
 

 

 

 

 

 

Regulamin wojewódzkiego etapu konkursu Polski Producent Żywności 2019 

 

I. Cel konkursu 

Organizowany przez Województwo Łódzkie konkurs Polski Producent Żywności jest regionalnym etapem 

konkursu ogólnopolskiego. Celem etapu wojewódzkiego jest wyłonienie spośród producentów naszego 

regionu maksymalnie 5 laureatów, którzy będą mogli reprezentować nasze województwo podczas imprez 

promocyjnych w kraju i za granicą oraz ubiegać się o tytuł „Polskiego Producenta Żywności 2019” w etapie 

ogólnopolskim. Konkurs tak na etapie wojewódzkim jak i krajowym ma za zadanie promowanie najlepszych 

polskich przedsiębiorstw produkujących żywność oraz poprzez nadanie tytułu, uwiarygodnienie wysokiej 

jakości produkowanych przez te przedsiębiorstwa produktów. 

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Udział w konkursie mogą wziąć producenci artykułów żywnościowych wysokiej jakości mający 

siedzibę firmy na terenie województwa łódzkiego. 

2. Firma chcąca wziąć udział w wojewódzkim etapie konkursu musi złożyć 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 roku kartę zgłoszenia (I i II część), 

zgodną ze wzorem dołączonym do Regulaminu. 

3. Firma zgłaszająca swój produkt najbardziej wpisujący się w 100-letnią tradycję Województwa 

Łódzkiego do specjalnej nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego składa również kartę 

zgłoszenia ( III część) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 roku. 

Karty zgłoszenia należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, parter) lub nadać w placówce pocztowej na adres: 

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź 

lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat.ro@lodzkie.pl  

 

UWAGA! 

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  

 

4. Na karcie zgłoszenia firma może zgłosić do konkursu Polski Producent Żywności 

maksymalnie 2 produkty (gotowe, przetworzone i przeznaczone bezpośrednio do spożycia), 

natomiast do specjalnej nagrody Marszałka WŁ maksymalnie 1 produkt.  

5. Do udziału w konkursie zostaną zaproszeni tylko ci producenci, którzy w karcie zgłoszenia 

wyrażą gotowość prezentacji swojej firmy przez całe trzy dni trwania imprezy targowej,               

tzn. w dniach 22–24 marca 2019 roku w Łodzi. 

6. Do konkursu mogą zgłaszać się producenci, którzy w poprzednich latach byli nominowani lub 

otrzymali tytuł Polskiego Producenta Żywności pod warunkiem zgłoszenia innego produktu niż 

nagrodzony. 
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7. Członkowie Klubów Polskich Producentów Żywności mogą składać karty zgłoszenia 

bezpośrednio do Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego w Poznaniu, pomijając etap 

wojewódzki konkursu.    

 

III. Wyłanianie uczestników wojewódzkiego etapu konkursu 

1. Dyrektor/Zastępca Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego wybiorą spośród nadesłanych zgłoszeń produkty, których producenci 

zostaną zaproszeni do udziału w imprezie organizowanej w dniach 22–24 marca 2019 roku. 

Dokonując wyboru przedstawiciele Departamentu będą brać pod uwagę: reprezentowaną 

przez zgłoszony produkt kategorię, tak by w konkursie wojewódzkim, w miarę możliwości, były 

reprezentowane wszystkie kategorie wymienione w pkt. 2, skład i pochodzenie surowców, 

wielkość firmy i jej pozycję na rynku lokalnym i krajowym oraz udział w poprzednich edycjach 

konkursu Polski Producent Żywności. O zakwalifikowaniu do udziału w imprezie uczestnicy 

zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres. 

W przypadku firm biorących już udział w ww. imprezie pod uwagę będzie brany również 

fakt, czy firma nie opuściła stoiska przed zakończeniem targów.  

2. Kategorie:  

a) mięso, przetwory mięsne, ryby, przetwory rybne; 
b) mleko i przetwory mleczne; 
c) produkty zbożowe i ich przetwory, wyroby cukiernicze; 
d) warzywa, owoce, grzyby i ich przetwory; 

e) dodatki do potraw 

 

IV. Wyłanianie laureatów 

1. Firmy, które zostaną zaproszone do udziału w imprezie organizowanej w dniach                             

22–24 marca 2019 roku, zaprezentują zgłoszony produkt Kapitule Wojewódzkiej w dniu                   

22 marca 2019 roku. 

2. Kapituła Wojewódzka po dokonaniu oceny wszystkich zgłoszonych produktów wybierze 

maksymalnie 5 laureatów nominowanych do udziału w konkursie ogólnopolskim.  

3. Spośród zgłoszonych produktów, w III części karty zgłoszeniowej, przedstawiciel Zarządu 

Województwa Łódzkiego, Dyrektor/Zastępca Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

wybiorą laureata specjalnej nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego dla produktu 

najbardziej wpisującego się w 100-letnią tradycję Województwa Łódzkiego. Produkt 

charakterystyczny, który wywarł duże znaczenie kulinarne i kulturowe na terenie naszego 

województwa na przestrzeni lat ( np. został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych, uzyskał 

certyfikat Jakość Tradycja). 

4. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nominacji i nagrody nastąpi w dniu 22 marca 2019  

roku w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym (Hali Expo-Łódź) przy Al. Politechniki 4  

w Łodzi.  

 

V. Etap ogólnokrajowy 

1. Karty zgłoszenia laureatów etapu wojewódzkiego konkursu zostaną przesłane do Kapituły 

Krajowej przy Stowarzyszeniu im. E. Kwiatkowskiego w Poznaniu, po wcześniejszym, 

pisemnym wyrażeniu zgody przez nominowane firmy. 

2. O terminie przesłania nominowanego produktu do badań laureaci zostaną poinformowani 

bezpośrednio przez członków Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego.  



 
VI. Regulamin oceny produktów 
 

1. Za podstawę oceny przyjmuje się następujące kryteria: 

- cechy organoleptyczne; 

- walory żywieniowe; 

- funkcjonalność dla konsumenta; 

- jakość opakowania, w tym znakowanie i informacja dla konsumenta; 

- innowacyjność i nowość rynkowa; 

- istotność dla rynku żywnościowego. 

2. Dla oceny przyjętych kryteriów ustala się punktację, polegającą na przyznaniu każdemu 

produktowi od 0 do 5 punktów za każde kryterium. 

3. Każdy produkt od każdego z Członków Kapituły może otrzymać maksymalnie 25 punktów 

(maksymalnie 5 punkty x 5 kryteriów). 

4. Łączna suma przyznanych przez wszystkich Członków Kapituły punktów danemu produktowi 

będzie stanowiła ocenę końcową. 

5. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów przez dwie i więcej firm, prawo uznania 

pierwszeństwa i wyboru laureata pozostawia się Honorowemu Przewodniczącemu Kapituły. 

6. Maksymalnie 5 firm, które uzyskają największą liczbę punktów zostanie uznanych za laureatów 

etapu wojewódzkiego konkursu. 

 

VII. Kapituła Wojewódzka 

1. Przewodniczącym Kapituły Wojewódzkiej jest przedstawiciel Zarządu Województwa Łódzkiego 

lub upoważniona przez niego osoba. 

2. Skład Kapituły określa Marszałek Województwa Łódzkiego.  

3.  Przewodniczący Kapituły Wojewódzkiej etapu wojewódzkiego konkursu pełni rolę obserwatora 

pracy Kapituły, rozstrzyga sprawy sporne, przysługuje mu prawo uznania pierwszeństwa i 

wyboru laureata w sytuacji uzyskania przez dwie lub więcej firm tej samej liczby punktów.  

 

VIII. Regulamin organizacyjny 

1. W związku z tym, że producenci biorący udział w wojewódzkim etapie konkursu Polski 

Producent Żywności będą podwystawcami Województwa Łódzkiego podczas Targów – 

Regiony Turystyczne Na Styku Kultur 2019, zobowiązani są do zapoznania się 

i bezwzględnego przestrzegania „Regulaminu dla Uczestników targów, wystaw lub 

innych imprez organizowanych przez Miejską Arenę Kultury i Sportu Sp. z o.o. w Łodzi” 

oraz „Postanowień Szczegółowych dla Uczestników XXV Targów – Regiony Turystyczne 

Na Styku Kultur 2019”. 

2. Etap wojewódzki konkursu Polski Producent Żywności odbędzie się w dniach                            

22–24 marca 2019 roku jako impreza towarzysząca XXIV edycji Targów – Regiony 

Turystyczne Na Styku Kultur 2019 na terenie Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego                

(Hali Expo-Łódź) przy Al. Politechniki 4 w Łodzi. 

3. W czasie trwania targów producenci będą mogli prezentować i sprzedawać swoje wyroby (nie 

tylko produkt zgłoszony do konkursu) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 



4. Producenci biorą odpowiedzialność za jakość prezentowanych i sprzedawanych produktów.  

5. Producenci biorący udział w konkursie dostaną nieodpłatnie do dyspozycji, w dniach trwania 

targów, stoisko o powierzchni 6m2 z podstawowym wyposażeniem (lada z półką, stolik, 

2 krzesła, regał, kosz na śmieci, gniazdko elektryczne, dwa punkty świetlne). 

6. Każdy wystawiający się producent otrzyma jedną „kartę wystawcy” uprawniającą do 

wielokrotnego wchodzenia na teren targów i przebywania na stoisku. 

7. Wystrój stoisk, dodatkowe ich wyposażenie (np. w ladę chłodniczą, lodówkę), dodatkowe karty 

wystawcy, karty parkingowe, zaproszenia, zaproszenia na bankiet dla wystawców, itp. 

producenci zapewniają we własnym zakresie. Wszystkie dodatkowe zamówienia należy 

kierować bezpośrednio do Międzynarodowych Targów Łódzkich  do Pani Sylwii Koteckiej - 

osoba do kontaktu , tel. 661 661 379, e-mail: sylwia.kotecka@makis.pl. 

8. Dekorowanie i oznaczanie stoisk przez wystawców musi być dokonywane bez zniszczenia 

zabudowy targów np. ścianek działowych ! Nie wolno używać pinezek, gwoździ itp. Zamiast 

tego zaleca się stosowanie taśmy klejącej dwustronnej, rzepów etc. 

9. W piątek (22 marca 2019 roku) do godziny 9:00 należy zakończyć przygotowywanie stoiska. 

10. Około godziny 11:00 w piątek (22 marca 2019 roku) po dokonaniu otwarcia targów, stoiska 

uczestników odwiedzi Kapituła Wojewódzka konkursu Polski Producent Żywności celem 

zapoznania się i oceny zgłoszonych produktów. 

IX. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Dyrekcja 

Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

2. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz „Miejska Arena Kultury i Sportu” Sp. z o.o. 

zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych niezbędnych dla sprawnego 

przebiegu targów. 

 


