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WSTĘP

Żywność wysokiej jakości, krótkie łańcuchy dostaw oraz lokalne systemy żywnościowe stanowią 
kluczowe kierunki działań wspierających rolnictwo, jak również wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich. Polityka wyróżniania produktów żywnościowych opiera się na potwierdzaniu ich 
specyficznego charakteru oraz wyjątkowych cech poprzez uczestnictwo w systemach i programach 
wyróżniających wysoką jakość. Dzięki tym działaniom konsumenci otrzymują produkty o pożądanych 
walorach jakościowych, zaś producenci mają możliwość ich wyróżnienia, promocję oraz efektyw-
niejszą sprzedaż. Działaniami realizującymi ten kierunek są również wszelkiego rodzaju inicjaty-
wy wspierające promocję i sprzedaż, co przyczynia się do organizacji łańcucha dostaw żywności. 
Uczestnictwo w systemach i programach promujących żywność wysokiej jakości stwarza warunki 
przynależności do danej marki, budowania jej wizerunku, a tym samym rozpoznawalności. 

1. ChRONIONa NaZWa POChODZENIa, ChRONIONE OZNaCZENIE gEOgRafICZNE,
gWaRaNTOWaNa TRaDyCyjNa SPECjalNOŚć

Chroniona Nazwa 
Pochodzenia ChNP

Chronione Oznaczenie
geograficzne Chog

gwarantowana
Tradycyjna Specjalność gTS

n przyznawany produktom po-
chodzącym z określonego 
miejsca, regionu lub w wyjąt-
kowych przypadkach kraju

n jakość lub charakterystycz-
ne cechy w istotnej lub wy-
łącznej mierze są zasługą 
szczególnego środowiska 
geograficznego, na które 
składają się czynniki natu-
ralne i ludzkie

n wszystkie etapy produkcji 
odbywają się na określonym 
obszarze geograficznym

n produkty spożywcze, pro-
dukty rolne i wina

n przyznawany produktom 
pochodzącym z określonego 
miejsca regionu lub w wyjąt-
kowych przypadkach kraju 

n określona jakość, renoma 
bądź inna specyficzna ce-
cha wynika w głównej mie-
rze z pochodzenia geogra-
ficznego

n przynajmniej jeden z etapów 
produkcji odbywa się na 
określonym obszarze geo-
graficznym

n produkty spożywcze, pro-
dukty rolne i wina

n przyznawany produktom posiadającym 
„specyficzny charakter”, czyli posiada-
jącym cechę lub zespół cech odróż-
niających go od innych podobnych 
produktów

n produkt wytwarzany, przetwarzany 
według tradycyjnej receptury lub tra-
dycyjnymi metodami od co najmniej 
30 lat przy użyciu tradycyjnych su-
rowców lub składników

n nazwa jest ściśle związana ze specy-
ficznym charakterem lub jest tradycyj-
nie stosowana dla danego produktu

n produkt może być wytwarzany na 
terenie całej Polski, pod warunkiem 
zachowania specyfikacji i receptury 
produkcji

n produkty spożywcze i rolne
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Wnioski o rejestrację produktów lub środków spożywczych może zgłaszać grupa (producentów lub 
przetwórców). Fakt ten jest spowodowany tym, iż specyfikę danego produktu tradycyjnego lub regional-
nego kształtuje wiele czynników naturalnych i kulturowych na przestrzeni długiego okresu czasu. Jest 
to dobro ogólne danej społeczności, wobec czego, nie może zostać przyporządkowane dla konkretnego 
producenta. W wyjątkowych sytuacjach, wniosek może złożyć osoba fizyczna lub prawna, pod warun-
kiem, że jest jedynym producentem bądź przetwórcą na danym terenie. Natomiast w przypadku nazwy 
określającej transgraniczny obszar geograficzny, wniosek może zostać złożony wspólnie przez kilka grup. 

Procedura rejestracji produktów w unijnych systemach jakości przebiega dwuetapowo. W pierwszym 
etapie wniosek jest składany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W drugim etapie (po pozytyw-
nym rozpatrzeniu) zostaje przesłany do oceny Komisji Europejskiej, która podejmuje ostateczną decyzję 
o rejestracji, uprzednio upubliczniając wniosek, celem wniesienia uwag lub sprzeciwów przez poten-
cjalnie zainteresowane strony. Więcej informacji oraz niezbędne formularze aplikacyjne dostępne są na 
stronie gov.pl/web/rolnictwo, zakładka „Jakość żywności”, następnie „Produkty regionalne i tradycyjne”.

Stosowanie zarejestrowanej w Unii Europejskiej nazwy produktu regionalnego lub tradycyjnego jest 
możliwe po otrzymaniu świadectwa jakości (wydawanego przez wojewódzkich inspektorów jakości handlo-
wej artykułów rolno-spożywczych) lub certyfikatu zgodności (wydawanego przez jednostki certyfikujące). 
Producent jest zobowiązany do poddania się kontroli zgodności procesu produkcji produktu z zarejestro-
waną przez grupę producencką specyfiką wytwarzania. Do przeprowadzania takiej kontroli upoważnieni 
są wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz jednostki certyfikujące 
akredytowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostępne na stronie gov.pl/web/rolnictwo.

2. lISTa PRODUKTÓW TRaDyCyjNyCh

Warunki procesu rejestracji produktów na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i ozna-
czeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Za produkt tradycyjny 
uważa się taki, którego jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych 
metod produkcji (skład, surowce użyte do produkcji, sposób produkcji lub przetworzenia), przy czym 
za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Ponadto produkt ten powinien 
stanowić element tożsamości społeczności lokalnej oraz należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, 
w którym jest wytwarzany.

O wpis na LPT może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej wytwarzająca dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy, 
czyli może to być: osoba indywidualna, pojedynczy producent, przedsiębiorca, restauracja, gospodar-
stwo agroturystyczne, koło gospodyń wiejskich, stowarzyszenie.

Kategorie produktów, które mogą ubiegać się o wpis na lPT:
n sery i inne produkty mleczne;
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n mięso świeże oraz produkty mięsne;
n produkty rybołówstwa, w tym ryby;
n orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie); 
n wyroby piekarnicze i cukiernicze;
n oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.);
n miody;
n gotowe dania i potrawy;
n napoje (alkoholowe i bezalkoholowe);
n nne produkty.

W kategorii „inne produkty” mogą zostać wpisane produkty, które nie wchodzą w powyższy zakres 
merytoryczny punktów i wymienione są:
n w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub,
n w załącznikach do rozporządzenia Rady nr 2081/92 dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony ozna-

czeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych lub,
n w załączniku do rozporządzenia Rady nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw 

o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych.

Lista Produktów Tradycyjnych ma na celu wyłącznie identyfikację tradycyjnych produktów, a nie 
producentów wytwarzających tradycyjną żywność. Producenci nie są zobowiązani do poddawania się 
dobrowolnej kontroli, mającej na celu potwierdzenie zgodności produkcji, z metodą wytwarzania zadekla-
rowaną we wniosku. Wzór wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych określa rozporządzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów 
tradycyjnych. Za jego weryfikację odpowiedzialny jest właściwy miejscowo marszałek województwa, 
który przed dokonaniem oceny zwraca się do izby gospodarczej, zrzeszającej producentów produktów 
tradycyjnych, z prośbą o wrażenie opinii. Następnie wniosek jest przesyłany do Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, który jest odpowiedzialny za prowadzenie i aktualizację Listy Produktów Tradycyjnych. Lista jest 
publikowana w Dzienniku Urzędowym oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Na Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się ponad 2 tysiące produktów i potraw.

3. jaKOŚć TRaDyCja

Pierwszy krajowy system wyróżniania i kontroli żywności wysokiej jakości „Ja-
kość Tradycja” (JT) został opracowany na wzór systemów europejskich przez 
Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego we współpracy ze Związkiem 

Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzją Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 12 czerwca 2007 r. został uznany za krajowy system jakości 
żywności. Znak „Jakość Tradycja” został zarejestrowany w Urzędzie Paten-

towym pod numerem Z-307821 i jest chroniony zgodnie z prawem własności 
przemysłowej jako znak wspólny gwarancyjny.



Żywność wysokiej jakości

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2022 r. 7

Zasady systemu:
n jakość produktu: w systemie uczestniczą produkty wysokiej jakości o tradycyjnym charakterze, wy-

różniające się szczególną jakością, reputacją lub innymi cechami odróżniającymi je od innych nale-
żących do tej samej kategorii;

n kontrola jakości: producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, który potwierdza 
wytwarzanie produktu zgodnie z jego specyfikacją; producent dokonuje wyboru jednostki kontrolu-
jącej i ponosi jej koszty; kontroli tej nie należy mylić z kontrolą urzędową z zakresu bezpieczeństwa 
żywności przeprowadzanej przez służby weterynaryjne i sanitarne;

n otwartość: do systemu mogą przystąpić rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, 
członkowie Izby i nie należący do niej; jedynym kryterium przyjęcia do systemu jest jakość produktu; 
uczestnictwo w systemie jest całkowicie dobrowolne;

n przejrzystość i identyfikowalność produktu: tryb i zasady korzystania ze znaku określa regulamin 
znaku; producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia 
dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu (traceability).

Kategorie produktów:
n produkty rolne – zgodnie z załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, za-

łącznikiem II do Rozporządzenia Rady nr 2081/92;
n środki spożywcze – zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Rady Europy nr 2082/92 i załącz-

nikiem I do Rozporządzenia Rady Europy nr 2081/92;
n napoje spirytusowe – zgodnie z Rozporządzeniem Rady nr 1576/89 ustanawiającym ogólne zasady 

definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych. 

Surowce wykorzystywane do produkcji produktów objętych systemem „Jakość Tradycja” powinny 
pochodzić z gospodarstw ekologicznych, z gospodarstw stosujących Dobrą Praktykę Rolniczą i Do-
brą Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO. Surowce służące do produkcji muszą być w pełni 
identyfikowalne (traceability). Natomiast produkty muszą charakteryzować się: tradycyjnym składem, 
tradycyjnym sposobem wytwarzania, szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru 
lub wyrażającą ich tradycyjny charakter, a także szczególną jakością lub reputacją odróżniającą je 
od produktów należących do tej samej kategorii; przy czym za tradycyjny skład, tradycyjny sposób 
wytwarzania, tradycyjny charakter, uważa się takie produkty, które posiadają co najmniej 50-letni 
rodowód (dwa pokolenia). Natomiast za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano 
przed 1956 rokiem.

Producenci ubiegający się o prawo używania znaku „Jakość Tradycja” dla danego produktu zobo-
wiązani są do złożenia w biurze Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego wniosku o udzie-
lenie prawa do używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego „Jakość Tradycja” (wzory 
formularzy dostępne na stronie www.produktyregionalne.pl).
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4. EUROPEjSKa SIEć DZIEDZICTWa KUlINaRNEgO

Pomysł powołania Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (ESDK) został zapoczątkowany 
w południowo-wschodniej Skanii w Szwecji i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 r. Do Sieci należą 
regiony z różnych części Europy, mające na celu promocję i poprawę jakości regionalnej żywności oraz 
wzmocnienie regionalnej tożsamości. W obrębie każdego regionu należącego do Sieci funkcjonuje re-
gionalna sieć, która zrzesza podmioty w niej uczestniczące. Cele funkcjonowania Sieci:
n rozwój i promocja rynku żywności naturalnej (tradycyjnej, lokalnej, regionalnej, eko-

logicznej) opartej na lokalnych/regionalnych zasobach surowcowych;
n współpraca oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami Sieci;
n rozwój współpracy pomiędzy regionami działającymi w ramach ESDK;
n wzmocnienie tożsamości lokalnej/regionalnej;
n zapewnienie konsumentom/turystom regionalnej oferty kulinarnej; 
n podniesienie atrakcyjności kulinarnej regionu;
n promocja i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, wzmacnianie ich konkurencyjności; 
n zwiększanie zainteresowania producentów i konsumentów żywnością naturalną wysokiej jakości; 
n rozwój regionalny;
n podnoszenie wiedzy na temat historii i tradycji kuchni Warmii i Mazur. 

Województwo warmińsko-mazurskie jako pierwsze w Polsce przystąpiło do sieci regionalnego Dzie-
dzictwa Kulinarnego z dniem 21 grudnia 2004 r., stając się członkiem kandydującym. Pełne członkostwo 
pod nazwą Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle uzyskało z dniem 21 października 2005 r. 
O członkostwo w Sieci mogą ubiegać się:
n producenci surowców w rolnictwie, ogrodnictwie, rybołówstwie;
n producenci i przetwórcy żywności;
n restauratorzy i właściciele innych obiektów gastronomiczno-hotelarskich;
n hurtowi i detaliczni sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych.

Właścicielem licencji na użytkowanie znaku towarowego gwarancyjnego „Dziedzictwo Kulinarne 
Warmia Mazury Powiśle” oraz szyldów z logo Sieci jest Województwo Warmińsko-Mazurskie. Więcej 
informacji można uzyskać na stronie culinary-heritage.com bądź warmia.mazury.pl, zakładka „Obszary 
wiejskie”, następnie „Dziedzictwo Kulinarne”.

5. POZNaj DOBRĄ ŻyWNOŚć

Program Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego celem jest promocja wysokiej jakości produktów 
żywnościowych. Znak „Poznaj Dobrą Żywność’ (PDŻ) jest przyznawany na podstawie ustawy z dnia 
21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zgłoszenie produktu do programu 
jest dobrowolne i możliwe dla każdego producenta państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Liczba zgła-
szanych produktów jest nieograniczona, a znak PDŻ przyznawany jest na okres 3 lat.

Warmia Mazury
Powiśle

Dziedzictwo
Kulinarne ©
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Przyznanie znaku PDŻ odbywa się z inicjatywy producenta poprzez złożenie wniosku, którego wzór 
określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wzoru znaku 
jakości artykułów rolno-spożywczych. Dokumenty o przyznanie znaku składa się do Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, który po ocenie formalnej wniosku, zasięga opinii Głównego Inspektora Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zawiadamiając o tym producenta. Następnie, opinia wraz 
z wnioskiem producenta oraz materiałami dotyczącego danego produktu, są przekazywane Kolegium 
Naukowemu do spraw jakości produktów żywnościowych Programu Poznaj Dobrą Żywność, powoła-
nego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kolegium, po zapoznaniu się z wnioskiem producenta 
i opinią Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz przeprowadzeniu 
oceny danego produktu, rekomenduje przyznanie lub odmowę przyznania znaku wraz z uzasadnieniem. 
Przyznanie znaku jakości następuje w drodze decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Znakiem PDŻ mogą być objęte artykuły rolno-spożywcze, które wyróżniają się cechami jakościo-
wymi ze względu na skład surowcowy, cechy fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne i sensoryczne, 
zawartość składników odżywczych, liczbę i ilość stosowanych substancji dodatkowych, metody prze-
twarzania i utrwalania oraz innowacyjność. Wnioskodawca musi udokumentować wyróżniającą jakość 
wytwarzanych produktów. Artykuły rolno-spożywcze, które ubiegają się o oznaczenie, muszą spełniać 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności, sanitarne, weterynaryjne lub fitosanitarne określone 
w odrębnych przepisach.

Programem PDŻ objęte są następujące grupy produktów:
n mięso i przetwory mięsne; 
n mleko i przetwory mleczne;
n ryby, owoce morza i ich przetwory;
n jaja i przetwory jajczarskie;
n miody;
n tłuszcze spożywcze;
n przetwory zbożowe strączkowe i okopowe;
n owoce, warzywa, grzyby i ich przetwory;
n wyroby cukiernicze i ciastkarskie oraz pieczywo;
n zioła, herbaty ziołowe i owocowe oraz przyprawy;
n środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
n wyroby mieszane i przetworzone na bazie wyżej wymienionych;
n wody i napoje bezalkoholowe;
n napoje alkoholowe;
n inne.

Wnioski umożliwiające zgłoszenie artykułu rolno-spożywczego do programu oraz wykaz niezbęd-
nych do oceny załączników, są dostępne na stronie gov.pl/web/rolnictwo, zakładka „Jakość żywności”, 
następnie „Poznaj Dobrą Żywność”.
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6. POlSKa SMaKUjE

Narzędzie promujące polską żywność, w szczególności produkty cer-
tyfikowane oraz wyroby regionalne wytworzone w ramach rolniczego 
handlu detalicznego oraz sprzedaży bezpośredniej, za pośrednictwem 
strony internetowej i aplikacji „Polska smakuje”. Skupia wystawców, 
którzy oferują produkty żywnościowe wysokiej jakości, wytwarza-

ne zgodnie ze specyfikacją, często tradycyjnymi metodami produkcji, na bazie rodzimych surowców, 
wyróżniające się cechami jakościowymi, zdrowotnymi i smakowymi. Platforma internetowa umożliwia 
komunikację pomiędzy producentami a konsumentami, którzy chcą świadomie dokonywać wyborów. 
Utworzona aplikacja, jest dodatkowym narzędziem komunikacji, skierowanym do osób, które poszukują 
lokalnych specjałów. Strona i aplikacja „Polska smakuje”:
n umożliwia wystawcom promocję ich produktów, konsumentom – uzyskanie informacji o nich;
n są narzędziami, które gromadzą informacje o regionalnych producentach żywności i oferowanych 

przez nich produktach i miejscach sprzedaży;
n podpowiadają konsumentom, jakie produkty spełniają najwyższe standardy jakości i gdzie mogą je 

kupić. 

Wystawcami „Polska Smakuje” mogą być:
n producenci certyfikowanej w ramach krajowych i unijnych systemów jakości żywności, wytwórcy 

produktów posiadających oznaczenia uznawane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
n producenci rolni prowadzący sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny, dostawy bezpo-

średnie, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami praw-
nymi; posiadanie certyfikatów potwierdzających udział w systemach jakości nie jest obligatoryjny. 

Więcej informacji na stronie gov.pl/web/rolnictwo, zakładka „Jakość żywności”, następnie „Polska 
smakuje” oraz polskasmakuje.pl.

7. PRODUKT POlSKI

Oznaczenie „Produkt polski” to urzędowe oznaczenie artykułów rolno-spo-
żywczych wyprodukowanych z surowców wytworzonych na terenie Polski 
z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowa-
nych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości 25% masy tych produktów, 
pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Regulacje 

dotyczące znakowania środków spożywczych zostały określone w ustawie z dnia 4 grudnia 2016 r. 
o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski” jeżeli produkcja, 
uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i kóz odbyła się na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze 
zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku in-
nych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego, aby zostały one pozyskane od zwierząt, których 
chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Produkty przetworzone uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych, dla 
których można stosować informację „Produkt polski” muszą dodatkowo odpowiadać następującym 
wymaganiom:
n ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
n wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla produktów 

nieprzetworzonych, które mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”;
n inne, niż wskazane wyżej składniki nie mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich skład-

ników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu (z wyłączeniem użytej wody) oraz 
składników tych nie można zastąpić takimi samymi składnikami, które zostały wyprodukowane na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot odpowiedzialny za oznakowanie produktu, który będzie chciał podać informację o speł-
nianiu powyższych kryteriów – może to zrobić albo poprzez umieszczenie informacji „Produkt polski” 
albo poprzez umieszczenie znaku graficznego zawierającego tę informację. Wzór znaku graficzne-
go określają przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”. Oznaczenie „Produkt 
polski” sprzyja łatwiejszej identyfikacji przez konsumentów produktów wytworzonych z użyciem pol-
skich surowców.

8. POlSKI E-BaZaREK

Polski e-bazarek to przedsięwzięcie realizowane przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 
pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inicjatywa ta powstała z potrzeby wsparcia lokal-
nych producentów rolnych w sprzedaży i promocji ich produktów w czasach zagrożenia epidemicznego. 
Stworzona w tym czasie ogólnopolska platforma internetowa to nowoczesne narzędzie sprzedażowe 
w tworzeniu krótkich łańcuchów dostaw, jak również przykład innowacyjnego przedsięwzięcia w zakre-
sie rozwiązań organizacyjnych, marketingowych, dystrybucyjnych i promocyjnych. Umożliwia producen-
tom rolnym bezpłatne zamieszczanie ofert sprzedaży żywności oraz promocję produktów wytworzonych 
w gospodarstwach rolnych. Bezpośrednio przyczynia się do skracania drogi produktu od producenta do 
konsumenta, natomiast pośrednio do promocji produktów producentów rolnych oraz dywersyfikacji ich 
dochodów. 

Wystawcami e-bazarku mogą być: rolnicy, producenci rolni, producenci i przetwórcy regionalnej 
i ekologicznej żywności, Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego, hodowcy, usługodaw-
cy usług rolniczych, sprzedawcy maszyn i urządzeń rolniczych.
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Użytkownikiem portalu może być każda osoba fizyczna, chcąca dokonać zakupu produktów za-
mieszczonych w ofercie e-bazarku. W celu wyszukania interesującego produktu lub usługi na stronie 
polskiebazarek.pl zainteresowani kupnem klienci powinni wybrać z interaktywnej mapy Polski interesu-
jący ich obszar, dzięki czemu będą mieli dostęp do ofert w danym województwie. Oferowane produkty 
są pogrupowane na kategorie. Na regionalnych e-bazarkach można znaleźć szeroką ofertę sprzedaży, 
m.in.: owoców, warzyw, wędlin, przetworów owocowo-warzywnych, produktów nabiałowych, pieczywa 
i produktów zbożowych.

Dzięki Polskiemu e-bazarkowi można:
n bezpłatnie zarejestrować swoje ogłoszenie; 
n zyskać darmową promocję; 
n łatwo sprzedać swój towar; 
n znaleźć ciekawe oferty – nie tylko ze swojego województwa;
n kupić produkty w cenach producenta, bez marży.

Platforma internetowa polskiebazarek.pl z jednej ułatwia konsumentom nabycie w dobrych cenach 
i bez marży produktów rolno-spożywczych ze swojego województwa, zaś producentom rolnym sprzedaż 
produktów bez udziału pośrednika. Polski e-bazarek to blisko 23 tysiące ofert produktów w skali kraju, 
z czego 3 tysiące w samym województwie warmińsko-mazurskim. Pełna oferta lokalnych producentów 
rolnych oraz produktów znajduje się na stronie polskiebazarek.pl. 
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