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512
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI"
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty
ubiegające się o prowadzenie księgi hodowlane] drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół
Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich (Dz. U. Nr 133, póz. 921) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa dodatkowe wymagania, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie księgi hodowlanej drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół, zwanej dalej „księgą", w tym:
1) warunki i sposób prowadzenia księgi;
2) wiedzę fachową niezbędną do prowadzenia księgi.
§ 2. 1. Związek hodowców lub inny podmiot ubiegający się o prowadzenie księgi powinien:
1) zapewnić:
a) prowadzenie księgi w formie papierowej —
książki lub kartoteki, lub w formie elektronicznej,
b) zabezpieczenie i ochronę danych zawartych
w księdze i innych dokumentach hodowlanych
przed ich utratą,
c) sporządzanie, co najmniej raz na 12 miesięcy,
wydruków dokonanych w danym roku wpisów,
zmian i uzupełnień wpisów w księdze — w przypadku prowadzenia księgi wyłącznie w formie
elektronicznej,

e) sprawdzanie informacji niezbędnych do wystawiania dokumentów hodowlanych, w szczególności dotyczących pochodzenia zwierząt,
f) prowadzenie księgi przez osobę posiadającą co
najmniej średnie wykształcenie;
2) mieć dostęp do informacji i danych o wartości
użytkowej lub hodowlanej zwierząt w zakresie niezbędnym do realizacji programu hodowlanego
prowadzonego dla księgi; wymagania tego nie
stosuje się wobec związku hodowców lub innego
podmiotu, które zostały upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do prowadzenia oceny wartości użytkowej;
3) udostępniać podmiotom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej
informacje niezbędne do prowadzenia tej oceny;
4) zatrudniać co najmniej jednego specjalistę do
spraw hodowli lub selekcji zwierząt;
5) zapewnić w statucie lub umowie, na podstawie
których działa, równe traktowanie jego członków.
2. Specjalista, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien mieć wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku
zootechnika, weterynaria lub rolnictwo.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi zwierząt hodowlanych lub ubiegających się o ich otwarcie lub
11
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini- prowadzenie (Dz. U. Nr 131, póz. 1410).
stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 14 dni od dnia ogłoszenia.
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
póz. 1599).
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
d) przechowywanie księgi prowadzonej w formie
papierowej lub wydruków z księgi prowadzonej
w formie elektronicznej przez co najmniej 10 lat.

