
REGULAMIN 
wyróżniania Znakiem „Żywność Atestowana” wyrobów spożywczych przez 

Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowego Życia i Żywności 
 

§1 
 

W celu rozwijania i doskonalenia produkcji wyrobów o wysokich walorach 
jakościowo-odżywczych oraz promocji produktów niezbędnych w racjonalnym 
żywieniu i profilaktyce zdrowotnej wprowadza się ich wyróżnienie Znakiem „Żywność 
Atestowana”. 
 

§2 
 

Znak Polskiego Towarzystwa Promocji Zdrowego Życia i Żywności z siedzibą w 
Tarnowie jest znakiem graficznym zastrzeżonym na rzecz Towarzystwa zgodnie z 
umową o znakach towarowych z dnia 31.01.1985 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 17) oraz 
uchwałą nr 25 Rady Ministrów z dnia 06.02.1984 r. (MP nr 6, poz.45) 
zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z-92939 – świadectwo 
ochronne nr 69392. 
 

§3 
 

Prawo oznaczania produktów tymże znakiem następuje na podstawie Postanowienia 
Zarządu Głównego PTPZŻiŻ w sprawie nadania znaku oraz spisania umowy między 
Towarzystwem jako właścicielem znaku a stosującym ten znak producentem. 
 

§4 
 

1. Prawo używania Znaku „Żywność Atestowana” na określonym w umowie wyrobie 
lub grupie produktów przysługuje stosującemu ten znak w okresie 2 lat pod 
warunkiem zachowania norm jakościowych oraz innych wyróżników 
zadeklarowanych przez producenta na etykiecie informacyjnej w chwili zgłoszenia 
wyrobu do wyróżnienia. 
2. Ścisły termin użytkowania znaku zawarty jest w umowie. 
 

§5 
 

1. Cofnięcie przywileju używania Znaku „Żywność Atestowana” następuje w 
przypadku stwierdzenia pogorszenia jakości wyróżnionego znakiem produktu, 
udokumentowanej badaniami specjalistycznymi. Towarzystwo zastrzega sobie prawo 
wystąpienia z wnioskiem dotyczącym poddania wyrobów badaniom kontrolnym na 
koszt producenta. 
2. Producent stosujący znak zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego 
badania wyrobów, zwłaszcza w przypadku stosowania surowców z różnych upraw i 
źródeł, jak też przedstawienia ich na wniosek Zarządu Towarzystwa. 
 

 
 
 
 



§6 
 

Producent korzystający ze Znaku „Żywność Atestowana” wpłaca na konto 
Towarzystwa ustaloną w umowie kwotę celem pokrycia kosztów związanych z 
ochroną znaku. 
 

§7 
 

Wnioski w sprawie przyznania znaku należy kierować do Zarządu Głównego 
PTPZŻiŻ w Tarnowie. Zarząd Towarzystwa powołuje zespoły specjalistów celem 
zaopiniowania wniosków. 
 

§8 
 

1. Za korzystanie ze znaku ustala się następujące opłaty: 
a) przyznanie znaku 
- 700 zł. – od każdego produktu, w razie zgłoszenia do znaku przez producenta od 1 
do 3 wyrobów 
- 500 zł. – od każdego wyrobu, ponad 3 produkty zgłoszone do znaku przez 
producenta 
b) przedłużenie terminu używania znaku 
- 500 zł. – od każdego wyrobu bez względu na ilość zgłoszonych do znaku 
produktów 
2. Od powyższych kwot udziela się 10% zniżki dla członków Towarzystwa 
opłacających regularnie składki. 
3. Znak jest opłacany na 2 lata, dotyczy to również przedłużenia terminu jego 
używania. 
 

§9 
 

Szczegółowe warunki przyznawania Znaku „Żywność Atestowana” określa załącznik 
(patrz WARUNKI PRZYZNAWANIA ZNAKU „ŻYWNOŚĆ ATESTOWANA”) . 
 
Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Głównego PTPZŻiŻ w 
dniu 27 lutego 2002 r.  


