Umowa nr
o przystąpieniu do realizacji programu ochrony zasobów genetycznych
świń rasy puławskiej u hodowcy nie spełniającego warunków MŚP

zawarta w dniu

r. pomiędzy:

I. Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” w
Warszawie, ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla M. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104403, NIP
526-17-18-940, Regon 000872680, reprezentowanym przez:
Tadeusza Blicharskiego – Dyrektora Biura oraz
Katarzynę Bartnicką – Główną Księgową
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydium Z.G.
zwanym w dalszej części umowy „POLSUS”
a
II.
Adres:
PESEL:
NIP:
PESEL:
NIP:
Nr gospodarstwa w systemie IRZ (IACS):
reprezentowanym przez:

KRS:
KRS:
KRS:
KRS:
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1.
2.
zwanym w dalszej części umowy „Hodowcą”
zwanymi również łącznie „Stronami”.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest prowadzenie przez POLSUS oceny wartości użytkowej świń rasy
puławskiej objętych Programem ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej.
§2
Oświadczenie Hodowcy
Hodowca oświadcza, że:
1. Nie spełnia wymogów MŚP w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy
w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Dz. Urz. UE L 193 z 1.07.2014, str. 1), tj. nie spełnia równocześnie trzech warunków:
a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników
b) roczny obrót przedsiębiorstwa nie przekracza 50 mln EUR lub jego całkowity bilans
roczny nie przekracza 43 mln EUR
c) mniej niż 25% kapitału lub praw głosu, poza przypadkiem określonym w ust. 2
akapicie 2 tego załącznika, kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub
indywidualnie, co najmniej jeden organ państwowy.
2. Zobowiązuje się do powiadamia POLSUS o zmianie statusu MŚP;
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Dla Hodowców będących osobami fizycznymi podać PESEL, NIP; dla Hodowców nie będących osobami
fizycznymi podać NIP, KRS
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3. Zapoznał się z Programem ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej
stanowiącym załącznik 1 do umowy, zwanym dalej Programem i przystępuje do jego
realizacji;
4. Posiada stado świń rasy puławskiej o liczebności:
loch i
knurów;
5. Stado objęte jest oceną wartości użytkowej prowadzoną przez upoważniony podmiot;
6. Wyraża zgodę i upoważnia POLSUS oraz Instytut Zootechniki PIB do nieograniczonego
przetwarzania danych osobowych (imię i nazwisko, dokładny adres korespondencyjny,
numer telefonu, informacje o stadzie podstawowym, wyniki oceny wartości użytkowej i
hodowlanej) poprzez ich utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i udostępniania
dla celów statystycznych, informacyjnych, hodowlanych i sprawozdawczych oraz
publikacji własnych;
7. Został powiadomiony o przysługującym mu prawie do wglądu do danych
przechowywanych w bazach POLSUS i Instytutu Zootechniki PIB oraz do ich
poprawiania.
§3
Obowiązki Hodowcy
Hodowca zobowiązuje się do:
1. Utrzymywania stada świń rasy puławskiej o liczebności nie mniejszej niż
loch.;
2. Przestrzegania zasad określonych w Programie;
3. Poddawania zwierząt ocenie wartości użytkowej oraz wpisom do ksiąg hodowlanych
dokonywanych przez POLSUS;
4. Odchowu czystorasowego materiału hodowlanego zgodnie z założeniami Programu;
5. Prowadzenia wymaganych zapisów hodowlanych oraz przestrzegania zaleceń wydanych
ustnie lub pisemnie przez POLSUS, przedstawiciela Instytutu Zootechniki PIB lub osobę
kontrolującą;
6. Udostępniania, na podstawie odrębnego porozumienia uzgodnionego z POLSUS,
zwierząt do celów badawczych przy zachowaniu obowiązujących przepisów
weterynaryjnych;
7. 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 Zootechniki PIB;
8. Zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków utrzymania.
§4
Obowiązki POLSUS
POLSUS zobowiązuje się do:
1. Kwalifikacji zwierząt do uczestnictwa w Programie;
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.
§5
Wynagrodzenie za usługi
1. Z tytułu wykonania przez POLSUS czynności wynikających z niniejszej umowy,
Hodowca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz POLSUS wynagrodzenia:
a) za ocenę wartości użytkowej loch, ocenę wartości użytkowej loszek i knurków
(potomstwa ocenianych loch):
- w stadach rasy puławskiej - 23,00 zł netto miesięcznie za 1 lochę.
b) za ocenę budowy knurków i loszek przy kwalifikacji/wpisie do ksiąg/rejestru loszek i
knurów - 6,00 zł netto za 1 sztukę;
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za dokonanie wpisu do ksiąg - 1,00 zł netto od sztuki;
za wydanie zaświadczenia wpisu do księgi - 10,00 zł netto za 1 sztukę;
za wydanie świadectwa hodowlanego - 16,00 zł netto za 1 sztukę;
za wydanie rodowodu eksportowego - 16,00 zł netto za 1 sztukę;
za wystawienie Certyfikatu dopuszczenia knura do rozrodu w stadzie objętym oceną
wartości użytkowej - 100,00 zł netto za 1 sztukę.
W przypadku zmiany wysokości stawek określonych w ust. 1 umowy, POLSUS nie
później niż na 14 (czternaście) dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu
rozliczeniowego doręczy Hodowcy za poświadczeniem przez niego odbioru, podpisany
aneks dotyczący zmiany wysokości opłat obowiązujących w nowym okresie
rozliczeniowym.
Zwrot przez Hodowcę podpisanego aneksu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
doręczenia, będzie oznaczać zmianę warunków umowy w zakresie objętym aneksem.
Nowe stawki wynagrodzenia będą wówczas obowiązywać od początku kolejnego okresu
rozliczeniowego.
Nieprzesłanie przez Hodowcę podpisanego przez niego aneksu w terminie o którym
mowa w ust. 3, skutkować będzie rozwiązaniem umowy na koniec trwającego okresu
rozliczeniowego.
Hodowca dokona na rzecz POLSUS zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionych
faktur VAT w terminie wyznaczonym na fakturze (14 lub 21 dni) na rachunek bankowy
POLSUS: BGŻ O/Warszawa o nr 83203000451110000000314540.
Za opóźnienie w zapłacie należności POLSUS może naliczyć odsetki ustawowe.
W przypadku, gdy stroną umowy będzie małżeństwo, małżonkowie zobowiązani są do
złożenia wspólnego oświadczenia, iż pozostają w ustroju wspólności majątkowej
małżeńskiej (Załącznik 2). Hodowca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania
zmian zawartych w załączniku 2 w terminie do 14 dni od ich zaistnienia.
c)
d)
e)
f)
g)

2.

3.

4.

5.

6.
7.

§6
Czas trwania umowy oraz okres jej wypowiedzenia
1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia …………….. r.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym w formie
pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 5 ust. 4 umowy.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają przepisy kodeksu cywilnego oraz:
- ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
- Program ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej zaakceptowany do
realizacji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§8
Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy Strony poddają do rozstrzygnięcia sądowi
powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę POLSUS.
§9
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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