
                                                                                                                                                       
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 

 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

 

RRW-17 

Sprawozdanie z inseminacji  

krów i jałowic 

 

Departament Bezpieczeństwa Żywności 

i Weterynarii     

 

za  ……  półrocze  ................r. 

 

Termin przekazania:  

zgodnie z PBSSP 2018 r. 

 

Rasa* 

Liczba unasiennionych krów i jałowic 

Ogółem w tym nasieniem buhajów 

sztuk 
w tym 

I zabiegów 

testowanych dopuszczonych do rozrodu 

ogółem 
w tym  

I zabiegów 
ogółem 

w tym  

I zabiegów 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Razem:       

 

Skuteczność I zabiegu unasienniania wynosi ..........% 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla 
potrzeb wypełnienia formularza 

1 
 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2 
 

 

              

 ....................................................                   ........................................................... 

 (imię, nazwisko i telefon osoby,      (pieczątka imienna i podpis osoby 

 która sporządziła sprawozdanie)       działającej w imieniu sprawozdawcy)**

      

     ............................................................... 

                      (miejscowość i data ) 

** Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej. 



 2 
Obowiązek sporządzania RRW- 17 mają: 

- osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie 

pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania lub dostarczania nasienia buhajów, które przekazują sprawozdanie, do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.  

Objaśnienia do formularza RRW- 17 

* należy zapisać w symbolach właściwych dla rasy według następującego klucza: 

 

Kod literowy Rasa Kod literowy Rasa 

AN0 Angus czarny MA0 Maine-Anjou 

AR0 Angus czerwony MM0 Krzyżówka z udziałem ras mięsnych 

AV0 Asturiana De los Valles MO0 Montbeliarde 

AY0 Ayrshire MR0 Marchigiana 

BB0 Belgian Blue NO0 Normandy 

BD0 Blonde d’Aquitaine NR0 Bydło norweskie czerwone 

BG0 Bydło Białogrzbiete PI0 Piemontese 

BR0 Brahman PT0 Parthenaise 

BS0 Brown Swiss (Szwyce) RE0 
Europejskie bydło czerwone (pozostałe 

odmiany, rasy) 

CH0 Charolaise RG0 Rubia Gellega 

CI0 Chianina RP0 Polska czerwona 

DR0 Dexter RW0 
Polska holsztyńsko-fryzyjska odmiana 

czerwono-biała 

GA0 Galloway SF0 Swiss Fleckvieh 

GR0 Groninger Blaarkop SL0 Salers 

HH0 Hereford SM0 Simental 

HI0 Highland Cattle  SR0 Bydło szwedzkie czerwone 

HO0 
Polska holsztyńsko-fryzyjska 

odmiana czarno-biała 
WA0 Wagyu 

JE0 Jersey WB0 Welsh Black 

LM0 Limousine ZB0 Polska czarno-biała 

LO0 Longhorn ZR0 Polska czerwono-biała 

LV0  Lakenvelder   

Ponadto w miejsce cyfry kodu „0” należy wpisać cyfry od 1 do 4, według następującego klucza: 

dla importowanego nasienia w poszczególnych rasach „1” albo  

„1G”, gdy buhaj dawca nasienia posiada jedynie ocenę „genomową”  

dla rozpłodników importowanych jako żywe buhaje w 

poszczególnych rasach 

„2” albo  

„2G”, gdy buhaj dawca nasienia posiada jedynie ocenę „genomową” 

dla rozpłodników urodzonych z zarodków importowanych w 

poszczególnych rasach 

„3” albo  

„3G”, gdy buhaj dawca nasienia posiada jedynie ocenę „genomową” 

dla buhajów rasy Simental używanych do krzyżowania towarowego „4” albo  

„4G”, gdy buhaj dawca nasienia posiada jedynie ocenę „genomową” 

Uwaga : formularz można rozpisać na 2 strony przez dodanie ilości wierszy lub najlepiej na 4 stronach złożonego arkusza  formatu A-3, z 

objaśnieniami na końcu arkusza. 


