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1. KGW – krótki wstęp 
Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich z dnia 9 listopa-
da 2018 r. ( Dz.U. 2018 poz. 2212) i możliwość rejestra-
cji koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich 
(KRKGW) w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa bez wątpienia przyczyniła się do powstania 
wielu nowych kół. Wpływ na to miało, w dużej mierze 
możliwość corocznego dofinansowania do działań statu-
towych KGW. 
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Z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regio-
nalnej wynika, że na koniec grudnia 2018 r. było zare-
jestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa 5048 KGW, teraz obecnie w rejestrze jest  
11 312 KGW w całej Polsce, a w samej Małopolsce jest 
zarejestrowanych 889 KGW (stan na miesiąc sierpień 
2022r.). Dzięki uzyskaniu osobowości prawnej, nowo po-
wstałe koła, jak i te które istniały wcześniej a wpisały się 
do KRKGW zyskały również więcej możliwości finanso-
wania swojej działalności statutowej. Mogą otrzymywać 
dotacje nie tylko z ARiMR, ale także starać się o nie z in-
nych źródeł (również europejskich). 
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Działalność Kół Gospodyń Wiejskich jest silnie po-
wiązana z wytwarzaniem produktów związanych z miej-
scem pochodzenia. Zaś tworzenie i wykorzystywanie 
produktów tradycyjnych odgrywa istotną rolę w promo-
cji całego regionu. Za sprawą promocji takiego lokalne-
go produktu budowana jest lokalna i regionalna marka, 
następuje rozwój turystyki czy usług. Wiele działających 
współcześnie Kół Gospodyń Wiejskich stawia sobie za 
cel wypromowanie i wprowadzenie na Listę Produktów 
Tradycyjnych jakiejś lokalnej potrawy/produktu. To 
dzięki takim działaniom powszechnie rozpoznawalna 
w danym regionie potrawa/produkt urasta do rangi cze-
goś, czym dany region chce się chwalić na zewnątrz. 
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2.  Sprzedaż okazjonalna
Za działalność okazjonalną możemy uznać przygotowy-
wanie, przechowywanie i serwowanie żywności w trak-
cie różnego rodzaju imprez np. festynów, jarmarków, 
dożynek itp. W ramach sprzedaży okazjonalnej mianem 
żywności określa się żywność, która jest przygotowy-
wana czasami, sporadycznie i na małą skalę. Koła Go-
spodyń Wiejskich w ten sposób mogą sprzedawać swoje 
wyroby, w tym właśnie produkty lokalne czy tradycyjne, 
a także wyroby sztuki ludowej. 
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W zakresie opodatkowania dochodów z działalno-
ści KGW i innych organizacji społecznych podczas im-
prez, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 
prawnych, wolne od podatku są dochody w części prze-
znaczonej na cele statutowe. Nie obowiązuje to jednak 
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. 
Ponadto na podstawie ustawy o CIT wolne od podatku 
są dochody m.in. stowarzyszeń jakim jest Koło Gospo-
dyń Wiejskich, których celem statutowym jest działalność 
m.in. kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
wspierania inicjatyw społecznych na wsi, w części prze-
znaczonej na te cele.

Warto umieścić w statucie Koła zapis, że środki po-
zyskane np. ze sprzedaży, mając tu na uwadze sprze-
daż okazjonalną służą do realizacji celów statutowych. 
W związku z tym dochody z tej sprzedaży stanowią jed-
norazowy dochód, który równoważy koszty poniesio-
ne na zakup np.niezbędnych produktów lub transport 
uczestników na imprezę.

Prowadzący sprzedaż okazjonalną muszą pamiętać 
o przestrzeganiu wymogów bezpieczeństwa żywności. 
Książeczka zdrowia jest podstawowym wymogiem pra-
cy z żywnością, należy więc o niej pamiętać. Sprzedając 
żywność w trakcie tego typu imprez powinnyśmy stoso-
wać zasady dobrej praktyki higienicznej, które są podsta-
wą spełnienia wymagań higienicznych. Koła Gospodyń 
Wiejskich, w tym stowarzyszenia lub inna organizacje, 
które promują żywność o charakterze tradycyjnym po-
winna zwrócić się więc do Powiatowej Stacji Sanitarno

-Epidemiologicznej z prośbą o zarejestrowanie miejsca, 
w którym przygotowywane są produkty spożywcze. 
Może to być np. kuchnia towarzysząca świetlicy wiejskiej. 
Ponadto niezależnie od tego, czy dany podmiot oferuje 
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swoje produkty do sprzedaży okazjonalnie, czy stale, czy 
są to przetwory czy ogórki kiszone, trzeba posiadać 
wszelkie informacje dotyczące dostawców produktów, 
gdyż żywność nie może pochodzić z nieznanego źródła. 
Należy pamiętać również o prowadzeniu uproszczonej 
ewidencji przychodów oraz kosztów (UEPiK).

3. Dziedzictwo kulinarne

Z roku na rok rośnie wkład KGW w zachowanie kuli-
narnego dziedzictwa kulturowego. Wiele z kół coraz 
częściej wpisuje swoje produkty na listę produktów tra-
dycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. KGW 
częstą są także wsparciem dla rolników produkujących 
żywność lokalną i tradycyjną, gdyż stanowią źródło in-
formacji na temat krajowych i unijnych systemów jakości 
żywności.

KGW wpływają na rozwój kultury ludowej, to bez 
wątpienia. Przekazują tradycje z pokolenia na poko-
lenie, kultywują ją poprzez doskonalenie i podtrzymy-
wanie sztuki kulinarnej, w tym także produktów lokal-
nych czy promowanie i sprzedaż wyrobów rękodzieła 
artystycznego i ludowego. Kultura ludowa może stać 
się atrakcją turystyczną i towarem rynkowym, a dzie-
dzictwo kulinarne, w tym żywność regionalna wchodzi 
w skład dziedzictwa kulturowego. Taką żywność koja-
rzymy z danym regionem. Konsumenci sięgają po wybór 
takiej kategorii produktów poprzez wpływ na jej walory 
smakowe, w tym potrawy charakterystyczne dla danego 
regionu o charakterystycznym smaku i zapachu. Żyw-
ność certyfikowana jest dla nas bezpieczna. Certyfikat 
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gwarantuje, że producent spełnił restrykcyjne normy 
produkcji i oferuje towar wysokiej jakości. Na uwagę 
zasługują tutaj produkty tradycyjne, produkty regional-
ne czy produkty rolnictwa ekologicznego, które są pro-
duktami o wysokiej potwierdzonej certyfikatami jakości. 
Przekazywane z pokolenia na pokolenie, tradycją orygi-
nalnych receptur sprawia, że tego rodzaju żywność jest 
także autentyczna. 

Sposoby wytwarzania tradycyjnych potraw, 
produktów lokalnych i przetworów powinny 
być popularyzowane i chronione poprzez róż-
nego rodzaju konkursy.

W ostatnich latach wzrasta moda na KGW. Panie 
korzystając z możliwości sprzedaży okazjonalnej coraz 
śmielej promują także swoje lokalne przysmaki podczas 
różnego rodzaju imprez plenerowych. Promocja kultury, 
swojego regionu odbywa się poprzez m.in. stoiska z re-
gionalnymi potrawami, przygotowywane domowym 
sposobem, według starych receptur. Ponadto daje się 
również zauważyć, że w dużych supermarketach coraz 
częściej powstają stoiska z taką właśnie lokalną żywno-
ścią, w tym m.in. kulinarne specjały pochodzące z tra-
dycyjnych przepisów sprzedawanych m.in. przez Koła 
Gospodyń Wiejskich. 
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Koła Gospodyń Wiejskich w dużej mierze promują 
również produkty regionalne i tradycyjne od lokalnych 
producentów. Są również uważane za naturalne ogniwo 
krótkich łańcuchów dostaw żywności. Udział w różnego 
rodzaju imprezach to jedna z najbardziej popularnych 
form promocji wybieranych przez producentów żywno-
ści a także KGW. Pozwala to na dotarcie do lokalnej spo-
łeczności i potencjalnych konsumentów. 
    



4.  Czym są produkty lokalne, 
regionalne oraz tradycyjne?

 Produkt lokalny 
Produkt lokalny – pośrednik – finalny odbiorca

Produkt lokalny to wyrób lub usługa, z którym utożsa-
miają się mieszkańcy regionu. Wytwarzany jest w spo-
sób przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie do-
stępnych lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania 
na niewielką skalę.

Wytwarzaniem produktu lokalnego często zajmują 
się mali producenci rolni, którym taka produkcja zapew-
nia zbyt, przynosi zysk i daje źródło utrzymania, taki 
produkt może być sprzedawany „lokalnie”, czyli m.in. 
w województwie, powiecie, gminie, wsi gdzie został wy-
tworzony. Jednym słowem, produkt powstały w okolicy. 
Produkty lokalne to przede wszystkim gwarantowana 
jakość i produkcja z lokalnego, świeżego surowca. Pro-
dukty te można wytwarzać i sprzedawać w ramach dzia-
łalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) oraz 
w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). 
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Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez 
wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego 
charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój 
przedsiębiorczości lokalnej. Rozwój produktów lokal-
nych jest korzystny zarówno ze względów środowisko-
wych, gospodarczych, jak i społecznych. Produkt lokalny 
stwarza szansę poprawy sytuacji ekonomicznej w regio-
nie, zapewniając jednocześnie pozytywne efekty środo-
wiskowe i społeczne. Jest więc regionalnym sposobem 
na realizację zrównoważonego rozwoju. W każdej rodzi-
nie, a na pewno w każdej wsi można znaleźć taki skarb.

Za produkt lokalny uznaje się m.in.: rękodzieło, pro-
dukty spożywcze, usługi związane z prezentacją regio-
nu i produktów nim związanych (np. warsztaty twórcze, 
usługi przewodnickie, warsztaty edukacji przyrodniczej 
i kulturowej), wytwory będące przejawem artystycznych 
pasji twórców, zakorzenione w tradycji regionów (np. 
zespoły ludowe), koła gospodyń wiejskich wraz z ich 
działalnością. Wszystko to tworzy specyficzną ofertę da-
nego regionu, kształtuje patriotyzm lokalny. 
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PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI 
Oznaczenie certyfikowanych 
produktów lokalnych, wy-
twarzanych w Małopolsce. 
Znak ten jest potwierdze-
niem, że receptura produktu 
inspirowana jest lokalną hi-
storią i dziedzictwem przy-
rodniczo – kulturowym oraz 
produkowany jest nie maso-
wo, przy użyciu naturalnych 
surowców. Same produkty oraz ich składniki są w peł-
ni identyfikowalne, a ich wyjątkowy smak zawdzię-
czają warunkom przyrodniczym Małopolski i tutejszej 
tradycji.Wszystkie produkty sprzedawane w ramach 
systemu Produkt Lokalny z Małopolski są oznaczone  
tym znakiem.

Produkt Regionalny 
Za produkty regionalne uznaje się produkty znanego 
pochodzenia, czyli związane z konkretnym regionem, 
obszarem, w którym są wytwarzane. Produkt ten pro-
dukowany jest na terenie szerszym niż produkt lokal-
ny i może obejmować cały region lub czasem graniczą-
cych terenów np. oscypek, bryndza podhalańska. Z tym 
miejscem łączy się też wysoka jakość produktów oraz 
ich renoma. Produkty regionalne to takie, które można 
wytwarzać tylko w niektórych regionach UE, a ich na-
zwa i technologia wytwarzania są prawnie chronione. 
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Są wytwarzane na konkretnym terenie, gdyż jego cechy 
związane są z warunkami istniejącymi na danym terenie. 

Produkty regionalne i tradycyjne, a właściwie nie-
które z nich chronione są unijnymi certyfikatami takimi 
jak: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Ozna-
czenie Geograficzne czy Gwarantowana Tradycyjna 
Specjalność. Certyfikaty stanowią część prawnego sys-
temu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. 
Pozwalają wyróżnić i dokładniej chronić unikalne dzie-
dzictwo kulinarne, jakie jest dorobkiem wielu pokoleń 
zamieszkujących dany regiony.

• Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) 
- znak przyznawany produktom regional-
nym wyjątkowej jakości, których nazwa 
nawiązuje do miejsca w którym są wy-
twarzane i podkreślają ich związek z tym 
miejscem. Wszystkie surowce, potrzebne 
do wytworzenia tego produktu pochodzą 
z określonego obszaru geograficznego 
oraz wszystkie fazy wytwarzania odby-
wają się na tym obszarze. 

• Chronione Oznaczenie Geograficzne 
(ChOG) - znak przyznawany produktom 
regionalnym wyjątkowej jakości, o na-
zwie nawiązującej do miejsca, w którym 
są wytwarzane, by podkreślić ich zwią-
zek z tym miejscem. Przynajmniej jeden 
z etapów powstawania produktu musi 
przebiegać na obszarze, do którego odno-
si się jego nazwa.
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• Gwarantowana Tradycyjna Specjalność 
(GTS) - znak jakości, przyznawany pro-
duktom noszącym tradycyjną nazwę, 
odnoszącą się do jego specyficznego cha-
rakteru lub tradycyjnie stosowaną dla 
tego produktu. Produkt z takim znakiem 
musi być wytwarzany z tradycyjnych 
surowców, według tradycyjnej, przeka-
zywanej z pokolenia na pokolenie recep-
tury lub tradycyjnymi metodami od co  
najmniej 30 lat.

Unijny system ochrony nazw pochodzenia (ChNP), 
ochrony oznaczeń geograficznych (ChOG) oraz świa-
dectwa specyficznego charakteru (GTS) stwarza dla 
wielu producentów możliwość wyróżnienia swoich wy-
robów spośród masowej konkurencji i konwencjonalnej 
produkcji.      

Produkt Tradycyjny
Produktem tradycyjnym jest produkt, którego jakość 
lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stoso-
wania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa 
się wykorzystywane, od co najmniej 25 lat. Jest to pro-
dukt wyprodukowany z użyciem tradycyjnych surow-
ców lub charakteryzujący się tradycyjnym składem 
czy sposobem produkcji lub przetwórstwa, zgodnym  
z metodą tradycyjną.

Poprzez lokalne i regionalne produkty markowe 
chroniona jest regionalna i lokalna tożsamość. Produk-
ty lokalne, posiadające swoje specyficzne cechy, mają 



17

własne prawne uregulowania i swoistą ochronę, zarów-
no na poziomie krajowym poszczególnych państw, jak 
i wspólnotowym. W tak rozumianej ochronie liczy się 
autentyczność produktu, jego niepowtarzalność i nie-
zmienność. Lokalny rolnik oferuje nam świeże, lokalne, 
sprawdzone, ekologiczne produkty najwyższej jakości 
w rozsądnych cenach. Kupując certyfikowane produkty 
dodatkowo mamy pewność, że są to produkty o wyso-
kiej jakości.

PRODUKT TRADYCYJNY  
Z MAŁOPOLSKI

Oznaczenie Produkt Trady-
cyjny z Małopolski to znak 
towarowy zgłoszony przez 
Województwo Małopolskie do 
ochrony w Urzędzie Patento-
wym RP. Prawo do jego uży-
wania udzielane jest podmio-
tom wytwarzającym produkty 
z obszaru geograficznego wo-
jewództwa małopolskiego, 

wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Promocja produktów lokalnych
Wszelkiego rodzaju wydarzenia promujące dziedzic-
two kulturowe to doskonała forma promocji dla KGW 
i producentów żywności. Jest to nie tylko możliwość 



sprzedaży produktów lokalnych, ale także miejsce 
spotkań, rozmów i okazja do wymiany doświadczeń. 
Dodatkowo przy okazji różnego typu wydarzeń za-
wsze można obejrzeć np. pokazy wytworu rękodzie-
ła, uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez 
ludowych artystów – np. wyklejanki z bibuły, koronki. 
Dzięki takim wydarzeniom zwiększa się rozpozna-
walność koła wśród lokalnej społeczności, jest to także 
sposób na pozyskanie nowych osób do koła, a przede 
wszystkim dotarcie z informacją do klientów, że może 
być atrakcją i towarem.

Dzięki rolnikom czy Kołom Gospodyń Wiejskich 
rośnie w regionie i nie tylko znaczenie produktu lokal-
nego. Każdy region Polski posiada coś unikalnego, coś 
co może go wyróżnić. Są to właśnie produkty lokalne, 
a ich promocja może przyczynić się do rozwoju miej-
scowości, gminy czy powiatu. Warto, więc je promo-
wać i sprzedawać. 
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