
ZAŁĄCZNIK NR 3 

do Regulaminu Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) 
w sprawie przeniesienia zarodka 

 
Na podstawie:   
1) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr.133, 

poz. 921, z 2009 r. Nr 223, poz.1775 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857), 
2) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372, Nr 78, poz. 513), 
3) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału 

biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 209, poz.1610), 
4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i 
koniowatych (Dz. U. Nr 18, poz.108), 

5) rozporządzenia Komisji (UE) nr 176/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniającego załącznik D do dyrektywy 
Rady 92/65/EWG w odniesieniu do centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, zespołów 
pozyskiwania i produkcji zarodków oraz warunków dla zwierząt dawców z gatunków koni, owiec i kóz, 
a także w odniesieniu do przetwarzania nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt tych gatunków  (Dz. 
Urz. UE L 52 z dnia 3.03.2010, str. 14), 

6) przepisów Światowej Organizacji Konia Arabskiego (WAHO) – Minimum Requirements for the use of artificial 
insemination and embryo transfer, publikacja nr 3, kwiecień 2007), 

 
ustala się następujące zasady postępowania przy pozyskiwaniu i przenoszeniu zarodków: 
dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosowanie w rasie koni czystej krwi arabskiej 
metody wspomaganego rozrodu w postaci pozyskiwania i przenoszenia zarodków, po spełnieniu 
następujących warunków: 

 
1. Dopuszcza się pozyskanie maksymalnie dwóch źrebiąt od jednej klaczy -  dawczyni w roku kalendarzowym, z 

czego jedno źrebię może być pozyskane drogą przeniesienia zarodka. Drugie źrebię od tej samej klaczy musi 
być pozyskane wyłącznie w wyniku krycia naturalnego albo zabiegu sztucznego unasienniania nasieniem 
ogiera – dawcy nasienia.  

2. W każdym przypadku, zarówno pozyskanie jak i przeniesienie zarodka, musi być dokonane przez lekarza 
weterynarii lub odbywać się pod nadzorem lekarza weterynarii, w sposób określony w przepisach 
rozporządzenia Komisji nr 176/2010. 

3. Zarówno producent zarodka (Zespół ET pozyskujący zarodek), jak i podmiot (Zespół ET) wykonujący zabieg 
przeniesienia zarodka, zobowiązany jest uzyskać zezwolenie właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej, 
posiadać nadany numer weterynaryjny zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i znajdować się na liście uznanych zespołów ET publikowanej przez 
Inspekcję Weterynaryjną lub odpowiedni organ Państwa Członkowskiego UE, w przypadku zarodków 
przywiezionych z innego Państwa Członkowskiego UE.  

4. Klacz - dawczyni, klacz – biorczyni i ogier – dawca nasienia muszą być wpisane do Polskiej Księgi Stadnej 
Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) lub Księgi Stadnej uznanej przez WAHO i mieć zbadane markery DNA a 
wynik badania markerów DNA musi być w posiadaniu odpowiedniej Księgi Stadnej przed wykonaniem 
zabiegów pozyskania i przeniesienia zarodków. 
Jeżeli klacz - dawczyni jest unasienniona nasieniem ogiera przebywającego za granicą, to Raport Pobrania 
Nasienia i Inseminacji WAHO muszą być wystawione i potwierdzone przez Księgę Stadną kraju, w którym 
ogier przebywał w czasie pobierania nasienia. 

5. Za hodowcę źrebięcia urodzonego w wyniku zabiegu przeniesienia zarodka uważa się osobę fizyczną lub 
prawną, która była właścicielem (posiadaczem) klaczy – dawczyni w chwili pozyskania zarodka. 

6. Właściciel (posiadacz) klaczy – dawczyni musi wystąpić z wnioskiem do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich 
Czystej Krwi (PASB) o zezwolenie na pozyskanie zarodka na druku stanowiącym Załącznik nr 3a do 
Regulaminu Księgi.  

7. Zezwolenie na pozyskanie zarodka ważne jest do dnia 31 grudnia roku, w którym zostało wydane.  
8. Zezwolenie na pozyskanie zarodka wystawiane jest wyłącznie na określoną we wniosku klacz – dawczynię i 

ogiera – dawcę nasienia. 
9. Właściciel (posiadacz) klaczy – biorczyni musi wystąpić z wnioskiem do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich 

Czystej Krwi (PASB) o zezwolenie na przeniesienie zarodka na druku stanowiącym Załącznik nr 3b do 
Regulaminu Księgi.  

10. Zezwolenie na przeniesienie zarodka wystawiane jest wyłącznie na określoną we wniosku klacz – biorczynię. 
11. Zezwolenie na przeniesienie zarodka ważne jest do dnia 31 grudnia roku, w którym zostało wydane. 
12. Właściciel (posiadacz) klaczy – biorczyni zobowiązany jest dostarczyć do Polskiej Księgi Stadnej Koni 

Arabskich Czystej Krwi w terminie 60 dni od dnia wykonania zabiegu przeniesienia zarodka, w wyniku którego 
stwierdzono u klaczy – biorczyni źrebność:  



a) zaświadczenie o przeniesieniu zarodka potwierdzające datę i miejsce wykonania zabiegu. Zaświadczenie o 
przeniesieniu zarodka wystawia bezpośrednio po wykonaniu zabiegu podmiot (Zespół ET) dokonujący tego 
zabiegu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

b) świadectwo źrebności klaczy sporządzone i podpisane przez lekarza weterynarii. 
Oryginał zaświadczenia o przeniesieniu zarodka otrzymuje właściciel (posiadacz) klaczy – biorczyni, przy 
czym jedną kopię tego zaświadczenia  podmiot dokonujący zabiegu przekazuje podmiotowi, który 
dostarczył zarodek wykorzystany do zabiegu, a drugą kopię zaświadczenia pozostawia się w dokumentacji 
prowadzonej przez ten podmiot. Podmiot dokonujący zabiegu przeniesienia zarodka przechowuje kopię 
zaświadczenia o przeniesieniu zarodka przez okres 5 lat od dnia wykonania zabiegu. 
W przypadku utraty oryginału zaświadczenia o przeniesieniu zarodka, jego duplikat wydaje podmiot, który 
wykonał zabieg przeniesienia zarodka na podstawie kopii znajdującej się w dokumentacji prowadzonej 
przez ten podmiot. 

13. W przypadku sprzedaży klaczy – biorczyni będącej źrebną w wyniku przeniesienia zarodka, dotychczasowy 
właściciel  klaczy - biorczyni jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Polską Księgę Stadną Koni Arabskich 
Czystej Krwi (PASB) w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia sprzedaży i dostarczyć do Polskiej Księgi 
Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) następujące dokumenty: 
a) umowę kupna - sprzedaży klaczy – biorczyni; 
b) dokładnie wypełniony i podpisany formularz – Sprzedaż Zarodka (Zał. nr 3c). 

14. Nabywca klaczy – biorczyni będącej  źrebną w wyniku przeniesienia zarodka  jest zobowiązany powiadomić o 
fakcie nabycia tej klaczy  Polską Księgę Stadną Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) w formie pisemnej w 
terminie 7 dni od dnia sprzedaży i dostarczyć do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) 
następujące dokumenty: 
a) umowę kupna - sprzedaży klaczy – biorczyni; 
b) dokładnie wypełniony i podpisany formularz – Sprzedaż Zarodka (Zał. nr 3c). 

15. Źrebię urodzone w wyniku przeniesienia zarodka może być wpisane do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich 
Czystej Krwi (PASB) po spełnieniu następujących warunków: 
a) Polska Księga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB)  wystawiła właścicielowi (posiadaczowi) klaczy 

– dawczyni zezwolenie na pozyskanie  zarodka .  
b) Polska Księga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) wystawiła właścicielowi (posiadaczowi) klaczy 

– biorczyni zezwolenie na przeniesienie  zarodka .  
c) Zgłoszenie źrebięcia do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) (Zał. nr 3d) zostało 

wypełnione, podpisane przez właściciela źrebięcia i dostarczone do Polskiej Księgi Stadnej Koni 
Arabskich Czystej Krwi (PASB) najpóźniej do dnia 31 grudnia roku, w którym źrebię się urodziło. 

d) Pochodzenie źrebięcia zostało potwierdzone badaniem markerów DNA. 
16. W przypadku sprzedaży klaczy – dawczyni będącej źrebną w wyniku krycia naturalnego albo zabiegu 

sztucznego unasienniania nasieniem ogiera – dawcy sprzedający tę klacz przed urodzeniem się źrebięcia, 
dotychczasowy właściciel klaczy – dawczyni jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Polską Księgę Stadną 
Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia sprzedaży i dostarczyć do 
Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) następujące dokumenty: 
a) umowę kupna - sprzedaży klaczy – dawczyni; 
b) świadectwo pokrycia lub zaświadczenie unasienniania klaczy – dawczyni. 

16.1 Nabywca klaczy – dawczyni będącej źrebną w wyniku krycia naturalnego albo zabiegu sztucznego 
unasienniania nasieniem ogiera – dawcy jest zobowiązany powiadomić o fakcie nabycia tej klaczy Polską 
Księgę Stadną Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia sprzedaży i 
dostarczyć do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) następujące dokumenty: 
a) umowę kupna - sprzedaży klaczy – dawczyni; 
b) świadectwo pokrycia lub zaświadczenie unasienniania klaczy – dawczyni. 

17. Jeżeli zarodek klaczy – dawczyni, na którą zostało wydane Zezwolenie na Pozyskanie Zarodka, z 
jakichkolwiek przyczyn nie zostanie pozyskany i skutecznie przeniesiony, a klacz - dawczyni donosi ciążę 
uzyskaną w wyniku krycia naturalnego albo zabiegu sztucznego unasienniania nasieniem ogiera – dawcy  i 
oźrebi się w przewidywanym terminie, właściciel klaczy – dawczyni musi o tym fakcie powiadomić Polską 
Księgę Stadną Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia urodzenia 
źrebięcia,  a urodzone źrebię będzie mogło być wpisane do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej 
Krwi (PASB) na warunkach ogólnych Regulaminu Księgi Stadnej.  

18. Import/eksport klaczy – dawczyni lub klaczy – biorczyni:  
a) Jeśli klacz – dawczyni lub klacz - biorczyni są eksportowane przed urodzeniem źrebięcia, obowiązkiem 

eksportera jest sprawdzenie czy wymagane warunki dotyczące przenoszenia zarodków Polskiej Księgi 
Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB)  są spełnione. 

b) Obowiązkiem importera jest ustalenie przed sprowadzeniem klaczy - dawczyni lub klaczy - biorczyni na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy wymagania Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi 
(PASB) dotyczące przenoszenia zarodków są spełnione. 

19. Pozostałe warunki obowiązują na zasadach ogólnych jak w Regulaminie Prowadzenia Księgi i Zasad Wpisu 
Koni do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). 


