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Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Instytutu nr 3/21 z dnia 15 stycznia 2021 r. 

 

 

 

REGULAMIN 

ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO RASA RODZIMA  

W RAMACH PROGRAMU CERTYFIKACJI 

  

 

Na podstawie art. 138 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.) ustala się Regulamin znaku towarowego 

gwarancyjnego Rasa Rodzima w ramach programu certyfikacji. 

 

§ 1 

W niniejszym Regulaminie niżej wskazane oznaczenia otrzymują następującą treść: 

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA ZNAK – Instytut Zootechniki Państwowy Instytut 

Badawczy z siedzibą w Krakowie (31-047) ul. Sarego 2, adres do korespondencji: ul. 

Krakowska 1, 32-083 Balice – instytucja udzielająca prawa do używania znaku towarowego 

gwarancyjnego na podstawie Certyfikatu, wykonująca kontrolę spełnienia wymagań do 

uzyskania prawa używania znaku towarowego, sprawująca nadzór nad prawidłowym 

funkcjonowaniem, ciągłym doskonaleniem i promowaniem Programu Certyfikacji. 

CERYFIKAT – oznacza dokument potwierdzający spełnienie wymagań Programu 

Certyfikacji wystawiony na rzecz Uczestnika Programu przez Jednostkę Certyfikującą. 

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA – oznacza Instytucję Udzielającą Znak lub pomiot 

upoważniony przez Instytucję Udzielającą Znak  

KSIĘGA ZNAKU – oznacza dokument określający parametry znaku towarowego oraz 

dopuszczalne formy jego zastosowania. 

PROGRAM CERTYFIKACJI – oznacza założenia i reguły udzielania prawa do Znaku 

Towarowego na podstawie umowy z Instytucją Udzielającą Znak.  

REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin. 

UCZESTNIK PROGRAMU – oznacza hodowcę, hodowco-przetwórcę oraz przetwórcę. 

WYMAGANIA – oznacza część dokumentacji określającą zasady funkcjonowania Programu 

i zawierającą wytyczne dotyczące przystąpienia, uczestnictwa, relacji pomiędzy 

poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w Programie oraz ich prawa i obowiązki. 
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ZNAK TOWAROWY – oznacza znak towarowy gwarancyjny przeznaczony do używania 

przez Uczestników Programu na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Udzielającą Znak. 

Wzór Znaku Towarowego jest określony w Księdze Znaku stanowiącej załącznik do umowy z 

Instytucją Udzielającą Znak. 

 

§ 2 

Niniejszy Regulamin określa wspólne właściwości towarów, dla których jest przeznaczony, 

zasady kontroli tych właściwości, zasady używania, przyznawania, przedłużania i cofania 

uprawnienia do używania Znaku Towarowego przez Uczestników Programu oraz skutki 

naruszenia postanowień Regulaminu. 

 

§ 3 

Produkty opatrzone Znakiem Towarowym posiadają wspólne właściwości wyróżniające się 

tym, że pochodzą od ras rodzimych lub populacji wskazanej przez Instytucję Udzielającą Znak 

i są produkowane, przetwarzane, magazynowane, pakowane lub wprowadzane do obrotu przez 

Uczestnika Programu i zostały zakwalifikowane przez Instytucję Udzielającą Znak do 

Programu Certyfikacji. Produkty i towary po zawarciu Umowy z Instytucją Udzielającą Znak 

mogą być oznaczone Znakiem Towarowym przez Uczestnika Programu. 

 

§ 4 

Prawo używania Znaku Towarowego stosuje się do oznaczenia produktów należących do 

jednej z następujących klas Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług: 

 klasa 18 - skóry zwierzęce, skóry surowe lub skóry zwierzęce, skóry surowe lub 

półprzetworzone, skóry bydlęce, wyprawione skóry, 

 

 klasa 22 - puch, pierze na pościel, pierze tapicerskie, runo, runo owcze, wełna surowa, 

wełna czesankowa, włosie końskie, zgrzebna wełna, 

 

 klasa 29 - mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, jaja, mleko, produkty 

mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 

 

 klasa 30 - miód, propolis, mleczko pszczele, 

 

 klasa 31 - jaja do wylęgania. 
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§ 5 

Produkty wyróżnione Znakiem Towarowym charakteryzują się następującymi wspólnymi 

właściwościami: 

 zwierzęta ewidencjonowane są w odpowiednich księgach hodowlanych, dokumentacja 

potwierdza przynależność zwierząt do rasy rodzimej, podczas całego procesu chowu 

musi istnieć możliwość pełnej identyfikacji w zakresie genotypu, 

 zwierzęta pochodzą z tradycyjnego, powolnego chowu ras rodzimych na naturalnych 

lub niskoprzetworzonych paszach, 

 zwierzęta spełniają warunki ekstensywnej hodowli, gwarantujące zwierzętom 

swobodny dostęp do wybiegów, w ekosystemie charakterystycznym dla ich rasy lub jak 

najbardziej do niego zbliżonym środowisku naturalnym, 

 chów i hodowla zwierząt prowadzona jest ze szczególną dbałością o dobrostan i 

warunki sanitarne, zdrowie zwierząt i naturalność produktów, 

 zachowana jest ochrona przyrody i krajobrazu, 

 przestrzegana jest szczególna dbałość o jakość i walory odżywcze produktów, 

 przestrzegana jest zasada niestosowania sztucznych konserwantów i wypełniaczy, 

 stosowane są tradycyjne metody przetwórstwa w oparciu o tradycyjne receptury. 

 

§ 6 

1. Znak Towarowy może być używany przez Uczestnika Programu, po uzyskaniu 

Certyfikatu i zawarciu umowy z Instytucją Udzielającą Znak, na zasadach zgodnych z 

Regulaminem. 

2. W trakcie obowiązywania umowy z Instytucją Udzielającą Znak, Uczestnik Programu 

zobowiązuje się do umieszczenia Znaku Towarowego zgodnie z zawartą umową. 

3. Jeżeli umowa z Instytucją Udzielającą Znak nie stanowi inaczej, Uczestnik Programu 

ma prawo do posługiwania się znakiem Rasa Rodzima w następujących obszarach:  

 oznaczanie pomieszczeń hodowlanych, siedziby, zakładu przetwórczego, 

punktów sprzedaży i innych miejsc wykonywania działalności, 

 oznaczanie pastwisk, stanowisk dla zwierząt,  

 umieszczanie znaku na dokumentach w relacjach z kontrahentami, na 

opakowaniach produktów, 

 wykorzystywanie we własnych materiałach informacyjno-promocyjnych w 

mediach elektronicznych i drukowanych (katalog, ulotka, strona internetowa i 

korespondencja elektroniczna). 

4. Uczestnik Programu zobowiązuje się informować na opakowaniu produktu ze Znakiem 

Towarowym, gdzie można uzyskać bliższe informacje na temat Programu Certyfikacji, 

umieszczając adres strony internetowej ksb.izoo.krakow.pl. 

5. W trakcie obowiązywania umowy z Instytucją Udzielającą Znak, Uczestnik Programu 

uprawniony jest do używania Znaku Towarowego na produktach objętych Certyfikatem 

przez umieszczenie go na wyróżnionym produkcie, jego opakowaniu, dokumentach 

związanych z wprowadzaniem do obrotu, a także posługiwaniem się nim w działalności 

marketingowej na zasadach określonych w Regulaminie, Księdze Znaku i umowie z 

Instytucją Udzielającą Znak. 

http://www.ksb.izoo.krakow.pl/
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§ 7 

Uczestnik programu zobowiązany jest do: 

1) niezwłocznego poinformowania Instytucji Udzielającej Znak o zaprzestaniu produkcji 

lub likwidacji działalności, na które wydano Certyfikat, 

2) zaprzestania używania Znaku Towarowego w przypadku wydania decyzji o cofnięciu 

lub zawieszeniu Certyfikatu, 

3) poddaniu się kontroli o której mowa w § 8. 

 

§ 8 

1. Kontrolę w zakresie przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu sprawuje Instytucja 

Udzielającą Znak lub zleca upoważnionemu przez nią podmiotowi. 

2. Kontrola dokonywana jest na podstawie sprawdzenia warunków dobrostanu i tradycyjnego 

systemu utrzymania i żywienia zwierząt oraz warunków higienicznych przetwórcy.  

3. Kontrola wykonywana jest przynajmniej raz w roku i polega na weryfikacji przekazanych 

przez Uczestnika Programu prawidłowości stosowania zasad programu Certyfikacji, oraz 

potwierdzenia działań korekcyjnych i działań korygujących. 

4. Zakresem kontroli objęte są również wszelkie działania związane z prowadzeniem 

monitorowania, weryfikacji czy walidacji procesów pod katem wartości krytycznych. 

5. W trakcie kontroli mogą być pobrane próbki w celu potwierdzenia stosowania wymagań 

lub wykrycia ewentualnych zanieczyszczeń, zmiany składu, czy innych cech mogących 

wprowadzić klienta w błąd. 

6. Po każdej wizycie kontrolnej sporządzane jest sprawozdanie z kontroli kontrasygnowane 

przez upoważnionego przedstawiciela danego gospodarstwa lub przedsiębiorstwa. 

 

§ 9 

Prawo do używania Znaku Towarowego wygasa w przypadku wygaśnięcia Certyfikatu. 

 

§ 10 

1. O skutkach naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Programu rozstrzyga 

Instytucja Udzielająca Znak. Sankcję za naruszenie Regulaminu może stanowić: 

1) upomnienie, 

2) ostrzeżenie, 

3) rozwiązanie umowy. 

2. Sankcje nakładane przez Instytucję Udzielającą Znak mają na celu zabezpieczenie dobrej 

renomy wspólnego Znaku Towarowego gwarancyjnego i ochronę praw konsumentów. 
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§ 11 

1. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie i kwestie sporne rozstrzyga Instytucja 

Udzielająca Znak 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia 

poinformowania Uczestnika Programu i nie wymagają dla swej ważności akceptacji 

jego zmian przez Uczestnika Programu. 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu. 

 

  


