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Skróty stosowane w opracowaniu: 

LGR – Lokalna Grupa Rybacka, 

MiLA – (Fundacja) Miejsc i Ludzi Aktywnych, 

LSROR – Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich, 

SIW – System Identyfikacji Wizualnej. 

UPRP – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. 
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I. Marka lokalna 

Budowanie Marki Lokalnej (wprowadzenie godła dla produktów, usług i inicjatyw cennych lokalnie) 
jest dziełem grupy osób, które potrafią dostrzec wyjątkową wartość miejsca, w którym żyją. Dzięki ich 
energii i pracy znak promocyjny staje się marką lokalną, a jej twórcy – pierwszymi ambasadorami 
marki. To ludzie znajdują powody do dumy ze swego regionu, ze swego dziedzictwa. 

Marki lokalne są samodzielnymi bytami na rynku lokalnym, ale by sprawnie się rozwijać potrzebują 
partnerstw, potrzebują lokalnych inicjatyw. Budowanie marki lokalnej jest najbardziej efektywne, gdy 
współpraca na poziomie lokalnym przybiera postać partnerstwa trójsektorowego. Trójsektorowe 
partnerstwo jest próbą lepszego wykorzystania zasobów i możliwości organizacji i instytucji 
działających w sektorze publicznym, gospodarczym i pozarządowym zarówno na szczeblu lokalnym, 
regionalnym jak i krajowym. Partnerstwo1 zakłada, że więcej można osiągnąć współpracując z innymi 
niż działając w pojedynkę. Ponadto, partnerstwo międzysektorowe może posłużyć uaktywnieniu 
obywateli i zaangażowaniu ich w działania nie tylko na rzecz rozwoju swojego regionu, ale również 
poszanowania jego wartości przyrodniczych i kulturowych, poprzez nadanie praktycznego wymiaru 
zasadzie odpowiedzialności, sprawiedliwości i dobra wspólnego. 

W sposób naturalny w partnerstwie trójsektorowym bardzo bliska jest współpraca podmiotu ekonomii 
społecznej (lokalnej organizacja pozarządowej) zarządzającej marką lokalną z samorządem. Funkcje 
marki lokalnej są bardzo podobne do tych, które przypisuje się ekonomii społecznej i bardzo ściśle 
wiążą się z zadaniami samorządu lokalnego.  

Na bazie doświadczeń polskich i zagranicznych związanych z budowaniem marek lokalnych, można 
wyznaczyć kilka zasadniczych funkcji marki lokalnej2:  

- funkcja identyfikacji wartości miejsca [dziedzictwo, wyróżniki] – odnajdując tożsamość miejsca  
i ludzi, którzy w nich żyją, pozwala odnaleźć powody do dumy dla lokalnej społeczności, obdarowując 
lokalne produkty identyfikatorem lokalności, którego poszukuje konkretny klient; 

- funkcja integrująca społeczność lokalną [siła grupy, gwarancja, rekomendacja] – dając poczucie 
wspólnoty, buduje aktywną społeczność, odpowiedzialną za przyszłość własną oraz miejsca, w którym 
żyją; 

- funkcja aktywizująca do przedsiębiorczości [przedsiębiorcza postawa, lokalne miejsca pracy] – 
energia przedsiębiorczych ludzi, promocja przykładów sukcesów lokalnych produktów skłania większą 
grupę osób do podjęcia aktywności na rynku; 

                                                           
1
 Serafin, R., Kazior, B., Jarzębska, A. Grupy Partnerskie. Praktyczny poradnik. Od idei do współdziałania. Kraków: Fundacja 

Partnerstwo dla Środowiska, 2005. 
 
2 Praca zbiorowa „Impuls. Turystyka historyczna szansą na rozwój lokalny”, Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom, Łódź-

Byczyna, 2011. 
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- funkcja promocyjna – magnetyzm, klimat miejsca, produktów pod nią sprzedawanych, co sprawia że 
są powody do skorzystania z oferty pod marką lokalną [spotkanie klienta z produktem, miejscem]. 

Def. Produktu lokalnego 

Produkt lokalny - w rozumieniu definicji O. Gałek z 2002 r. (produkt lokalny to wyrób lub usługa,  
z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny  
dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych), która została przyjęta interpretacją MRiRW (pismo 
ROW wi-ss-5503-34/11 z dnia 04.05.2011) na potrzeby realizacji PROW 2007-2013 - to zarówno 
produkt spożywczy, jak i rękodzieło oraz usługi oparte o lokalne dziedzictwo (warsztaty 
rękodzielnicze, kulturalne, przewodnicy itp.). 

Budowanie marki – lokalne wartości, zasady, symbole 

Punktem wyjścia jest określenie wspólnych wartości, analiza potencjału regionu oraz wyznaczenie 
celu wspólnych działań. Każde miejsce posiada swą specyfikę, na którą składa się wiele czynników,  
m.in. dziedzictwo regionu, jego potencjał, położenie, otoczenie, a nade wszystko mieszkańcy. To ich 
postawa, dążenia, potrzeby są najistotniejsze i zdecydują o przyszłości i rozwoju miejsca. To 
społeczność lokalna musi uwierzyć w wartość miejsca, aby stało się ono markowe, pożądane dla osób 
z zewnątrz. Budowanie marki lokalnej wiąże się z określeniem tożsamości regionu – wartości 
przyrodniczo-kulturowych, specyfiki  oraz cech, z którymi identyfikują się jego mieszkańcy. 

Bardzo ważne jest by włączyć w proces wyboru wyróżników i tworzenia wartości marki szeroką grupę 
osób, by czuła się jej właścicielem, współtwórcą. Marka lokalna może być oparta na czymś lokalnie 
ważnym, bezcennym, np. na walorach przyrodniczych, geograficznych, surowcach naturalnych, 
tradycji, historii. Ważne by było to coś, co wyróżnia region i jest ważne dla jego mieszkańców, z czym 
chcą być kojarzeni. Na tym etapie najmocniej odczuwana jest funkcja integrująca marki lokalnej. 
Wspólny wybór symbolu, z którym utożsamiają się mieszkańcy sprawia, że uczestniczący w niej ludzie 
czują się współwłaścicielami, współtwórcami marki. Buduje to również poczucie przynależności  
do grupy, lokalnego partnerstwa. Za znakiem, symbolem kryje się wiele wspólnych wartości, zasad, 
które później zostaną wpisane w regulamin znaku promocyjnego (lokalny kodeks etyczny, kierunki 
marketingu). 

Budowanie marki – proces organizacji działań 

Kolejną istotną sprawą jest powołanie organizacji zarządzającej marką lub powierzenie tej roli 
istniejącej organizacji cieszącej się zaufaniem społecznym. Zadaniem jej będzie moderowanie procesu 
tworzenia godła, powstanie wizualizacji zidentyfikowanych wyróżników (czy jednego wyróżnika) – 
znaku słowno-graficznego, zapewnienie mu ochrony (rejestracja w Urzędzie Patentowym RP) oraz 
partycypacyjne wypracowanie mechanizmów funkcjonowania godła promocyjnego (regulamin 
konkursu promocyjnego, zasady zarządzania marką, powołanie Kapituły Konkursu). Ważne jest 
również ustalenie kompetencji i planu działania dla organizacji zarządzającej w dłuższej perspektywie. 
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Użytkowanie i wzmacnianie marki 

Po wypracowaniu mechanizmów funkcjonowania godła promocyjnego organizacja zarządzająca 
organizuje i przeprowadza konkurs, przyznaje prawo do posługiwania się marką lokalną, może 
znakować wyróżnione produkty. Najmocniej uruchamiają się na tym etapie funkcja identyfikacyjna  
i promocyjna.   

Produkty i usługi przygotowane dla klientów pod marką lokalną niosą w sobie wartości, które 
zasadniczo wyróżniają je spośród lawiny dostępnych dóbr. Są to: 

- związek z regionem powstawania; 
- przyjazność dla środowiska; 
-  tworzenie lokalnych miejsc pracy. 
 

Te trzy cenne cechy decydują o charakterze producentów, produkty i klientów, sprawiając 
jednocześnie, że marka lokalna jest wyróżnikiem regionu, produktów i klientów.  

W każdym z regionów kryteria konkursu na znak promocyjny (markę lokalną) są nieco inne, 
wypracowane w procesie budowania marki. Kryteria te pozwalają odnaleźć i oznaczyć produkty 
lokalne, w Polsce zwykle wedle definicji: Produkt lokalny – wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się 
mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców 
lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego 
specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój 
przedsiębiorczości lokalnej  /autor definicji: Olga Gałek w konsultacji z Zespołem ds. produktu 
lokalnego, działającego w latach 2002-2009 przy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska/. 

 

II. Dolina Karpia – tło. 

Dolina Karpia to obszar atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo siedmiu gmin położonych  
w Małopolsce, pomiędzy Krakowem, Oświęcimiem oraz Wadowicami i Kalwarią Zebrzydowską. Teren 
dwóch sąsiadujących powiatów: oświęcimskiego (gminy: Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator)  
i wadowickiego (Brzeźnica, Spytkowice, Tomice) pokryty jest wieloma stawami, chętnie odwiedzanymi 
przez wędkarzy, których przyciągają liczne łowiska, fotografów i ornitologów. Ścieżkami 
przyrodniczymi, dydaktycznymi wędrują wycieczki szkolne. Znaczna część terenów Doliny Karpia 
została objęta obszarem specjalnej ochrony Natura 2000. Osoby preferujące turystykę aktywną 
znajdują tutaj sieć ścieżek rowerowych, wraz z pętlą w Brzeźnicy, mogą wziąć udział  
w organizowanych cyklicznie licznych rajdach oraz spływach kajakowych. Rodziny z dziećmi kierują 
swoje pierwsze kroki do największego parku ruchomych dinozaurów, a w zimie chętnie odwiedzają 
Świętego Mikołaja. Po całym terenie prowadzi nas również Szlak Architektury Drewnianej. Odbywają 
się tutaj plenery artystyczne, organizowane wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych z Krakowa, 
funkcjonuje międzynarodowa wymiana kulturalna i turystyczna. 
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Misja Doliny Karpia  

Dolina Karpia jako miejsce gościnne, dostępne i atrakcyjne turystycznie, gdzie mieszkańcy kierują się 
dobrem wspólnym, zasadami zrównoważonego rozwoju oraz troską o bogate dziedzictwo tej ziemi.  

Wizja Doliny Karpia  

Dolina Karpia jako główny ośrodek hodowli karpia oraz wędkarstwa w Polsce, posiadający 
rozbudowaną i kompleksową ofertę turystyczną. Dolina Karpia stanie się miejscem bogatym  
w inicjatywy i przedsięwzięcia wspólne, z których korzyści przeznacza się na stałą poprawę jakości 
życia mieszkańców.  

Stowarzyszenie Dolina Karpia funkcjonuje na terenie Doliny Karpia od 2006 roku. Działanie 
Stowarzyszenia oparte jest na zasadzie trójsektorowego partnerstwa składającego się  
z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. 

Głównymi celami Stowarzyszenia są: 

• Rozwój gospodarczy i związanego  z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby, 
• Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych. 

 
 

III. Założenia i przebieg badania 

Cel prac: Badanie obszaru w zakresie budowania Marki Lokalnej Doliny Karpia  prowadzące  
do opracowania Lokalnego Znaku Promocyjnego Doliny Karpia. 

Przyjęte przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych założenia są wynikiem jej znajomości obszaru  
i działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia zmierzających do rozwoju regionu oraz 
poprawy jakości życia mieszkańców. Przeprowadzenie badania było poprzedzone rozmowami  
z P. Anną Świątek – Kierownikiem Biura Lokalnej Grupy Rybackiej i P. Franciszkiem Sałaciakiem - 
Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Dolina Karpia. Całość prac przebiegała w ścisłej współpracy  
z P. Anną Świątek, a za jej pośrednictwem – z zespołem LGR oraz partnerami w Dolinie Karpia.  
Za komunikację ze społecznością lokalną – promocję ankiety przygotowanej dla mieszkańców, 
rekrutację na spotkania z interesariuszami lokalnymi – odpowiedzialny był Zespół LGR pod kierunkiem 
P. Anny Świątek.  

Przed przystąpieniem do badania Zespół MiLA zebrał istniejące informacje odnośnie realizacji 
strategii, zainteresowania wsparciem ze strony LGR dla hodowców i producentów ryb, przetworów 
rybnych, gestorami bazy turystycznej. Przy tworzeniu Znaku oraz rekomendacji odnośnie zarządzania 
nim – uwzględniono kontekst regionalny – działania prowadzone na poziomie wojewódzkim we 
współpracy z Departamentem Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego – m.in. w ramach projektu „Przy małopolskim stole”, w którym Stowarzyszenie Dolina 
Karpia jest ważnym partnerem. Odnośnie poszukiwania drogi do klienta, budowania wspólnej marki 
wzięto pod uwagę doświadczenia: 
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- budowania marki lokalnej w kilkunastu regionach Polski (doświadczenia Zespołu MiLA z lat 2002-
2013); 
- projektu „Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości”, prowadzonego przez MiLA 
(XI.2012-X.2013) we współpracy z partnerami z innych regionów Polski, w efekcie którego powstał 
portal www.turystyka3r.pl , gdzie promowana jest oferta turystyczna z 3 województw, m.in. z obszaru 
Doliny Karpia (przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia).  
 

Podstawowe założenia, które przyjęto to: 

- REGION – Dolina Karpia to obszar o określonych wartościach, który można przedstawić za pomocą 
symbolu/i.  

- LUDZIE – mieszkańcy Doliny Karpia są kluczowymi odbiorcami Znaku (użytkownikami), a zatem 
muszą być jego współtwórcami - ich głos będzie najważniejszy w wyborze symbolu regionu.  

- PRODUKTY i USŁUGI, które w przyszłości będą wyróżnione Znakiem (marką lokalną) będą zgodnie  
z definicją produktu lokalnego – związane z regionem poprzez surowiec, tradycję wytwarzania. 
Dodatkowe ich kryteria zostaną wyznaczone przez mieszkańców, by to oni byli z nich dumni i dzięki 
nim rozwijali swoje lokalne biznesy, dając miejsca pracy. 

- ROZWÓJ - zgodnie z LSROR Doliny Karpia oraz „Strategią KARP 2020. Lokalne Grupy Rybackie” 
(czerwiec 2013), tj. wspólną inicjatywą 12 LGR – ZRÓWNOWAŻONY (gospodarczy, społeczny,  
przy zachowaniu walorów przyrodniczych i kulturowych) wymaga zaplanowanych działań 
promocyjnych i sieciujących na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. 

- ZNAK/SYMBOL ma stanowić o wyróżnieniu produktów na rynku, stanowić dla konsumenta 
gwarancję zakupu produktu niemasowego, o określonych walorach, z metką REGIONU –  
o określonym miejscu pochodzenia (paszport lokalny). 

Badanie podzielone zostało na kilka ściśle powiązanych ze sobą części: 

CZĘŚĆ A – badanie ankietowe przeprowadzone wśród różnych grup posiadających i nieposiadających 
związku z obszarem, analiza wyników ankiet (X-XI.2013). 

CZĘŚĆ B - spotkania z interesariuszami z obszaru Doliny Karpia – prosumentami marki Dolina Karpia 
(X 2013, XII.2013). 

CZĘŚĆ C: przygotowanie założeń i logotypu marki Dolina Karpia (XI-XII.2013). 

CZĘŚĆ D: narzędzia i rekomendacje dot. zarządzania znakiem (XII.2013). 
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Część D

Narzędzia 
i rekomendacje 
dot. zarządzania 

marką Dolina 
Karpia

Cześć A

Badanie 
ankietowe

Część B

Spotkania z 
interesariuszami 
(prosumentami 

marki) Część C

Przygotowanie 
założeń i logotupu 

marki Dolina 
Karpia

Rys. 1. Schemat podziału „Badania obszaru w zakresie budowania Marki Lokalnej Doliny Karpia (…)”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Badania ankietowe, analiza wyników 

Badania ankietowe stanowią CZĘŚĆ A „Badania obszaru w zakresie budowania Marki 
Lokalnej Doliny Karpia…”.   Przygotowano i przeprowadzono ankiety wśród różnych grup 
posiadających i nieposiadających związku z obszarem w terminie X-XI.2013. 

Rys. 2. Realizacja części A „Badanie obszaru w zakresie budowania Marki Lokalnej Doliny Karpia…” 

 

 

A4:

Analiza 
ankiet

A1: Badanie wśród 
mieszkańców

A2: Badanie 
wśród turystów

A3: Badanie wśród 
mieszkańców różnych 
regionów Polski
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Ankiety dotyczące budowania Marki Lokalnej Doliny Karpia sporządzono w wersji elektronicznej  
i udostępniono on-line. Były one promowane wśród zainteresowanych. Udostępniono je  
pod następującymi adresami: 

www.mieszkamwdoliniekarpia.mila.org.pl – dla mieszkańców Doliny Karpia (A1), 

www.bywamwdolinienarpia.mila.org.pl – dla turystów – osób, które choć raz odwiedziły region  
w celach turystycznych (A2), 

www.poznajedolinekarpia.mila.org.pl  - dla mieszkańców różnych regionów Polski, przypadkowych 
osób, które nie znają Doliny Karpia (A3). 

Szczegóły odnośnie ankiet skierowanych do konkretnych odbiorców (A1, A2, A3): 

A1: Badanie wśród mieszkańców (próbka 200 ankiet) obejmowało w szczególności poniższe pytania: 

a) pytania dot. Doliny Karpia: 1. Ponumeruj od 1-5 punkty najważniejsze w rozwoju regionu 
Dolina Karpia (zostanie wybranych ze strategii LGR lub innych opracowań 5 dot. 
produktów/usług/marki), 2. Jakie produkty lokalne występują na terenie Doliny Karpia – 
wymienić co najmniej 3; 3. Wymienić 5 miejsc w Dolinie Karpia, które najchętniej 
odwiedzają turyści/gdzie zabrałbyś swoich gości, 4. Jakie miejsca w regionie najmocniej 
kojarzą się z karpiem – wymienić 3, 6. Jaki kolor ma łuska karpia? 7. Z czym kojarzy się 
łuska karpia? (można wymienić 5 rzeczy i poprosić o ponumerowanie 1-5 w zależności  
od rangi ważności) 8. Gdzie powinno się sprzedawać produkty lokalne z Doliny Karpia – 
wymienić 5 miejsc (lub można wskazać: restauracja, sklepy, ośrodek kultury, park 
rozrywki, place targowe); 9. Jakie miejsce ma karp u Ciebie w domu? 10. Co mogłoby być 
symbolem produktów i usług z Doliny Karpia: karp, łuska karpia, inne.  

b) metryczka (1. płeć, 2. wiek, 3. czas zamieszkania Doliny Karpia, 4. zatrudnienie/brak 
zatrudnienia, 5. zaangażowanie na rzecz gminy/doliny: KGW, stowarzyszenie),  

A2: Badanie wśród turystów (próbka 200 ankiet) obejmowało w szczególności poniższe pytania: 

a) pytania dot. Doliny Karpia: 1. cel pobytu: turystyka wypoczynkowa, turystyka rodzinna, 
turystyka przyrodnicza, turystyka pielgrzymkowa, 2. Z czym najmocniej kojarzy się Państwu 
Dolina Karpia: wymienić 5 rzeczy z prośbą o wartościowanie 1-5, 3. Jakie produkty lokalne  
z Doliny Karpia potrafi Pani/Pan wymienić? 4. Jak wyobraża sobie Pani/Pan menu obiadowe  
w trakcie pobytu? 5. Gdzie powinno się sprzedawać produkty lokalne z Doliny Karpia 
(wymienić 5 miejsc z prośba o nadanie rangi), 6. Czego symbolem jest łuska karpia? (5 rzeczy 
do wyboru) 7. Jaki kolor ma łuska karpia? 8. Komu chcieliby Państwo podarować łuskę karpia? 
9. Jaką pamiątkę z Doliny Karpia chcieliby Państwo zabrać do domu? 10.  

b) metryczka (1. płeć, 2. wiek, 3.wykształcenie, 4. miejsce zamieszkania: miejscowość do 10 tys. 
mieszkańców, miejscowość 10-40 tys. mieszkańców, miejscowość 40-100 tys. mieszkańców, 
miejscowość > 100 tys. Mieszkańców, 5. odległość miejsca zamieszkania od Zatora: 0-30 km, 
30-100 km, 100-300 km, > 300 km.) 
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A3: Badanie wśród osób z różnych regionów Polski – elektroniczne (próbka 200 ankiet): ankieta 
elektroniczna składając się w szczególności z metryczki (jak dla turystów) oraz 10 pytań 
wielokrotnego wyboru dot. Doliny Karpia: z czym się kojarzy Dolina Karpia, karp, łuska karpia, gdzie  
i za ile kupuje produkty na obiad, je obiad, gdzie i za ile kupuje pamiątki z wycieczki, prezenty, gdzie 
chciałby znaleźć łuskę karpia na szczęście. 

Wyniki ankiet zostały podsumowane i poddane analizie (A4). Podsumowanie wyników badania 
ankietowego zawiera załącznik 4. Mieszkańcy za symbol swego regionu uznali KARPIA, łuska karpia  
i inne sugerowane wyróżniki nie zyskały popularności.  

Dodatkowe załączniki do części A: 

Załącznik 1: Ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców  

Załącznik 2: Ankieta przeprowadzona wśród turystów 

Załącznik 3: Ankieta przeprowadzona wśród przypadkowych mieszkańców Polski. 

Załącznik 4: Podsumowanie wyników badania ankietowego. 

 

V. Spotkania z interesariuszami z obszaru Doliny Karpia – prosumentami marki Dolina 
Karpia – CZĘŚĆ B „Badania obszaru w zakresie budowania Marki Lokalnej Doliny Karpia…” 
– X.2014, XII.2014.    

Spotkania te służyły pozyskaniu informacji odnośnie związku z regionem, znaczeniu symboli, 
znajomości i zaangażowania w działania realizowane przez Stowarzyszenie Dolina Karpia. Wybrano 2 
grupy interesariuszy: dzieci i przedsiębiorców, przy czym grupy te łączyły cechy wspólne – włączenie 
w procesu budowania marki Dolina Karpia poprzez związek z miejscem zamieszkania i dobrą 
znajomość walorów produktów lokalnych i miejsca. Można powiedzieć, że są to prosumenci marki 
lokalnej Dolina Karpia. 

Prosument (ang. prosumer – professional/producer + consumer) –konsument zaangażowany  
w współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję  
oraz konsumpcję dóbr i usług. Termin wprowadzony w 1980 przez Alvina Tofflera. 

 

Spotkania z interesariuszami: 

- B1: spotkania z najmłodszymi mieszkańcami Doliny Karpia, którzy aktualnie kształtują swe gusty 
kulinarne, nawyki żywieniowe, są potencjalnymi konsumentami lub wytwórcami produktów  
ze znakiem Doliny Karpia w przyszłości.  
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Z założenia dzieci mieszkające na terenie Doliny Karpia są potencjalnymi konsumentami produktów 
pod marką Dolina Karpia, jak również potencjalnymi przedsiębiorcami oferującymi produkty  
pod marką Dolina Karpia (użytkownikami Znaku).  

Spotkania dot. promocji regionu „Mój region pod szczęśliwą łuską” przeprowadzono z dziećmi  
z klasy III w dwóch wybranych szkołach w Dolinie Karpia w dniu 28.10.2013. Spotkania trwały  
po 3 h, a ich celem było zapoznanie dzieci z tematyką produktu lokalnego oraz wspólne poszukiwanie 
powodów do dumy z Regionu Dolina Karpia. 

Wybrano szkoły, które zaangażowane są  
w akcję „Karp pozytywnie wpływa  
na stawy” z zakresu edukacji i promocji 
prowadzone przez Stowarzyszenie Dolina 
Karpia: szkołę w Woźnikach i w Laskowej. 
Dzieci wyróżniały się dużą znajomością 
obszaru, atrakcji, które można zaoferować 
turystom, wiedzą na temat walorów 
smakowych i zdrowotnych karpia. Karp jest 
dla nich symbolem dostatku, a łuska karpia 
przynosi bogactwo i szczęście.  
Na rysunkach przedstawiali życzenia  
„do karpia”, tworzyli plakat z zaproszeniem do regionu oraz bardzo chętnie i bezbłędnie rozwiązywali 
zagadki dot. Doliny Karpia. Dzieci deklarują, że swą przyszłość wiążą z Dolina Karpia, część z nich lubi 
wędkować, wśród wielu dziecięcych marzeń pojawiają te o posiadaniu łowiska. 

- B2: spotkania z przedsiębiorcami z obszaru Doliny Karpia, którzy są potencjalnymi użytkownikami 
Znaku (marki lokalnej) w przyszłości 

Przedsiębiorcy zostali wybrani na podstawie wyników badania ankietowego (część A). Z założenia 
spotkania w formie indywidualnych wywiadów zaplanowano z 3 przedsiębiorcami znanymi wśród 
mieszkańców i chętnie polecanymi swoim znajomym oraz oferującym produkty lokalne na rynku. 
Zdecydowano jednak, że przeprowadzone zostaną wywiady z 5 przedsiębiorcami – potencjalnymi 
użytkownikami marki Dolina Karpia: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku, Restauracja i Łowisko 
KARPIK, Skarby Doliny Karpia (P. Franciszek Sałaciak), Spiżarnia Doliny Karpia i WIKLINEX. Wywiady 
zostały przeprowadzone według przygotowanego scenariusza (załącznik 7), składającego się  
z wprowadzenia, przedstawienia celów, przebiegu i wyników prowadzonego przez Fundację MiLA 
badania. Wszystkie wywiady przeprowadzono w dniu 5 grudnia w godzinach 8:30-17:30. 

Celem spotkań (szczegółowo opisanych w załączniku 8: Raport z wywiadów indywidualnych  
z przedsiębiorcami) było wprowadzenie w tematykę marki lokalnej, zainteresowanie nią 
przedsiębiorców oraz zmotywowanie do oznaczania nią swych produktów w przyszłości. Im więcej 
przedsiębiorców przygotowanych do uczestniczenia w procesie budowania własnej wspólnej marki 
(prosumentów), tym lepiej.  
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Dodatkowo wywiady indywidualne dostarczyły informacji odnośnie aktywnej współpracy  
ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia, bardzo pozytywnym odbiorem inicjatyw, wsparcia szkoleniowego, 
finansowego i doradczego ze strony Lokalnej Grupy Rybackiej, organizowanych festynów, targów  
i wizyt. Stowarzyszenie Dolina Karpia jest postrzegane przez część przedsiębiorców jako klient, co jest 
bardzo ważne pod kątem rozwoju w przyszłości wspólnej oferty turystycznej. Sprzedaż produktu 
turystycznego Doliny Karpia mogłaby być prowadzona przez Stowarzyszenie Dolina Karpia lub 
wyinkubowaną ze Stowarzyszenia organizację lub spółkę. Wywiady wykazały dużą motywację  
do stosowania znaku (wspólnej marki) na produktach, w ofertach handlowych przedsiębiorców. 
Większość z nich na najważniejszą wartość współpracy pod wspólnym znakiem uważa uczciwość  
i „siłę” promocyjną grupy producentów i usługodawców, dla których związek produktu z regionem 
jest bardzo ważny. 

W załączeniu do części B badania:  

Załącznik 5: Programy spotkań w szkołach w Woźnikach i Laskowej. 

Załącznik 6: Scenariusz rozmowy (wywiadu indywidualnego) z przedsiębiorcą. 

Załącznik 7: Raport z wywiadów indywidualnych w przedsiębiorcami. 
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VI. Przygotowanie założeń dla znaku słowno-graficznego i marki Dolina Karpia - CZĘŚĆ C 
„Badania obszaru w zakresie budowania Marki Lokalnej Doliny Karpia…” 

Rys. 3. Przebieg części C badania 

 

 

 

 

  

C1: Przygotowanie założeń Znaku

C2: Przygotowanie 3 propozycji logotypu

C3: Przedstawienie propozycji Stowarzyszeniu 
Dolina Karpia, modyfkacja logotypu

C4: Spotkania z interesariuszami z sektora 
samorządowego

C5: Spotkanie z potencjalnymi użytkownikami 
znaku - przedsiębiorcami

Informacje do Części  D: narzędzia i rekomendacje  

dot. zarządzania znakiem Dolina Karpia. 



 
Unia Europejska         

 Europejski Fundusz 
 Rybacki 
 

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 
Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

S
tr

o
n

a
1

4
 

- C1: przygotowanie założeń Znaku. 

ZNAK SŁOWNO-GRAFICZNY DOLINA KARPIA – ZAŁOŻENIA: 

1) Podstawowe założenie: znak powinien zawierać zlepek słów „Dolina Karpia” oraz karpia jako 
symbol - z uwagi na jego bardzo mocny wynik w badaniu (162 mieszkańców wskazało karpia): 

 

2) Znak powinien wyróżniać się na tle innych logotypów związanych z rybami – m.in. Lokalnych 
Grup Rybackich. Poniżej przedstawiono przykłady logotypów LGR, które zlewają się w jeden 
szablon: ryba, woda, kolor zielony i niebieski: 

 

3) Znak powstaje na bazie wizji, misji, inicjatyw i doświadczeń Stowarzyszenia Dolina Karpia – 
zawartych w pkt. II Opracowania.  
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4) Archetyp marki (znaku): 

MAG, - inspiruje ludzi do pozytywnych zmian, działa poprzez  przykłady swoich magicznych miejsc 
(stawy, łowiska, pałace, zamki, restauracje), wydarzeń (Żniwa Karpiowe), produktów (karp zatorski, 
sernik królewski, Restauracja Myśliwska, Karpik) i ludzi (Mostowik, Sałaciak), zaraża kolejnych ich 
aktywnością, przyciąga ludzi do regionu); 
- kooperuje, współpracuje – z samorządami, lokalnymi organizacjami oraz biznesem: Szlak Karpia – 
potrawy z produktem lokalnym w menu, zaczątek programu lojalnościowego i rabatowego.  

WŁADCA: Dba o jakość produktów i usług, pomnaża bogactwo regionu. Karp króluje wśród ryb, karp 
zatorski jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych produktów tradycyjnych i regionalnych  
(z oznaczeniem geograficznym) w Polsce. Dolina Karpia otrzymała od królów przywilej hodowli karpia. 
(Archetyp koresponduje dodatkowo z Księstwem Zatorskim).  

5) Atrybuty Marki: 
• AKTYWNOŚĆ - Kapitał aktywności (połączenie aktywności wielu osób) 
• Autentyczność („kawałek siebie” w produkcie, usłudze) 
• Tradycja (związek z tożsamością miejsca lub/i konkretnych osób, grup) 
• Związek z regionem (poprzez miejsce, recepturę/sposób wytwarzania lub historię) 
• Wysoka jakość 
• Godne polecenia 
• Cenione, doceniane 
• Wyróżnione 
• Rozpoznawalność, sława 

KAPITAŁ AKTYWNOŚCI (siła sprawcza): 
- gromadzenie informacji o sukcesach/aktywności producentów, usługodawców, GRUPY (kapitał wielu 
lat współpracy, działalności); 
- gromadzenie informacji o POWODACH DO DUMY z miejsca, ludzi i produktów; 
- nawiązywanie, podtrzymywanie kontaktów z partnerami z różnych sektorów; 
- kreowanie miejsc wspólnej aktywności: festiwal, żniwa, lokalne imprezy, galeria produktów, 
informacja turystyczna; 
- baza informacji o możliwościach rozwoju dla aktywnych: dostępne środki, partnerzy, drogi na rynek, 
partnerzy do współpracy;  
- miejsce/przestrzeń dla aktywnych, do zarażania aktywnością (osób pozostających bez pracy, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym): inkubowanie kolejnych firm, produktów poprzez szkolenia, 
seminaria, aktywność w mediach. 
 

6) ZAKRES MARKI 

Zakres marki obejmuje bardzo spójną grupę produktów, produktów lokalnych z Doliny Karpia, według 
definicji: 
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PRODUKT LOKALNY – wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana 
w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny 
staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru 
oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej. /Olga Gałek/  

7) UŻYTKOWNICY MARKI (ZNAKU) 
• FIRMY/PRODUKTY OZNACZONE ZNAKIEM – BEZPOŚREDNI UŻYTKOWNICY – na produktach, 

w ofercie handlowej. 
• Mieszkańcy regionu pozostający bez pracy lub poszukujący nowego zajęcia, członkowie 

społeczności lokalnej którzy wyjechali na studia lub za pracą poza region  – potencjał 
osobowy do rozwoju produktów, wykorzystania aktywności,  pasji, niepowtarzalnych 
umiejętności do tworzenia własnego miejsc pracy. 

• Klienci – osoby poszukujące miejsca do wypoczynku, aktywnego spędzenia czasu wolnego, 
poszukujące produktów autentycznych i kontaktu z naturą. 

• Media, liderzy opinii/autorytety – dziennikarze i autorytety dla których ważny jest rozwój 
Doliny Karpia, produktów lokalnych, turystyki przyjaznej dla środowiska, chętnych  
do pobudzania zmian, poruszania ważnych tematów. 

- C2: przygotowanie 3 propozycji logotypu przez firmę Dom Marki Max von Jastrov, posiadającą swój 
autorski projekt budowania marki miejsca (województwa, gminy, miasta) „Miejsce markowe”. 

Na bazie C1 – założeń dla znaku oraz szczegółowych wyników ankiet (A1, A2, A3) firma Dom Marki 
przygotowała 3 wstępne propozycje logotypu: 

 

 

 

- C3: przedstawienie propozycji Stowarzyszeniu Dolina Karpia, modyfikacja logotypu według 
wskazówek Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu „Założeń Znaku”. 

Zaprojektowane znaki w fazie C2 nie spełniały wszystkich założeń dot. znaku. Po dodatkowych 
konsultacjach przygotowano kolejne propozycje, z których Stowarzyszenie Dolina Karpia wybrało 1 
propozycję: 
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- C4: spotkanie z interesariuszami z sektora samorządowego celem przedstawienia przebiegu 
badania, założeń marki lokalnej oraz propozycji logotypu (Znaku). 

W dniu 12.12.2013 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze odbyło się spotkanie  
z przedstawicielami sektora samorządowego, w którym wzięło udział 15 osób. Przedstawiono cel, 
przebieg i wyniki „Badania…” oraz propozycję znaku słowno-graficznego Dolina Karpia, wraz  
z komunikatem marki: produkty i ludzie tworzą magiczne królewskie markowe miejsce, w którym jest 
przestrzeń do inicjatywy, innowacji i rozwoju… 

Spotkanie prowadziła Anna Świątek – Kierownik Biura LGR Dolina Karpia wspólnie z Olgą Gałek – 
Specjalista ds. marki z Fundacji MiLA. Prezentacja w PowerPoint dot. marki lokalnej – wprowadzenie, 
przykłady marek lokalnych z różnych stron Polski i UE, wyniki badań ankietowych, przebiegu procesu 
tworzenia znaku – przekazano P. Annie Świątek do dokumentacji. 

W dyskusji poruszono temat użytkowania  Znaku, podkreślając, że będzie on przyznawany najlepszym 
produktom i usługom lokalnym, wedle ustalonych kryteriów. Samorządy będą pełnić rolę wspierającą, 
promując znak i produkty nim oznaczone w miarę swych możliwości. Nie będą używać znaku! 
Pojawiła się sugestia, że Znak ma za dużo kolorów, że może powinno się ograniczyć ich ilość. W toku 
dyskusji uczestnicy spotkania stwierdzili, że kolorów jest 7+1, tzn. tyle ile gmin w Dolinie Karpia + 1 
wolne miejsce dla tych, którzy zechcą kiedyś dołączyć. Ustalono, że kolor różowy w znaku zostanie 
zastąpiony innym kolorem, ponieważ jest zbyt odważny. 

C5: spotkania z potencjalnymi użytkownikami znaku – osobami sektora rybołówstwa 
śródlądowego, właścicielami restauracji i innych lokali gastronomicznych, celem przedstawienia 
przebiegu badania, założeń marki lokalnej oraz propozycji logotypu (Znaku), dyskusji na temat 
kryteriów przyznawania Znaku, oczekiwanych korzyści, słabych i mocnych stron budowania wspólnej 
marki. 

W dniu 16.12.2013 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze odbyło się spotkanie  
z przedstawicielami sektora prywatnego - przedsiębiorcami, rękodzielnikami, przedstawicielami Kół 
Gospodyń Wiejskich, w którym wzięło udział 17 osób. Spotkanie prowadziła Anna Świątek – Kierownik 
Biura LGR Dolina Karpia wspólnie z Olgą Gałek – Specjalista ds. marki z Fundacji MiLA. Prezentacja  
w PowerPoint dot. marki lokalnej – wprowadzenie, przykłady marek lokalnych z różnych stron Polski  
i UE, wyniki badań ankietowych, przebiegu procesu tworzenia znaku, sugestii odnośnie zarządzania 
marką – przekazano P. Annie Świątek do dokumentacji. 
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Zaprezentowano znak w wersji ostatecznej, w której kolor różowy zastąpiono fioletowym: 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorcy dobrze przyjęli Znak oraz interpretację odnośnie jego formy: 

- Witraż – w dawnych czasach tylko ważne treści były na witrażach, 

- Logo jest energetyczne, dające siłę, przykuwające uwagę - kto ten znak raz zobaczył nie pomyli, go 
z żadnym innym. 

- Odróżnia się zasadniczo od innych znaków marek lokalnych, produktów tradycyjnych. 

- Znak jest na tyle wyrazisty w formie, że może nawet funkcjonować w formie jednobarwnej 
(etykiety, zawieszki itp.) 

- Łatwe do użycia w formie wyciętego karpia (maskotka, gadżet) 

- Mnogość kolorów nawiązuje też do odbioru (badania) skojarzeń z łuską (tęcza). 

Wśród obecnych na spotkaniu znalazł się szklarz, który wytwarza od lat witraże tradycyjną metodą.  
W tworzonej Izbie Regionalnej zamierza aktualnie przygotować w 8 oknach witraże. Cała grupa 
obecnych na spotkaniu uznała to za dobry znak dla Znaku – twórca powoła do życia znak – witraż 
Doliny Karpia. Ustalono, że Stowarzyszenie Dolina Karpia uzgodni szczegóły i przekaże wytyczne dot. 
stosowania znaku z SIW (przygotowanego w części D opracowania).  

Podczas spotkania poruszono temat kryteriów, które muszę spełniać produkty oznaczone znakiem,  
w tym OBECNOŚĆ NA RYNKU, działalność zgodna z przepisami. Koła Gospodyń Wiejskich obecne  
na spotkaniu przybliżyły swoje plany odnośnie komercjalizacji produktów lokalnych, tradycyjnych 
które są przez nie promowane. Rozmawiano na temat korzyści, jakie może przynieść stosowanie 
marki lokalnej oraz wstępnie na temat regulaminu przyznawania Znaku. Zaprezentowano również listę 
kategorii – klas ochrony, w której Znak zastanie zgłoszony do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP. 
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VII. Narzędzia i rekomendacje dot. zarządzania znakiem - CZĘŚĆ D „Badania obszaru  
w zakresie budowania Marki Lokalnej Doliny Karpia…” 

W ramach części D przygotowano narzędzia ochrony, użytkowania i zarządzania dla Znaku słowno-
graficznego oraz rekomendacje dot. budowania marki Dolina Karpia. 

- D1: przygotowano „Systemu Identyfikacji Wizualnej marki Dolina Karpia”. Plik zawierający SIW  
w wersji pdf został przygotowany przez Firmę Dom Marki Max von Jastrov, przekazany wraz  
z prawami autorskimi do znaku oraz logotypem w różnych formatach do Fundacji MiLA. Fundacja 
MiLA przekazała wypracowane przez Dom Marki materiały P. Annie Świątek ze Stowarzyszenia Dolina 
Karpia w wersji elektronicznej. SIW zawiera wytyczne odnośnie formy znaku, obowiązujących 
kolorów, zasad stosowania Znaku, przykłady jego stosowania na różnych nośnikach. 

- D2: rejestracja znaku słowno-graficznego w UPRP. 

W zakresie przygotowania wniosku rejestracyjnego do UPRP oraz przy rejestracji Fundacja MiLA 
podjęła współpracę z P. Aliną Magońską – rzecznikiem patentowym, który we współpracy z zespołem 
Fundacji rejestrował już inne marki lokalne w Polsce, a prócz tego – od wielu lat specjalizuje się  
m.in. w rejestracji znaków związanych z tradycją, kulinariami, turystyką.  

Po konsultacjach z P. Aliną Magońską przygotowano propozycje 4 klas ochrony dla Znaku Dolina 
Karpia. W dniu 11.12.2013 w siedzibie Fundacji MiLA odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła  
P. Alina Magońska, P. Anna Świątek – Stowarzyszenie Dolina Karpia, Olga Gałek – MiLA. 
Przeanalizowano dokładnie kto i w jakim zakresie, na jakich produktach będzie używał Znak, w jakim 
zakresie konieczna jest jego ochrona. Liczbę klas ochrony rozszerzono do 7 klas – szczegóły  
w załączniku 8. 

Szczególnie dużo miejsca poświęcono ochronie ryb, przetworów z ryb. Wnioskowano również  
o ochronę w zakresie turystyki, rzemiosła, certyfikacji oraz administrowania prawami własności 
intelektualnej. Wniosek do UPRP został przesłany do UPRP w dniu 17.12.2013, Fundacja MiLA w dniu 
30.12.2013 poniosła opłatę rejestracyjną za Znak Dolina Karpia. UPRP przyjął wniosek o rejestrację 
znaku Dolina Karpia (witraż z symbolem karpia) w dniu 20.12.2013, nadając mu numer Z.423039. 
Dokumentacja dot. rejestracji została przekazana Stowarzyszeniu Dolina Karpia przez Fundację MiLA. 
Proces rejestracji Znaku słowno-graficznego jest rozpoczęty. Po sprawdzeniu przez UPRP w bazach 
własnych czy taki lub podobny znak nie został już zarejestrowany – po ok. 3 miesiącach nastąpi 
publikacja Znaku Dolina Karpia w Biuletynie UPRP. Od dnia ogłoszenia w Biuletynie osoby trzecie 
mogą zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów,  
dla których znak jest przeznaczony, jak też zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia 
okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego (art. 143 pwp) - procedura weryfikacji 
dokonywana przez UP RP trwa 1-1,5 roku. Dopiero wówczas Stowarzyszenie Dolina Karpia otrzyma 
decyzję o prawie do posługiwania się ochroną prawną znaku na 10 lat (pod warunkiem wniesienia 
opłaty za ochronę znaku). 
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- D3: wypracowanie rekomendacji odnośnie zarządzania znakiem  

1) ODNOŚNIE UŻYTKOWNIKÓW MARKI (ZNAKU) 
• FIRMY/PRODUKTY OZNACZONE ZNAKIEM, tj.: 

 - gospodarstwa agroturystyczne 
-  lokalni producenci ryb, przetworów z ryb i innych produktów spożywczych; 
- rolnicy posiadający własne uprawy warzyw, sprzedający produkty nieprzetworzone; 
- rękodzielnicy; 
- artyści; 
- organizatorzy imprez lokalnych; 
- oferujący warsztaty artystyczne, kulinarne, wytwórcze; 
- stowarzyszenia realizujące inicjatywy lokalne; 
- firmy turystyczne; 
- hotele; 
- punkty informacji turystycznej (formalne i nieformalne); 
- zarządzający zabytkami; 
- Koła Gospodyń Wiejskich. 
Zasady użytkowania powinien określać: Regulamin Znaku Promocyjnego – w załączniku 9: Propozycja 
Regulaminu Znaku Promocyjnego. 
 

• Mieszkańcy regionu pozostający bez pracy lub poszukujący nowego zajęcia, 
członkowie społeczności lokalnej którzy wyjechali na studia lub za pracą poza 
region  – potencjał osobowy do rozwoju produktów, wykorzystania aktywności,  
pasji, niepowtarzalnych umiejętności do tworzenia własnego miejsc pracy. 

Bardzo istotna grupa z punktu widzenia rozwoju regionu – osoby o dużym potencjale, które 
zaktywizowane nie będą pozostawały bez pracy, nie wyemigrują , wrócą do regionu, znajdą dla siebie 
miejsce, nie będą pobierać zasiłku z opieki społecznej, nie zostaną wykluczone z życia społecznego  
i zawodowego. 

Sposób użytkowania: uczestniczenie w imprezach, spotkaniach promujących i pokazujących dobre 
wzorce (możliwość dołączenia się do grupy). 

• Klienci – osoby poszukujące miejsca do wypoczynku, aktywnego spędzenia czasu 
wolnego, poszukujące produktów autentycznych i kontaktu z naturą. 

To duża grupa osób, dla których muszą być przygotowane konkretne oferty w zależności  
od oczekiwań – od samodzielnego smakowania regionu, odkrywanie jego tajemnic po gotową ofertę 
pobytową (impreza, wczasy). 

Sposób użytkowania: zakup produktu, uczestniczenie w powstawaniu produktu lokalnego, 
skorzystanie z imprezy, wypoczynku w klimacie regionu (odkrywanie regionu – np. questing). 
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• Media, liderzy opinii/autorytety – dziennikarze i autorytety dla których ważny jest 
rozwój Doliny Karpia, produktów lokalnych, turystyki przyjaznej dla środowiska, 
chętnych do pobudzania zmian, poruszania ważnych tematów. 

Sposób użytkowania: poruszanie tematów istotnych społecznie, mówienie o pozytywnych zmianach  
w społeczności lokalnej (nowe miejsca pracy), pokazanie sylwetek aktywnych mieszkańców, 
unikatowych produktów i POWODÓW DO DUMY. 

2) Odnośnie zarządzania Znakiem słowno-graficznym Dolina Karpia. 

Stowarzyszenie Dolina Karpia będzie właścicielem Znaku Dolina Karpia, otrzyma od UPRP świadectwo 
ochrony Znaku w 7 klasach. Wspólnie z Partnerami (w szczególności z lokalnymi przedsiębiorcami, 
którzy jako pierwsi ubiegać się będą o nadanie marki Doliny Karpia ich produktom i usługom) 
Stowarzyszenie wypracuje zasady przyznawania Znaku, posiłkując się przekazanym przez Fundację 
MiLA Regulaminem. 

Stowarzyszenie będzie mogło udzielać licencji na używanie znaku. Licencja: nadawana  
(lub sprzedawana) innym podmiotom w celu uzyskiwania przez nich korzyści. 

Przykłady licencji: 

• Licencja pełna - zezwolenie uprawnionego do korzystania z prawa przez licencjobiorcę w tym 
samym zakresie co uprawniony i jego posiadacz.  

• Licencja ograniczona - ogranicza zakres korzystania (opis granic). 
• Licencja wyłączna - zezwolenie uprawnionego do wyłącznego korzystania z prawa  

na określonym terytorium lub polu eksploatacji prawa. 

Każdy Licencjobiorca musi stosować się do zapisów umowy licencyjnej. W zależności od posiadanego 
rodzaju licencji – sposób użytkowania Znaku się zmienia. 

Rekomendujemy przygotowanie umowy licencyjnej przez prawnika na bazie Regulaminu Znaku 
Promocyjnego. 

Rekomendujemy aby po pierwszym etapie stosowania Znaku dokonać konsultacji z jego 
użytkownikami bezpośrednimi odnośnie założenia przez nich nowej organizacji zajmującej się 
marketingiem produktów lokalnych. Stowarzyszenie Dolina Karpia może również rozważyć powołanie 
organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie znakiem, realizację kampanii promocyjnych, jeśli 
aktywności z tym związanych zacznie przybywać i będą dominować na tle inicjatyw prowadzonych 
przez Stowarzyszenie. 

3) Odnośnie budowania marki 

Proces budowania marki Dolina Karpia rozpoczął się kilkanaście lat temu. Aktualnie została ona 
uzupełniona o symbol – znak słowno-graficzny nadawany najlepszym produktom z Doliny Karpia,  
w sposób szczególny związanych z regionem. Jest to inny rodzaj znaku, wymagający szczególnej 
ochrony – nie tylko wobec firm zewnętrznych, chcących „podszyć się”, wykorzystać bezprawnie  
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wizerunek Doliny Karpia w celu osiągnięcia korzyści. Bardzo istotne jest budowanie przyjaznego 
otoczenia wewnętrznego dla Znaku.  

Rekomendujemy na etapie wprowadzania Znaku bardzo ścisłe trzymanie się kryteriów przyznawania 
Znaku – stosowania Regulaminu oraz trzymania się zapisów umowy licencyjnych. I etap odgrywa 
decydującą rolę w procesie tworzenia się wspólnych wartości użytkowników Znaku.  

Stowarzyszenie musi pełnić funkcję strażnika zasad, dając przykład producentom i usługodawcom. 
Grupa ta musi na początek zrozumieć, iż należy bezwzględnie trzymać się wytycznych zawartych  
w SIW. Znak używać można tylko jako oznaczenie na produktach zgłoszonych do Konkursu  
i spełniających wszystkie wymogi Regulaminu. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju przeróbki znaku – 
tworzenie gadżetów, rękodzieła w kształcie Znaku, bez konsultacji i uzyskania każdorazowo zgody  
na takie zastosowanie organizacji zarządzającej znakiem. 

Rekomendujemy, by szczególnie dużo czasu poświęcić na promocję, motywowanie przedsiębiorców 
do stosowania Znaku na produktach, w ofertach handlowych. Z przeprowadzonych wywiadów 
indywidulanych z przedsiębiorcami lokalnymi wynika, że są oni bardzo chętni do stosowania Znaku  
na swoich produktach. Na początku może jednak zaistnieć trudność związana ze zmiana etykiet, 
szyldu czy wydrukowania nowego folderu, w którym znajdzie się informacja o marce Dolina Karpia. 

Rekomendujemy  przygotowanie gotowców dla przedsiębiorców  z komunikatem  marki Dolina Karpia 
do zamieszczenia na stronach www, w folderach, ofertach handlowych w dwóch wersjach: 
rozszerzonej i skróconej. 

Rekomendujemy przygotowanie gotowców do mediów, dla klientów – np. wersja pdf ulotki, w której 
przedstawiona jest idea marki oraz przykłady produktów pod nią oferowanych.  

Przygotowując to mamy możliwość stymulowania procesu budowania marki. Mamy również pewność, 
że informacja jest sprawdzona i jasna w odbiorze dla klienta. 

Rekomendujemy  wymianę doświadczeń z organizacjami/grupami, przy których działa marka lokalna 
– w miarę możliwości wchodzenia we współpracę dot. profesjonalizacji działania, zastosowania 
konkretnych narzędzi marketingowych w odniesieniu do określonych kategorii produktów kierowanych 
do konkretnych grup klientów. 

Rekomendujemy  współpracę na poziomie regionalnym z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego w zakresie wypracowania wspólnych zasad dla promocji produktów 
lokalnych/tradycyjnych oraz podejmowania kampanii promocyjnych na zewnątrz. 

Rekomendujemy , aby przekaz marki Dolina Karpia wzmocnić komunikatem dot. Małopolski –  
w ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim – w szczególności z Departamentem Funduszy 
Europejskich, który patronuje wypracowaniu modelu marketingu dla produktów lokalnych  
z Małopolski (w ramach projektu „Przy małopolskim stole”). 
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4) Odnośnie tworzenia miejsc sprzedaży produktów w regionie 

Rekomendujemy przygotowanie wspólnej oferty turystycznej dla całego obszaru Dolny Karpia, 
zarządzanie procesem tworzenia produktu turystycznego w celu przyciągnięcia do regionu turystów – 
klientów zainteresowanych zdrowym trybem życia, chętnie przebywających na łonie natury z dala  
od zgiełku i głośnych parków rozrywki. W miejscach odwiedzanych przez turystów zaleca się 
stworzenie możliwości zakupu produktów (gabloty z produktem, folder/ulotka informujący  
o produktach dostarczanych pod marką lokalną i informacją jak je zakupić). 

Rekomendujemy stworzenie miejsc sprzedaży produktów lokalnych lub/i promocję produktów 
lokalnych w parkach rozrywki, które mieszczą się na terenie Doliny Karpia: Dinozatorland, Park 
Miniatur, Park Mitologii i inne. Rekomenduje się nawiązanie ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, 
które same nie oferują produktów lokalnych, ale udaje im się do regionu przyciągnąć masę turystów. 

Rekomendujemy  dostarczanie ryb i przetworów rybnych do sklepów spożywczych na terenie Doliny 
Karpia. Z czasem zaleca się stworzenie listy sklepów, gdzie można nabyć produkty lokalne. Promocja 
sklepów, które zdecydują się na współpracę spowoduje z czasem wzrost klientów – pozwoli  
na wypracowanie łańcuchów współpracy pomiędzy producentem a detalistą. Detalista nie będzie 
sobie mógł pozwolić na brak określonego produktu u siebie, by jego klient (zachęcony promocją)  
nie poczuł się rozczarowany. W wywiadach z przedsiębiorcami pojawił się problem we współpracy  
ze sklepami – przyjmują one produkt lokalny, ale nie mają dbałości w zachowaniu ciągłości dostaw – 
nie informują, gdy produktu brakuje. 

Rekomendujemy motywowanie właścicieli sklepów, handlowców w obszaru Doliny Karpia  
do zastosowania w sezonie turystycznym, w weekendy gdy szczególnie dużo gości przybywa  
do parków rozrywki – zastosowania „obwoźnego sklepu” lub przygotowania „ryneczku Doliny Karpia” 
w pobliżu parku rozrywki (np. przy drodze dojazdowej) lub na jego terenie. 

5) Odnośnie produktów i usług 

Rekomendujemy, aby w  przypadku przygotowania opisów produktów na listę produktów 
tradycyjnych kierować się tradycją i zasięgiem produktu. Należy poświęcić czas na dotarcie do źródeł 
tradycyjnej nazwy produktu oraz szerszą konsultację na obszarze Doliny Karpia.  Wprowadzenie  
na listę produktów tradycyjnych rasy karpia galicyjskiego dawałoby mu znaczną przewagę rynkową, 
współgrało z pochodzeniem już zarejestrowanego „karpia zatorskiego”. Galicja jako termin znana jest 
ponadregionalnie, rasa karpia byłaby kojarzona przez klientów automatycznie z konkretnym regionem 
Polski. Tymczasem „karp osiecki” (obecnie w procesie rejestracji na listę produktów tradycyjnych) 
będzie nazwą trudną do wypromowania, nieczytelną – miejscowości o nazwie Osiek jest w Polsce 
wiele.  

Rekomendujemy, aby w promocji „karpia osieckiego” (jeśli zostanie zarejestrowany pod taką nazwą) 
unikać komunikatu, że karp osiecki jest starszy, bardziej tradycyjny od „karpia zatorskiego”, ponieważ 
osłabi to bardzo mocną markę „karpia zatorskiego”, a dla klienta nie będzie komunikatem czytelnym. 
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 W komunikacji dot. obu karpi należy unikać porównań pomiędzy nimi. Z uwagi na to, że „karp 
zatorski” jako marka w naszych czasach został wprowadzony jako pierwszy ma atrybut „królewskiego” 
– władcy. Każda kolejna marka karpia z tego obszaru musi z nim ściśle korespondować (podlegać). 

Załączniki do części D: 

Załącznik 8: Klasy ochrony znaku słowno-graficznego Dolina Karpia  

Załącznik 9: Propozycja Regulaminu Znaku Promocyjnego 

 

Dodatkowo w wersji elektronicznej: „SIW marki Dolina Karpia”, logotyp Dolina Karpia w różnych 
formatach i rozszerzeniach, prezentacje ze spotkań z sektorem samorządowym i przedsiębiorcami. 

Dodatkowo w wersji elektronicznej: dokumentacji o przyjęciu przez UPRP zgłoszenia znaku Dolina 
Karpia do rejestracji. 

  

VIII. Załączniki według listy. 

Lista załączników: 

Załącznik 1: Ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców  (Str. 25) 

Załącznik 2: Ankieta przeprowadzona wśród turystów (Str. 31) 

Załącznik 3: Ankieta przeprowadzona wśród przypadkowych mieszkańców Polski (Str. 36) 

Załącznik 4: Podsumowanie wyników badania ankietowego (Str. 41) 

Załącznik 5: Programy spotkań w szkołach w Woźnikach i Laskowej (Str. 58) 

Załącznik 6: Scenariusz rozmowy (wywiadu indywidualnego) z przedsiębiorcą (Str. 60) 

Załącznik 7: Raport z wywiadów indywidualnych w przedsiębiorcami (Str. 61) 

Załącznik 8: Klasy ochrony znaku słowno-graficznego Dolina Karpia (Str. 66) 

Załącznik 9: Propozycja Regulaminu Znaku Promocyjnego (Str. 67) 
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ZAŁĄCZNIK 1 ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW 

 
 
Ankieta skierowana jest do mieszkańców obszaru Doliny Karpia, tj. gmin: Osiek, Polanka Wielka, 
Przeciszów, Zator, Brzeźnica, Spytkowice i Tomice.  
 
Wypełniając tę ankietę, uczestniczą Państwo w rozwoju Doliny Karpia oraz tworzeniu systemu jej 
promocji poprzez produkty lokalne (produkt lokalny – produkt lub usługa,  
z którą utożsamiają się mieszkańcy danego regionu, produkowana w sposób niemasowy, przyjazny  
dla środowiska z surowców lokalnie dostępnych). Zebrane informacje są anonimowe i będą 
wykorzystane w procesie budowania marki lokalnej Doliny Karpia.   
W ramach tych prac powstanie znak promujący inicjatywy, produkty i usługi lokalne.  
 
Ankieta powstała w ramach badania: Budowanie Marki Lokalnej Doliny Karpia finansowanego  
ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej 
Stowarzyszenia Dolina Karpia. 

 
1. Co jest Pana/Pani zdaniem najważniejsze dla rozwoju regionu Dolina Karpia?         

(proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi): 
 

� wprowadzenie na rynek (do sprzedaży) produktów lokalnych z Doliny Karpia  
np.  rękodzieła, potraw z karpiem w restauracjach lub innych lokalach gastronomicznych, przetworów 
rybnych; 
 
� przygotowanie tras pokazujących bogactwo natury, kultury i historii regionu np. szlaki turystyczne, 
ścieżki edukacyjne, questy (quest – to forma aktywnego zwiedzania miejsca poprzez zabawę  
w poszukiwanie skarbu, do którego prowadzą wierszowane zagadki. Więcej informacji: 
www.bestquest.pl);  
 
� promocja Doliny Karpia jako regionu atrakcyjnego dla turystów np. w prasie regionalnej, telewizji, 
radio, poprzez organizację wizyt studyjnych; 
 
� rozwój małej infrastruktury turystycznej np. tworzenie przystani, kąpielisk, punktów widokowych; 
 
� organizowanie imprez – festynów, jarmarków, podczas których mieszkańcy mogą się spotkać, 
pokazać swoje produkty i zaprezentować swój region turystom; 
� włączenie dzieci i młodzieży w promocję regionu i produktów lokalnych np. poprzez akcje 
plastyczne, konkursy wiedzy, zajęcia edukacyjne; 
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� propagowanie lokalnej kultury i tradycji poprzez działalność grup teatralnych, muzycznych  
i tanecznych; 
 
� tworzenie i rozwój przedsiębiorstw z branży turystycznej np. spływów kajakowych, wypożyczalni 
rowerów, parków tematycznych; 
 
� rewitalizacja miejscowości; 
 
� tworzenie i rozwój gospodarstw agroturystycznych 
 
� inne – jakie? ……………………………………………………………………………………….............................................. 
 
 

2. Proszę wymienić co najmniej 3 produkty lokalne z Doliny Karpia (definicja produktu 
lokalnego poniżej): 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
 
Produkty lokalne i atrakcyjność Doliny Karpia  Produkt lokalny – produkt lub usługa, z którą 
utożsamiają się mieszkańcy danego regionu, produkowana w sposób niemasowy, przyjazny  
dla środowiska z surowców lokalnie dostępnych. Odpowiednio wypromowany staje się istotnym 
wyróżnikiem miejsca, stanowi o jego atrakcyjności. Produktem lokalnym może być zarówno produkt 
spożywczy (charakterystyczny owoc czy warzywo, potrawa), usługa turystyczna, przewodnicka 
rękodzieło, pamiątka kojarząca się z konkretnym regionem, inicjatywa lokalna (zespoły, wydarzenia), 
warsztaty prezentujące tradycyjną technikę czy recepturę, a nawet osoba nieodłącznie związana  
z regionem. 
 
 

3. Proszę wymienić co najmniej 3 producentów lub usługodawców oferujących produkty 

lokalne: 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
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4. Proszę wymienić 5 miejsc w Dolinie Karpia, które Pana/Pani zdaniem najchętniej 

odwiedzają turyści (konkretne atrakcje, zabytki, usługi): 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
 

5. Proszę wymienić 5 miejsc w Dolinie Karpia, do których Pan/Pani najchętniej zabrałby 

swoich gości (konkretne atrakcje, zabytki, usługi): 

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

6. Proszę wymienić 3 miejsca w regionie, które kojarzą się z karpiem: 

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

7. Jaki kolor ma łuska karpia? (proszę wybrać maksymalnie 1 odpowiedź): 
 

� złoty 
�  srebrny 
�  szary 
�  bezbarwny 
�  oliwkowy 
�  mieni się różnymi kolorami 
�  inny – jaki? …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

8. Czego symbolem jest wg Pana/Pani łuska karpia? (można wybrać kilka odpowiedzi): 
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�  energii 
�  dostatku 
�  szczęścia 
�  miłości 
�  dobrej passy, powodzenia 
�  inne – jakie?.............................................................................................................................................................. 
 
Sprzedaż produktów 
 

9. Gdzie Pana/Pani zdaniem powinny być sprzedawane produkty lokalne z Doliny Karpia 
(proszę zaznaczyć maksymalnie 5 miejsc): 
 

�  Ośrodki Kultury  
�  Parki tematyczne  
�  Galerie sztuki/izby regionalne/muzea 
�  Rynek w Zatorze 
�  Restauracje 
�  Hotele, pensjonaty 
�  Agroturystyka 
�  Informacja turystyczna  
�  Lokalne targi 
�  Lokalne organizacje pozarządowe 
�  Sklepy lokalne 
�  inne – jakie?.............................................................................................................................................................. 
 
 

10.  Czym jest dla Pani/Pana karp zatorski? (proszę wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi,  które są 
Panu/Pani najbliższe): 
 

�  potrawa wigilijna 
�  ryba pływająca w stawie na terenie Doliny Karpia 
�  produkt przyrządzany okazjonalnie np. na imprezy rodzinne  
�  produkt obecny na co dzień, przygotowywany według różnorodnych receptur 
�  symbol regionu będący inspiracją do przygotowania różnych produktów  
�  produkt, o którym wiem, ale go nie jadam 
�  produkt, o którym nie słyszałem/am 
�  inne – jakie?.............................................................................................................................................................. 
 
 

11. Co według Pani/Pana mogłoby być symbolem produktów i usług z Doliny Karpia (można 
wybrać kilka odpowiedzi):  
 

� karp  
� łuska karpia 
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� stawy rybne 
� ślepowron 
� rzeka Skawa 
� kotewka – orzech wodny 
� wędkarz 
� rybak 
� koszyk wiklinowy 
� inne -  jakie? …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
METRYCZKA 

 

Płeć:  

� kobieta, 
� mężczyzna 
 
Wiek: 

� 16-20 lat 
� 21-25 lat 
� 26 – 35 lat 
� 36 – 45 lat 
� 45 – 60 lat 
� >60 lat 
 

Czas zamieszkania na terenie Doliny Karpia: 

� poniżej 1 roku; 
� 1-5 lat; 
� 1-10 lat; 
� 10-20 lat; 
� powyżej 20 lat 
 
Miejsce zamieszkania na terenie Doliny Karpia: 

� gmina Brzeźnica; 
� gmina Osiek; 
� gmina Polanka Wielka; 
� gmina Przeciszów; 
� gmina Spytkowice; 
� gmina Tomice; 
� gmina Zator. 
 
 
Angażuję się w działania lokalne: 

� NIE 
� TAK 
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Jeśli zaznaczył/a Pan/Pani NIE, proszę wyjaśnić, co jest powodem: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jeśli zaznaczył/a Pan/Pani TAK, to w jakim zakresie? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 
 
� bycie czynnym członkiem stowarzyszenia działającego na terenie Doliny Karpia; nazwa NGO: 
………………………………………………………………………………………………………………………....................................; 
� praca w instytucji lub fundacji zajmującej się działaniami lokalnymi; 
� działalność w Kole Gospodyń Wiejskich; 
� inne - jakie?............................................................................................................................................................... 
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Załącznik 2: Ankieta przeprowadzona wśród turystów 

 
 
Ankieta skierowana jest do Państwa jako do turystów odwiedzających obszar Doliny Karpia,  
tj. Gmin:  Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Brzeźnica, Spytkowice i Tomice.  
Wypełniając tę ankietę, uczestniczą Państwo w rozwoju Doliny Karpia oraz tworzeniu systemu jej 
promocji poprzez produkty lokalne (produkt lokalny – produkt lub usługa, z którą utożsamiają się 
mieszkańcy danego regionu, produkowana w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska  
z surowców lokalnie dostępnych). Ankieta pomoże nam dostosować oferowane produkty i usługi oraz 
sposób ich sprzedaży do Państwa potrzeb. Zebrane informacje są anonimowe i będą wykorzystane  
w procesie budowania marki Doliny Karpia.   
 
W ramach tych prac powstanie m.in. znak promujący inicjatywy, produkty i usługi lokalne. 
 
Ankieta powstała w ramach badania: Budowanie Marki Lokalnej Doliny Karpia finansowanego  
ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej 
Stowarzyszenia Dolina Karpia. 

 
1. Proszę określić charakter swego pobytu w Dolinie Karpia (proszę zaznaczyć  

1 odpowiedź, która najlepiej charakteryzuje Państwa pobyt): 
� turystyka krajoznawcza; 
 
� turystyka przyrodnicza np. ornitologiczna; 
 
� turystyka aktywna (rower, kajak, rolki, wędrówki piesze itp.); 
 
� turystyka biznesowa (np. impreza integracyjna, konferencja, szkolenie); 
 
� wizyta studyjna; 
 
� wędkarstwo;  
 
� inne – jakie? ……………………………………………………………………………………….............................................. 
 
 

12. Z czym najmocniej kojarzy się Pani/Panu Dolina Karpia (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 

odpowiedzi): 

� stawy rybne; 
� karp zatorski; 
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� stawy rybne; 
�  natura, krajobraz cenny przyrodniczo; 
� relaks i odpoczynek; 
� wędkowanie; 
� Festiwal Doliny Karpia (np. Święto Karpia); 
� rękodzieło np. wyroby wikliniarskie; 
� inne – jakie:………………………….. 
 

13. Proszę wymienić co najmniej 3 produkty lokalne z Doliny Karpia (definicja produktu 

lokalnego poniżej: 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
Produkt lokalny – produkt lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy danego regionu, 
produkowana w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska z surowców lokalnie dostępnych. 
Odpowiednio wypromowany staje się istotnym wyróżnikiem miejsca, stanowi  
o jego atrakcyjności. Produktem lokalnym może być zarówno produkt spożywczy (charakterystyczny 
owoc czy warzywo, potrawa), usługa turystyczna, przewodnicka rękodzieło, pamiątka kojarząca się  
z konkretnym regionem, inicjatywa lokalna (zespoły, wydarzenia), warsztaty prezentujące tradycyjną 
technikę czy recepturę, a nawet osoba nieodłącznie związana z regionem. 
 
 

14. Które z poniższych menu wybrałby/wybrałaby Pan/Pani na wakacyjny obiad? (proszę 

zaznaczyć maksymalnie 1 odpowiedź): 
 
� NATURA W KUCHNI: menu oparte na naturalnych, zdrowych, sezonowych produktach lokalnych, 
których nie trzeba transportować na duże odległości (przeciwieństwo produktów z Chin, sztucznej 
żywności); 
�  PODRÓŻE Z KUCHNIĄ: potrawy związane z konkretnym regionem, producentem, których nie 
można zjeść gdzie indziej; 
� ETNO-MENU:  menu oparte na niepowtarzalnych walorach smakowych, odkrywanych przez 
każdego kucharza, dającego pole do eksperymentowania z „folk-kuchnią”; 
� inne – jakie:………………………….. 
 
 

15. Jakie były najsmaczniejsze potrawy zaserwowane Panu/Pani podczas pobytu  

w Dolinie Karpia? 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
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16. Gdzie chciałaby/chciałby Pani/Pan nabywać produkty lokalne z Doliny Karpia? 

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

 
� na miejscu w Dolinie Karpia; 
� przez internet; 
� w marketach w dużym mieście; 
� w delikatesach w dużym mieście; 
� inne – jakie? 
 
 

17. Gdzie w Dolinie Karpia Pani/Pana zdaniem powinna być prowadzona sprzedaż 

produktów lokalnych? (proszę zaznaczyć 3 najlepsze wg Pana/Pani miejsca): 
 

�  Rynek w Zatorze; 
�  lokalny targ; 
�  lokalne restauracje, w szczególności w …………………………………………………………. 
� agroturystyka, np. w ………………………………………………………………. 
�  kwiaciarnie w Dolinie Karpia, w szczególności w…………………………………  
�  centrum informacji turystycznej w Zatorze; 
�  ośrodki kultury; 
�  biuro Stowarzyszenia Dolina Karpia; 
�  galerie sztuki, izby regionalne, muzea; 
�  gospodarstwa wikliniarskie; 
�  przy drodze Kraków – Skawina – Zator; 
�  przy drodze Oświęcim – Zator - Wadowice; 
�  parki tematyczne np. Zatorland; 
�  Rybacki Zakład Doświadczalny; 
�  inne, jakie? ………………………………………………. 
 
 

18. Czego symbolem jest wg Pana/Pani łuska karpia? (można wybrać kilka odpowiedzi): 
 
�  energii 
�  dostatku 
�  szczęścia 
�  miłości 
�  dobrej passy, powodzenia 
�  inne – jakie?.............................................................................................................................................................. 
 

19. Jaki kolor ma łuska karpia? (proszę wybrać maksymalnie 1 odpowiedź): 
 

� złoty 
�  srebrny 
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�  szary 
�  bezbarwny 
�  oliwkowy 
�  mieni się różnymi kolorami 
�  inny – jaki? …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Jaką pamiątkę z Doliny Karpia chciałaby/chciałby Pani/Pan zabrać  

do domu? 

……………………………………………………………………………………….............................................. 
 

11.  Czy łuska karpia to wg Pana/Pani dobry prezent / pamiątka z Doliny Karpia? 

 
TAK/NIE 
Nie mam zdania 
Proszę uzasadnić powyższą odpowiedź : ………………….. 
 

12. Komu chcieliby Państwo podarować łuskę karpia?  

 
……………………………………………………………………………………….............................................. 
 

13. Proszę wymienić co najmniej 3 producentów lub usługodawców oferujących 

produkty lokalne w Dolinie Karpia: 

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

14.  Jaką kwotę średnio przeznacza Pani/Pan na pamiątkę z regionu  

dla jednej osoby? 

�  5 – 10 PLN; 
�  10-20 PLN; 
�  20-50 PLN; 
�  50-100 PLN; 
 
�  kupuję zawsze pamiątkę, która mi się podoba, bez względu na cenę; 
�  nie kupuję pamiątek. 

 
METRYCZKA 

 

Płeć:  

� kobieta, 
� mężczyzna 
 
Wiek: 

� 16-20 lat 
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� 21-25 lat 
� 26 – 35 lat 
� 36 – 45 lat 
� 45 – 60 lat 
� >60 lat 
 
Wykształcenie: 

� podstawowe; 
� zawodowe; 
� średnie; 
� wyższe. 
 
Miejsce zamieszkania: 

� miejscowość do 10 tys. mieszkańców;  
� miejscowość 10-40 tys. mieszkańców; 
� miejscowość 40-100 tys. mieszkańców; 
� miejscowość > 100 tys. mieszkańców. 
 
Województwo (zamieszkania): 

� dolnośląskie; 
� kujawsko-pomorskie; 
� lubelskie; 
� lubuskie; 
� łódzkie; 
� małopolskie; 
� mazowieckie; 
� opolskie; 
� podkarpackie; 
� podlaskie; 
� pomorskie; 
� śląskie; 
� świętokrzyskie; 
� warmińsko-mazurskie; 
� wielkopolskie; 
� zachodniopomorskie. 
 
Odległość miejsca zamieszkania od Zatora:  

� 0-30 km; 
� 30-100 km; 
� 100-300 km; 
� > 300 km. 
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Załącznik 3: Ankieta przeprowadzona wśród przypadkowych mieszkańców 
Polski 

 
 
Ankieta skierowana jest do Państwa jako mieszkańców Polski. Ankieta dotyczy obszaru Doliny Karpia, 
tj. gmin: Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Brzeźnica, Spytkowice i Tomice.  
 
Wypełniając tę ankietę, uczestniczą Państwo w rozwoju Doliny Karpia oraz tworzeniu systemu jej 
promocji poprzez produkty lokalne (produkt lokalny – produkt lub usługa, z którą utożsamiają się 
mieszkańcy danego regionu, produkowana w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska  
z surowców lokalnie dostępnych). Dzięki temu będą Państwo mogli kupować produkty w dogodnym 
dla siebie miejscu. Zebrane informacje są anonimowe i będą wykorzystane w procesie budowania 
marki Doliny Karpia.  W ramach tych prac powstanie m.in. znak promujący inicjatywy, produkty i usługi 
lokalne. 
 
Ankieta powstała w ramach badania: Budowanie Marki Lokalnej Doliny Karpia finansowanego  
ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej 
Stowarzyszenia Dolina Karpia. 
 

1. Z czym najmocniej kojarzy się Pani/Panu Dolina Karpia (proszę zaznaczyć 

maksymalnie 3 odpowiedzi): 

 
� stawy rybne: 
� karp zatorski;: 
� stawy rybne: 
�  natura, krajobraz cenny przyrodniczo: 
� relaks i odpoczynek: 
� wędkowanie: 
� Festiwal Doliny Karpia (np. Święto Karpia): 
� inne – jakie:………………………….. 
 
 

2. Z czym kojarzy się Pani/Panu karp zatorski? (Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 

odpowiedzi): 

 
� oznaczenie unijne; 
� Wigilia; 
� ości; 
� smaczna ryba; 
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� z obszarem Doliny Karpia; 
� Rybackim Zakładem Doświadczalnym; 
� łuska 
� produkt regionaly; 
� Inne – jakie? ………………………………………………; 
 

3. Czego symbolem jest wg Pana/Pani łuska karpia? (można wybrać kilka odpowiedzi): 
 
�  energii 
�  dostatku 
�  szczęścia 
�  miłości 
�  dobrej passy, powodzenia 
�  inne – jakie?.............................................................................................................................................................. 
 

4. Jaki kolor ma łuska karpia? (proszę wybrać maksymalnie 1 odpowiedź): 
 

� złoty 
�  srebrny 
�  szary 
�  bezbarwny 
�  oliwkowy 
�  mieni się różnymi kolorami 
�  inny – jaki? …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Gdzie chciałaby/chciałby Pani/Pan znaleźć łuskę karpia (można zaznaczyć więcej niż 1 

wypowiedź): 

� w portfelu; 
�  w pamiątce z regionu; 
�  na kartce pocztowej z Doliny Karpia; 
�  na swoim zdjęciu – pamiątce z regionu; 
�  jako skarb na zakończenie wędrówki po Dolinie Karpia; 
�  mieni się różnymi kolorami; 
�  pod choinką; 
�  nigdzie; 
�  inne – jakie? …………………………………………………………………… 

 
6. Gdzie zaopatruje się Pani/Pan w produkty spożywcze (obiad, inne posiłki)?: Proszę 

wybrać 2 najczęściej wybierane miejsca zakupu. 
 
�  market; 
�  sklep osiedlowy; 
�  targ w mieście; 
�  targ na wsi; 
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�  lokalny producent; 
�  kooperatywa spożywcza – produkty od rolników; 
�  sklep internetowy; 
�  inne – jakie? ………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Gdzie chciałaby/chciałby się Pani/Pani zaopatrywać w produkty spożywcze (obiad, inne 

posiłki)? Proszę wybrać 2 preferowane miejsca zakupu. 
 
�  market; 
�  sklep osiedlowy; 
�  targ w mieście; 
�  targ na wsi; 
�  lokalny producent; 
�  kooperatywa spożywcza – produkty od rolników; 
�  sklep internetowy; 
�  inne – jakie? ………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Gdzie najczęściej kupuje Pani/Pan pamiątki z wyjazdów, wycieczek? (proszę 

wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi) 
 
�  market; 
�  sklep z pamiątkami; 
�  prosto od producenta; 
�  informacja turystyczna; 
�  lokalna organizacja pozarządowa; 
�  muzeum, izba regionalna, galeria sztuki; 
�  lokalny targ; 
�  inne – gdzie? ………………………………………………………………………………………………… 
�  nie kupuję pamiątek. 
 

9. Jaką kwotę średnio przeznacza Pani/Pan na pamiątkę z regionu  

dla jednej osoby? 
 

�  5 – 10 PLN; 
�  10-20 PLN; 
�  20-50 PLN; 
�  50-100 PLN; 
�  kupuję zawsze pamiątkę, która mi się podoba, bez względu na cenę; 
�  nie kupuję pamiątek. 
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10. Które z poniższych menu wybrałby/wybrałaby Pan/Pani na wakacyjny obiad? (proszę 

zaznaczyć maksymalnie 1 odp.): 
 
� NATURA W KUCHNI: menu oparte na naturalnych, zdrowych, sezonowych produktach lokalnych, 
których nie trzeba transportować na duże odległości (przeciwieństwo produktów  
z Chin, sztucznej żywności); 
�  PODRÓŻE Z KUCHNIĄ: potrawy związane z konkretnym regionem, producentem, których nie 
można zjeść gdzie indziej; 
� ETNO-MENU:  menu oparte na niepowtarzalnych walorach smakowych, odkrywanych  
przez każdego kucharza, dającego pole do eksperymentowania z „folk-kuchnią”; 
� inne – jakie:………………………….. 
 
 

11. Proszę wymienić co najmniej 3 producentów lub usługodawców oferujących produkty 

lokalne w Dolinie Karpia: 

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

 
METRYCZKA 

 

Płeć:  

� kobieta, 
� mężczyzna 
 
Wiek: 

� 16-20 lat 
� 21-25 lat 
� 26 – 35 lat 
� 36 – 45 lat 
� 45 – 60 lat 
� >60 lat 
 
Wykształcenie: 

� podstawowe; 
� zawodowe; 
� średnie; 
� wyższe. 
 
Miejsce zamieszkania: 

� miejscowość do 10 tys. mieszkańców;  
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� miejscowość 10-40 tys. mieszkańców; 
� miejscowość 40-100 tys. mieszkańców; 
� miejscowość > 100 tys. mieszkańców. 
 
Województwo (zamieszkania): 

� dolnośląskie; 
� kujawsko-pomorskie; 
� lubelskie; 
� lubuskie; 
� łódzkie; 
� małopolskie; 
� mazowieckie ; 
� opolskie; 
� podkarpackie; 
� podlaskie; 
� pomorskie; 
� śląskie; 
� świętokrzyskie; 
� warmińsko-mazurskie; 
� wielkopolskie; 
� zachodniopomorskie. 
 

Odległość miejsca zamieszkania od Zatora:  

� 0-30 km; 
� 30-100 km; 
� 100-300 km; 
� > 300 km. 
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ZAŁĄCZNIK 4: PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO 

ANKIETA MIESZKAŃCY DOLINY KARPIA – wyniki 

Na początek zadano mieszkańcom Doliny Karpia pytanie co ich zdaniem jest najważniejsze  
dla rozwoju regionu. Wśród odpowiedzi pojawiają się działania i inicjatywy podejmowane  
przez Stowarzyszenie Dolina Karpia.  

1. Co jest Pana/Pani zdaniem najważniejsze dla rozwoju regionu Dolina Karpia? 

• wprowadzenie na rynek (do sprzedaży) produktów lokalnych z Doliny Karpia np. rękodzieła, 
potraw z karpiem w restauracjach lub innych lokalach gastronomicznych, przetworów rybnych;  

16% 

• przygotowanie tras pokazujących bogactwo natury, kultury i historii regionu np. szlaki 
turystyczne, ścieżki edukacyjne, questy (quest – to forma aktywnego zwiedzania miejsca poprzez 
zabawę w poszukiwanie skarbu, do którego prowadzą wierszowane zagadki. Więcej informacji: 
www.bestquest.pl); 

 12% 

• promocja Doliny Karpia jako regionu atrakcyjnego dla turystów np. w prasie regionalnej, 
telewizji, radio, poprzez organizację wizyt studyjnych;  13% 

• rozwój małej infrastruktury turystycznej np. tworzenie przystani, kąpielisk, punktów widokowych; 
 16% 

• organizowanie imprez – festynów, jarmarków, podczas których mieszkańcy mogą się spotkać, 
pokazać swoje produkty i zaprezentować swój region turystom;  11% 

• włączenie dzieci i młodzieży w promocję regionu i produktów lokalnych np. poprzez akcje 
plastyczne, konkursy wiedzy, zajęcia edukacyjne;  

5% 

• propagowanie lokalnej kultury i tradycji poprzez działalność grup teatralnych, muzycznych 
i tanecznych;  4% 

• tworzenie i rozwój przedsiębiorstw z branży turystycznej np. spływów kajakowych, wypożyczalni 
rowerów, parków tematycznych;  10% 

• rewitalizacja miejscowości; 
 8% 

• tworzenie i rozwój gospodarstw agroturystycznych; 
 
5% 

• Inne 
  

 
Mieszkańcy mimo, iż wskazują że działania edukacyjne, kulturowe są ważne najmocniej akcentują 
rangę działań prowadzących do rozwoju przedsiębiorczości, wprowadzania nowych produktów i usług 
na rynek, tj.:  
• wprowadzenie na rynek (do sprzedaży) produktów lokalnych z Doliny Karpia np. rękodzieła, 
potraw z karpiem w restauracjach lub innych lokalach gastronomicznych, przetworów rybnych; 
• rozwój małej infrastruktury turystycznej np. tworzenie przystani, kąpielisk, punktów 
widokowych; 
• promocja Doliny Karpia jako regionu atrakcyjnego dla turystów np. w prasie regionalnej, 
telewizji, radio, poprzez organizację wizyt studyjnych. 
Na obecnym etapie rozwoju obszaru Doliny Karpia procentują działania integracyjne, aktywizacyjne 
podejmowane od lat przez Stowarzyszenie i jego partnerów. Mieszkańcy są otwarci na podejmowanie 
inicjatywy, potrafią określić swoje oczekiwania odnośnie kierunków rozwoju obszaru. Z odpowiedzi  
na pytanie 2 dot. produktów lokalnych z Doliny Karpia wynika, że mieszkańcy wykazują bardzo dobrą 
znajomość produktów lokalnych – w szczególności zarejestrowanych na liście produktów tradycyjnych 
dzięki wsparciu Stowarzyszenia. Znane są również produkty tradycyjne, które nie są w ciągłej 
sprzedaży. Daje to im możliwość wejścia na rynek w krótkim czasie, ponieważ są już znane.  
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Poprzez degustacje, prezentacje podczas targów, festynów organizowanych przez Stowarzyszenie 
Karpia przeszły już swój test na rynku (tzw. Test pierwszego sklepu). 

2. Produkty lokalne z Doliny Karpia znane mieszkańcom 

Produkty lokalne z Doliny Karpia  Liczba odpowiedzi 
Karp zatorski 73 
Sernik królewski  55 
Prażonki Polańskie  30 
Wiklina  22 
Karp po zatorsku  22 
Karp wędzony  17 
Żniwa Karpiowe  9 
Karp w zalewie octowej  9 
Miód  7 

Rys. Znajomość produktów lokalnych wśród mieszkańców Doliny Karpia: 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejne trzy pytania 3,4,5 ukazują znajomość producentów i usługodawców z Doliny Karpia przez jej 
mieszkańców, znajomość miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów oraz preferencje mieszkańców. 
W odpowiedzi na pytanie 5 wskazują oni miejsca, w które najchętniej zabiorą swoich gości. Są to 
miejsca, z których są dumni, które uważają za wizytówki swego regionu. Nie we wszystkie miejsca 
które znają, uważają za odwiedzane przez turystów chcą zabrać swoich gości. Tylko połowa 
mieszkańców, którzy uważają, że Dinozatorland przyciąga turystów (41,5%), sami zabiorą tam swych 
gości (21 %). O ile jako miejsca znane i chętnie odwiedzane przez turystów mieszkańcy podają 
konkretne firmy, atrakcje zlokalizowane w konkretnym miejscu pod konkretną nazwą (marką), tak 
miejsca gdzie chętnie zabiorą swoich gości łączą się rodzajowo w atrakcje przyrodnicze i kulturowe. 

 Za największą wartość uważają zlokalizowane na obszarze Doliny Karpia pałace, dwory, stawy, 
łowiska. Mniej pojawia się tutaj konkretnych miejsc z nazwy. Wyjątek stanowi KARPIK, który pojawia 
się mocno w odpowiedziach na każde z 3 pytań dot. atrakcji w regionie. Jest to zarazem miejsce, 
które na swoją markę zapracowało przez lata, jego marka przetrwała zmianę właściciela. 
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3. Producenci i usługodawcy z Doliny Karpia znani mieszkańcom 

Producenci i usługodawcy z Doliny Karpia 
 Liczba 
odpowiedzi  % 

Restauracja Myśliwska (18,4%) 32 18,4 
Restauracja KARPIK (14,4 %) 25 14,4 
Spiżarnia Doliny Karpia (13,8 %) 24 13,8 
OHZ Osiek (12 %) 21 12,1 
Franciszek Sałaciak (10,9 %) 19 10,9 
Gospodarstwo rolne w Graboszycach (4,6 %) 8 4,6 
Bałysówka (4,6 %) 8 4,6 
River Park (4,6 %) 8 4,6 
Andrzej Żwawa (4 %) 7 4,0 
KGW Ryczów (3,4 %) 6 3,4 
Stowarzyszenie Kobiet Twórczych/ KGW Polanka (3,4 %) 6 3,4 
Skarby Doliny Karpia (2,9%) 5 2,9 
Jacek Tyrała (2,9 %) 5 2,9 

4. Miejsca w Dolinie Karpia najchętniej odwiedzane przez turystów zdaniem 
mieszkańców 

Miejsce (% odpowiedzi) Liczba odpowiedzi 
Dinozatorland (41,5 %) 93 
Karpik (13,8 %) 31 
River Park (10,3 %) 23 
Pałac w Osieku (7,1 %) 16 
Łowisko Podolsze (7,1 %) 16 
Galeria Bałysówka (7,1 %) 16 
Kościół w Woźnikach (3,1 %) 7 
Pod Dębem (2,7 %) 6 
Park Mitologii (2,7 %) 6 
Dni Zatora (2,2 %) 5 
Stajnie Grudki (2,2 %) 5 

5. Miejsca, w które mieszkańcy najchętniej zabiorą swoich gości 

 Miejsce (% odpowiedzi) liczba odpowiedzi 
Dinozatorland (21 %) 64 
Staw (14,4 %) 44 
Pałac (18,7 %) 57 
Karpik (10,2 %) 31 
Łowisko (8,2 %) 25 
Zamek z Spytkowicach (5,6 %) 17 
Rynek w Zatorze (3,6 %) 11 
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Radocza Park (3,6 %) 11 
Revel (2,6 %) 8 
Restauracja Myśliwska (2,6 %) 8 
Zamek w Zatorze(2,3 %) 7 
Starorzecze Wisły (2,3 %) 7 
Szlak Architektury Drewnianej (1,6 %) 5 
Park Dinozaurów (1,6 %) 5 
Kajaki na Skawie (1,6 %) 5 

Rys. Miejsca polecane przez mieszkańców  

 

Wśród miejsc, które kojarzą się z karpiem dominuje ZATOR, wszystkie pozostałe miejscowości 
pojawiają się rzadziej – mogą być związane z wyborem miejsca zamieszkania osoby ankietowanej.  

6. Miejsca w regionie, które mieszkańcy kojarzą z karpiem: 

Miejsca w regionie, które mieszkańcy kojarzą z karpiem 

  
liczba 

odpowiedzi % 
Zator  125 33,4 
Osiek  34 9,1 
Spytkowice  34 9,1 
Karpik 33 8,8 
Podolsze (łowisko)   27 7,2 
Przeciszów  24 6,4 
Brzeźnica  24 6,4 
Tomice  14 3,7 
Paszkówka  13 3,5 
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Przeciszów  13 3,5 
Polanka Wielka  12 3,2 
Stawy Rudze 10 2,7 
Rynek w Zatorze 6 1,6 
Smolice 5 1,3 

Pytania 7-8 związane są z łuską karpia. Najwięcej osób uważa, że mieni się ona różnymi kolorami 
(magia, tajemniczość) lub że jest złota (kolor władcy, królewski). Łuska jest zdaniem mieszkańców 
symbolem dostatku i szczęścia. 

7. Jaki kolor ma według Pana/Pani łuska karpia?  

 
 

8. Czego symbolem jest wg Pana/Pani łuska karpia? 

 
energii 9 3% 
dostatku 141 46% 

szczęścia 94 30
% 

miłości 9 3% 

dobrej passy, powodzenia 49 16
% 

nie wiem 2 1% 
Inne 5 2% 

W pytaniu 9 mieszkańcy proszeni byli o wskazanie miejsc sprzedaży produktów lokalnych (proszeni 
byli o wybór maksymalnie 5 preferowanych miejsc z listy). 5 najczęściej wybieranych miejsc to:  
restauracje, lokalne targi, sklepy lokalne, rynek w Zatorze, agroturystykę. Wynik wskazuje  
na preferencje mieszkańców: życzyliby sobie, aby produkty lokalne były dostępne w miejscach gdzie 
oni robią zakupy (sklepy lokalne) oraz tam gdzie trafia turysta (agroturystyka, restauracja). Bardzo 
mocno (na I miejscu) pojawiają się lokalne targi i Rynek w Zatorze (który również można potraktować 
jako targ z uwagi na rozmieszczona na nim stoiska). Praktyka polska pokazuje jednak, że lokalny targ 
spełnia rolę okazjonalną – działa przy okazji dużej imprezy lub w jeden wyznaczony dzień targowy  
(w danej okolicy).   

złoty 44 21% 
srebrny 37 18% 
szary 18 9% 
bezbarwny 16 8% 
oliwkowy 36 17% 
mieni się różnymi kolorami 56 27% 
Inne 3 1% 
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Praktyka naszych zachodnich sąsiadów pokazuje, że ludzie z dużych miast jeżdżą specjalnie  
po produkty na targ pod miastem – 20-50 km od swej miejscowości i zaopatrują się  
w produkty prosto od producenta. Dolina Karpia ma pod tym względem dobre położenia – 
usytuowanie lokalnego targu niedaleko dróg przelotowych lub parków rozrywki, do których przybywa 
dużo osób – mogłoby po pewnym czasie sukcesywnej promocji, ciągłości prowadzenia sprzedaży, 
przynieść duży sukces.  

9. Gdzie Pana/Pani zdaniem powinny być sprzedawane produkty lokalne z Doliny Karpia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karp zatorski jest dla mieszkańców potrawą wigilijną (32 %) i symbolem regionu będącym inspiracją 
do przygotowania różnych produktów (26 %) i rybą pływającą w stawie na terenie Doliny Karpia.  
Nie ma ani jednej osoby wśród ankietowanych, która nie słyszała o karpiu zatorskim. 

10. Czym jest dla Pani/Pana karp zatorski?  

Wskazane miejsce 
sprzedaży 

Liczba 
odpowiedzi % 

 
Ośrodki Kultury 

47 6% 

Parki tematyczne 42 5% 

Galerie sztuki/izby 
regionalne/muzea 35 4% 

Rynek w Zatorze 118 14% 

Restauracje 147 17% 

Hotele, pensjonaty 80 9% 

Agroturystyka 97 11% 

Informacja turystyczna 22 3% 

Lokalne targi 134 16% 

Lokalne organizacje 
pozarządowe 12 1% 

Sklepy lokalne 116 14% 

Inne 2 0% 

potrawa wigilijna 129 32% 

ryba pływająca w stawie na terenie 
Doliny Karpia 

95 24% 

produkt przyrządzany okazjonalnie 
np. na imprezy rodzinne 32 8% 

produkt obecny na co dzień, 
przygotowywany według 
różnorodnych receptur 

19 5% 

symbol regionu będący inspiracją do 
przygotowania różnych produktów 107 26% 
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Zdecydowanie symbolem produktów i usług z Doliny Karpia jest KARP (34 %), kolejne wyróżniki 
(kilkanaście procent) to: łuska karpia, stawy rybne, wędkarz i rybak, czyli symbole związane  
z karpiem, hodowlą ryb. 

11. Co według Pani/Pana mogłoby być symbolem produktów i usług z Doliny Karpia? 

 
karp 162 34% 
łuska karpia 69 14% 
stawy rybne 56 12% 
ślepowron 22 5% 
rzeka Skawa 12 3% 
kotewka – orzech wodny 6 1% 
wędkarz 57 12% 
rybak 55 12% 
koszyk wiklinowy 32 7% 
Inne 5 1% 

 

 

  

produkt, o którym wiem, ale go nie 
jadam 

16 4% 

produkt, o którym nie słyszałem/am 0 0% 

Inne 6 1% 
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Metryczka 

 

 

 

Zaangażowanie w działania lokalne: 
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ANKIETA TURYŚCI DOLINY KARPIA – wyniki 

Turyści pytani byli w pierwszych dwóch pytaniach o cel swego pobytu w Dolinie Karpia i związane  
z nią skojarzenia (wybierano 3 z listy). Najczęściej celem pobytu była turystyka krajoznawcza, 
biznesowa, aktywna i wizyty studyjne (które można również po części traktować jako wyjazdy 
służbowe, wyjazdy dla specjalistów). Turystyka krajoznawcza i aktywna bardzo ściśle wiążą się  
z działaniami sukcesywnie prowadzonymi przez Stowarzyszenie Dolina Karpia – tworzenie 
infrastruktury turystycznej, form uatrakcyjniania pobytu (szlaki rowerowe, kajakowe, piesze, 
questing) oraz promocji regionu jako miejsca niepowtarzalnego – urokliwych stawów, łowisk. Cel 
pobytu biznesowy wskazuje na możliwość rozwoju pod kątem grup zorganizowanych – imprez 
firmowych, szkoleń, wizyt studyjnych.  

 

1. Cel/charakter  pobytu w Dolinie Karpia 

- turystyka krajoznawcza (23%) 
- turystyka przyrodnicza (8%) 
- turystyka aktywna (rower, kajak,  
rolki, wędrówki piesze itp.) (12 %) 
- turystyka biznesowa (np. impreza  
integracyjna, konferencja, szkolenie) (18 
%) 
- wizyta studyjna (13 %) 
- wędkarstwo (0) 
- inne (11 %). 
 

2. Z czym najmocniej kojarzy się Pani/Panu Dolina Karpia 
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Pytania 3: Produkty lokalne z Doliny Karpia oraz 5 o najsmaczniejsze potrawy zaserwowane w Dolinie 
Karpia miały na celu zbadanie znajomości produktów wśród osób, które odwiedziły Dolinę Karpia.  

3. Produkty lokalne z Doliny Karpia 

 

4 pytanie o wybór menu służyło głównie wysondowaniu czy tego rodzaju menu interesuje turystów, 
ile osób wybierze „inne”. 1 % osób wskazało inne menu jako preferowane. Etno-menu również nie 
zyskało dużego zainteresowania, natomiast Natura w kuchni i Podróże z kuchnią (związane  
z produktem lokalnym, sezonowym, regionem pochodzenia). 

 

4. Które menu wybrałby/wybrałaby Pan/Pani na wakacyjny obiad? 

- NATURA W KUCHNI: menu oparte na naturalnych, zdrowych, sezonowych produktach lokalnych, 
których nie trzeba transportować na duże odległości (przeciwieństwo produktów z Chin, sztucznej 
żywności) 

- PODRÓŻE Z KUCHNIĄ: potrawy związane z konkretnym regionem, producentem, których nie można 
zjeść gdzie indziej   

- ETNO-MENU:  menu oparte na niepowtarzalnych walorach smakowych, odkrywanych przez każdego 
kucharza, dającego pole do eksperymentowania z „folk-kuchnią 

- inne. 
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5. Wśród najsmaczniejszych potraw zaserwowanych turystom w Dolinie Karpia 

wymieniono karpia pod różnymi postaciami, sernik i żurek.  

Pytania 6 i 7 dotyczą miejsc nabywania i sprzedaży produktów lokalnych. Turyści wskazują, że 
chcieliby kupować produkty lokalne przede wszystkim na miejscu w Dolinie Karpia, poza nią:  
w marketach w dużym mieście, delikatesach i przez internet. Turyści sugerują, aby w Dolinie Karpia 
produkty sprzedawać przede wszystkim na lokalnym targu, w restauracjach i w agroturystyce. 

 

6. Gdzie chciałaby/chciałby Pani/Pan nabywać produkty lokalne z Doliny Karpia?  
 

 
 

7. Gdzie w Dolinie Karpia Pani/Pana zdaniem powinna być prowadzona sprzedaż 
produktów lokalnych? 
 

 



 
Unia Europejska         

 Europejski Fundusz 
 Rybacki 
 

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 
Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

S
tr

o
n

a
5

2
 

Pytania 8-9 dotyczące łuski karpia przynoszą nieco inne odpowiedzi. Łuska jest symbolem dostatku  
i szczęścia (podobnie jak dla mieszkańców). Jej kolor zdaniem turystów to srebrny (25 %), szary (18 
%), mieni się różnymi kolorami (17 %). 

8. Łuska karpia jest symbolem: 
 

 

9. Kolor łuski karpia  

 

Pytanie 9-10 dotyczą pamiątki z regionu. Ankietowani turyści najchętniej zabiorą z Doliny Karpia  
na pamiątkę wiklinę oraz produkt z motywem karpia (rękodzieło, przetwory, gadżety). 

 
9. Jaką pamiątkę z Doliny Karpia chciałaby/chciałby Pani/Pan zabrać do domu? 

 
10.  Czy łuska karpia to wg Pana/Pani dobry prezent / pamiątka z Doliny Karpia? 
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Pytanie 11 dotyczyło kwoty przeznaczanej na zakup pamiątki dla 1 osoby. Najwięcej osób deklaruje 
10-20 zł (38%), 20-50 zł (16 %). 11% osób odpowiedziało, że kupuje zawsze gdy pamiątka się 
spodoba, bez względu na cenę. Dla Doliny karpia to dobra informacja: w zadeklarowanych kwotach 
mieści się słoik z przetworami z karpia, rękodzieło z wikliny, mniejszych rozmiarów przedmiot 
rękodzielniczy czy artystyczny. 

11.  Jaką kwotę średnio przeznacza Pani/Pan na pamiątkę z regionu dla jednej osoby? 

 

 

 

METRYCZKA 
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Miejsce zamieszkania 

 
 

ANKIETA WŚRÓD MIESZKANCÓW POLSKI – wyniki 

Pytania 1-5 miały na celu zbadanie z czym kojarzy się mieszkańcom Polski Dolina Karpia, karp 
zatorski, czego symbolem jest łuska karpia, jaki ma kolor. Dolina Karpia najmocniej kojarzy się  
ze stawami rybnymi i karpiem zatorskim. Karp zatorski kojarzy się z potrawą wigilijną i produktem 
regionalnym. Największa liczba osób uważa, że jest symbolem dostatku, ma kolor srebrny. Większość 
osób chciałoby znaleźć łuskę karpia w portfelu. 

1. Z czym najmocniej kojarzy się Pani/Panu Dolina Karpia  

 
  

miejscowość do 10 tys.
mieszkańców

miejscowość 10-40 tys.
mieszkańców
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2. Z czym kojarzy się Pani/Panu karp zatorski?  

 
 

3. Czego symbolem jest wg Pana/Pani łuska karpia?  

 
 

4. Jaki kolor ma łuska karpia?  
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5. Gdzie chciałaby/chciałby Pani/Pan znaleźć łuskę karpia? 

 

Pytania 6-7 dotyczyły miejsca, w których mieszkańcy Polski kupują i chcieliby kupować produkty 
spożywcze na co dzień. Badanie wykazało, że kupują głównie w markecie, sklepie osiedlowym, ale 
zarazem chcieliby kupować od lokalnego producenta oraz poprzez kooperatywę spożywczą, na targu 
w mieście. 
  

6. Gdzie zaopatruje się Pani/Pan w produkty spożywcze (obiad, inne posiłki)? 

 
 

7. Gdzie chciałaby/chciałby się Pani/Pani zaopatrywać w produkty spożywcze (obiad, inne 

posiłki)?  

 



 
Unia Europejska         

 Europejski Fundusz 
 Rybacki 
 

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 
Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

S
tr

o
n

a
5

7
 

 

 
8. Gdzie najczęściej kupuje Pani/Pan pamiątki z wyjazdów, wycieczek?  

 

 
 

9. Jaką kwotę średnio przeznacza Pani/Pan na pamiątkę z regionu  

dla jednej osoby? 

 

10. Które z poniższych menu wybrałby/wybrałaby Pan/Pani na wakacyjny obiad? : 

 NATURA W KUCHNI  – ok. 25 % 

  PODRÓ ŻE Z KUCHNIĄ –ok. 65 % 

 ETNO -MENU  - 10 % 

 inne  - < 1% 

Pytanie 11: Proszę wymienić co najmniej 3 producentów lub usługodawców oferujących 
produkty lokalne w Dolinie Karpia – dostarczyło ankietowanym najwięcej problemów.  
Nie potrafili oni wymienić producentów lub usługodawców z Doliny Karpia. 
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Załącznik 5: Programy spotkań w szkołach w Woźnikach i Laskowej. 

 

 

 

 

Lekcja z produktem lokalnym 

„Mój region pod szczęśliwą łuską” 

Szkoła Podstawowa w Laskowej, 

28 października 2013, godz. 9:00-11:00 

 

Celem spotkania jest zapoznanie dzieci z tematyką produktu lokalnego oraz wspólne poszukiwanie powodów 

do dumy z Regionu Dolina Karpia. 

Prowadzenie: Olga Gałek, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 

 

ZARYS PROGRAM SPOTKANIA 

Produkt lokalny, czyli co łączy karpia zatorskiego, stryszawskiego ptaszka, redykołkę i bugle… 

/wprowadzenie do tematyki produktu lokalnego/ 

Zaproszenie do regionu pod szczęśliwą łuską – warsztaty dot. poszukiwania atrakcji dla turystów  

w Dolinie Karpia.  

/warsztaty/ 
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Lekcja z produktem lokalnym 

„Mój region pod szczęśliwą łuską” 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach, 

28 października 2013, godz. 12:00-14:00 

 

Celem spotkania jest zapoznanie dzieci z tematyką produktu lokalnego oraz wspólne poszukiwanie powodów 

do dumy z Regionu Dolina Karpia. 

Prowadzenie: Olga Gałek, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 

 

ZARYS PROGRAM SPOTKANIA 

Produkt lokalny, czyli co łączy karpia zatorskiego, wiklinowy but, stryszawskiego ptaszka i redykołkę 

/wprowadzenie do tematyki produktu lokalnego/ 

Zaproszenie do regionu pod szczęśliwą łuską – warsztaty dot. poszukiwania atrakcji dla turystów  

w Dolinie Karpia.  

/warsztaty/ 
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Załącznik 6: Scenariusz rozmowy (wywiadu indywidualnego)  
z przedsiębiorcą 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 
I. Wprowadzenie w tematykę marki lokalnej, cel i przebieg badania, podsumowanie wyników 

badań ankietowych dot. Doliny Karpia. 
II. Przedstawienie sposobu wyboru przedsiębiorców do wywiadów, celu wywiadu 
III. Przeprowadzenie wywiadu dot. marki Dolina Karpia (12 pytań). 

PYTANIA DO WYWIADÓW INDYWIDUALNYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI 

1. Czy współpracuje Pani/Pan z Doliną Karpia? 
2. Proszę wymienić 3 sposoby/okazje do współpracy Państwa firmy ze Stowarzyszeniem Dolina 

Karpia. 
3. Co z tych rzeczy było dla Państwa firmy szczególnie wartościowe? 
4. Czy działalność pod wspólnym znakiem promocyjnym (marką lokalną) wydaje się Pani/Panu 

korzystna? 
5. Co Państwa zdaniem może być korzystne w takim działaniu? 
6. Zakładając, że zdecydują się Państwo na działania pod wspólnym znakiem promocyjnym: 

a) Wprowadzą Państwo znak do ulotek własnych o firmach 
b) Zamieszczą Państwo logotyp wraz z opisem na swojej www 
c) Będą Państwo posługiwać się logotypem oraz jego przesłaniem przy rozmowach  

z klientem. 
7. Jakie wspólne działania pod marką lokalną mogą wesprzeć Państwa działania marketingowe: 

a) Folder, ulotka prezentująca produkty pod marką lokalną 
b) Wspólna informacja dla klientów i mediów – tzw. „gotowce mediowe”, „gotowce  

dla klienta/turysty” (komunikaty, że działamy wspólnie) 
c) Wspólna oferta turystyczna 
d) Promocja na zewnątrz – kampanie promocyjne. 

8. Jak Państwo wyobrażają sobie firmy, które używają marki lokalnej Dolina Karpia… Jakie 
wspólne wartości powinny mieć? Jakie powinny być, czym się kierować? Jakie nie powinny 
być, czego robić nie powinny? 

9. Czy może Pani/Pan wymienić 3 firmy, które mogłyby Państwa zdaniem kandydować  
o używanie znaku marki lokalnej? 

10. W przypadku marki lokalnej istotna jest: 
- lokalność produktu/surowców, związek produktów/usług z regionem 
- jakość produktów, usług 
- współpraca pomiędzy użytkownikami znaku. 
Czy te wartości są dla Państwa ważne? Która najmocniejsza? 

11. Czy ma Pani/Pan jeszcze jakieś sugestie – co jest ważne w przypadku marki lokalnej, jakie 
kryterium powinny spełniać firmy nagrodzone znakiem? 

12. Czym jest dla Państwa Dolina Karpia? 
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Załącznik 7: Raport z wywiadów indywidualnych w przedsiębiorcami. 

I. Założenia 
II. Przebieg spotkań 
III. Podsumowanie wyników spotkań 

 
I. Założenia 

CELE spotkań:  

• Wprowadzenie w tematykę marki lokalnej. 
• Badanie oczekiwań, obaw, motywacji do wprowadzenia marki Dolina Karpia na produkty  

i usługi oferowane przez lokalnych przedsiębiorców. 
• Zachęcenie przedsiębiorców do włączenia się w prace nad tworzeniem marki, ustalenia dot. 

zarządzania nią. 
• Zmotywowanie przedsiębiorców do  oznaczenia w przyszłości swych produktów wspólnym 

znakiem promocyjnym – marką Dolina Karpia. 

Do wywiadów indywidualnych wybrano 5 przedsiębiorców (zakładano, że wybranych zostanie 3). 
Wybrane firmy wyróżniało: 

• Wskazanie ich przez mieszkańców jako producentów lub/i usługodawców lokalnych  znanych  
i godnych polecenia; 

• Wprowadzenie produktów lokalnych do obrotu (wskazane jako znane produkty lokalne, 
których nie można kupić – nie brano pod uwagę w badaniu); 

• Związek z Doliną Karpia. 
 

II. Przebieg spotkań 

Wszystkie spotkania przebiegały według ustalonego scenariusza. 

III. WYNIKI WYWIADÓW 
 

1. Czy współpracuje Pani/Pan z Doliną Karpia? 
OHZ Osiek Tak 
Restauracja i łowisko „Karpik” Tak 
Skarby Doliny Karpia  Tak 
WIKLINEX Tak 
Spiżarnia Doliny Karpia Tak 

 

2. Proszę wymienić 3 sposoby/okazje do współpracy Państwa firmy ze Stowarzyszeniem Dolina 
Karpia. 

OHZ Osiek Reprezentujemy czynnik rybacki m.in. poprzez udział w komitecie 
sterującym przy Stowarzyszeniu Dolina Karpia podejmującym decyzję  
o realizacji celów i projektów LGR. 
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Wspólnie z Doliną Karpia przygotowaliśmy wniosek o wpis na listę 
produktów tradycyjnych KARPIA OSIECKIEGO (tradycyjnie zwanego 
galicyjskim, polskim) – rasy karpia, która powstała w Osieku (karp 
zatorski jest krzyżówką karpia galicyjskiego z innymi rasami). 
 Reprezentacja rybaków, właścicieli stawów, wymiana doświadczeń. 

Restauracja i 
łowisko 
„Karpik” 

Udział w konkursach Dolny Karpia. 
Spotkania organizowane przez LGD i LGR. 
Dolina Karpia jako klient. 

Skarby Doliny 
Karpia  

Wszystko co robię od 15 lat aby promować markę Doliny Karpia. 

WIKLINEX Prowadzenie pokazów dla Doliny Karpia – wycieczki, VIP-y, wyjazdy  
na festyny. 
Rozmowy na temat przygotowania małego projektu. 
Wyjazdy: targi, wizyty studyjne. 

Spiżarnia 
Doliny Karpia 

Wspólna rejestracja produktów tradycyjnych – karp zatorski wędzony, 
filety karpiowe w zalewie. 
Wspólna promocja Doliny Karpia na targach w regionie i poza nim. 
Organizacja imprez. 

 
3. Co z tych rzeczy było dla Państwa firmy szczególnie wartościowe? 

OHZ Osiek Współpraca przy przygotowaniu wniosku o wpis na listę produktów 
tradycyjnych, 
Wymiana doświadczeń – udział w szkoleniach, wyjazdach 
zagranicznych. 

Restauracja i 
łowisko „Karpik” 

Możliwość promocji produktów. 

Skarby Doliny 
Karpia  

Trudno powiedzieć, wszystko jest ważne. 

WIKLINEX Wszystko co daje rozgłos. 
Spiżarnia Doliny 
Karpia 

Wszystkie. 

 
4. Czy działalność pod wspólnym znakiem promocyjnym (marką lokalną) wydaje się Pani/Panu 

korzystna? 

OHZ Osiek Przypuszczam, że tak. Siła oddziaływania LGR jest większa niż 
pojedynczej firmy 

Restauracja i łowisko 
„Karpik” 

Tak 

Skarby Doliny Karpia  Tak 
WIKLINEX Tak 
Spiżarnia Doliny Karpia Tak 

 

5. Co Państwa zdaniem może być korzystne w takim działaniu? 

OHZ Osiek Informacja dostarczana do nabywców, że jest to rodzima rasa karpia, 
produkt wysokiej jakości  – poprzez restauracje, przetwórnie,  sprzedaż 
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ryb detaliczną i hurtową. Więcej firm, które mają świadectwa dobrej 
jakości produktów, walorów smakowych, kulinarnych 

Restauracja i 
łowisko 
„Karpik” 

Dotarcie do większej liczy osób z informacją o produktach. 
Zaproponowanie i promocja produktów ze znakiem jako lokalnych. 

Skarby Doliny 
Karpia  

Rekomendacja związana z wysoką jakością ryb, certyfikacja produktów 
tradycyjnych, wyróżnienie produktów markowych, wysokiej jakości, 
przypisanych do miejsca. 

WIKLINEX Współpraca – np. wprowadzenie motywów z wikliny (jako tradycyjnych  
z tego terenu) w restauracjach, kontakty z firmami. 

Spiżarnia 
Doliny Karpia 

Współpraca, relacje pomiędzy ludźmi i firmami, wzięcie odpowiedzialności 
za wspólną promocję. 

 

6. Zakładając, że zdecydują się Państwo na działania pod wspólnym znakiem promocyjnym: 
d) Wprowadzą Państwo znak do ulotek własnych o firmach 
e) Zamieszczą Państwo logotyp wraz z opisem na swojej www 
f) Będą Państwo posługiwać się logotypem oraz jego przesłaniem przy rozmowach  

z klientem. 

OHZ Osiek a, b, c – trudne (konkurencja jest duża, karp nie ma „dowodu” – może 
być sprzedawany czeski jako polski, kontrola wewnętrzna nie jest 
możliwa, potrzebna jest uczciwość) 

Restauracja i 
łowisko „Karpik” 

a, b , c 

Skarby Doliny 
Karpia  

a, b , c 

WIKLINEX a, b , c 
Spiżarnia Doliny 
Karpia 

a, b , c (szczególnie ważne że będziemy grupą, można będzie dotrzeć 
przez nas do innych producentów.) 

 

7. Jakie wspólne działania pod marką lokalną mogą wesprzeć Państwa działania marketingowe: 
a. Folder, ulotka prezentująca produkty pod marką lokalną 
b. Wspólna informacja dla klientów i mediów – tzw. „gotowce mediowe”, „gotowce  

dla klienta/turysty” (komunikaty, że działamy wspólnie) 
c. Wspólna oferta turystyczna 
d. Promocja na zewnątrz – kampanie promocyjne. 

OHZ Osiek a, b, d,     c – Niemożliwe, zakład ze względu na wymogi sanitarne nie 
może przyjmować turystów. Prowadzi działania edukacyjne w zakresie 
bydła mlecznego dla studentów, grup specjalistycznych, rolników, 
ODR. Jest to działalność statutowa zakładu. 

Restauracja i 
łowisko „Karpik” 

a, b, c, d 

Skarby Doliny 
Karpia  

d (szczególnie ważne!) , c, b, a 

WIKLINEX a, b, c, d 
Spiżarnia Doliny a, b  (szczególnie ważne stworzenie sieci powiązań i stałych punktów 
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Karpia sprzedaży produktów, grupa dbająca o ciągłość dostaw np. ryb  
do sklepów), c, d 

 

8. Jak Państwo wyobrażają sobie firmy, które używają marki lokalnej Dolina Karpia… Jakie 
wspólne wartości powinny mieć? Jakie powinny być, czym się kierować? Jakie nie powinny 
być, czego robić nie powinny? 

OHZ Osiek Uczciwość! Znak tylko na produktach lokalnych  - np. słoik  
z sumem afrykańskim nie może mieć znaku na etykiecie. 

Restauracja i łowisko 
„Karpik” 

Raczej małe firmy, restauracje, które oferują produkty i usługi 
na miejscu w Dolinie Karpia. 

Skarby Doliny Karpia  Wszystkie najlepsze firmy z tego terenu, które promują teren, 
miejsce. 

WIKLINEX Ludzie, którzy wykonują pracę solidnie, uczciwie. Na pewno nie 
mogą być to produkty niskiej jakości, psujące się, nietrwałe. 

Spiżarnia Doliny Karpia Uczciwość. 
 

9. Czy może Pani/Pan wymienić 3 firmy, które mogłyby Państwa zdaniem kandydować  
o używanie znaku marki lokalnej? 

OHZ Osiek Instytut Rybactwa, P. Sałaciak, Karpik 
Restauracja i łowisko 
„Karpik” 

Restauracja Myśliwska, P. Sałaciak 

Skarby Doliny Karpia  Rybacki Zakład Doświadczalny, Karczmy, stoiska produktów 
lokalnych w parkach rozrywki, łowiska wędkarskie, producenci 
ryb z obszaru, rolnicy. 

WIKLINEX Kajaki na Skawie (profesjonalna obsługa), Agroturystyka Stajnia 
Grudki, Bałysówka, Łowisko P. Sałaciaka. 

Spiżarnia Doliny Karpia Branża turystyczna. 
Wiklina Woźniki. 
Duże parki przyciągające turystów – ważny partner. 

 

10. W przypadku marki lokalnej istotna jest: 
- lokalność produktu/surowców, związek produktów/usług z regionem 
- jakość produktów, usług 
- współpraca pomiędzy użytkownikami znaku. 

Czy te wartości są dla Państwa ważne? Która najmocniejsza? 

OHZ Osiek Ważne. Lokalność – produkt z tego terenu, z którego jesteśmy dumni 
Tradycja – długowieczny. 
Jakość – przygotowany zgodnie z procesem produkcji, zapewniającym 
walory smakowe i zdrowotne. 

Restauracja i 
łowisko 
„Karpik” 

Wszystkie! Jakość i lokalność, ale również współpraca – możliwość 
zamieszczenia znaku u siebie, pomysły na jego promocję. 
Zaufanie i rekomendacja – również bardzo ważne. 

Skarby Doliny Wszystko ważne. Duża rola rekomendacji, rozgłosu, tworzenie powiązań 
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Karpia  pomiędzy firmami odznaczonymi znakiem (od stawu po talerz  
w restauracji) 

WIKLINEX Wszystkie ważne. 
Spiżarnia 
Doliny Karpia 

Lokalność – firmy które działają na lokalnym rynku, dające lokalne 
miejsca pracy. Ważne jest wyznaczenie miejsc sprzedaży. 

 

11. Czy ma Pani/Pan jeszcze jakieś sugestie – co jest ważne w przypadku marki lokalnej, jakie 
kryterium powinny spełniać firmy nagrodzone znakiem? 

OHZ Osiek Uczciwość 
Restauracja i 
łowisko 
„Karpik” 

Nie mam 

Skarby Doliny 
Karpia  

Solidność, czas działania na rynku (co najmniej 2 lata na rynku). 

WIKLINEX Nie mam. 
Spiżarnia 
Doliny Karpia 

Sposób przyjmowania nowych firm – poza kryteriami mogą być uprzednio 
rekomendowane – ryzykowne aby nie wykluczyć tych, których nie znamy, 
a mogą być wspaniali. Lepszym rozwiązaniem byłby proces 
dwustopniowy: 1) staż wstępny (udział w targach, wydarzeniach, 
możliwość testowania produktów), 2) odznaczenie znakiem. 

 

12. Czym jest dla Państwa Dolina Karpia? 

OHZ Osiek Obszar historyczny, geograficzny , gdzie skumulowane są wiekowe 
tradycje hodowli karpia. A ponadto:  obszar o walorach krajobrazowych, 
przyrodniczych, atrakcyjny dla wędkarzy, ciekawy dla mieszkańców 
(zwłaszcza przyjezdnych z innych miejsc Polski) i turystów. 

Restauracja i 
łowisko 
„Karpik” 

Miejsce do życia i prowadzenia biznesu. Jest tu ładnie, lubię to miejsce. 

Skarby Doliny 
Karpia  

Od 15 lat buduję markę Doliny Karpia, jest dla mnie wszystkim! Udało się 
uruchomić współpracę, wypromować to co mamy najlepsze: karpia. 

WIKLINEX Dolina Karpia (ludzie ze Stowarzyszenia) pomogła mi wypromować swój 
produkt, dzięki niej rozwinąłem swoją działalność. Zawsze chciałem 
przekazać sztukę wikliniarstwa (rzemiosło) innym i marzenie się spełniło. 

Spiżarnia 
Doliny Karpia 

Przestrzeń do osiągania sukcesów.  
Lokalny interes – sukces indywidulany i lokalny (ogólny). 
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Załącznik 8: Klasy ochrony znaku słowno-graficznego Dolina Karpia 

Wykaz towarów i usług: 

Klasa 29. 
ryby, filety rybne , konserwy rybne, potrawy z ryb, ryby solone, przetwory z ryb. 

Klasa 31. 
ryby żywe. 

Klasa 35.  
Edycja tekstów reklamowych; fotokopiowanie; publikacja tekstów reklamowych; prowadzenie agencji 
importowo-eksportowej; doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej; usługi agencji informacji 
i handlowej; wykonywanie badań w zakresie działalności gospodarczej; doradztwo w zakresie organizowania  
i kierowania działalnością gospodarczą; pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; marketing; 
usługi reklamy; handel książkami; zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie je kupować i oglądać w hurtowni i sklepie z produktami określonymi jako produkty lokalne (produkt 
lokalny – produkt  wytworzony z surowców lokalnie dostępnych w sposób przyjazny dla środowiska),  
a w szczególności z produktami spożywczymi oraz wyrobami z wikliny,szkła, drewna, gliny, papieru, kamienia, 
kamieni szlachetnych i półszlachetnych, metalu oraz  z wyrobami  rękodzieła dziewiarskiego; badanie rynku  
i opinii publicznej; promocja postaw prospołecznych (kampanie społeczne, konsumenckie). 

Klasa 39.  
Turystyka ,wytyczanie szlaków turystycznych, informacja turystyczna, organizowanie wycieczek i zwiedzania, 
rezerwacje podróży, usługi osób towarzyszących podróżnym, składowanie i pakowanie towarów. 

Klasa 41.  
Organizacja szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów, wystaw i innych imprez edukacyjnych (w tym wizyt 
studyjnych), kulturalnych i sportowych; publikacja tekstów innych niż reklamowe; usługi edukacyjne; 
nauczanie; publikowanie książek; tłumaczenia; wykonywanie fotoreportaży; informacja o rozrywkach i rekreacji; 
lekcje muzealne (ekomuzealne); zielone szkoły; usługi wydawnicze; popularyzacja postaw proekologicznych  
i proekologicznych; popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska; usługi prowadzenia interaktywnych 
konkursów telewizyjnych i za pośrednictwem internetu.  

Klasa 42. 
Certyfikowanie jakości produktów i usług; nadawanie certyfikatów; wykonywanie badań i analiz technicznych, 
doradztwo techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, propagowanie i realizacja działań na rzecz 
ochrony środowiska; projektowanie tras turystycznych. 

Klasa 45. 
Usługi w zakresie administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwo w obrocie 
prawami własności intelektualnej. 
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Załącznik 9: Propozycja Regulaminu Znaku Promocyjnego 

 
 REGULAMIN PRZYZNAWANIA, UŻYWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM 

PROMOCYJNYM  
 

§ 1  
O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Dolina Karpia mogą ubiegać się osoby 
prywatne, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne i instytucje działające na obszarze Doliny 
Karpia.  

§ 2  
Znak Promocyjny Dolina Karpia przyznawany jest towarom, usługom bądź ważnym społecznie 
inicjatywom na mocy decyzji Kapituły Znaku Promocyjnego Dolina Karpia.  

 
§ 3  

Znak Promocyjny Dolina Karpia przyznawany jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia 
do trzech lat według uproszczonej procedury.  

 
§ 4  

Używanie Znaku Promocyjnego Dolina Karpia objęte jest jednorazową odpłatnością /bezpłatne.  
 

§ 5  
1. Opłata jednorazowa uiszczana jest przez licencjobiorcę raz na rok, w ciągu 15 dni od podpisania 

umowy przyznającej prawo użytkowania Znaku Promocyjnego Dolina Karpia.  
2. Wysokość opłaty jest indywidualnie ustalana z wnioskodawcą, nie może być jednak niższa niż: 

……… zł – podmioty gospodarcze, organizacje i ……….. zł – osoby prywatne.  
3. Opłata jednorazowa może być w szczególnych przypadkach za zgodą Kapituły rozłożona na raty.  
4. Kapituła Znaku Promocyjnego Dolina Karpia może odstąpić od naliczenia opłaty jednorazowej.  
 

§ 6  
Kapituła Znaku Promocyjnego Dolina Karpia jest powoływana i odwoływana w drodze uchwały 
Zarządu Stowarzyszenia Dolina Karpia (lub Grupy Strategicznej).  

 
§ 7  

Siedzibą Kapituły jest siedziba Biura Stowarzyszenia Dolina Karpia.  
 

§ 8  
Kapituła raz w roku składa Zarządowi Stowarzyszenia Dolina Karpia sprawozdanie ze swojej 
działalności.  

§ 9  
Działalność Kapituły Znaku Promocyjnego Dolina Karpia podlega co roku ocenie Zarządu 
Stowarzyszenia Dolina Karpia.  
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§ 10  
Kapituła Znaku Promocyjnego Dolina Karpia działa w składzie:  
a) Przewodniczący Kapituły,  
b) Wiceprzewodniczący Kapituły,  
c) od 5 – 7 Członków Kapituły.  

§ 11  
Kapituła może zasięgać opinii ekspertów w danej dziedzinie.  

 
§ 12  

Zebrania Kapituły Znaku Promocyjnego Dolina Karpia odbywać się będą w zależności od potrzeb, ale 
nie mniej niż raz do roku.  

§ 13  
Wszelkie decyzje Kapituły Znaku Promocyjnego Dolina Karpia, w tym dotyczące przyznania znaku 
promocyjnego i zatwierdzenia warunków jego używania są podejmowane, pod rygorem nieważności, 
w obecności co najmniej 2/3 składu Kapituły.  

 
§ 14  

Każdemu Członkowi Kapituły Znaku Promocyjnego Dolina Karpia przysługuje w głosowaniu jeden 
głos.  

§ 15  
Głosowania Członków Kapituły przeprowadzane są w trybie jawnym.  

 
§ 16  

Decyzje Kapituły Znaku Promocyjnego Dolina Karpia sporządzone są w formie pisemnej.  
Decyzja przyznająca prawo używania znaku musi zawierać: stanowisko Kapituły, określenie warunków 
używania Znaku Promocyjnego Dolina Karpia, określenie przedmiotu decyzji, datę podjęcia decyzji, 
umotywowanie nie przyznania prawa używania znaku promocyjnego.  
Decyzję podjętą przez Kapitułę podpisuje Przewodniczący Kapituły Znaku Promocyjnego Dolina 
Karpia.  

§ 17  
1. Towary lub usługi, które mogą być oznaczone Znakiem Dolina Karpia winny charakteryzować się 
następującymi cechami:  

a) związane są z terenem działania Stowarzyszenia Dolina Karpia – obszar siedmiu gmin,  
b) powinny kojarzyć się z regionem i miejscem w jakim są wytwarzane,  
c) może być to usługa, wyrób artystyczny, produkt żywnościowy, oferta turystyczna lub inne 

działanie zasługujące dzięki swojej unikalności na wyróżnienie Znakiem Promocyjnym Dolina 
Karpia,  

d) powinny być w ciągłej sprzedaży i ogólnie dostępne,  
e) powinny być wytwarzane i promowane w zgodzie z zasadą „przyjazny dla środowiska” w każdej 

fazie produkcji, sprzedaży i rozkładu,  
f) powinny być rozpoznawalne, kojarzone z konkretnym wytwórcą,  
g) powinny promować region, w którym powstały,  
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h) są bezpieczne dla ludzi i środowiska (nie zawierają łatwo uwalniających się substancji uznanych 
za szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi),  

i) spełniają wymogi jakościowe i normy bezpieczeństwa dla danej grupy wyborów w świetle 
aktualnie obowiązujących przepisów,  

j) podlegają stałej kontroli (zewnętrznej i wewnętrznej) w zakresie jakości i przestrzegania 
procedur wytwarzania.  

 
2. Oferty powinny zostać złożone na stosownych wnioskach o przyznanie Znaku  
Promocyjnego Dolina Karpia (wraz z wykazem dokumentów, jakie należy  
dołączyć do wniosku) dostępnych w Biurze Stowarzyszenia.  

 
§ 18  

Przyznanie Znaku Promocyjnego Dolina Karpia towarom, usługom itp. uprawnia je do:  
a) korzystania ze znaku graficznego poprzez oznakowanie wyróżnionych towarów, usług itp.,  
b) umieszczania informacji o wyróżnionych towarach, usługach w materiałach promocyjnych  

i drukach reklamowych Stowarzyszenia Dolina Karpia i organizacji współpracujących,  
c) korzystania z kampanii reklamowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia 

poprzez wskazanie na wyróżnione towary, usługi itp.,  
d) korzystania z wszelkich form promocji prowadzonych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia: 

marketing wystawienniczy, strona internetowa itp.  
 

§ 19  
Producent lub usługodawca zgłaszający wniosek do rozpatrzenia przez Kapitułę powinien:  

a) prowadzić działalność zgodnie z wymogami ochrony środowiska,  
b) stosować technologie nie oddziaływujące negatywnie na środowisko,  
c) mieć uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.  

 
§ 20  

Prawo i zasady posługiwania się Znakiem Promocyjnym Dolina Karpia zostaną określone w formie 
pisemnej, w umowie licencyjnej na używanie znaku pomiędzy licencjobiorcą a Stowarzyszeniem 
Dolina Karpia.  

 
§ 21  

W przypadku, gdy wnioskodawca określony w § 1 niniejszego regulaminu zgłosi wniosek o przyznanie 
Znaku Promocyjnego Dolina Karpia ważnej społecznej inicjatywie, Kapituła podejmuje decyzję  
w oparciu o:  

a) ocenę znaczenia inicjatywy dla ekorozwoju i ochrony środowiska obszaru działania 
Stowarzyszenia Dolina Karpia,  

b) ocenę dotychczasowej działalności wnioskodawcy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu 
objętego działaniem Stowarzyszenia Dolina Karpia.  
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§ 22  
1. Kapituła ma prawo do cofnięcia decyzji używania Znaku Promocyjnego Dolina Karpia w razie:  

a) stwierdzenia nie dotrzymywania przez licencjobiorcę warunków decyzji,  
b) zgłoszenia wniosku w tej sprawie przez licencjobiorcę,  
c) nie podpisania umowy licencyjnej na używanie Znaku Promocyjnego Dolina Karpia.  

2. Decyzje o cofnięciu używania Znaku Promocyjnego Dolina Karpia  
podejmowane są przez Kapitułę w tym samym trybie jaki obowiązuje przy  
przyznaniu znaku.  

§ 23  
Decyzje Kapituły przyznające Znak Promocyjny Dolina Karpia będą każdorazowo ogłaszane publicznie 
w prasie, mediach i na stronie internetowej Naszyjnika Północy.  

 
§ 24  

1. Przyznanie znaku odbywać się będzie w dwóch kategoriach:  
a) dla artykułów spożywczych,  
b) dla wyrobów i produktów rękodzielniczych 
c) dla usług.  

2. Miejscem składania wniosków jest Biuro Stowarzyszenia Dolina Karpia.  
3. Kapituła Znaku Promocyjnego Dolina Karpia jest zobowiązana do przekazaniu informacji 

uczestnikom nt. wyników konkursu w terminie do 7 dni od momentu jego rozstrzygnięcia.  
4. Przyznanie Znaku Promocyjnego Dolina Karpia odbywać się będzie w formie uroczystej nominacji  

w terminie do 20 dni po przedłożeniu przez Kapitułę protokołu z rozstrzygnięcia konkursu:  
a) dla artykułów spożywczych,  
b) dla wyrobów i produktów rękodzielniczych.  

 
§ 25  

Do zadań Kapituły Znaku Promocyjnego Dolina Karpia należy w szczególności:  
a) analiza przedłożonego wniosku,  
b) uzgodnienie zakresu dokumentacji wymaganej do podjęcia decyzji przez Kapitułę,  
c) prezentacja wniosku wraz z dokumentacją na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia,  
d) negocjacje z licencjobiorcą warunków używania znaku, w tym finansowych,  
e) przygotowanie projektu umowy licencyjnej na używanie znaku,  
f) monitorowanie wypełniania warunków umowy przez licencjobiorcę,  
g) przyjmowanie i ocena wniosków zgłoszonych do konkursu pod względem merytorycznym  

i formalnym,  
h) przygotowanie protokołu z posiedzenia oraz uzasadnienia decyzji Kapituły w formie pisemnej.  

 
§ 26  

Obsługą administracyjną i techniczną przy działaniach związanych z procesem weryfikacji i przyznania 
Znaku Promocyjnego Dolina Karpia zajmuje się Biuro Stowarzyszenia Dolina Karpia.  
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§ 27  
Praca Kapituły Znaku Promocyjnego Dolina Karpia jest koordynowana przez Przewodniczącego 
Kapituły.  

 
§ 28  

1. Przewodniczący Kapituły Znaku Promocyjnego Dolina Karpia może w sytuacjach tego 
wymagających zażądać od licencjobiorcy przedłożenia specjalistycznej ekspertyzy, oceny, opinii 
dotyczącej wskazywanego stopnia jakości towaru, usługi itp. wykonanej przez uprawnioną jednostkę 
lub osobę fizyczną – na kosz licencjobiorcy, w celu uzyskania potwierdzenia zgodności z panującymi 
normami i autentyczności zgłoszonego towaru, usługi, inicjatywy itp.  
2. Badania te winny być wykonywane od momentu złożenia wniosku przez licencjobiorcę do czasu 
wygaśnięcia umowy licencyjnej, w zależności od decyzji Przewodniczącego Kapituły Znaku 
Promocyjnego Dolina Karpia.  
 

§ 29  
W ciągu 14 dni od podjęcia przez Kapitułę decyzji o przyznaniu prawa używania Znaku Promocyjnego 
Dolina Karpia licencjobiorca jest zobowiązany, pod rygorem unieważnienia decyzji, do podpisania 
umowy ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia szczegółowo określającej warunki używania znaku.  

 
§ 30  

Opłata za używanie Znaku Promocyjnego Dolina Karpia przekazywane są przez licencjobiorcę  
na konto Stowarzyszenia Dolina Karpia.  

 
§ 31  

Środki finansowe gromadzone na koncie Stowarzyszenia Dolina Karpia z tytułu używania Znaku 
Promocyjnego Dolina Karpia przeznaczone są na realizację działalności statutowej Stowarzyszenia.  

 
§ 32  

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zastrzega sobie, na wniosek Kapituły, prawo wprowadzenia 
zmian do niniejszego regulaminu. 
  

§ 33  
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia.  
 

 

 

 

 


