
L.p. PYTANIE ODPOWIEDŹ 

1. Jaki obszar Polski obejmuje 
inicjatywa TGW? 

W swojej pierwszej edycji w 2020 obejmuje ona obszar od 
Kujaw, przez Północne Mazowsze do Podlasia.  

2.  
Czy jest minimalna liczba gęsi, 
które można chować w 
ramach inicjatywy TGW? 

W ramach inicjatywy promujemy chów przyzagrodowy do 
300 sztuk gęsi. Dotyczy to jednak poszczególnego 
gospodarstwa. Gospodarstwa będące członkami Koła 
mogą łącznie oferować więcej gęsi. Np. jeśli 10 
gospodarstw z obszaru działania danego KGW podejmie 
się chowu po 100 sztuk gęsi, to łącznie będzie to 1000 
sztuk gęsi z jednego KGW.  

3. W jaki sposób Koło ma 
przygotować się do 
wypełnienia ankiety online? 

Informacje i dane wpisywane do ankiety powinny być 
prawdziwe i miarodajne. W szczególności dotyczy to liczby 
gospodarstw zainteresowanych zakupem i wstawieniem 
piskląt gęsich oraz liczby (liczności) nabywanych piskląt. 
Pozostałe dane wpisywane do ankiety ułatwią 
dopasowanie oferty do warunków, potrzeb i możliwości 
danego KGW.  

4. Czym jest „standard TGW”? Jest to zbiór wytycznych w jaki sposób należy chować gęsi 
aby otrzymać surowiec gęsi najwyższej, tradycyjnej 
jakości. Standard bazuje na wieloletnich doświadczeniach 
w naturalnym, proekologicznym chowie gęsi i stanowi 
zestaw praktycznych wskazówek, zasad i porad jak chować 
gęsi aby zapewnić im odpowiedni dobrostan i otrzymać 
proekologiczny produkt końcowy.  

5. Jak wygląda wsparcie w 
ramach Inicjatywy TGW? 

Podstawowym wsparciem merytorycznym dla gospodyń i 
gospodarstw zainteresowanych przyzagrodowym chowem 
gęsi jest opracowany Standard TGW, dostępny na stronie 
internetowej. Dodatkowo w terenie, w zależności od 
liczby zgłoszeń KGW do Inicjatywy, będą organizowane 
szkolenia stacjonarne z zakresu zasad chowu gęsi, ale 
również kwestii sanitarno-weterynaryjnych, RHD oraz 
sposobu przygotowywania gęsiny, potraw i produktów 
gęsich. Wytworzona gęsina i produkty gęsie mogą być 
sprzedawane w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego. 
W ramach Inicjatywy TGW będą organizowane możliwości 
sprzedaży gęsiny i produktów gęsich w placówkach 
handlowych. 

6. Czy w chowie można 
stosować pasze z własnego 
gospodarstwa w żywieniu 
gęsi? 

Podstawą w żywieniu gęsi jest zielonka z własnego 
gospodarstwa. Można stosować pasze własne, ale muszą 
one spełniać wymogi standardu, czyli być wytwarzane w 
sposób naturalny. Standard TGW zaleca stosowanie 
specjalnej mieszanki paszowej, dedykowanej do 
stosowania w żywieniu gęsi. W ostatnich trzech 
tygodniach chowu gęsi w ich żywieniu powinien być 
stosowany owies.  

7. Do kiedy można zgłaszać się 
do udziału inicjatywie TGW i 
w jaki sposób się to 
dokonuje? 

Do inicjatyw należy zgłaszać się jak najszybciej, z uwagi na 
upływający termin zasiedlania gęsi, który upływa z 
końcem lipca. Udział w inicjatywie zgłasza się poprzez 
przysłanie wypełnionego i podpisanego listu intencyjnego, 
którego wzór dostępny jest na stronie www.nikidw.edu.pl  

http://www.nikidw.edu.pl/


8. Czy inicjatywa TGW jest 
jednorazowa? 

Inicjatywa TGW będzie wieloletnia i w kolejnych latach 
będzie obejmować również inne regiony kraju.  

9. Czy do inicjatywy TGW mogą 
przystąpić tylko gospodarstwa 
członkowskie KGW? 

Zasadniczo tak, choć możliwe jest zamówienie i 
wstawienie gęsi przez gospodarstwo niebędące członkiem 
KGW. Docelowo powinno ono jednak należeć do 
lokalnego KGW, gdyż to Koła są uczestnikami inicjatywy 
TGW. Umowa między gospodarstwem rolnym a KGW jest 
wewnętrzną sprawą KGW. Generalnie gospodarstwa 
(rolniczki, rolnicy), które wstawią gęsi powinny być 
członkami danego KGW.  

10. Skąd pochodzą gęsi w ramach 
inicjatywy TGW? 

Gęsi pochodzą z Zakładu Instytutu Zootechniki w Kołudzie 
Wielkiej, który posiada największe doświadczenie w tym 
zakresie w Polsce.  

11. Z kim należy kontaktować się 
w sprawie nabycia gęsi? 

Przysłanie listu intencyjnego – deklaracji udziału w 
inicjatywie TGW – i podane tam dane kontaktowe 
umożliwią nam kontakt z danym KGW w celu 
zorganizowania dostawy piskląt.  

12. Czy standard TGW jest 
równoznaczny z chowem 
(rolnictwem) ekologicznym? 

Dla podjęcia chowu gęsi w standardzie TGW nie jest 
wymagane posiadanie certyfikatu rolnictwa 
ekologicznego, choć ekologiczne warunki  chowu 
pozwalają najlepiej spełnić wymogi standardu. Standard 
ma charakter zrównoważony i proekologiczny, 
ukierunkowany na stworzenie jak najbardziej naturalnych 
warunków środowiskowych dla chowu gęsi i zapewnienia 
im jak najlepszego dobrostanu. W żywieniu gęsi wg. 
Standardu TGW zabronione jest jednak stosowanie pasz 
zawierających GMO (organizmy modyfikowane 
genetycznie), pasz zawierających pozostałości stosowania 
środków ochrony roślin i innej agrochemii. Do chowu gęsi 
w standardzie TGW nie jest wymagany certyfikat rolnictwa 
ekologicznego, niemniej sposób chowu powinien być do 
niego jak najbardziej zbliżony. Standard TGW ma 
charakter zaleceń, a w przyszłości będzie certyfikowany. 

13. Czy w ramach inicjatywy TGW 
będą promowane i 
sprzedawane produkty 
surowe z gęsiny czy 
przetworzone? 

Kwestię tę powinno rozstrzygnąć same KGW, tj. czy Koło 
będzie bardziej zainteresowane sprzedażą dojrzałych 
żywych gęsi, gęsiną surową świeżą, czy też gotowymi 
produktami gęsimi. Z ekonomicznego punktu widzenia 
najbardziej opłacalna jest sprzedaż produktów 
przetworzonych gotowych, z uwagi na wyższą wartość 
dodaną takiego produktu i możliwą do uzyskania wyższą 
cenę.  

14. Czy w ramach inicjatywy TGW 
można uzyskać środki na 
inwestycje?  

Inicjatywa TGW nie obejmuje aktualnie wsparcia 
finansowego, w tym inwestycyjnego. Jest to inicjatywa 
promocyjno-edukacyjna. Oferuje wsparcie szkoleniowe, 
dostarczenie know-how w zakresie przyzagrodowego 
chowu gęsi oraz wsparcie w żywieniu i zbycie dojrzałych 
gęsi. Chowu gęsi powinny więc podejmować się 
gospodarstwa, które na chwilę obecną dysponują już 
odpowiednimi warunkami. W określeniu czy 
gospodarstwo wstępnie spełnia warunki podjęcia chowu 
pomocny jest Standard TGW. 



 


