Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
RRW-18
Sprawozdanie o liczbie porcji
nasienia knurów wprowadzonych
do obrotu

Departament Bezpieczeństwa Żywności
i Weterynarii

Termin przekazania: zgodnie
z PBSSP 2022 r.

za ….. półrocze ................r.

Rasa*

Liczba porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu

1

2

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

1
2

...........................................................
(pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)**

....................................................
(imię, nazwisko i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie)
.................................................................
(miejscowość i data )

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

2

Obowiązek sporządzania RRW- 18 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 knurów, które wprowadziły do
obrotu na terenie Polski po raz pierwszy nasienie knurów, czyli przez podmiot wyprodukowane lub sprowadzone do Polski z
innych państw Unii Europejskiej lub państw trzecich, przekazują sprawozdanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi –
Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.
Objaśnienia do formularza RRW- 18
* należy zapisać w symbolach właściwych dla rasy według następującego klucza:
WBP
PBZ
ZŁB
Puławska
ZŁP

- 10
- 20
- 30
- 40
- 50

Hampshire
Duroc
Pietrain
990
980
Belgijska Zwisłoucha

-

60
70
80
90
98
25

Przy krzyżówkach stosujemy następujące symbole:
np. 80 / 60

- Pietrain / Hampshire

W przypadku knurów pochodzących z firm hybrydowych należy stosować:
a) nazwy własne zgodnie z nazwami rejestrów, np. PIC - 402, HYPOR linia S – jeśli rejestr dla tych knurów jest prowadzony na
terytorium Polski,
b) nazwy handlowe, np. FRANCE MAXTER 304 – jeśli rejestr dla tych knurów jest prowadzony na terytorium Unii
Europejskiej, ale nie w Polsce.
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.

