Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 36/11
z dnia 14 czerwca 2011 r.

Wzór umowy o prowadzeniu ksiąg hodowlanych w stadzie kóz rasy karpackiej

Umowa nr KH / KK /

/

o prowadzeniu ksiąg hodowlanych kóz rasy karpackiej
zawarta w dniu ....................................... pomiędzy:
Instytutem Zootechniki-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Krakowie, ul. Sarego 2, zwanym dalej „Instytutem”,
prowadzącym księgi hodowlane kóz rasy karpackiej
reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Jędrzeja Krupińskiego
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………
[ imię nazwisko /nazwa hodowcy/posiadacza],
zamieszkałym/mającym siedzibę:
ul. ......................................................................... , nr domu/mieszkania…………………………
miejscowość, kod……………………………………………………………………………………….
powiat …………………………………………………………………………………………………….
województwo …………………………………………………………………………………………….
[adres];
nr NIP: .......-........-….....-…....; PESEL…………………………..,
Nr identyfikacyjny producenta………………………..
telefon kontaktowy: ..................................................................................................................
zwanym dalej „Hodowcą/Posiadaczem”.
§1
Hodowca/Posiadacz oświadcza, że:
- posiada kozy rasy karpackiej;
- stado objęte jest oceną wartości użytkowej prowadzoną przez upoważniony podmiot: Polski Związek Owczarski zwany
dalej PZO/ Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz zwany dalej RZHOiK;
- zapoznał się z Programem hodowlanym oraz Programem ochrony zasobów genetycznych kóz rasy karpackiej.
stanowiącymi załącznik do umowy, zwanych dalej „Programami”, Regulaminem wpisu do ksiąg oraz z warunkami
utrzymywania
kóz
rasy
karpackiej,
które
dostępne
są
na
stronie
internetowej
Instytutu:
www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl
- wyraża zgodę i upoważnia Instytut do 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 popularno-naukowych.
- został powiadomiony o przysługującym mu prawie do wglądu do danych przechowywanych w bazach prowadzącego
księgę oraz do ich poprawiania.
§2
Hodowca/Posiadacz zobowiązuje się do:
1. utrzymywania kóz rasy karpackiej o minimalnej liczebności 3 szt. kóz matek oraz co najmniej 1 kozła stadnego;
2. przestrzegania warunków realizacji zawartych w Programach.;
3. poddawania kóz ocenie wartości użytkowej;
4. odchowu czystorasowego materiału hodowlanego zgodnie z założeniami Programów;
5. terminowego i zgodnego z faktami prowadzenia dokumentacji hodowlanej na drukach przekazywanych przez
pracowników RZHOiK. Raporty z wykotów, ważeń, brakowań oraz wprowadzania nowych kóz matek i kozłów nie
prowadzonych przez selekcjonera należy przedkładać do RZHOiK nie później niż 1 miesiąc od ukończenia tych
czynności.
6. prowadzenia wymaganych zapisów hodowlanych i przestrzegania zaleceń wydanych pisemnie lub ustnie przez
przedstawiciela Instytutu lub RZHOiK;
7. udostępniania, na podstawie odrębnego porozumienia, zwierząt do celów badawczych przy zachowaniu obowiązujących
przepisów weterynaryjnych;
8. przekazywania informacji dotyczących liczebności, warunków i kosztów utrzymania stada oraz innych danych o stadzie do

1

Krajowej bazy danych o zasobach genetycznych zwierząt gospodarskich prowadzonej w Instytucie;
9. zapewnienia odpowiednich warunków utrzymania i pielęgnacji zwierząt;
10. informowania Instytutu oraz RZHOiK o zamiarze sprzedaży lub odstąpienia kóz i kozłów do dalszej hodowli w celu
planowego dysponowania materiałem hodowlanym.
§3
Prowadzący księgi hodowlane (Instytut) zobowiązuje się do:
1. typowania zwierząt hodowlanych i kwalifikacji do uczestnictwa w Programie ochrony zasobów genetycznych kóz rasy
karpackiej;
2. zapewnienia fachowej pomocy i doradztwa w zakresie prowadzenia stada kóz rasy karpackiej;
3. 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;
4. pozyskiwania środków na organizację spotkań hodowców, wystawy, itp.
§4
Instytut informuje, że zgodnie z zawartym z Prowadzącym ocenę wartość użytkowej (PZO/RZHOiK) Porozumieniem,
PZO/RZHOiK jest zobowiązany do:
1.
przeprowadzania oceny wartości użytkowej i dokonywania wpisów do dokumentacji hodowlanej zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
2.
prowadzenia ewidencji zwierząt i wspólnie z Instytutem prac hodowlanych w stadzie zgodnie z założeniami Programu;
3.
udostępniania Instytutowi danych źródłowych i opracowań dotyczących kóz rasy karpackiej;
4.
kontroli kojarzeń w stadach zgodnych z założeniami Programu ochrony zasobów genetycznych kóz;
5.
informowana Instytutu o wszelkich nieprawidłowościach w trakcie prowadzenia kontroli użytkowości;
1.
2.
3.

§5
Umowę zawiera się na czas nieokreślony.
W czasie trwania umowy każda ze stron może ją wypowiedzieć za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Okres
wypowiedzenia zaczyna biec pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało
skutecznie doręczone drugiej stronie.
Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wypełnienia warunków umowy przez jedną
ze Stron.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Program ochrony zasobów genetycznych kóz rasy
karpackiej oraz powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności: 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 wykonawcze wydane na jej podstawie.
§7
Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy Strony poddają do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu ze
względu na siedzibę Instytutu.
§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.
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