
Uchwała nr 1233/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2011 r. 
 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu „Złotnicka Premium” na najlepszy 
wyrób z wieprzowiny złotnickiej oraz na najlepszego producenta wyrobów  
z wieprzowiny złotnickiej 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje: 
 
 
 

§ 1 
 

Zmienia się uchwałę nr 3202/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  
29 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Złotnicka Premium” na najlepszy 
wyrób z wieprzowiny złotnickiej oraz na najlepszego producenta wyrobów z wieprzowiny 
złotnickiej, zmienioną uchwałą nr 4578/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  
28 października 2010 r., w ten sposób, że Regulamin konkursu, stanowiący załącznik do uchwały 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.  
 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
do uchwały nr 1233/2011  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 31 października 2011 r. 

 

 

Biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji pierwszej i drugiej edycji konkursu „Złotnicka 

Premium” na najlepszy wyrób z wieprzowiny złotnickiej oraz na najlepszego producenta wyrobów  

z wieprzowiny złotnickiej niezbędne jest wprowadzenie zmian w regulaminie konkursu. 

Zmiany dotyczą korekty harmonogramu konkursu w celu ułatwienia organizacji  

i przeprowadzenia oceny oraz organizacji uroczystego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.  

Proponowane zmiany przyczynią się do lepszej realizacji celów konkursu.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Krzysztof Grabowski 
 

          Członek Zarządu 
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   Załącznik  
do Uchwały nr 1233/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 31 października 2011 r. 

 
 

REGULAMIN KONKURSU  

„ZŁOTNICKA PREMIUM” 

NA NAJLEPSZY WYRÓB Z WIEPRZOWINY ZŁOTNICKIEJ 

oraz 

 NA NAJLEPSZEGO PRODUCENTA WYROBÓW Z WIEPRZOWINY ZŁOTNICKIEJ  

 

§1. 

Głównym celem konkursu jest włączenie polskich przedsiębiorstw branży mięsnej 
oraz hodowców i producentów świń złotnickich do programu budowania wysokiej 
jakości wyrobów mięsnych w oparciu o wieprzowinę złotnicką. Celem dodatkowym 
konkursu jest zdynamizowanie rozwoju hodowli i tuczu ras świń złotnicka pstra  

i złotnicka biała. 

 

§2. 

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  
W organizacji konkursu organizator współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym  
w Poznaniu, Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz 
Wielkopolskim Stowarzyszeniem Hodowców, Producentów i Przetwórców Świń 

Złotnickich. 

 

§3. 

Opiekę merytoryczną nad realizacją konkursu sprawują: Instytut Technologii Mięsa 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Katedra Hodowli i Produkcji Trzody 
Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Oddział Technologii Mięsa  

i Tłuszczu Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego. 

 

§4. 

W konkursie może wziąć udział każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność 

gospodarczą w zakresie przetwórstwa mięsa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 



 2 

§5. 

Konkurs ma charakter stały i jest rozstrzygany w edycjach rocznych.  

 

§6. 

Zgłoszenia podmiotów do udziału w konkursie przyjmowane będą na specjalnych 
formularzach w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 
do regulaminu konkursu. Zgłoszenia należy składać w Departamencie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu, który prowadzi obsługę konkursu. 
Formularze zgłoszenia udziału w konkursie zostaną udostępnione na stronie 
internetowej www.umww.pl 

 

§7. 

Konkurs ma wyłonić: 

I. Najlepszy wyrób „Złotnicka Premium” w kategorii: 

1. wyrób surowy długodojrzewający (wędzonki i kiełbasy),  

2. wędzonki gotowane lub parzone, 

3. kiełbasy trwałe i półtrwałe parzone, 

4. półprodukty i dania gotowe z mięsa świeżego. 

II. Najlepszego producenta wyrobów „Złotnicka Premium”. 

 

§8. 

Uczestnik może zgłosić się do udziału w dowolnej kategorii określonej  
w § 7, jednakże dla zapewnienia sobie udziału w konkursie na Najlepszego 
Producenta Wyrobów „Złotnicka Premium” musi zgłosić do konkursu co najmniej  

3 wyroby, w tym co najmniej jeden w kategorii 1. 

 

§9. 

Zgłoszenia wyrobu do konkursu uczestnik musi dokonać do dnia 31 maja  
każdego roku składając do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wypełniony formularz 
zgłoszenia wyrobu, zgodnie z wzorem udostępnionym na stronie internetowej 
www.umww.pl. Ponadto uczestnik musi wykazać, że zgłoszony wyrób został 

wprowadzony na rynek poprzez wskazanie co najmniej dwóch miejsc jego sprzedaży.  
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§10. 

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do udokumentowania zakupu surowca 
wykorzystywanego do produkcji wyrobów zgłaszanych do konkursu  
od producentów prowadzących hodowlę ras złotnickich pod kontrolą Katedry 
Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu. Brak takiego udokumentowania będzie stanowił podstawę do 
wykluczenia uczestnika z konkursu. Celem takiej procedury jest zagwarantowanie 
uczestnikowi surowca mięsnego pochodzącego wyłącznie z wiarygodnego źródła,  
tj. z gospodarstw rolnych prowadzących hodowlę ras złotnickich pod kontrolą 

prowadzącego księgi hodowlane tych ras. 

 

§11. 

Wraz ze zgłoszeniem wyrobu do konkursu uczestnik musi podać jego recepturę  

w formie oświadczenia. 

 

§12. 

Wyrób zgłoszony do konkursu powinien być produkowany z surowca mięsno – 
tłuszczowego bez udziału substancji dodatkowych, wprowadzanych do wyrobu  
w celu zwiększenia wydajności, w tym: polifosforanów, karagenów, białka 

roślinnego, skrobi modyfikowanych itp.  

 

§13. 

1. Organizator konkursu dokona wyboru najlepszych wyrobów „Złotnicka Premium” 
w oparciu o ocenę ekspercką.  

2. Organizator przyznaje maksymalnie po 2 wyróżnienia w każdej kategorii 
ocenianych wyrobów.  

3. Organizator konkursu może dokonać, w oparciu o ocenę ekspercką, wyboru 
najlepszego producenta wyrobów „Złotnicka Premium”. 

 

§14. 

1. Ocena ekspercka wyrobów zgłoszonych do konkursu obejmuje ocenę 
organoleptyczną, a w razie wątpliwości badania podstawowego składu chemicznego 
wyrobów oraz pochodzenia surowca mięsnego.  

2. Oceny zgłoszonych wyrobów dokonuje kapituła konkursu powołana przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego. Zasady pracy kapituły określa regulamin stanowiący 
załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. 

3. Wyroby do oceny eksperckiej zapewniają uczestnicy. 
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§15. 

Ogłoszenie wyników konkursu, po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego, oraz wręczenie nagród nastąpi w uroczysty sposób w terminie do 
dnia 31 października każdego roku. 

 

§16. 

Laureaci konkursu otrzymują następujące nagrody: 

1. Puchar i dyplom wyróżnienia. 

2. Prawo do korzystania ze specjalnego oznaczenia jakości „Złotnicka Premium” na 
nagrodzonych wyrobach.  

3. Przywilej korzystania z efektów działań promocyjnych na rzecz oznaczenia 
„Złotnicka Premium” prowadzonych przez organizatora i jego partnerów w ramach 

konkursu.  

 

§17. 

Najlepszy Producent Wyrobów „Złotnicka Premium” otrzymuje puchar  

i dyplom dla Najlepszego Producenta Wyrobów „Złotnicka Premium”. 

 

§18. 

Załączniki: 

1. Regulamin kapituły 

2. Harmonogram konkursu  
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu 

 

Regulamin kapituły 

 

§1 

Celem pracy kapituły jest dokonanie oceny eksperckiej wyrobów zgłoszonych do konkursu „Złotnicka 

Premium” na najlepszy wyrób z wieprzowiny złotnickiej oraz na najlepszego producenta wyrobów z 

wieprzowiny złotnickiej i wyłonienie w każdej kategorii najlepszych wyrobów „Złotnicka Premium” 

oraz wskazanie najlepszego producenta wyrobów „Złotnicka Premium”. 

 

§ 2 

Kapitułę powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Na czele kapituły stoi Przewodniczący. 

 

§ 4 

W sprawach dotyczących prac kapituły Przewodniczący ma głos decydujący. 

 

§ 5 

Ocena ekspercka polega na stwierdzeniu poprawności technologii produkcji wyrobu oraz jego ocenie 

organoleptycznej według następujących kryteriów: 

a) wygląd i cechy zewnętrzne, 

b) wygląd i cechy na przekroju, 

c) ocena doustna (smak, zapach, soczystość, tekstura).  

 

 

§ 6 
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Każde z kryteriów oceniane będzie w skali 10-cio punktowej, gdzie 0 punktów oznacza wyrób nie 

nadający się do spożycia, natomiast 9 - wyrób bez wad technologicznych  

i sensorycznych. 

 

§ 7 

Ocenę danego wyrobu przez członka kapituły stanowi średnia ważona z ocen cząstkowych. Ocena 

ogólna danego wyrobu jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych członków kapituły. 

 

§ 8 

W przypadku wątpliwości dotyczących pochodzenia surowca użytego do produkcji wyrobu 

zgłoszonego do konkursu kapituła może skierować oceniany wyrób do badań laboratoryjnych. 

 

§ 9 

Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie 

przysługuje Przewodniczącemu. 

 

§ 10 

Kapituła przedkłada wyniki oceny w postaci protokołu Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.  

 

§ 11 

Na podstawie oceny dokonanej przez kapitułę Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje 

nagrody. 

 

 

 

 

 

 

        Załącznik nr 2 

     do Regulaminu konkursu 

 

Harmonogram konkursu 
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Lp. Etapy Termin realizacji w każdej edycji 

1. Nabór zgłoszeń przedsiębiorstw do udziału  
w konkursie 

1 grudzień – 31 styczeń 

2. Nabór zgłoszeń wyrobów do konkursu 1 luty – 31 maj 

3. Ocena, ogłoszenie wyników konkursu  

i wręczenie nagród 

do 31 października 
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