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REGULAMIN
znaku wspólnego towarowego „Młoda polska gęś owsiana”
W związku z art. 32 i 33 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr
5 poz. 17 z kolejnymi zmianami) oraz § 15 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z 9
września 1992r. w sprawie ochrony znaków towarowych (M.P.z 1992r. Nr 13 poz. 217)
ustala się następujące zasady używania znaku towarowego wspólnego „Młoda polska gęś
owsiana”.
§1
Wspólny znak towarowy przedstawia kompozycję graficzną w postaci dwóch gęsi na tle
okrągłej tarczy i napisu MŁODA POLSKA GĘŚ OWSIANA, stanowiącą załącznik 1
niniejszego regulaminu, część słowna w języku polskim i języku niemieckim.
§2
Towary oznaczone znakiem wspólnym mogą pochodzić z Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby
Gospodarczej lub innych podmiotów gospodarczych oraz odpowiadać wymogom zawartym
w załączniku Nr 3 A i 3 B.
§3
Właścicielem wspólnego znaku towarowego „Młoda polska gęś owsiana” jest Krajowa Rada
Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie, nazywaną dalej Krajową Radą Drobiarstwa,
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, a współwłaścicielami przedsiębiorstwa i firmy
wymienione w załączniku Nr 2.
§4

1. Prawo używania znaku wspólnego przysługuje Krajowej Radzie Drobiarstwa,
przedsiębiorstwom i firmom w niej zrzeszonym i wymienionym w załączniku 2,
stanowiącym integralną część tego regulaminu.
2. Inne przedsiębiorstwa, które nie zostały wymienione w załączniku do regulaminu, po
uzyskaniu członkostwa do Krajowej Rady Drobiarstwa mogą uzyskać prawo do
używania niniejszego znaku wspólnego przez złożenie wniosku do Krajowej Rady
Drobiarstwa, o ile towary, które będą oznaczane znakiem wspólnym spełniają wymogi
jakościowe przyjęte i określone zwyczajowo oraz w przepisach dla tuczu określonego
jako gęś owsiana.
3. Krajowa Rada Drobiarstwa wydaje uchwałę upoważniającą do stosowania znaku
wspólnego.
4. Na wniosek Sekcji Eksporterów Gęsi Krajowej Rady Drobiarstwa, nowe
przedsiębiorstwa mogą rozpocząć używanie znaku wspólnego z dniem złożenia przez
Krajową Radę Drobiarstwa w Urzędzie Patentowym RP, uzupełniającej listy
przedsiębiorstw uprawnionych do używania znaku wspólnego.
§5
Niniejszy znak wspólny przeznaczony jest do używania przez uprawnione przedsiębiorstwa i
firmy wymienione w załączniku Nr 2 w następujący sposób :
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1. zamieszczaniu znaku na towarach otrzymywanych z gęsi owsianej,
2. zamieszczaniu znaku na drukach firmowych i rachunkach używanych przez
przedsiębiorstwa, obok ich prawidłowego oznaczenia przedsiębiorstwa, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
3. używaniu znaku w reklamie,
4. używaniu znaku wspólnego we wszystkich dozwolonych formach na wniosek Sekcji
Eksporterów Gęsi Krajowej Rady Drobiarstwa zaakceptowanych przez Krajową Radę
Drobiarstwa.
§6
Ustala się następujące zasady kontroli jakości usług oznaczonych niniejszym znakiem:
1. kontrolę jakości odchowu i tuczu oraz kontrolę jakości towaru wprowadzonego do
obrotu sprawują jednostki wyznaczone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
2. każde przedsiębiorstwo i każda firma upoważnione do używania wspólnego znaku,
uprawnione są do zawiadamiania Krajowej Rady Drobiarstwa o naruszeniu zasad
regulaminu oraz zasad odchowu i tuczu młodych gęsi owsianych i jakości towaru
wprowadzanego do obrotu, wymienionych a załączniku Nr 3. Zawiadomienie powinno
zostać złożone w terminie 14 dni od stwierdzenia faktu naruszenia.
3. Krajowa Rada Drobiarstwa obowiązana jest podjąć czynności wyjaśniające w sprawie
naruszenia regulaminu korzystania ze znaku wspólnego, gdy otrzyma wiadomość o
naruszeniu regulaminu, przez osobę upoważnioną do jego używania. Krajowa Rada
Drobiarstwa lub upoważniona przez nią Komisja, powinna wyjaśnić wszelkie
okoliczności dotyczące naruszenia, bez zbędnej zwłoki. Przed ostatecznym ustaleniem
tych okoliczności upoważniona Komisja powinna wysłuchać osobę reprezentującą
przedsiębiorstwo lub firmę naruszające regulamin.
§7
W razie stwierdzenia naruszenia używania znaku wspólnego Krajowa Rada Drobiarstwa
podejmie następujące środki :
1. wezwanie naruszającego do zaprzestania naruszeń wyznaczając w tym celu odpowiedni
termin, z zagrożeniem pozbawienia prawa do używania znaku,
2. podejmie uchwałę o pozbawieniu prawa używania znaku wspólnego w przypadku
niezastosowania się przez to przedsiębiorstwo lub firmę do wezwania wydanego zgodnie
z punktem 1 i wystąpi do Urzędu Patentowego o wykreślenie z listy przedsiębiorstw i firm
uprawnionych do używania znaku wspólnego.
§8
Prawo do używania znaku wspólnego wygasa w następujących przypadkach :

1. w razie wystąpienia przedsiębiorstwa z Krajowej Rady Drobiarstwa,
2. w razie zaprzestania działalności gospodarczej,
3. w razie utraty prawa do używania znaku.
§9
W razie likwidacji Krajowej Rady Drobiarstwa prawo z rejestracji znaku wspólnego zostaje
przeniesione na inną organizację powołaną przez współwłaścicieli do reprezentowania
dotychczasowych przedsiębiorstw, uprawnionych do używania znaku wspólnego lub stać się
wspólnym prawem ochronnym.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie ogólne przepisy statutu
Krajowej Rady Drobiarstwa.
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§ 11
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby
Gospodarczej w dniu 17.09.2001r. uchwałą Nr 1.

Załącznik 1
Odbitka znaku

Załącznik 2
Prawo do używania
przedsiębiorstwom:

wspólnego

znaku

towarowego

przysługuje

następującym

„Indykpol” S.A. ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn
„Roldrob” S.A. ul. Warszawska 168/172, 97-200 Tomaszów Maz.
„Sedar” S.A. ul. Radzyńska 3, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Kutnowskim Zakładom Drobiarskim „Exdrob” S.A. ul. Mickiewicza 108, 99-300 Kutno
Ciechanowskim Zakładom Drobiarskim „Cedrob” S.A. ul. Płocka 5 ; 06-400 Ciechanów
Zakład Drobiarski w Niepołomicach ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice ;
6. „Drop” S.A. ul. Wojska Polskiego 1 ; 63-500 .Ostrzeszów.
7. Gospodarstwo Rolne Ingor. Daniel Tutka ul. Kostrzyńska 1 ; 66-400 Gorzów Wlkp.
8. Grupa Animex S.A.Morliny 15, 14-100 Ostróda Oddział w Iławie Al. Jana Pawła II 8 ;
14-200 Iława ;
9. .Grupa ANIMEX S.A., Morliny 15 14 – 100 Ostróda Oddział w Suwałkach ul. Wojska
Polskiego 112 A; 16-400 Suwałki
10. Grupa ANIMEX S.A.,Morliny 15 14-100 Ostróda Oddział w Dębicy . ul. Słoneczna 5 ;
39-200 Dębica
11. Wielkopolskiej Spółce Drobiarskiej „Drob” S.A. ul. Pocztowa 7; 63-004 Tulce
12. Zakładom Drobiarskim „Koziegłowy” Sp. z o.o. 62 - 028 Koziegłowy k/Poznania ul.
Piaskowa 3
13. ANIMEX Sp. z o. o. ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa ;
14. „Rolmex” S.A. ul. Belgijska 11 ; 02-511 Warszawa ;
15. „Drosed” S.A. ul. Sokołowska 154, 08-110 Siedlce
16. Grupa ANIMPOL Sp. z o. o. Sp. Komandytowa ul. Podmiejska 21a 66-400 Gorzów
Wielkopolski

1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik 3
Podstawowe zasady odchowu i tuczu „Młodych polskich gęsi owsianych”
1. Pochodzenie gęsi - Pisklęta przeznaczone na tucz powinny pochodzić z ferm gęsi
białych kołudzkich, lężonych w ZWD, uznanych przez weterynarię. Gąsięta muszą być
zdrowe, żywotne, z zagojoną pępowiną, pokryte lśniącym gęstym puchem. Do transportu
używa się czystych zdezynfekowanych pojemników lub kartonów wyścielonych wyściółką.
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Ściółka w opakowaniach piskląt winna być dezynfekowana. Samochód transportujący
powinien być dostosowany do przewozu piskląt i zapewnić temperaturę 18 - 250C.
2. Pomieszczenia - wychowalnie, wybiegi, wiaty:
 Wychowalnia: przeznaczona dla gąsiąt od 1 do 5 - 6 tygodnia życia.
Pomieszczenie musi być suche, niezagrzybione, jasne, ze sprawnie działającą
wentylacją, elektrycznością, systemem oświetlenia, ogrzewania, dostępem do
wody.
 Wybiegi - zielone lub utwardzone, mogą być częściowo zadaszone. Na 1 ptaka
należy przeznaczyć około 4 m2 powierzchni, ale nie mniej niż 1 m2
 Wiaty - częściowo osłonięte i zadaszone z przeznaczeniem dla ptaków powyżej 6
tyg. życia.
 Obsada podczas odchowu i tuczu:
1 - 2 tygodnia życia: 10 - 12 szt/m2
3 - 6 tygodnia: 4 - 5 szt/m2
7 - 16 tygodnia: 3 - 4 szt/m2 (wiaty)
17 - 24 tygodnia: 2 - 3 szt/m2 (wiaty)
 Temperatura powietrza :
Okres wychowu
pierwsze 3 dni
od 4 do 7 dnia
w 2 tygodniu
w 3 tygodniu
w 4 tygodniu
od 5 do 7 tygodnia
od 8 tygodnia do zakończenia tuczu

Temperatura oC
Wychowalnia
25 – 26
23 – 25
21 – 22
20 – 21
18 – 20
17
jak na wybiegu **

sztuczna kwoka
30 - 32
27 - 29
25 - 26
23 - 24
-*
jak na wybiegu **

* bez użycia sztucznych kwok
** przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych ptaki należy umieścić w budynku
 Wilgotność optymalna (65 - 75 %)
 Ruch powietrza: optymalny 0,2 – 1,0 m/s
 Sprawna i skuteczna wentylacja wychowalni
 Oświetlenie::
pierwsze 2 - 3 dni - całodobowe
od 4 dnia do 3 tygodnia - 14 - 16 godz./dobę
od 4 tygodnia do zakończenia tuczu - naturalny dzień świetlny
Zaleca się oświetlenie światłem białym o natężeniu 4 - 5 W/m2 powierzchni podłogi
3. Wyposażenie wychowalni - karmidła i poidła ich ilość ustala się na podstawie
niezbędnej długości brzegu na 1 ptaka wg załączonej tabeli.
Wiek
(tygodnie)
od 1 dnia do 4 tygodnia
od 5 tygodnia i powyżej

Długość brzegu (cm)
karmidła
4
8

poidła
2–4
6

Poidła samonapełniające się nie podlegają określaniu długości brzegu – zabezpieczają
optymalną ilość wody.
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4. Ściółka - winna być sucha, wolna od pleśni i innych grzybów. Najlepszą ściółką jest
słoma żytnia, pszenna lub jęczmienna.
5. Żywienie - W okresie odchowu gęsi owsianych, należy zapewnić ptakom pasze treściwe
o zróżnicowanej w zależności od wieku wartości pokarmowej. Podstawowymi
komponentami mieszanek treściwych, stosowanych dla gąsiąt są śruty zbożowe
wzbogacone śrutami z nasion roślin wysokobiałkowych, np. strączkowych i uzupełniane
dodatkami mineralno - witaminowymi. Mieszankę paszy treściwej skarmia się do woli lub
zgodnie z instrukcją o ograniczonym żywieniu. Gąsięta już od pierwszego tygodnia
powinny otrzymywać młodą świeżą pociętą zielonkę lub dobrej jakości siano (w
zależności od terminu wstawienia piskląt), lub mieszankę ziół. Począwszy od pierwszego
tygodnia odchowu, aż do zakończenia tuczu, gęsiom należy podawać w oddzielnych
karmidłach mieszankę mineralną.
W okresie tuczu, który trwa nie mniej niż 21 - 24 dni, gęsi otrzymują ziarno owsa w
ilości min. 500 g/szt. na dzień do woli, odchów i tucz nie może być krótszy niż 100 dni.
6. Upierzenie- dojrzałość piór u gęsi owsianych występuje między 8 a 10 tygodniem
odchowu. Dla zachowania i zabezpieczenia norm dobrostanu nie zezwala się w tym
czasie na wykonanie przyżyciowego podskubu młodych gęsi owsianych. Następuje
naturalne przepierzanie się, czyli swobodne wypadanie dojrzałych piór i puchu z
poszczególnych partii ciała gęsi. Po 6-7 tygodniach odrostu upierzenia, gęsi kierowane są
do uboju.

Załącznik Nr 3 A
Kryteria jakości towaru wprowadzanego do obrotu
L.p.
1.

CECHY

WYMAGANIA

Wygląd zewnętrzny mrożonych

Tuszki i elementy starannie uformowane o cechach
pełnego zamrożenia. Brak oparzelin mrożonych i
wycieków.
Tuszki i elementy prawidłowo cięte bez wycieków,
starannie uformowane.
Pełne, pierś dobrze rozwinięta, grzebień mostka nie
wystający, obłożony równomiernie warstwą mięśniową,
uda dobrze umięśnione, tkanka tłuszczowa rozłożona
równomiernie dopuszczalna grubsza warstwa tłuszczu
podskórnego na całej pow. tuszki
Oskubanie bardzo dobre. Nie dopuszcza się wystających
pałek oraz piór włosowatych na piersiach i udach, na
pozostałych częściach tuszek dopuszcza się pojedyńcze
pałki i pióra włosowate w ilości nie więcej niż 15.
Na piersi i udach niedopuszczalne.
Na pozostałych częściach tuszki dopuszcza się lekkie
przebarwienie (sińce) o średnicy do 15 mm. Suma
stłuczeń nie powinna przekraczać 40 mm.
Jednolita od jasnej do jasno-żółtej na całej pow. piersi i
ud.
Na piersiach i udach lekkie zaczerwienienia skóry do 15
mm, a na pozostałych częściach tuszki do 20 mm
średnicy. Dopuszcza się lekkie zaczerwienienia skóry,
szyji i końców skrzydeł.
Niedopuszczalne na piersiach i udach. Na pozostałych
częściach tuszki dopuszczalne uszkodzenia nie dłuższe
niż 15 mm. Łącznie nie więcej niż 40 mm.
Tuszki bardzo dobrze wykrwawione, bez widocznych
zaczerwienień, bez pozostałości osocza wewnątrz tuszki.
Prawidłowy bez odkształceń, bez złamań, dopuszczalne

schłodzonych

2.

Umięśnienie

3.

Oskubanie

4.

Stłuczenia mięśni

5.

Barwa skóry

6.

Uszkodzenia i zadrapania skóry

7.

Wykrwawienie

8.

Kościec
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9.

Opakowanie

złamania w ostatnim członie skrzydeł.
Zgodne z obowiązującymi przepisami, przy gęsiach i
elementach mrożonych osłonki i tacki całe nie
uszkodzone
dokładnie
przylegające
do
mięsa,
zapakowane w folię termokurczliwą zamknięte taśmą lub
zaciskiem, oznakowane wyraźnie i estetycznie z nr
identyfikacji producenta zapakowane w karton zbiorczy
eksportowy i oznaczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami i wymogami odbiorcy. Przy tuszkach
schłodzonych zapakowane w tacki lub pojedyncze
woreczki foliowe zapakowane w pojemnik lub karton

Załącznik Nr 3 B
(dodany dnia 28.02.2006)
Zagrożenie wystąpienia grypy ptaków

1. Fermy tuczu gęsi traktować jako strefy specjalnego nadzoru weterynaryjnego (stały
kontakt z urzędowym lekarzem weterynarii).
2. Wybiegi zmniejszyć do 1– 3 m2 / szt., karmienie i pojenie winno odbywać się w miejscach
zadaszonych.
3. Pasza winna być składowana w zamkniętych i zabezpieczonych przed dzikim ptactwem
pomieszczeniach.
4. Ściółka składowana w bezpiecznych miejscach i dezynfekowana przed użyciem.
5. Stosować zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczące profilaktyki i ochrony
epizootycznej (dezynfekcja wejść, wjazdów, sprzętu oraz higiena personelu).
6. Gęsi nie powinny mieć dostępu do zbiorników wodnych (jeziora, rzeki, stawy, oczka
wodne).
7. „Przebywanie ptaków w odosobnieniu zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr
81/2006 z dnia 18.01.2006 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 w odniesieniu
do nazw, które mogą być zastosowane podczas wprowadzania do obrotu mięsa
drobiowego w przypadku ograniczeń w stałym dostępie drobiu do wybiegu na świeżym
powietrzu ( Dz. Urz. UE L 14, z dnia 19.01.2006, str. 8) oraz rozporządzenie Komisji
(EWG) nr 1538/91 z dnia 5.06.1991 r. wprowadzające szczegółowe przepisy
wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm
handlowych w odniesieniu do drobiu (Dz. Urz. UE L 173 z 06.07.1990, str. 1, z późn.
zm).
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