
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM JAKOŚCI 
„PODKARPACKI PRODUKT EKOLOGICZNY" 

 
§1 

Cel nadawania Znaku „Podkarpacki Produkt Ekologiczny" 

„Podkarpacki Produkt Ekologiczny” dla produktów i usług to znak towarowy, który nadawany 
jest dla grupy najlepszych produktów i usług, z certyfikatem jakości ekologicznym, zarówno 
tych o ustalonej renomie, jak i tych dotąd mało znanych z województwa podkarpackiego, 
które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym są lub mogą stać 
się wzorem dla innych. Znak ma: 

 sugerować i pomagać konsumentom w wyborze kupowanych produktów 
ekologicznych, które wyróżniają się walorami smakowymi, wysoka jakością,  

 służyć promowaniu produkcji wg metod ekologicznych, 

 służyć promocji województwa podkarpackiego.  
 

§2  

Znak „Podkarpacki Produkt Ekologiczny” 

Wzór Znaku „Podkarpacki Produkt Ekologiczny":  
 

 
 
Właścicielem Znaku jest Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”. 
Znak chroniony jest patentem. 
 

§3  

Dla kogo Znak „Podkarpacki Produkt Ekologiczny”? 

Znak towarowy mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej, spełniające następujące warunki formalne: 

 podmiot jest zarejestrowany w województwie podkarpackim od co najmniej 
12 miesięcy i prowadzi działalność dla zysku; promocji; rozwoju kultury; 
podtrzymania tradycji; 

 produkty/usługi są przedmiotem własnej działalności ubiegającego się o znak i zostały 
w co najmniej 50% wytworzone z surowców, półproduktów pochodzących 
z województwa podkarpackiego; 

 zgłaszane produkty/usługi są minimum na rynku regionalnym, lokalnym, od co 
najmniej 6 miesięcy; 

 posiadają wszelkie upoważnienia, certyfikaty i zezwolenia przewidziane prawem 
dopuszczające do obrotu spożywczego i potwierdzające ich jakość; 



 zgłaszane produkty muszą spełniać aktualnie obowiązujące wymagania zdrowotne, 
weterynaryjne i sanitarne przewidziane prawem dla danej grupy produktów, 

 zgłaszane produkty są własnością zgłaszającego i nie są produkowane na podstawie 
umów licencyjnych, franczyz. 

 

§4  

Przeznaczenie branżowe Znaku „Podkarpacki Produkt Ekologiczny” 

Znak „Podkarpacki Produkt Ekologiczny” przyznawany jest wyrobom i usługom w kategoriach: 
1) Sztuka/rękodzieło; 
2) Produkt spożywczy; 
3) Produkt usługowy; 
4) Wydarzenie/impreza; 

 

§5  

Obsługa administracyjna Znaku 

1. Obsługą administracyjną i techniczną przy działaniach związanych z procesem weryfikacji 
i przyznawania Znaku „Podkarpacki Produkt Ekologiczny” a także przyjmowaniem 
formularzy zgłoszeniowych zajmuje się Biuro Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego  
z siedzibą w  Świlczy (36-072 Świlcza 168). 

2 Przyznanie Znaku „Podkarpacki Produkt Ekologiczny” odbywa się na pisemny wniosek 
zainteresowanego podmiotu.  

3 Nie przewiduje się ograniczeń co do liczby wyrobów oraz usług, za które jednemu 
podmiotowi może być przyznany Znak. 

 

§6  

Wniosek o otrzymanie Znaku „Podkarpacki Produkt Ekologiczny" 

1. Aby zgłosić produkt, należy do biura „Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego”  
przesłać formularz zgłoszeniowy wg. wzoru, który zawiera: 

a) Nazwę podmiotu/imię i nazwisko, 
b) Dane teleadresowe, 
c) Formę prawną, NIP, REGON w przypadku osoby prawnej lub prowadzącej działalność 

gospodarczą, 
d) Kategorię produktu, 
e) Nazwę i opis produktu: użyte materiały, występowanie materiałów, opis 

wytwarzania, sposobu, dystrybucji, cech charakterystycznych, uzasadnienie związku 
produktu z obszarem województwa podkarpackiego,  

f) Załącznik - dokumentację fotograficzną (w wersji papierowej lub elektronicznej) 
zgłoszonego produktu lub ten produkt. 

2. Zarząd PIRE może określić dodatkowe dokumenty, które należy uzupełnić w terminie 
przez nią podanym. 

 



§7 

Termin przyznawania Znaku „Podkarpacki Produkt Ekologiczny" określono do 3 miesięcy od 
dnia złożenia kompletnej dokumentacji. 
 

§8 

1. Ustala się następujące stawki związane ze Znakiem „Podkarpacki Produkt Ekologiczny” 

a) rozpatrzenie wniosku, 100 zł netto, 
b) korzystanie ze znaku przez 2 lata: 

- dla firm zatrudniających od 0 do 3 pracowników - 100 zł netto 
- dla firm zatrudniających od 4 do 10 pracowników - 300 zł netto 
- dla firm zatrudniających od 11 do 50 pracowników - 1000 zł netto 
- dla firm zatrudniających od 51 do 70 pracowników - 1500 zł netto 
- dla firm zatrudniających powyżej 70 pracowników - 2000 zł netto. 

2. Jeśli podmiot uzyska Znak dla  więcej niż jednego produktu/usługi, opłata za drugi i każdy 
kolejny produkt/usługę danej firmy zostaje obniżona o 10 proc. 
 

3. Poza opłatami, o których mowa w pkt. 1, nie obowiązują żadne inne opłaty. 
 

§9 

1. Zarząd rozstrzyga o nadaniu Znaku „Podkarpacki Produkt Ekologiczny” w formie uchwały. 

2. Zarząd może zasięgać opinii ekspertów.  

3. W posiedzeniach Zarządu w sprawie nadaniu Znaku mogą uczestniczyć z głosem 
doradczym osoby zaproszone przez Zarząd. 

 
§10 

Znak „Podkarpacki Produkt Ekologiczny” przyznawany jest konkretnemu produktowi bądź 
usłudze na okres 2 lat od daty nadania z możliwością przedłużania według uproszczonej 
procedury na kolejne lata. 
 

§11 

Zainteresowane strony są powiadamiane pisemnie o decyzji Zarządu przez Biuro PIRE. 
 

§12 

Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie. 
 

§13 

Przyznanie Znaku „Podkarpacki Produkt Ekologiczny” następuje poprzez przekazanie 
Certyfikatu.  
Przyjęcie Certyfikatu oznacza zgodę na określone w regulaminie warunki posługiwania się 
Znakiem. 
 



§14 

Nadanie Znaku Umożliwia: 

a) otrzymanie certyfikatu zaświadczenia o nadaniu Znaku 
b) oznakowanie przyznanym Znakiem zgłoszonego produktu lub usługi przez okres 2 lat, 
c) posługiwanie się Znakiem na nośnikach reklamowych dla danego produktu, 
d) korzystanie ze zniżek wynegocjowanych przez PIRE Świlcza na wybrane imprezy 

targowe i wystawiennicze, 
e) promocję w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych PIRE 

Świlcza, 
f) prezentację korzystających ze Znaku na imprezach targowych i wystawienniczych w 

kraju i za granicą, w których uczestniczy PIRE Świlcza, 
g) cykliczne informowanie o posługujących się Znakiem, przy okazji działań medialnych 

PIRE Świlcza. 
 

§15 

Przyznanie danemu podmiotowi Znaku „Podkarpacki Produkt Ekologiczny” zostanie 
udokumentowane w rejestrze dostępnym na stronie internetowej PIRE. 
 

§16 

1. Producent lub usługodawca, który otrzymał Znak „Podkarpacki Produkt Ekologiczny” 
zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania osiągniętych standardów jakości produktów i świadczonych usług, 
b) powiadomienia Biura PIRE o zaprzestaniu wytwarzania danego produktu lub 

świadczenia danej usługi w terminie 30 dni od zaistnienia takiej sytuacji. 

2. Podmiot, którego wyrób lub usługa zostały odznaczone Znakiem nie może odstępować 
prawa do Znaku osobom trzecim. 

3. W przypadku braku wypełnienia któregoś z powyższych zobowiązań lub 
nieprzestrzegania innych postanowień regulaminu, Zarząd może odebrać prawo 
posiadania Znaku. 

 

§17 

Zarząd Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” zastrzega sobie 
prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania i Posługiwania się Znakiem Jakości 

„Podkarpacki Produkt Ekologiczny" 

ZGŁOSZENIE 

Nazwę podmiotu/imię i nazwisko 

 

 

Dane adresowe:  

Adres 

Telefon 

e-mail: 

Dane osoby do kontaktu: 

Imię i nazwisko 

Telefon 

e-mail 

 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

NIP 

REGON 

PESEL (dla os. fizycznych) 

 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Nazwa jednostki certyfikującej i 

numer certyfikatu: 

 

………………………………………………………………………………….. 

Kategoria produktu: 

(właściwe zaznaczyć) 

o towar 

o usługa 

Nazwa produktu/usługi:  

………………………………………………………………………………….. 

Opis produktu zwierający:  informacje o użytych materiałach do produkcji, zwięzły opis procesu 
wytwarzania, sposób dystrybucji, cechy charakterystyczne, uzasadnienie związku produktu 
z obszarem województwa podkarpackiego, inne: 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 



Załączniki: 
1. Kopia certyfikatu, 
2. Fotografie produktu, 
3. Potwierdzenie przelewu. 

Dane do wysłania Zgłoszenia z załącznikami: 
 
 

Dane do przelewu: 100 zł netto  
(opłaty administracyjnej 

Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba 
Rolnictwa Ekologicznego” 
36-072 Świlcza 168 
Nr konta: 46 8642 1126 2012 1126 2116 0001 

Tytuł: Opłata zgłoszeniowa (nazwa 
Wnioskodawcy) Podkarpacki Produkt 
Ekologiczny 

 
Miejsce i data: 

 
 

Podpis wnioskodawcy  

 
……………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………… 

 

 

 


