
 

 

 

Regulamin 

używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego 

Produkt Tradycyjny z Małopolski 

 

 
Rozdział I 

 
Postanowienia ogólne 

 

1. Na podstawie art. 138 ust.4 w związku z art. 137 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 
2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776) ustala się 
Regulamin używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego Produkt 
Tradycyjny z Małopolski. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady używania oznaczenia Produkt Tradycyjny  
z Małopolski, zwanego dalej „Znakiem”, w tym zasady przyznawania prawa do 
używania tego oznaczenia dla produktów rolnych i środków spożywczych oraz 
napojów spirytusowych, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości 
wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, zwanych dalej „produktami 
tradycyjnymi”. 

3. Oznaczenie Produkt Tradycyjny z Małopolski stanowi znak towarowy zgłoszony do 
ochrony w Urzędzie Patentowym RP, do którego wyłącznie uprawnionym jest 
Województwo Małopolskie. Oznaczenie Produkt Tradycyjny z Małopolski stanowi 
przedmiot prawa autorskiego, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują 
wyłącznie Województwu Małopolskiemu 

4. Wzór oznaczenia Produkt Tradycyjny z Małopolski oraz opis sposobu jego 
umieszczania na produktach i ich opakowaniach zawiera załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 
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5. Znak został zgłoszony w klasach towarowych określonych w załączniku nr 3 do 
niniejszego Regulaminu. 

 
 
 

Rozdział II 
 

Prawo do używania Znaku 
 

1. Prawo do używania Znaku jest przywilejem udzielanym podmiotom, zwanym dalej 
„Użytkownikami”, wytwarzającym produkty wpisane na Listę Produktów 
Tradycyjnych prowadzoną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych,  
o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji  i ochronie nazw 
 i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz.1168). 

2. Użytkownicy mogą używać Znaku w klasach towarowych wymienionych  
w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez 
oznakowanie produktów w tych klasach, produkowanych i wprowadzonych do 
obrotu przez Użytkownika. 

3. Prawo do używania Znaku może dotyczyć wyłącznie produktów tradycyjnych  
z obszaru geograficznego województwa małopolskiego, które zostały wpisane na 
Listę Produktów Tradycyjnych, o której mowa w ust. 1. 

4. Prawo do używania Znaku może być przyznane osobom fizycznym, osobom 
prawnym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, których 
siedziba przedsiębiorstwa, zakład produkcyjny lub gospodarstwo rolne znajduje 
się na obszarze województwa małopolskiego. 

5. Prawo do używania Znaku obejmuje prawo do: 
a) umieszczania Znaku na opakowaniu danego produktu tradycyjnego, 
b) umieszczania Znaku obok nazwy lub znaku towarowego Użytkownika wraz ze 

wskazaniem, którego produktu tradycyjnego dotyczy, na papierze firmowym 
oraz we wszelkich innych drukach reklamowych, 

c) używania Znaku w reklamie prowadzonej za pośrednictwem mediów (w tym 
w szczególności: w prasie, radiu, telewizji lub za pośrednictwem Internetu), po 
uprzedniej akceptacji projektu reklamy przez Województwo Małopolskie. 

6. Prawo do używania Znaku udzielane jest nieodpłatnie. 
 
 
 
 

Rozdział III 
 

Zasady i tryb udzielenia prawa do używania Znaku 
 
1. Prawa do używania Znaku Województwo Małopolskie udziela Użytkownikom, 

którzy, poza wymogami określonymi w rozdziale II ust. 1 – 4, łącznie spełniają, 
następujące warunki: 
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a) skład wytworzonego przez nich produktu jest zgodny z deklarowanym na 
etykiecie i/lub opakowaniu, 

b) receptura produktu, a w szczególności rodzaj oraz ilość użytych składników, 
spełnia kryteria skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dla danej kategorii 
produktu, ustalone w oparciu o najnowsze badania w tej  dziedzinie, 

c) produkt w całym okresie ważności spełnia wymagania określone w specyfikacji 
wymagań jakościowych i/lub obowiązujących norm, przepisów oraz wytycznych 
dla danej kategorii produktu, 

d) zawartość specyfikacji wymagań jakościowych dla produktu oraz składników 
wchodzących w skład produktu jest zgodna z obowiązującymi normami lub 
wytycznymi dla danej kategorii produktu, 

e) metody badawcze i testy stosowane do kontroli jakości produktu oraz 
składników (np. roślinnych) wchodzących w skład produktu są akceptowane  
w świetle aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie, 

f) informacje umieszczone na opakowaniach oraz w drukach informacyjnych są 
kompletne (zawierają wszystkie wymagane informacje określone  
w obowiązujących przepisach i wytycznych dla danej kategorii produktu np. 
ostrzeżenia, środki ostrożności, przeciwwskazania) oraz rzetelne tj. wynikające  
z aktualnego stanu wiedzy, nie zawierają informacji zabronionych przepisami 
oraz wprowadzających w błąd konsumenta, 

g) poziom spodziewanych zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych nie 
przekracza limitów określonych w obowiązujących normach, przepisach lub 
wytycznych dla danej kategorii produktów. 

2. Prawo do używania Znaku udzielane jest na wniosek, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, należy przedłożyć podpisane 
oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
wraz z klauzulą informacyjną, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
Regulaminu 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy przetwarzania danych osobowych 
dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami 
prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych 
osoby prawnej. 

5. Województwo Małopolskie informuje o udzieleniu prawa do używania Znaku 
poprzez wydanie Użytkownikowi stosownego certyfikatu, którego wzór stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 
 
 

Rozdział IV 
 

Zasady kontroli używania Znaku 
 
1. Województwo Małopolskie ma prawo, w każdym czasie, przeprowadzać kontrolę 

dotyczącą zachowywania zasad używania Znaku, w tym przestrzegania zasad  
i warunków wytwarzania produktów tradycyjnych, dla których oznaczania zostało 
udzielone prawo ochronne do Znaku. 
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2. Przeprowadzenie kontroli dokumentowane jest stosownym protokołem.  
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Województwo Małopolskie zleci ich 
usunięcie w określonym terminie. 

3. Kontrole, o których mowa w niniejszym rozdziale, mogą być przeprowadzane 
przez Województwo Małopolskie we własnym zakresie, a także przez podmioty, 
którym Województwo Małopolskie powierzy wykonywanie takich kontroli w jego 
imieniu. 

 
 

Rozdział V 
 

Czas trwania prawa do używania Znaku 
 

1. Prawo do używania Znaku jest udzielane na 3 lata.  

2. W celu odnowienia prawa do używania Znaku na kolejne 3 lata, należy ponownie 
złożyć wniosek, o którym mowa w rozdziale III ust. 2.  

3. Wszystkie certyfikaty potwierdzające prawo do używania Znaku na czas 
nieokreślony, wydane przed 1 kwietnia 2018 roku, tracą swoją ważność z dniem  
31 grudnia 2018 roku. 

4. Województwo Małopolskie może, w każdym czasie, odebrać prawo do używania 
Znaku w przypadku: 
a) skreślenia, w drodze decyzji, danego produktu tradycyjnego z Listy Produktów 

Tradycyjnych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rynków 
rolnych, 

b) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w tym  
w szczególności używania Znaku w zakresie przekraczającym zakres 
udzielonego prawa, 

c) obniżenia jakości i/lub dokonania zmian w składzie bądź technologii 
wytwarzania produktu tradycyjnego, na który udzielono prawo do używania 
Znaku, 

d) zaprzestania używania Znaku przez ciągły okres 6 miesięcy kalendarzowych, 
chyba że istnieją ważne przyczyny nie używania Znaku, 

e) ponownego stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli, o której mowa  
w rozdziale IV, 

f) uzyskania wiarygodnej informacji, że dalsze używanie Znaku przez 
Użytkownika szkodziłoby dobremu imieniu lub renomie Województwa. 

5. Odebranie prawa do używania Znaku dokonuje się poprzez złożenie 
Użytkownikowi pisemnego oświadczenia. 

6. Województwo Małopolskie ma prawo zażądać od Użytkownika Znaku 
przedstawienia, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania w tej 
sprawie, pisemnego wyjaśnienia przyczyn zaistniałych okoliczności 
uzasadniających odebranie prawa do używania Znaku oraz sposobu ich 
bezzwłocznego usunięcia. 

7. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 6 lub  
w przypadku, gdy wyjaśnienia Użytkownika okażą się niewystarczające lub budzić 
będą uzasadnione wątpliwości, Województwo Małopolskie może złożyć pisemne 
oświadczenie o odebraniu prawa do używania Znaku. 
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8. Województwo Małopolskie może ponownie udzielić prawa do używania Znaku  
w przypadku ustania okoliczności, które skutkowały jego odebraniem. Ponowne 
udzielenie prawa do używania Znaku dokonuje się na wniosek, o którym mowa  
w rozdziale III ust. 2. Postanowienie rozdziału III ust. 3 niniejszego Regulaminu 
stosuje się odpowiednio. 

9. Użytkownik, w każdym czasie, może zrezygnować z prawa do używania Znaku.  
W tym celu zobowiązany jest złożyć, do departamentu właściwego do spraw  
 
rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, pisemne 
oświadczenie, w którym dodatkowo należy wskazać jakiego produktu tradycyjnego 
dotyczy rezygnacja. Użytkownik może ponownie uzyskać prawo do używania 
Znaku po spełnieniu wymogów, o których mowa w rozdziale III ust. 1 i na wniosek, 
o którym mowa w rozdziale III ust. 2. Postanowienia rozdziału III ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 

10. Rejestr Użytkowników dysponujących prawem do używania Znaku prowadzi 
departament właściwy do spraw rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. 

 
 
 

ROZDZIAŁ VI 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Odpowiedzialny za realizację postanowień niniejszego Regulaminu ze strony 

Województwa Małopolskiego jest departament właściwy do spraw rolnictwa 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, do którego należy  
w szczególności wnosić wszelką korespondencję związaną z prawem do 
używania Znaku. 

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, w każdym czasie, uchwałą Zarządu 
Województwa Małopolskiego. Zmiany wprowadzone do Regulaminu wiążą 
Użytkowników od dnia uchwalenia przedmiotowej uchwały, o czym departament 
odpowiedzialny za realizację postanowień niniejszego Regulaminu, niezwłocznie 
ich powiadomi. 

 
 



Załacznik nr 1 do Regulaminu 
używania wspólnego znaku towarowego  

gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski 

 

 

 
 
 

1. Wzór znaku Produkt Tradycyjny z Małopolski 

 
 

 
 
 
 

2. Opis sposobu umieszczania znaku Produkt Tradycyjny z Małopolski na produktach i ich 

opakowaniach 

a.) kolor znaku: czarny 

b.) nazwa użytego kroju pisma: Zebraesq 
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WNIOSEK 

o udzielenie prawa do używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego 

Produkt Tradycyjny z Małopolski 

(wzór) 

 

Dane Wnioskodawcy 

Nazwa producenta  / Imię i nazwisko producenta  

Adres siedziby / adres zamieszkania   

REGON / numer identyfikacyjny
* 

W przypadku numeru identyfikacyjnego dodatkowo 
wskazać jego nazwę. 

Nr telefonu  

Adres mailowy  

Adres strony internetowej (jeśli posiada)  

Nazwa produktu, dla którego ma zostać 
udzielone prawo do używania znaku 

 

Data wpisu produktu na Listę Produktów 
Tradycyjnych prowadzoną przez ministra 
właściwego do spraw rynków rolnych 

 

 
Wnoszę o udzielenie prawa do używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego Produkt 

Tradycyjny z Małopolski na zasadach określonych w Regulaminie używania wymienionego 

znaku. 

Oświadczam, że: 

a) zapoznałem się z zapisami Regulaminu używania wspólnego znaku towarowego 

gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski i zobowiązuję się przestrzegać jego 

postanowień, 

b) produkt (wpisać nazwę) wytwarzany przez (wpisać nazwę producenta), dla którego ma 

zostać udzielone prawo do używania znaku Produkt Tradycyjny z Małopolski spełnia 

kryteria produktu tradycyjnego wpisanego na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną 

przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych. 

 

Imię i nazwisko: ………………………………….. 

Funkcja / stanowisko służbowe: …………………………… 

 

…………....................................      ………………………………. 

Miejscowość i data        Czytelny podpis 

 

 

Nr wniosku 
 

Data wpływu 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Działając w imieniu Województwa Małopolskiego niniejszym udzielam / odmawiam udzielenia* 

prawa do używania znaku Produkt Tradycyjny z Małopolski zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

 

Numer certyfikatu  

Data ważności 
certyfikatu 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………. 

Funkcja / stanowisko służbowe: ………………………………….. 

 

 

 

 

 

………………………………. 

Podpis i data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



Załacznik nr 3 do Regulaminu 
używania wspólnego znaku towarowego  

gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski 

 

 

 

 

 

Znak towarowy słowno-graficzny R.224844 Produkt z Małopolski Tradycyjny 

Wykaz towarów i usług 

 

 

Towary i usługi            Klasa 

 

• herbata z ziół dla celów medycznych, zioła lecznicze, zioła do palenia dla celów leczniczych……05 

 

• mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, drobiu, dziczyzny, wędliny, podroby, ekstrakty 

mięsne, ekstrakty z jarzyn, ekstrakty z owoców, konserwowane, suszone i gotowane, owoce  

i warzywa, wyroby z owoców i warzyw, galaretki, dżemy, powidła, kompoty, jaja, mleko,  

produkty mleczne, sery, oleje i tłuszcze jadalne, grzyby konserwowane, grzyby marynowane, 

grzyby suszone, orzechy spreparowane, orzeszki arachidowe preparowane, olej z orzechów 

palmowych, zioła ogrodowe konserwowane, zupy, zupy grzybowe, zupy jarzynowe, buliony, 

składniki do sporządzania zup…………………………………………………………………………….29 

 

• kawa, herbata, napary inne niż do celów leczniczych; mąka i produkty zbożowe, makaron, 

chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, ciasta, ciastka herbatniki i inne wyroby piekarnicze,  

lody, sorbety, miód i wyroby pszczelarskie, melasa, syropy, drożdże, proszek do pieczenia,  

sól, musztarda, majonez, ocet, sosy, gotowe sosy zawierające przyprawy, przyprawy,  

czekolada i inne preparaty spożywcze zawierające kakao, naturalne żele i żywice jako 

środki spożywcze…………………………………………………………………………....………….…..30 

 

• grzyby świeże, grzybnia pieczarkowa (rozchodowa), produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz 

ziarna nie ujęte w innych klasach, siano, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,  

rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, produkty rolne takie jak: olejki eteryczne, 

korek, wełna, wiklina, len międlony, zioła ogrodowe świeże…………………………………………...31 

 

• piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki 

owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje z ekstraktów roślinnych…………32 

 

• napoje alkoholowe, nalewki, miody pitne, wina, wino z wytłoczyn winogronowych, wódka, 

grzańce, śliwowice, gruszeczniki, jabłeczniki, wiśniówki, kirsze, likiery, ekstrakty owocowe  

z alkoholem, napoje alkoholowe zawierające owoce, aperitify, koktajle……………………………...33 

 



Załacznik nr 4 do Regulaminu 
używania wspólnego znaku towarowego  

gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski 

 
 
 

Certyfikat 
 

Nr…. 

 

Marszałek Województwa Małopolskiego 
zaświadcza, że 

 
(nazwa produktu) 

 
został/a wpisany/a na Listę Produktów Tradycyjnych  

w dniu……… 

i ma prawo używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego  

„PRODUKT TRADYCYJNY Z MAŁOPOLSKI” 

 

 

 

 

 

 

 
Certyfikat wydano na potrzeby (nazwa firmy). 

Ważny do ……… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Marszałek Województwa Małopolskiego 

 
 

Kraków, ………… 
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Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 wraz z klauzulą informacyjną 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO, informuje się, że:  

I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą  
w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.  
Adres do korespondencji:  
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  
ul. Racławicka 56 
30 - 017 Kraków. 

 
II. Inspektor Danych Osobowych 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 

Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 

Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl.  
 

III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu udzielenia prawa do używania 

wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski oraz wydania 

stosownego certyfikatu. 

 
IV. Informacja o wymogu /dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do uzyskania prawa do 

używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski oraz 

otrzymania stosownego certyfikatu. 
 

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych 

Konsekwencją niepodania danych osobowych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie 

brak możliwości uzyskania prawa do używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego 

Produkt Tradycyjny z Małopolski oraz uzyskania stosownego certyfikatu. 

 
VI. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z zapisami ustawy  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

217 z późn. zm.) oraz kategorią archiwalną określoną w jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla 

organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich. 

 
VII. Prawo dostępu do danych osobowych 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przewarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15 -18 RODO. 
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VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
IX. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów 

prawa oraz przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych 

przez UMWM, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym 

np. dostawcom usług IT. 

 
X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym 

profilowania 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

profilowane.  

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Oświadczenie wyrażenia zgody: 

 

Będąc świadoma/y treści zawartych w powyższej klauzuli informacyjnej, na podstawie art. 7 ust. 1 

RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w załączniku nr 2 do Regulaminu używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego Produkt 

Tradycyjny z Małopolski, przez administratora, którym jest Województwo Małopolskie, z siedzibą  

w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, w celu udzielenia prawa do 

używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski oraz 

wydania stosownego certyfikatu. 
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