
 

REGULAMIN  

określający prawa i obowiązki hodowców uczestniczących w programie hodowlanym 

bydła białogrzbietego realizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz 

prawa i obowiązki   Uniwersytetu Przyrodniczy w Lublinie związane z realizacja tego 

programu 

 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1 

 

Program hodowany dla bydła rasy białogrzbietej /BG/ prowadzi Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie zwanym dalej UP. 

 

Niniejszy Regulamin określa: 

1) prawa i obowiązki hodowców rasy BG  uczestniczących w programie hodowlanym 

realizowanych przez UP , 

2) prawa i obowiązki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  związane z realizacją 

programu hodowlanego, 

3) rozstrzyganie sporów z hodowcami uczestniczącymi w programach hodowlanych. 

 

 

Rozdział 2. 

Prawa i obowiązki hodowcy 

 

§ 2 

1. Każdy hodowca ma prawo uczestniczyć w programie hodowlanym prowadzonych przez UP  

dla bydła rasy BG pod warunkiem, że: 

1) jego zwierzęta hodowlane są utrzymywane w gospodarstwach znajdujących się na 

terenie obszaru geograficznego, na którym realizowany jest program hodowlany; 

2) jego zwierzęta hodowlane należą do rasy, która jest objęta programem hodowlanym 

realizowanym przez UP. 

 

 



 

 

§ 3 

 

 

Hodowcy uczestniczący w programie hodowlanym dla bydła białogrzbietego 

realizowanym przez UP ma prawo do: 

1) wpisania swoich zwierząt hodowlanych czystorasowych do sekcji głównej księgi 

hodowlanej założonej dla danej BG 

2)  rejestrowania swoich zwierząt w sekcji dodatkowej księgi hodowlanej  

3) otrzymania świadectwa zootechnicznego  

4) uczestniczyć w określaniu i rozwijaniu programu hodowlanego bydła białogrzbietego 

 

§ 4 

 

Każdy hodowca zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania wytycznych zawartych w programie hodowlanym, 

2) poddawania krów białogrzbietych ocenie wartości użytkowej, 

3) prowadzenia planowanego rozrodu w stadzie krów białogrzbietych, wykorzystując 

zaproponowane przez pracowników UP  nasienie buhajów białogrzbietych,  

4) odchowu pełnowartościowego materiału hodowlanego,  

5) prowadzenia wymaganych zapisów hodowlanych oraz przestrzegania zaleceń 

wydawanych przez przedstawiciela UP, 

6) przekazywania UP informacji dotyczących liczebności, struktury stada i innych 

niezbędnych informacji dotyczących bydła rasy BG.  

7) przesłania wniosku o wpis do ksiąg hodowlanych,  

8) zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków utrzymania. 

 

 

Rozdział 3. 

Prawa i obowiązki UP 

 

§ 5 

 



Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie   ma prawo do: 

1) rzetelnej realizacji celów i zadań zawartych w  programie hodowlanym bydła BG, 

2) podejmować działania w celu promowania hodowli bydła białogrzbietego 

3) współpracować z właściwymi podmiotami w zakresie realizowanych programu 

hodowlanego, 

4) kwalifikacji zwierząt do ksiąg hodowlanych oraz wystawienia świadectw 

zootechnicznych, 

5) podejmowania stosownych działań w celu rozwoju liczebności pogłowia bydła rasy BG 

na obszarze realizowania programu hodowlanego, 

6) doradztwa w zakresie prowadzenia prac hodowlanych w stadzie zgodnie z założeniami 

programu hodowlanego, 

7) zapewnienia fachowej pomocy i doradztwa w zakresie utrzymania, żywienia i 

prowadzenia stada bydła białogrzbietego. 

8)  wykluczenia hodowców z udziału w programie hodowlanym w przypadku, gdy 

hodowcy ci nie przestrzegają zasad określonych w tym programie hodowlanym lub 

obowiązków określonych w regulaminie 

 

Rozdział 4. 

Rozstrzyganie sporów 

§ 5 

1. Hodowca może złożyć odwołanie dotyczące:  

a. wpisu bydła BG do  ksiąg hodowlanych,  

b. wykluczenia z udziału w programie hodowlanym,  

c. innych decyzji przedstawicieli UP realizujących program hodowlany  

2. Hodowca składa odwołanie na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni od 

decyzji realizującego program hodowlany do JM Rektora UP w Lublinie. 

3. Odwołania złożone po upływie terminów określonych w pkt.. 2 nie będą rozpatrywane.  

4. Rektor powołuje komisję rozstrzygającą spory z hodowcami. 

5. Stanowisko komisji przedstawiane jest w ciągu 30 dni Rektorowi, na podstawie której 

podejmuje niezwłocznie decyzje. 

6. Decyzja Rektora jest wiążąca. 

REKTOR 

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 


