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produktów tradycyjnych i 

regionalnych” 
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Produkty regionalne i lokalne 
w województwie lubelskim.  

Potencjał i możliwości rozwoju 
w oparciu o przykłady, 
możliwości współpracy  
w ramach istniejących 

organizacji  
 

Elżbieta Wójcik 

Prezes 

 Lubelskiego Oddziału 

Polskiej Izby Produktu 

Regionalnego i 

Lokalnego.  
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Lubelszczyzna to region o niedocenionym i 

niewykorzystanym ogromnym potecjałem 

rozwoju gospodarczego z produktem 

regionalnym i lokalnym w roli głównej. 

Jesteśmy w czołówce regionów w ilości 

zarejestrowanych  produktów na ogólnopolskiej 

Liście Produktów Tradycyjnych.  

Trzecie miejsce w kraju zobowiązuje, to prawie 

200 produktów o niezliczonych smakach i tradycji. 

Jak wykorzystać ten niezagospodarowany do 

końca potencjał? 

 

Elżbieta Wójcik 

Prezes 

 Lubelskiego Oddziału 

Polskiej Izby Produktu 

Regionalnego i Lokalnego.
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Produkty zarejestrowane i 

oczekujące na rejestrację 

na LPT to potecjał do 

promocji województwa. 

Hasło “Lubelskie. Smakuj 

życie” zobowiązuje do 

pokazania tych smaków. 
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Chciałoby się rzec. 

Producencie nie jesteś 

sam. Zrzeszaj się!! 

Pytanie do kogo się udać?  

Tam gdzie jest Ci 

najbliżej ...i terytorialnie i 

tematycznie 
LGD Roztocze Tomaszowskie 



W statutach tych instytucji  

znajdziemy bez problemu 

zapis, który nas intresuje. 

Lokalna Grupa Działania 

Ziemi Kraśnickiej 

W paragrafie 1 czytamy; “podejmowanie inicjatyw i działań 

mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, 

przedsiębiorczości itd....” 

Lokalna Grupa Działania 

“Roztocze 

Tomaszowskie” 

Lokalna Grupa Działania  

“Zielony Pierścień” z 

Żyrzyna 



Główne cele działania LGD to doradztwo i pomoc w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej lub rozwijania rozpoczętej działalności gospodarczej 

 

Poradnictwo  

ㆍOd czego zacząć? 

ㆍJak zarejestrować swoją  

    działalność? 

ㆍJakie są potencjalne źródła                  

   finansowania? 

ㆍJak wypełnić dokumenty? 

ㆍJakich błędów unikać? 



Podstawą wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych jest tradycja wytwarzania, wynosząca co 

najmniej 25 lat oraz szczególna i niepowtarzalna jakość związana z metodami produkcji, które 

gwarantują wyjątkowe cechy i właściwości otrzymanego wyrobu. Wypełnione wnioski przyjmuje 

Departament Rolnictwa i Środowiska Urząd Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  

 

 

Pomoc   

ㆍJesteś producentem 

    tradycyjnego specjału?  

ㆍJak zarejestrować tradycyjny  

    produkt ? 

ㆍJakie korzyści płyną 

    z rejstracji tradycyjnego  

    produktu? 



Jedną z korzyści z umieszczania produktu na LPT jest mozliwość dotarcia do szerszego grona konsumentów. 

Uzyskanie wpisu na LPT pozwola producentom planować rozwinięcie produkcji, uzyskanie dochodów oraz 

skoncentrować się na dbaniu o jakość wyrobów. W konsekwencji istnieje możliwość rejestracji nazwy produktu 

jako chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej 

specjalności 

 

Pomoc   

ㆍJesteś producentem 

    tradycyjnego specjału?  

ㆍJak zarejestrować tradycyjny  

    produkt ? 

ㆍJakie korzyści płyną 

    z rejstracji tradycyjnego  

    produktu? 



Główne celem działalności PIPRiL jest konieczność dotarcia do świadomości, 

producentów żywności, przetwórców, instytucji kontrolnych, samorządów, 

konsumentów o roli produktów tradycyjnych i regionalnych jaką odgrywają one na 

rynku. 

 

Organizator  

ㆍCzy producent regionalnego 

   specjału ma  możliwość 

  prezentacji swoich osiągnięć? 

ㆍJak uzyskać ogólnopolski  

    znak Jakość Tradycja? 

ㆍJakie są koszty uczestnictwa  

    w projekcie PIPRiL? 

    



System jakościowy „Jakość Tradycja” wyróżniania produkty żywnościowe wysokiej jakości z 

uwzględnieniem produktów tradycyjnych.  

Wypełniony wniosek o przyznanie Znaku musi zawierać udokumentowane 50 lat 

wytwarzania produktu z zachowaniem tradycyjnej receptury, surowców i technologii. 

W lubelskim 16 produktów posiada przyznany znak jakości. 

System jakości  

ㆍJakie warunki trzeba spełnić 

   aby uczestniczyć w systemie 

   Jakość Tardycja? 

ㆍJak przebiega system  

    weryfiakcji i kontroli w 

   systemie? 
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Skąd znak zapytania przy tak oczywistej korzyści jaką 

jest różnorodność oferowanych produktow 

regionalnych? 

Pytanie ma swoje uzasadnie w ofercie produktów 

zarejestrowanych na liście dostępnej na stronie 

www.lubelskie.pl 

Niestety zanaczna część bardzo atrakcyjnych 

produktów to wpisy “martwe”. Nie można ich kupić lub 

nawet zamówić. Przyczyny są różne...sezonowość 

produkcji...nieopłacalność realizacji jednostkowych 

zamówień i wreszcie główna przyczyna...nieaktywny 

producent. 

Różnorodność - słowo 

klucz do sukcesu? 
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Jak temu zaradzić?  

 

 okresowo weryfikować producentów 

 

uaktualnić wpisy na listę  produktów 

o dane teladresowe istniejących producentów 

 

wyodrębnić produkty nagrodzone  

w konkursach co jest dodatkowym bodźcem dla 

producentów  

Różnorodność - słowo 

klucz do sukcesu? 



Dziękuję za uwagę 


