkt z LPT

O czym należy pamiętać wnioskując o wpis 

produktu na LPT



Nazwa wpisana na LPT nie podlega ochronie!

Wpis na LPT nie wiąże się z ochroną produktu,

nie przyznaje producentom żadnych praw i nie

wiąże się z obowiązkiem poddawania się

dodatkowej kontroli.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i 

ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz 

o produktach tradycyjnych (rozdział 8) 



O czym należy pamiętać wnioskując o wpis 

produktu na LPT

• Nie można wpisać na LPT nazwy, która już znajduje się na 

liście

• https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/produkty-tradycyjne-i-

regionalne/lista-produkt%C3%B3w-tradycyjnych-

wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/produkty-tradycyjne-i-regionalne/lista-produkt%C3%B3w-tradycyjnych-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego




Gdzie znaleźć listę produktów tradycyjnych?

Lista produktów tradycyjnych wraz z ich opisami znajduje się 

na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-

tradycyjnych12

w zakładce Co robimy / Jakość żywności / Produkty 

regionalne i tradycyjne / Lista produktów tradycyjnych 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12




O czym należy pamiętać wnioskując o wpis 

produktu na LPT

• Złożenie wniosku, jak i wpis produktu na LPT nie wymaga 

opłat



O czym należy pamiętać wnioskując o wpis 

produktu na LPT

• Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo 

marszałka województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/woj-lodzkie

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/woj-lodzkie






Obszerność wniosku

• Nie ilość, a jakość!

• Fragmenty artykułów, książek potwierdzające związek 

produktu z regionem

• Konkretne przykłady

• Nie ma sensu dołączać dokumentów, 

które nie dowodzą o związku produktu 

z regionem



Na etykiecie produktu ani na wszelkiego 

rodzaju materiałach reklamowych nie należy

używać logo 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi



• Wnioskodawca wpisu produktu na LPT może wystąpić z 

wnioskiem o zmianę jego opisu.

• W celu zmiany opisu produktu należy uzupełnić wniosek o wpis 

na listę produktów tradycyjnych i złożyć go do właściwego 

miejscowo marszałka województwa. 

• Procedura zmiany opisu produktu jest identyczna z procedurą 

wpisu nowego produktu na LPT.  

Zmiana opisu produktu wpisanego na LPT



Istnieje możliwość skreślenia produktu z LPT

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skreśla, w drodze decyzji, produkt
tradycyjny z LPT, w przypadku gdy nie ma możliwości wytworzenia
produktu o cechach i właściwościach, które były podstawą do
umieszczenia tego produktu na liście produktów tradycyjnych.

Skreślenie produktu z LPT



ochrona

symbol 

kontrola i jej koszty

prowadzenie 

dokumentacji

pochodzenie 

surowców z obszaru 

geograficznego 

ChNP, ChOG, GTS LPT

Różnice między ChNP, ChOG, GTS a LPT



Różnice między ChNP, ChOG, GTS a LPT

procedura

system/lista

rynek krajowy 

wniosek o 

wpis/rejestrację

ChNP, ChOG, GTS LPT

min. 30 lat min. 25 lat

grupa 

producentów        

(w szczególnych 

przypadkach             

1 producent)

osoby fizyczne, 

osoby prawne 

oraz jednostki 

organizacyjne 

nieposiadające 

osobowości 

prawnej

otwarty otwarta

UE krajowa



Schemat procedury

LPT

Wniosek

Urząd Marszałkowski

Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi

ChNP, ChOG, GTS

Wniosek

Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

Komisja Europejska



ChNP, ChOG, GTS

Używanie nazwy 

zarejestrowanej w 

rejestrze ChNP, ChOG, 

GTS jest dozwolone.

Danej nazwy może 

używać każdy, kto 

wytwarza produkt zgodnie 

z jego specyfikacją*. 

LPT

Używanie nazwy wpisanej na
Listę Produktów Tradycyjnych, 

jest dozwolone. 

Używać jej może każdy.

Każdy kto wytwarza dany 
produkt zgodnie z jego recepturą

może powoływać się na jego 
wpis na LPT.

* oraz posiada aktualne świadectwo jakości lub certyfikat zgodności 



Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

www.gov.pl/rolnictwo

w zakładce Co robimy/ Jakość Żywności / Produkty 
regionalne i tradycyjne

http://www.gov.pl/rolnictwo


Monika Przyborowska-Kosiorek 


