REGULAMIN UŻYWANIA
Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego

Na podstawie art 137 ust. 1 i 2 oraz art. 138 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) ustala się
regulamin wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego.
Podmiotem prawa do prawa ochronnego wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
jest Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” oraz Związek
Polskie Mięso, na których rzecz zostało dokonane zgłoszenie znaku będącego
przedmiotem niniejszego regulaminu.
§1
Niniejszy regulamin ustanawia sposób oraz tryb używania Znaku.

§2
Prawo używania Znaku stosuje się do oznaczenia produktów mięsnych wymienionych w
klasie 29 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług.
§3
O prawo do używania znaku mogą ubiegać się wszystkie podmioty, spełniające standardy
określone w Systemie Jakości Wieprzowiny PQS i spełniające kryteria niniejszego
regulaminu.
§4
Wzór Znaku PQS stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§5
1. O prawie do używania Znaku decydują jednocześnie Polski Związek Hodowców i
Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” oraz Związek Polskie Mięso.
2. Prawo do używania Znaku jest udzielane na okres 3 lat z możliwością przedłużenia

tego prawa na kolejne 3 letnie okresy.
§6
1. „POLSUS” i Polskie Mięso wspólnie podejmują decyzje w sprawie:
1. Udzielania prawa do używania Znaku,
2. Nie udzielania prawa do używania Znaku
3. Odrzucenia wniosku
4. Pozbawienia prawa do używania Znaku
5. Przywrócenia prawa do używania Znaku
6. Dodatkowych kontroli, których nie obejmują standardy określone w Systemie
Jakości Wieprzowiny PQS w szczególności w zakresie sposobu używania
Znaku i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
§7
1. Podmioty ubiegające się o prawo do używania znaku składają do Biura Związku
„POLSUS” i Biura Związku „Polskie Mięso” wniosek w formie pisemnej i
elektronicznej na formularzu ustanowionym przez ww. podmioty – załącznik nr 2.
§8
1. Wnioski o udzielenie prawa do używania wspólnego znaku towarowego
gwarancyjnego rozpatrywane będą na posiedzeniu przedstawicieli obydwu
uprawnionych raz na kwartał.
2. Pisemne decyzje ww. podmiotów przekazywane będą wnioskodawcy niezwłocznie.

§9
Podmioty określone w §3 przed rozpoczęciem posługiwania się Znakiem są
zobowiązane do posiadania certyfikatu zgodności, wydawanego przez neutralną i
niezależną jednostkę certyfikującą, akredytowaną zgodnie z normą PN EN 45011,
uznaną przez „POLSUS” i Polskie Mięso.

§10

1. Użytkownik Znaku jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania standardów określonych w Systemie Jakości Wieprzowiny
PQS
2. Niezwłocznego informowania o zmianach w aktualności certyfikatu
zgodności, o którym mowa w §9, w szczególności wydania, cofnięcia,
zawieszenia lub rozszerzenia certyfikatu zgodności.
3. Zaprzestania używania znaku w momencie skutecznego dostarczenia
decyzji o pozbawieniu prawa do używania znaku.
4. Niezwłocznego poinformowania Biura Związku „POLSUS” i Biura Związku
„Polskie Mięso” o zaprzestaniu produkcji bądź likwidacji działalności, na które
posiadał prawo do wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego.
5. Poddania się kontroli, o których mowa w §6, ust. 1 pkt. 6.

§11
1. Produkty oznaczone wspólnym znakiem towarowym gwarancyjnym promowane
będą przez Związek Polskie Mięso oraz Polski Związek Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej „POLSUS”.
2. Promocja polegać będzie na:
1. Umieszczaniu informacji o nadanych znakach na stronach internetowych
www.polskie-mieso.pl i www.polsus.pl
2. Rozpowszechnianiu informacji o oznakowanych wyrobach w mediach a
także podczas wystaw i branżowych imprez okolicznościowych.
3. Inne formy promocji.
§12
Postanowienia regulaminu obowiązują wnioskodawców ubiegających się o uzyskanie
prawa użytkowania znaku, jak również wszystkich użytkowników znaku.
Załącznik 1 Wzór znaku
Załącznik 2 Wniosek

