
3.  Wspólnota Informacyjna Rzàdu mo˝e usta-
liç równie˝ innych adresatów Uzgodnionej Anali-
zy Wspólnoty Informacyjnej Rzàdu ni˝ okreÊleni
w ust. 2. 

§ 6. Przekazywanie informacji i dokumentów, o któ-
rych mowa w § 3 ust. 1, § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 2 i 3, na-

st´puje z zachowaniem przepisów o ochronie informa-
cji niejawnych.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 29 sierpnia 2002 r.

w sprawie ksiàg i rejestrów zwierzàt hodowlanych oraz programu hodowlanego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierp-
nia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt
gospodarskich (Dz. U. Nr 123, poz. 774, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i z 2001 r. Nr 129,
poz. 1438) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres niezb´dnych informacji zawartych w ksi´-
gach zwierzàt hodowlanych, zwanych dalej „ksi´-
gami”, i rejestrach zwierzàt hodowlanych, zwa-
nych dalej „rejestrami”, dla poszczególnych gatun-
ków zwierzàt;

2) wymagania, jakie powinien spe∏niaç program ho-
dowlany.

§ 2. Ksi´gi i rejestry prowadzone dla byd∏a zawierajà:

1) dat´ dokonania wpisu w ksi´dze lub rejestrze;

2) w przypadku zwierzàt:

a) urodzonych w kraju — firm´ lub nazw´ podmio-
tu, u którego zwierz´ si´ urodzi∏o, jego siedzib´
i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykony-
wanej dzia∏alnoÊci, a w przypadku osoby fizycz-
nej — jej imi´ i nazwisko oraz miejsce zamiesz-
kania i adres,

b) importowanych — kraj pochodzenia;

3) firm´ lub nazw´ hodowcy, jego siedzib´ i adres
oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej dzia-
∏alnoÊci, a w przypadku osoby fizycznej — jej imi´
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

4) dat´ urodzenia zwierz´cia;

5) ras´ i p∏eç zwierz´cia;

6) nazw´ zwierz´cia, je˝eli zosta∏a nadana, a w przy-
padku zwierz´cia urodzonego w wyniku przenie-
sienia zarodka (embriotransferu) równie˝ oznacze-
nie „ET”;

7) rodzaj oznakowania zwierz´cia, a w szczególnoÊci
numer identyfikacyjny zwierz´cia, nadany na pod-

stawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz
o Inspekcji Weterynaryjnej, zwanych dalej „odr´b-
nymi przepisami”, oraz numer w ksi´dze lub reje-
strze, je˝eli ró˝ni si´ od numeru identyfikacyjnego;

8) informacje dotyczàce pochodzenia zwierz´cia,
a w szczególnoÊci nazwy i numery identyfikacyjne
przodków zwierz´cia, nadane na podstawie odr´b-
nych przepisów, oraz ich numery w ksi´dze lub reje-
strze, je˝eli ró˝nià si´ od numerów identyfikacyjnych;

9) wynik badania grup krwi lub innych markerów ge-
netycznych, je˝eli badanie to zosta∏o przeprowa-
dzone, a w przypadku zwierzàt urodzonych w wy-
niku przeniesienia zarodka — równie˝ wyniki bada-
nia grup krwi lub innych markerów genetycznych
rodziców biologicznych zwierz´cia;

10) wynik badania na nosicielstwo wad genetycznych,
je˝eli badanie to zosta∏o przeprowadzone;

11) wyniki oceny wartoÊci u˝ytkowej;

12) wyniki oceny wartoÊci hodowlanej, je˝eli ocena ta-
ka zosta∏a przeprowadzona.

§ 3. Ksi´gi i rejestry prowadzone dla Êwiƒ zawiera-
jà:

1) dat´ dokonania wpisu w ksi´dze lub rejestrze;

2) w przypadku zwierzàt:

a) urodzonych w kraju — firm´ lub nazw´ podmio-
tu, u którego zwierz´ si´ urodzi∏o, jego siedzib´
i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykony-
wanej dzia∏alnoÊci, a w przypadku osoby fizycz-
nej — jej imi´ i nazwisko oraz miejsce zamiesz-
kania i adres,

b) importowanych — kraj pochodzenia;

3) firm´ lub nazw´ hodowcy, jego siedzib´ i adres
oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej dzia-
∏alnoÊci, a w przypadku osoby fizycznej — jej imi´
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;



4) dat´ urodzenia zwierz´cia;

5) ras´ i p∏eç zwierz´cia;

6) nazw´ zwierz´cia, je˝eli zosta∏a nadana, a w przy-
padku zwierz´cia urodzonego w wyniku przenie-
sienia zarodka (embriotransferu) równie˝ oznacze-
nie „ET”;

7) rodzaj oznakowania zwierz´cia, a w szczególnoÊci
numer identyfikacyjny zwierz´cia, nadany na pod-
stawie odr´bnych przepisów, oraz numer w ksi´-
dze lub rejestrze, je˝eli ró˝ni si´ od numeru identy-
fikacyjnego;

8) informacje dotyczàce pochodzenia zwierz´cia,
a w szczególnoÊci nazwy i numery identyfikacyjne
przodków zwierz´cia, nadane na podstawie odr´b-
nych przepisów, oraz ich numery w ksi´dze lub re-
jestrze, je˝eli ró˝nià si´ od numerów identyfikacyj-
nych;

9) wynik badania grup krwi lub innych markerów ge-
netycznych, je˝eli badanie to zosta∏o przeprowa-
dzone, a w przypadku zwierzàt urodzonych w wy-
niku przeniesienia zarodka — równie˝ wyniki bada-
nia grup krwi lub innych markerów genetycznych
rodziców biologicznych zwierz´cia;

10) wynik badania na nosicielstwo wad genetycznych,
je˝eli badanie to zosta∏o przeprowadzone;

11) wyniki oceny wartoÊci u˝ytkowej, a w przypadku
wpisywanych do rejestru mieszaƒców — równie˝
wynik oceny wartoÊci u˝ytkowej tych mieszaƒców;

12) wyniki oceny wartoÊci hodowlanej, je˝eli ocena ta-
ka zosta∏a przeprowadzona.

§ 4. Ksi´gi i rejestry prowadzone dla owiec zawie-
rajà:

1) dat´ dokonania wpisu w ksi´dze lub rejestrze;

2) w przypadku zwierzàt:

a) urodzonych w kraju — firm´ lub nazw´ podmio-
tu, u którego zwierz´ si´ urodzi∏o, jego siedzib´
i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykony-
wanej dzia∏alnoÊci, a w przypadku osoby fizycz-
nej — jej imi´ i nazwisko oraz miejsce zamiesz-
kania i adres,

b) importowanych — kraj pochodzenia;

3) firm´ lub nazw´ hodowcy, jego siedzib´ i adres
oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej dzia-
∏alnoÊci, a w przypadku osoby fizycznej — jej imi´
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

4) dat´ urodzenia zwierz´cia oraz typ urodzenia;

5) ras´ i p∏eç zwierz´cia;

6) nazw´ zwierz´cia, je˝eli zosta∏a nadana;

7) rodzaj oznakowania zwierz´cia, a w szczególnoÊci
numer identyfikacyjny zwierz´cia, nadany na pod-
stawie odr´bnych przepisów, oraz numer w ksi´-

dze lub rejestrze, je˝eli ró˝ni si´ od numeru identy-
fikacyjnego;

8) informacje dotyczàce pochodzenia zwierz´cia,
a w szczególnoÊci nazwy i numery identyfikacyjne
przodków zwierz´cia, nadane na podstawie odr´b-
nych przepisów, oraz ich numery w ksi´dze lub re-
jestrze, je˝eli ró˝nià si´ od numerów identyfikacyj-
nych;

9) wynik badania grup krwi lub innych markerów ge-
netycznych, je˝eli badanie to zosta∏o przeprowa-
dzone;

10) wyniki oceny wartoÊci u˝ytkowej;

11) wyniki oceny wartoÊci hodowlanej, je˝eli ocen taka
zosta∏a przeprowadzona.

§ 5. Ksi´gi i rejestry prowadzone dla kóz zawierajà:

1) dat´ dokonania wpisu w ksi´dze lub rejestrze;

2) w przypadku zwierzàt:

a) urodzonych w kraju — firm´ lub nazw´ podmio-
tu, u którego zwierz´ si´ urodzi∏o, jego siedzib´
i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykony-
wanej dzia∏alnoÊci, a w przypadku osoby fizycz-
nej — jej imi´ i nazwisko oraz miejsce zamiesz-
kania i adres,

b) importowanych — kraj pochodzenia;

3) firm´ lub nazw´ hodowcy, jego siedzib´ i adres
oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej dzia-
∏alnoÊci, a w przypadku osoby fizycznej — jej imi´
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

4) dat´ urodzenia oraz typ urodzenia zwierz´cia;

5) ras´ i p∏eç zwierz´cia;

6) nazw´ zwierz´cia, je˝eli zosta∏a nadana;

7) rodzaj oznakowania zwierz´cia, a w szczególnoÊci
numer identyfikacyjny zwierz´cia, nadany na pod-
stawie odr´bnych przepisów, oraz numer w ksi´-
dze lub rejestrze, je˝eli ró˝ni si´ od numeru identy-
fikacyjnego;

8) informacje dotyczàce pochodzenia zwierz´cia,
a w szczególnoÊci nazwy i numery identyfikacyjne
przodków zwierz´cia, nadane na podstawie odr´b-
nych przepisów, oraz ich numery w ksi´dze lub re-
jestrze, je˝eli ró˝nià si´ od numerów identyfikacyj-
nych;

9) wynik badania grup krwi lub innych markerów ge-
netycznych, je˝eli badanie to zosta∏o przeprowa-
dzone;

10) informacja o genetycznej ro˝noÊci lub bezro˝noÊci
zwierz´cia;

11) wyniki oceny wartoÊci u˝ytkowej;

12) wyniki oceny wartoÊci hodowlanej, je˝eli ocena ta-
ka zosta∏a przeprowadzona.
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§ 6. Ksi´gi dla koni ras pe∏nej krwi angielskiej i czy-
stej krwi arabskiej zawierajà:

1) rok dokonania wpisu w ksi´dze;

2) firm´ lub nazw´ hodowcy, który by∏ w∏aÊcicielem
klaczy w momencie oêrebienia, jego siedzib´ i ad-
res oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej
dzia∏alnoÊci, a w przypadku osoby fizycznej — jej
imi´ i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

3) dat´ urodzenia zwierz´cia;

4) ras´ i p∏eç zwierz´cia;

5) nazw´ zwierz´cia;

6) informacje o rodzicach zwierz´cia, a w szczególno-
Êci ich nazwy;

7) w przypadku klaczy — daty pokryç i daty urodzeƒ
êrebiàt;

8) w przypadku zwierzàt importowanych — rok spro-
wadzenia do kraju.

§ 7. Ksi´gi i rejestry dla ras koni niewymienionych
w § 6 zawierajà:

1) dat´ dokonania wpisu w ksi´dze lub rejestrze;

2) firm´ lub nazw´ podmiotu, u którego zwierz´ si´
urodzi∏o, jego siedzib´ i adres oraz oznaczenie for-
my prawnej wykonywanej dzia∏alnoÊci, a w przy-
padku osoby fizycznej — jej imi´ i nazwisko oraz
miejsce zamieszkania i adres;

3) firm´ lub nazw´ hodowcy, jego siedzib´ i adres
oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej dzia-
∏alnoÊci, a w przypadku osoby fizycznej — jej imi´
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

4) dat´ urodzenia zwierz´cia;

5) ras´ i p∏eç zwierz´cia;

6) nazw´ zwierz´cia;

7) numer identyfikacyjny zwierz´cia, nadany na pod-
stawie odr´bnych przepisów, oraz numer w ksi´-
dze lub rejestrze, je˝eli ró˝ni si´ od numeru identy-
fikacyjnego;

8) informacje dotyczàce pochodzenia zwierz´cia,
a w szczególnoÊci nazwy i numery identyfikacyjne
przodków zwierz´cia, nadane na podstawie odr´b-
nych przepisów, oraz ich numery w ksi´dze lub re-
jestrze, je˝eli ró˝nià si´ od numerów identyfikacyj-
nych;

9) wynik badania grup krwi lub innych markerów ge-
netycznych, je˝eli badanie to zosta∏o przeprowa-
dzone, a w przypadku zwierzàt urodzonych w wy-
niku przeniesienia zarodka — równie˝ wyniki bada-
nia grup krwi lub innych markerów genetycznych
rodziców biologicznych zwierz´cia;

10) szczegó∏owy opis umaszczenia, odmian i znaków
szczególnych zwierz´cia;

11) wymiary zwierz´cia;

12) w przypadku klaczy — daty pokryç, poronieƒ oraz
daty urodzeƒ êrebiàt i informacj´ o liczbie potom-
stwa wpisanego do ksiàg;

13) w przypadku ogierów — informacj´ o liczbie pokry-
tych klaczy i liczbie urodzonych z nich êrebiàt oraz
liczbie potomstwa wpisanego do ksiàg, dat´ trze-
bienia lub padni´cia, dat´ wybrakowania z hodow-
li, z podaniem powodu wybrakowania;

14) w przypadku zwierzàt importowanych — dat´ spro-
wadzenia do kraju;

15) wyniki oceny wartoÊci u˝ytkowej;

16) wyniki oceny wartoÊci hodowlanej, je˝eli ocena ta-
ka zosta∏a przeprowadzona.

§ 8. Ksi´gi i rejestry prowadzone dla stad zwierzàt
futerkowych zawierajà:

1) dat´ dokonania wpisu w ksi´dze lub rejestrze;

2) firm´ lub nazw´ hodowcy, jego siedzib´ i adres
oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej dzia-
∏alnoÊci, a w przypadku osoby fizycznej — jej imi´
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

3) miejsce i adres utrzymywania stada;

4) dat´ urodzenia, ras´, p∏eç i odmian´ barwnà zwie-
rzàt w stadzie;

5) liczb´ samic i samców w stadzie podstawowym;

6) numer rejestracyjny stada i numer wpisu stada do
ksiàg;

7) informacje dotyczàce pochodzenia stada;

8) wyniki oceny wartoÊci u˝ytkowej;

9) wyniki oceny wartoÊci hodowlanej, je˝eli ocena ta-
ka zosta∏a przeprowadzona.

§ 9. Ksi´gi i rejestry dla linii hodowlanych pszczó∏
zawierajà:

1) rok dokonania wpisu w ksi´dze lub rejestrze;

2) firm´ lub nazw´ hodowcy, jego siedzib´ i adres
oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej dzia-
∏alnoÊci, a w przypadku osoby fizycznej — jej imi´
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

3) dane o wpisywanych matkach pszczelich, a w
szczególnoÊci:

a) rok urodzenia,

b) kolor i symbol oznakowania,

c) numer hodowlany,

d) numer w ksi´dze lub rejestrze,

e) dat´ identyfikacji,

f) wyniki oceny wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej,
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g) w przypadku matek pszczelich wpisywanych do
cz´Êci g∏ównej ksi´gi lub rejestru — informacje
dotyczàce pochodzenia przodków, matek ojcow-
skich, których trutniami unasienniono matki,
oraz matek matek ojcowskich, a w szczególnoÊci
nazwy linii, numery hodowlane lub numery
w ksi´dze lub rejestrze.

§ 10. Ksi´gi i rejestry prowadzone dla linii drobiu
w poszczególnych jego gatunkach zawierajà:

1) dat´ dokonania wpisu w ksi´dze lub rejestrze;

2) firm´ lub nazw´ hodowcy, jego siedzib´ i adres
oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej dzia-
∏alnoÊci, a w przypadku osoby fizycznej — jej imi´
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

3) dat´ wyl´gu pisklàt;

4) informacje dotyczàce pochodzenia ptaków,
a w szczególnoÊci:

a) firm´ lub nazw´ zak∏adu wyl´gowego, jego sie-
dzib´ i adres oraz oznaczenie formy prawnej wy-
konywanej dzia∏alnoÊci, a w przypadku osoby fi-
zycznej — jej imi´ i nazwisko oraz miejsce za-
mieszkania i adres,

b) nazwy i numery identyfikacyjne przodków pta-
ków, nadane na podstawie odr´bnych przepi-
sów, oraz ich numery w ksi´dze lub rejestrze, je-
˝eli ró˝nià si´ od numerów identyfikacyjnych;

5) wykaz kojarzeƒ, w których uczestniczy∏a dana linia
drobiu, zgodnie z programem hodowlanym;

6) w przypadku mieszaƒców — informacje o sposobie
ich uzyskania oraz liczbie samic i samców w sta-
dzie;

7) wyniki oceny wartoÊci u˝ytkowej, a w przypadku
mieszaƒców linii drobiu wpisywanych do rejestru
— równie˝ wynik oceny wartoÊci u˝ytkowej mie-
szaƒców;

8) wyniki oceny wartoÊci hodowlanej, je˝eli ocena ta-
ka zosta∏a przeprowadzona.

§ 11. 1. Program hodowlany jest tworzony w posta-
ci:

1) krajowego programu hodowlanego albo

2) programu hodowlanego krzy˝owania zwierzàt.

2. Krajowy program hodowlany mo˝e byç realizo-
wany jako:

1) program genetycznego doskonalenia zwierzàt albo

2) program ochrony zasobów genetycznych zwierzàt.

§ 12. Program genetycznego doskonalenia zwierzàt
zawiera:

1) cele hodowlane;

2) zakres prowadzenia oceny wartoÊci u˝ytkowej nie-
zb´dny dla realizacji programu;

3) okreÊlenie wielkoÊci populacji bioràcej udzia∏ w re-
alizacji programu;

4) metody oceny wartoÊci hodowlanej;

5) metody hodowlane, a w szczególnoÊci:

a) sposób prowadzenia selekcji,

b) sposób doboru zwierzàt do kojarzeƒ,

c) zakres i sposób wykorzystania materia∏u biolo-
gicznego i zwierzàt pochodzàcych z importu.

§ 13. Program ochrony zasobów genetycznych
zwierzàt zawiera:

1) cele programu;

2) zakres prowadzenia oceny wartoÊci u˝ytkowej
zwierzàt niezb´dny dla realizacji programu;

3) okreÊlenie wielkoÊci populacji bioràcej udzia∏ w re-
alizacji programu;

4) metody hodowlane, a w szczególnoÊci:

a) sposób doboru zwierzàt do kojarzeƒ,

b) sposób wykorzystania materia∏u biologicznego,

c) zakres kriokonserwacji materia∏u biologicznego.

§ 14. Program hodowlany krzy˝owania zwierzàt za-
wiera:

1) cechy u˝ytkowe podlegajàce doskonaleniu;

2) zakres prowadzenia oceny wartoÊci u˝ytkowej
w zakresie niezb´dnym dla realizacji programu;

3) metody hodowlane, a w szczególnoÊci:

a) komponenty krzy˝owania,

b) metody krzy˝owania,

c) sposób doboru zwierzàt do krzy˝owania.

§ 15. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 20 kwietnia 1999 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia ksiàg
i rejestrów zwierzàt hodowlanych oraz wymagaƒ, jakie
powinien spe∏niaç program hodowlany (Dz. U. Nr 45,
poz. 450).

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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