
     R E G U L A M I N 

 

Komisji Ekspertów ds. „Produktu popieranego przez Polskie Towarzystwo Nauk 

Weterynaryjnych” 

 

 

1. Zasadniczym celem działalności Komisji Ekspertów ds. „Produktu popieranego przez  

PTNW” zwanej dalej Komisją jest popieranie najlepszych produktów dostępnych na 

rynku polskim z zakresu: 

- diagnostyki i produktów biologicznych 

- profilaktyki i leczenia chorób zwierząt 

- żywienia, pielęgnacji i utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich 

- produktów zwierzęcego pochodzenia /mleko, wyroby wędliniarskie etc./ 

 

2. Komisja działa w zakresie działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Nauk 

Weterynaryjnych 

 

3. Działalność Komisji nadzorowana jest przez Prezydium Zarządu Głównego PTNW 

 

4. Symbolem poparcia Komisji dla produktu popieranego przez PTNW jest znak /logo/ dalej 

    zwany dalej „Znakiem”. 

    „Znak” przedstawia Chirona na białym tle otoczonego kwadratową obwódką z napisem 

    „PRODUKT  POPIERANY PRZEZ  POLSKIE  TOWARZYSTWO  NAUK   

    WETERYNARYJNYCH” /załącznik/ 

 

5. Prezydium PTNW  może przyznać w okresie 1-go roku kalendarzowego nie więcej niż 

8 znaków 

 

6. „Znak” przydzielany jest producentom lub dystrybutorom na okres 36 miesięcy, 

po spełnieniu przez zainteresowaną Instytucję wymogów Komisji 

 

7 .  Wszystkie decyzje Komisji podlegają zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego 

       PTNW 

 

8. Instytucja otrzymująca „Znak”  ma prawo do jego używania wyłącznie w okresie 36 

miesięcy, w którym data rozpoczęcia jest równoznaczna z datą wydania przez Komisję  

pozytywnej decyzji o otrzymaniu „Znaku”, a data wygaśnięcia prawa używania „Znaku” 

jest równoznaczna z datą oznaczającą dzień upływu ważności używania „Znaku”. 

 

9. Komisja zobowiązuje ubiegające się o otrzymanie „Znaku” Instytucje do przygotowania 

Następujących dokumentów oraz przesłanie ich na adres Komisji: 

- wniosek sporządzony zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami  

regulującymi obrót produktami przeznaczonymi dla zwierząt, 

- certyfikat wydany przez laboratoria /laboratorium/, na podstawie którego produkt  

został dopuszczony do obrotu handlowego na terenie Polski, 

- informacje o składzie produktu zgodnie z wytycznymi odpowiednich przepisów 

obowiązującego prawa regulującego obrót na terenie Polski  produktów  

przeznaczonych dla zwierząt. W szczególności chodzi o informacje umożliwiające 

obiektywną ocenę jakości produktu, np. skład jakościowy /rodzaje produktów/ i  



ilościowy /zawartość składników wyrażona w jednostkach umożliwiających 

przeliczenia/ i inne. 

- oświadczenie, iż w okresie używania „Znaku” nie zostanie zmieniona receptura  

produktu, jego jakość oraz opakowanie., 

- dowód wpłaty ustalonej wysokości kwoty PLN pokrywającej koszty wszczęcia  

procedury związanej z otrzymaniem „Znaku” 

 

10. Instytucja otrzymuje dokument Prezydium PTNW potwierdzający fakt otrzymania  

„Znaku” po uprzednim przedstawieniu  dowodu wpłaty ustalonej kwoty w PLN, tytułem 

opłaty za używanie „Znaku” 

 

11. Ustala się następujący tryb postępowania obowiązujący Komisję w sprawie nadania  

„Znaku” Instytucji: 

- Komisja rozsyła oferty wyjaśniające cel i zakres jej działania do Instytucji 

- Komisja otrzymuje wymagane dokumenty przygotowane przez Instytucję /je/ 

zainteresowane otrzymaniem „Znaku” do końca roku kalendarzowego, tj. do 

31 grudnia 

- Przewodniczący Komisji wyznacza niezależnych ekspertów, do których przesyłana  

jest pełna dokumentacja wniosku Instytucji z prośbą o dokonanie  ekspertyzy i 

sporządzenie wniosku końcowego 

- Komisja wnioskuje o nadanie „Znaku” w głosowaniu tajnym zwykłą większością  

głosów, przy zachowaniu reguły, iż minimum quorum uprawnionego do 

podejmowania decyzji jest liczba połowy członków Komisji + 1 /jeden/, 

- Prezydium podejmuje decyzję o nadaniu bądź też nie „Znaku” do 31.III następnego 

roku kalendarzowego, 

- W przypadku odmowy przyznania „Znaku” Prezydium PTNW nie ma obowiązku 

przekazywania uzasadnienia swojej decyzji zainteresowanej Instytucji. 

 

12. Wysokość opłat wnoszonych przez Instytucję w momencie składania wniosku o  

otrzymanie „Znaku” wynosi 3000 PLN. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji   Prezydium 

PTNW o przyznaniu „Znaku”, opłata ustalana jest na podstawie odrębnej umowy 

dwustronnej pomiędzy Instytucją a Komisją; waha się ona w zależności od skali obrotu 

produktem w granicach od 5000 - 40 000 PLN. 


