
Regulamin świadczenia przez Polską Federację Hodowców Bydła i 

Producentów Mleka usług z zakresu badań genetycznych bydła 
 

(Edycja 1.2022; obowiązuje od dnia 01.01.2022 r)  

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki, formę i zakres świadczenia przez Polską 

Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka usług z zakresu badań genetycznych 

bydła. 

2. Podmiotem świadczącym usługę jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów 

Mleka z siedzibą: 00 – 515 Warszawa, ul. Żurawia 22, NIP: 527-24-06-693, REGON 

011149274, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy, pod nr KRS 0000112165, zwaną dalej Polską Federacją 

lub PFHBiPM. 

3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Hodowców, którzy korzystają z usług 

świadczonych przez PFHBiPM, zwanych dalej Zleceniodawcami. 

 

 

 

Przedmiot i zakres usług 

§ 2. 

 

1. PFHBiPM w ramach świadczonych usług z zakresu badań genetycznych wykonuje: 

1) badanie markerów genetycznych (genotypowanie);  

2) badanie markerów genetycznych (genotypowanie) i kontrola pochodzenia lub/i 

oznaczenie szczególnych cech genetycznych metodą analizy polimorfizmu SNP; 

3) oszacowanie genomowej wartości hodowlanej samic – zwanej dalej  Szacowaniem. 

2. Podstawę wykonania usług, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez Hodowcę   

pisemnego zlecenia i przekazane przedstawicielowi PFHBiPM. Formularz pisemnego 

zlecenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Zlecenie, o którym mowa w ust. 2 szczegółowo określa zakres wybranej i zlecanej przez 

Zleceniodawcę usługi, jak również ilość sztuk bydła odpowiednio do rodzaju zlecanej 

usługi. 

 

§ 3. 

 

1. W celu wykonania usług, o których mowa w § 2 ust.1 Zleceniodawca umożliwi 

pracownikom PFHBiPM pobranie materiału biologicznego w postaci wycinków ucha od 

zwierząt, których dotyczy zlecenie.  

2. PFHBiPM zastrzega sobie prawo do zlecenia podwykonawstwa części lub całości usług bez 

konieczności informowania Zleceniodawcy.  

3. Jeśli Zleceniodawca zlecił w formularzu zlecenia wykonanie jedynie części usług, o 

których mowa w § 2 ust. 1 pkt.1 i pkt.2, to PFHBiPM zastrzega sobie prawo  do wykonania 

niezleconej części usług nieodpłatnie, dla celów badawczych, na własny użytek. 

4. Szacowanie genomowej wartości hodowlanej dla samic będzie wykonane z 

uwzględnieniem uzyskanej informacji genetycznej oraz aktualnej oceny wartości 

hodowlanej w oparciu  

o indeksy pochodzenia (pedigree indeks) dla wszystkich cech, pochodzących z tego samego 

sezonu oceny. 

5. Kontrola pochodzenia prowadzona będzie jedynie dla zwierząt posiadających genotyp co 

najmniej jednego rodzica w bazie genotypów, do której dostęp ma Polska Federacja.  

6. Kontrola pochodzenia dla wszystkich samic w ramach zleconej usługi szacowania 

genomowej wartości hodowlanej będzie wykonywana standardowo po badaniu markerów 



genetycznych (genetypowaniu), dla których w chwili wykonania badania dostępny jest 

genotyp co najmniej jednego rodzica w bazie PFHBiPM lub IZ PIB.  

7. W przypadku wykluczenia pochodzenia u samic, dla których zlecone było szacowanie 

genomowej wartości hodowlanej, nie będzie ono wykonane do momentu ustalenia 

prawidłowego pochodzenia, a Zleceniodawca otrzyma wówczas tylko wyniki kontroli 

pochodzenia, z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień ust. 5, a także oznaczenie 

szczególnych cech genetycznych. 

8. Zleceniodawca ma możliwość wskazania alternatywnego/ych rodzica/ów, dla zwierząt u 

których pochodzenie po jednym lub obojgu rodzicach zostało wykluczone.  

9. Jeśli pochodzenie badanej samicy, o której mowa w § 3 ust.7, zostanie ustalone przed 

przekazaniem genotypów do jednostki obliczeniowej, informacje o pochodzeniu  zostaną 

zaktualizowane i zostanie wykonane szacowanie genomowej wartości hodowlanej  na dany 

sezon. 

10. Jeśli pochodzenie badanej samicy, o której mowa w ust. 7 zostanie ustalone po przekazaniu 

genotypów do jednostki obliczeniowej, dane te zostaną zaktualizowane  i zostanie 

wykonane szacowanie genomowej wartości hodowlanej w najbliższym możliwym terminie, 

bez potrzeby ponownego genotypowania zwierzęcia oraz  ponownego zlecenia.  

 

Wynagrodzenie za usługi 

§ 4. 

 

1. Zleceniodawca za wykonanie usług na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 

Regulaminu, zobowiązany jest do zapłaty PFHBiPM wynagrodzenia wg stawek określonych 

w cenniku usług PFHBiPM obowiązującym w dniu przekazania zlecenia pracownikowi 

PFHBiPM. Cennik usług dostępny jest na stronie www.pfhb.pl/uslugi. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 płatne jest po wykonaniu usług na podstawie 

faktury wystawionej przez PFHBiPM i doręczonej Zleceniodawcy, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

3. Za datę zapłaty, o której mowa w ust. 2 uznaje się datę zlecenia operacji płatniczej przez 

Zleceniodawcę. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego na fakturze Zleceniodawca 

zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

5. Do kwoty wynagrodzenia, o której mowa w  ust. 1 zostanie doliczony należny podatek VAT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Ryzyko i odpowiedzialność 

§ 5. 

 

1. PFHBiPM zastrzega, że mimo, iż próbki z materiałem biologicznym do badań 

genetycznych są traktowane w ten sam sposób, to niektóre z nich mogą zawierać nieznane 

inhibitory lub zanieczyszczenia wynikające ze stanu fizjologicznego badanego zwierzęcia, 

które uniemożliwiają wykonanie badania. W takich przypadkach obniżona jakość 

wyników lub ich brak nie podlega reklamacji. 

2. W przypadku stwierdzenia, że uzyskany genotyp nie pozwala na wykonanie oznaczenia 

wybranych cech genetycznych, kontroli pochodzenia lub oszacowania genomowej 

wartości hodowlanej, Zleceniodawca nie ponosi kosztów badania danej sztuki bydła.  

3. O sposobie dostępu do wyników genomowej oceny wartości hodowlanych Zleceniodawca 

zostanie poinformowany poprzez przesłanie wiadomości e-mail przez PFHBiPM na adres 

mailowy wskazany przez Zleceniodawcę na formularzu zlecenia.   

4. Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania Polskiej Federacji o każdej zmianie 

adresu mailowego.  

5. Wyniki genomowej oceny wartości hodowlanych będą również dostępne po zalogowaniu 

na stronie cgen.pl/indeksy w sekcji samice w zakładce „Podsumowanie genotypowania” 

zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie 

www.pfhb.pl/laboratoria/laboratorium-genetyki-bydla. 

6. Dostęp do konta przekazuje pracownik PFHBiPM wskazany na formularzu zlecenia. 

 

http://www.pfhb.pl/uslugi
http://www.pfhb.pl/laboratoria/laboratorium-genetyki-bydla


Informacja o ochronie danych osobowych. 

§ 6. 

 

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przypominamy: 

1) Administratorem podanych danych osobowych jest Polska Federacja Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22,00-515 Warszawa, NIP 

527-24-06-693, nr KRS: 0000112165.  

2) Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy: 

daneosobowe@pfhb.pl lub pisemnie – wysyłając list na adres siedziby administratora [z 

dopiskiem „Ochrona danych”]. 

3) Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się na stronie 

internetowej www.pfhb.pl/rodo - plik pdf informacja o przetwarzaniu danych 

osobowych dla hodowcy.  

2. Po wyrażeniu przez Zleceniodawcę dodatkowej pisemnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Zleceniobiorca ma prawo 

przetwarzać dane osobowe Zleceniodawcy w celach: 

1) upowszechniania (publikowania) wyników badań genetycznych dla bydła mlecznego, 

2) publicystycznych, naukowych, edukacyjnych, marketingowych, informacyjnych, 

promocyjnych i reklamowych, 

3) udostępniania danych z badań genetycznych dla bydła mlecznego jednostkom 

naukowym, prowadzącym usługi obliczeniowe i analityczne. 

3. Formularz zgody Zleceniodawcy na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik 

Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

  

Postanowienia końcowe. 

§ 7. 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. i został opublikowany na 

stronie www.pfhb.pl/lgb/regulamin.  

2. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu oraz cennika za usługi, o którym mowa w § 

4 ust. 1, PFHBiPM informuje na stronie internetowej www.pfhb.pl 

  

http://www.pfhb.pl/rodo
http://www.pfhb.pl/lgb/regulamin
http://www.pfhb.pl/


Załącznik Nr 1 do Regulaminu świadczenia przez Polską Federację Hodowców  Bydła i Producentów Mleka usług z 

zakresu badań genetycznych bydła obowiązującego od dnia 01.01.2022 r. 

 

Kod pracownika PFHBiPM                          Nr obory SYMLEK 

                      

 

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 

Laboratorium Genetyki Bydła z/s w Parzniewie 

ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków 

Zlecenie nr ………………… 

wykonania usług z zakresu badań genetycznych bydła  
 

ZLECENIODAWCA  
…………………………………………………………………………………………………................. 

(imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres) 

…………………………………………………………………………………………………................ 

 

NIP: …………………….. ,  PESEL:………………………..  KRS: ……………………………………. 

 

numer telefonu…………………………… 

e- mail do udostępniania informacji ……………………………………………………………... 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………………….. 

PŁATNIK (jeśli inny niż Zlecający) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

NIP:………………………………………….. 

 
Na wskazany adres mailowy podany powyżej przez Zleceniodawcę będą udostępniane informacje z 

wynikami badań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta cgen.pl/indeksy  prosimy o kontakt z doradcą 

hodowlanym ..................................................................................... tel.  ................................................... 

e-mail…………………………………… 

Oświadczam, że znane mi są dane Administratora danych oraz informacje dotyczące ochrony danych 

osobowych w PFHBiPM oraz, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usługi dostępnym na 

stronie  pfhb.pl/lgb/regulamin. 

 
..…………………….                                                                                     …………………………   

data i miejsce               podpis Zlecającego   

 
* Dotyczy genotypowania bydła metodą analizy polimorfizmu SNP oraz oznaczenia wybranych cech genetycznych i kontroli 

pochodzenia tam gdzie to możliwe, po spełnieniu następujących warunków: 

1) zleceniodawca zleci wykonanie badań, w ilości co najmniej 30 szt. samic w jednym sezonie oceny lub 

2) w roku poprzednim zlecił wykonanie badań dla co najmniej 80% jałówek możliwych do zgenotypowania w swoim 

gospodarstwie. 

Zleceniodawcy przysługuje RABAT na usługi w wysokości 10zł/netto za osobnika. 

 

Rodzaj usługi Ilość 
Cena za 

sztukę 

 Cena za 

sztukę po 

rabacie* 

Badanie markerów genetycznych (genotypowanie)    

Badanie 

markerów 

genetycznych 

(genotypowanie) 

Oznaczenie szczególnych cech 

genetycznych metodą analizy 

polimorfizmu SNP 
  

 

Kontrola pochodzenia metodą 

analizy polimorfizmu SNP 
  

 

Oszacowanie genomowej wartości hodowlanej    
 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu świadczenia przez Polską Federację Hodowców  Bydła i Producentów Mleka 

usług z zakresu badań genetycznych bydła obowiązującego od dnia 01.01.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

Zgoda Zleceniodawcy 

na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisany (a) .………………………………………………zamieszkały (a)……………........ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów 

Mleka (dalej: PFHBiPM) moich danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, 

numeru obory, adresu e-mail, numeru telefonu 

1) w celu upowszechniania (publikowania) wyników genotypowania i szacowania genomowej 

wartości hodowlanej dla bydła mlecznego 

                                                             
         TAK                                                                                                       NIE 

2) w celu zamieszczania w materiałach tworzonych i rozpowszechnianych przez PFHBiPM 

związanych z badaniami genetycznymi dla bydła mlecznego, w ramach prowadzonej przez 

PFHBiPM działalności publicystycznej, naukowej, edukacyjnej, marketingowej, informacyjnej, 

promocyjnej i reklamowej 

                                                                            
          TAK                                                                                                         NIE 

3) w celu udostępniania danych z genotypowania i szacowania genomowej wartości hodowlanej 

dla bydła mlecznego jednostkom naukowym, prowadzącym usługi obliczeniowe i analityczne, 

współpracującym z PFHBiPM  

                                                                                  
           TAK                                                                                                         NIE 

Mam świadomość możliwości wycofania każdej wyżej wskazanej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie, poprzez złożenie na piśmie wniosku w przedmiocie odwołania 

zgody i przesłanie go na adres: laboratoriumgenetyki@pfhb.pl. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

_____________________ 

(data i podpis wyrażającego zgodę) 


