Umowa Nr ………….
o przystąpieniu do realizacji programu ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych
zawarta w dniu ....................................... pomiędzy:
Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie, ul. Sarego 2, zwanym dalej „Instytutem”,
koordynującym Program ochrony zasobów genetycznych koni, reprezentowanym przez Dyrektora IZ PIB
prof. dr hab. Eugeniusza Herbuta,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………
[imię i nazwisko/nazwa Hodowcy/Posiadacza],
zamieszkałym/mającym siedzibę w ……………………………………………………………………...................................
ul. ......................................................................... , nr domu/mieszkania…………………………
kod, miejscowość, ……………………………………………………………………………………….
powiat …………………………………………………………………………………………………….
województwo …………………………………………………………………………………………….
[adres];
nr NIP: ……......-…..........-….….....-………....;
PESEL…………………..……………………..,
Nr identyfikacyjny producenta…………………………………………telefon kontaktowy………………………………….:
..................................................................................................................
zwanym dalej „Hodowcą/ Posiadaczem”.
W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w załączeniu)1:
1. ....................................................................
2. ....................................................................
§1
Hodowca/Posiadacz oświadcza, że:
1. posiada konie rasy ...............................................................................…………………………………………………
2. stado objęte jest oceną wartości użytkowej prowadzoną przez upoważniony podmiot;
3. zapoznał się z Programem ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w
typie................................................ zwanym dalej „Programem” oraz Procedurami, które dostępne są na stronie
internetowej Instytutu www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl , a także w siedzibach Okręgowych Związków
Hodowców Koni
§2
Hodowca/Posiadacz zobowiązuje się do:
1. utrzymywania klaczy zimnokrwistych w typie..............................................................,w liczbie..................,
zgodnie z załączanym corocznie wykazem klaczy;
2. corocznego przedstawiania do Instytutu Wykazu klaczy do kwalifikacji na dany rok (wzór Wykazu na stronie
internetowej Instytutu);
3. niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach w stadzie zwierząt (zwłaszcza o wycofaniu klaczy z
Programu, sprzedaży, zastąpieniu w ramach Programu );
4. pełnej realizacji Programu, który jest integralną częścią umowy;
5. w przypadku przedłużenia lub rozpoczynania nowego zobowiązania rolnośrodowiskowego pisemnego
powiadomienia Instytutu.
6. poddawania zwierząt ocenie wartości użytkowej oraz wpisom do ksiąg hodowlanych przez Prowadzącego
księgę;
7. stanowienia klaczy objętych Programem ogierami spełniającymi warunki Programu w celu uzyskania i odchowu
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w przypadku Hodowców będących osobami prawnymi należy załączyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

1

czystorasowego materiału hodowlanego zgodnie z założeniami Programu;
prowadzenia wymaganych zapisów hodowlanych oraz przestrzegania zaleceń wydanych pisemnie przez
Prowadzącego księgę lub przedstawiciela Instytutu;
9. udostępniania, na podstawie odrębnego porozumienia, zwierząt do celów badawczych przy zachowaniu
obowiązujących przepisów weterynaryjnych;
10. przekazywania informacji dotyczących liczebności, warunków i kosztów utrzymania stada oraz innych danych
o stadzie do Krajowej bazy danych o zasobach genetycznych zwierząt gospodarskich prowadzonej w
Instytucie;
11. zapewnienia odpowiednich warunków utrzymania i pielęgnacji zwierząt;.
12. uczestnictwa w spotkaniach, wystawach zwierząt hodowlanych oraz do promocji rasy.
8.

§3
Instytut zobowiązuje się do:
1. ostatecznej kwalifikacji zwierząt do uczestnictwa w Programie,
2. potwierdzania Wykazów dla potrzeb realizacji PROW (wzory Wykazów na stronie internetowej Instytutu);
3. przekazywania do właściwych podmiotów informacji niezbędnych do przyznania Hodowcy/Posiadaczowi
płatności rolnośrodowiskowej lub rolnośrodowiskowoklimatycznej, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4. zapewnienia fachowej pomocy i doradztwa w zakresie prowadzenia stada uczestniczącego w Programie;
5. gromadzenia i przetwarzania pozyskanych informacji na potrzeby realizowanego Programu ochrony w celach
statystycznych, informacyjnych, sprawozdawczych i naukowych oraz monitoringu i prowadzenia baz danych dla
ras objętych programem ochrony zasobów genetycznych.
6. prowadzenia badań naukowych.
7. pozyskiwania środków na organizację spotkań hodowców, wystaw, itp.
§4
Na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z Instytutem, Prowadzący księgę zobowiązał się do:
1. typowania klaczy i ogierów do uczestnictwa w Programie i potwierdzania corocznie zgłaszanych Wykazów
klaczy;
2. prowadzenia ewidencji zwierząt i prac hodowlanych w stadzie zgodnie z założeniami Programu;
3. zapewnienia fachowej pomocy i doradztwa w zakresie utrzymania i prowadzenia stada uczestniczącego
w Programie;
4. przeprowadzania oceny wartości użytkowej i dokonywania wpisów do ksiąg hodowlanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
5. udostępniania Instytutowi danych dotyczących koni objętych Programem;
6. kontroli kojarzeń w stadach zgodnych z założeniami Programu ochrony zasobów genetycznych koni.
7. informowania Instytutu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji Programu ochrony
1.
2.
3.

§5
Umowę zawiera się na czas nieokreślony.
Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wypełnienia warunków umowy
przez jedną ze Stron.
Nie złożenie Wykazu klaczy w danym roku skutkuje rozwiązaniem umowy.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w
szczególności.:
1. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz.
921, z późn. zm.); oraz przepisy wydane na jej podstawie;
2. Program ochrony zasobów genetycznych koni.
§7
Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy Strony poddają do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu
właściwemu ze względu na siedzibę Instytutu.
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§8
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

HODOWCA/POSIADACZ:

INSTYTUT

…………………………………………………..

…………………………………………………….

OŚWIADCZENIE
Hodowca/Posiadacz wyraża zgodę i upoważnia Instytut Zootechniki Państwowy Instytut
Badawczy do nieograniczonego przetwarzania danych osobowych (imię i nazwisko, adres
korespondencyjny, numer identyfikacyjny producenta, numer telefonu) oraz informacji o stadzie
podstawowym i wyników oceny wartości użytkowej i hodowlanej poprzez ich utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie i udostępniania dla celów statystycznych, informacyjnych,
hodowlanych i sprawozdawczych oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych.
Hodowca/Posiadacz wyraża zgodę na wymianę informacji na temat wniosków złożonych do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pomiędzy ARiMR a Instytutem, w szczególności
dotyczących uczestnictwa Hodowcy/Posiadacza w realizacji Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013.
Hodowca/Posiadacz został powiadomiony o przysługującym mu prawie do wglądu do danych
przechowywanych w bazie Instytutu Zootechniki PIB oraz do ich poprawiania.

…………………………………………………….
podpis Hodowcy/Posiadacza

Adres do korespondencji :
Instytut Zootechniki – PIB
Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt
ul. Krakowska 1
32 – 083 Balice
z dopiskiem „Konie”

Instytut Zootechniki – PIB
Krajowy Ośrodek Koordynacyjny
ul. Wspólna, 30
00-930 Warszawa
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