
Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych 
i Drobnego Inwentarza

Regulamin Rejestracji i Znakowania Królików w PZHGRiDI 

1. Informacje ogólne

1.1. Regulamin rejestracji i znakowania królików w PZHGRiDI ma na celu:
a)  ujednolicenie  zasad  rejestracji  i  znakowania  królików  rasowych  w  stowarzyszeniach 
członkowskich PZHGRiDI;
b)  wprowadzenie  przepisów,  które  będą  stanowiły  zachętę  do  podejmowania  amatorskiej 
hodowli  królików  rasowych  -  jako  aktywności  hobbystycznej,  rekreacyjnej  oraz 
przyrodniczo-kulturalnej  dla  szerokiego  grona  osób  bez  względu  na  ich  profesję, 
wykształcenie,  wiek,  status  materialny,  itp.  –  w  taki  sposób,  by  minimalne  wymagania 
regulaminu  dotyczące  rejestracji  królików  i  prowadzenia  dokumentacji  hodowlanej  nie 
stanowiły  dla  zainteresowanych  bariery  zniechęcającej  do  uczestnictwa  w zorganizowanej 
hodowli królików w PZHGRiDI,   
c)  zniesienie  dotychczasowych  oznaczeń  indywidualnych  oraz  organizacyjnych  (numer 
organizacji,  numer  hodowli  w  lewym  uchu  królika)  potencjalnie  stanowiących  ryzyko 
nieobiektywnej oceny lub podejrzeń o jej popełnienie. 
d)  wprowadzenie  zasad  dystrybucji  numerów  identyfikacyjnych  oraz  prowadzenia 
dokumentacji hodowlanej, które zmniejszą dotychczasowe różnice między hodowlą królików, 
a hodowlą innych gatunków zwierząt w PZHGRiDI,
e)  dostarczenie,  w  szczególności  początkującym  hodowcom,  królików  podstawowych 
informacji na temat zasad rejestracji i znakowania królików. 
f)  przygotowanie  środowiska  i  sprawdzenie  rozwiązań,  które  w  przyszłości  ułatwią 
wprowadzenie znakowania królików za pomocą kolczyków lub chipów ułatwiających pracę 
hodowcom,  zmniejszających  niedogodności  dla  zwierząt  i  niwelujących  różnice  między 
systemem znakowania królików, a systemem obrączkowania ptactwa w PZHGRiDI. 

1.2.  Regulamin  rejestrowania  i  znakowania  królików  obowiązuje  we  wszystkich 
organizacjach członkowskich PZHGRiDI.

1.3. Wybrana terminologia stosowana w regulaminie oraz jej interpretacja:

1.3.1. Hodowca - osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem matki miotu królików, w 
chwili narodzin miotu, posiadająca prawo wystawiania potomstwa z tego miotu w konkursach 
wystawowych, jako króliki przez siebie wyhodowane.
1.3.2. Znaczek – znaczek dystrybuowany przez PZHGRiDI zawierający symbole PZHGRiDI 
oraz rok i  numer  znaczka,  z  których  ostatnią  cyfrę  roku umieszcza  się  jako  ostatni znak 
tatuażu lewego ucha królika, a numer jako tatuaż prawego ucha królika.  Ostatnia cyfra roku i 
numer  stanowią nie  powtarzający się  w ciągu 10 lat  numer  królika.  Znaczek naklejony na 
dokument pochodzenia królika uwierzytelnia prawomocność nadanych numerów. 
1.3.3.  Organizacja  macierzysta  –  stowarzyszenie  członkowskie/organizacja  członkowska 
PZHGRiDI,  do którego należy hodowca królików, nabywa znaczki i rejestruje króliki. 
1.3.4. Zalecenie  – zalecenia przedstawione w niniejszym regulaminie  należy rozumieć jako 
przepisy wyrażające stanowisko PZHGRiDI, oraz wskazówki na temat postępowania lecz nie 
wiążące dla adresata jako obowiązujące. 
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1.3.5. Przepisy obowiązkowe – wszystkie przepisy ujęte w punktach niniejszego regulaminu 
wiążące dla adresata, przy których, lub w treści których nie zaznaczono, że są zaleceniami. 
1.3.6. Przepisy obowiązujące na żądanie – przepisy,  które na żądania uprawnionego organu 
(np.  rejestrator)  lub  innego  ciała  (np.  organizator  wystawy)  adresat  (np.  hodowca)  jest 
zobowiązany spełnić.
1.3.7.  Króliki  rejestrowane – króliki  posiadające  tatuaż zgodny ze znaczkiem PZHGRiDI, 
wpisane do karty miotu przekazanej do archiwum rejestratora danej organizacji.
1.3.8. Rejestrator – osoba upoważniona przez władze organizacji członkowskiej PZHGRiDI 
odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z rejestracją królików. 
1.3.9. Standardowe krzyżowania międzyrasowe – są to powszechnie stosowane krzyżowania 
pomiędzy  wybranymi  rasami  królików.  Lista  standardowych  krzyżowań  międzyrasowych 
znajduje się w punkcie 5 regulaminu.  
1.3.10.  Numer  organizacji  członkowskiej  PZHGRiDI  –  numer  ewidencyjny  nadawany  z 
chwilą przystąpienia każdemu stowarzyszeniu członkowskiemu PZHGRiDI. 

2. Znakowanie królików

2.1. Celem znakowania jest umożliwienie identyfikacji królików podczas prac hodowlanych i 
dokumentacyjnych,  zabiegów  higienicznych  oraz  w  trakcie  konkursów  wystawowych,  a 
także umożliwienie  określenia  wieku królików oraz kategorii  wiekowej (w miesiącach)  w 
trakcie oceny konkursowej (króliki młode / króliki dorosłe).

2.2. Znakowanie powinno być przeprowadzone w warunkach higienicznych z zastosowaniem 
czystych  narządzi  oraz  miejscowej  dezynfekcji,  w  sposób  jak  najmniej  stresujący  dla 
królików. Zaleca się wykonywanie tatuaży przy użyciu znaków o wysokości:
a) 7 mm w przypadku ras dużych, średnich i małych, 
b) 5 mm w przypadku karzełków.

2.3. Znakowanie polega na umieszczeniu wyraźnie widocznych i czytelnych tatuaży w uszach 
królika.  Tatuaż  powinien  być  wykonany:  czarnym  tuszem;  poprzez  zaciśnięcie  znaków 
tatuownicy po wewnętrznej stronie małżowin usznych, w miejscu nieowłosionym,  możliwie 
najmniej unerwionym; z ominięciem głównych naczyń krwionośnych.

2.4. Kierunek znaków w prawidłowo wykonanym tatuażu powinien przebiegać:
a) w lewym uchu od otworu przewodu słuchowego do wierzchołka małżowiny, 
b) w prawym uchu od wierzchołka małżowiny do otworu przewodu słuchowego,
c) tak, by podstawa znaków (liter i cyfr) znajdowała się  po stronie tej krawędzi każdego z 
uszu, która jest bliższa grzbietu, co ułatwia odczytanie numerów każdego ucha w kierunku od 
strony lewej do prawej (Ilustracja 2.).

2.5. Tatuaż lewego ucha 

2.5.1. Tatuaż lewego ucha jest połączeniem trzech elementów stanowiących ciąg znaków, z 
których (według kolejności):
a)  litery  „PL”  –  to  międzynarodowy  kod  Polski  (zgodny  z  normą  ISO  3166-1  alfa-2) 
reprezentowanej w Europejskiej Federacji (EE) przez PZHGRiDI,
b) jedna lub dwie cyfry arabskie, to oznaczenie miesiąca urodzenia królika,
c) jedna (zawsze ostatnia w ciągu) cyfra arabska, to ostatnia cyfra roku urodzenia królika. 
d)  Ostatnia  cyfra  numeru  lewego  ucha  (rok  urodzenia)  wraz  z  numerem  prawego  ucha 
stanowią niepowtarzalny w ciągu 10 lat numer królika. 
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2.5.2. Przykłady prawidłowych tatuaży lewego ucha i sposób ich odczytania:
a) PL24 – PL = Polska; 2 = luty; 4 = 2014 r.
b) PL124 – PL = Polska; 12 = grudzień; 4 = 2014 r.
c) PL10 – PL = Polska; 1 = styczeń; 0 = 2020 r.
d) PL100 – PL = Polska; 10 = październik; 0 = 2020 r.

2.6. Tatuaż prawego ucha. 
2.6.1.  Tatuaż  w  prawym  uchu  królika  odpowiada  dystrybuowanym  przez  PZHGRiDI 
numerom znaczków: 
a) składającym się zawsze z czterech cyfr: od 0001 do 9999, 
b) w przypadku wykorzystania  pełnego  zakresu liczb  od 0001 do 9999, znaczki mogą się 
składać  z numerów mieszanych  (cyfrowo-literowych)  złożonych  z jednej  litery i  czterech 
cyfr,  w których litera może przyjmować zmienną w stosunku do cyfr  pozycję,  np.: P0001; 
L0001; 0P001; 00P01; 000P1 itp. 
c)  decyzję  o  wyborze  litery,  oraz  jednego  z  wariantów ustawienia  litery  względem  cyfr 
przedstawionych w punkcie b) podejmuje Zarząd PZHGRiDI. 

Ilustracja 1. Znaczek PZHGRiDI z rokiem obowiązywania znaczka (2014) odpowiednim dla roku 
urodzenia królika oraz numerem prawego ucha królika (2410).

2.6.2. Numery znaczków są przeznaczone do stosowania bez względu na rasę lub odmianę 
barwną królików, z zachowaniem zasad, według których zaleca się nadawanie:
a) numerów prawego ucha w kolejności narastającej w obrębie jednego miotu według reguły: 
najpierw samce, a następnie samice (przykłady zob. punkty 2.6.4 a-e),
b) sąsiednich numerów prawego ucha dla rodzeństwa z jednego miotu (zob. punkty 2.6.4 a-c, 
oraz e), 
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c) kolejnych sąsiednich  numerów, począwszy od najniższego, ze znaczków o innym ciągu 
numeracji w przypadku, gdy hodowca wykorzystał numery znaczków z poprzedniego ciągu w 
trakcie znakowania zwierząt z jednego miotu (zob. pkt 2.6.4 d),
d) kolejnych sąsiednich  numerów dla królików z jednego miotu,  pochodzących z kojarzeń 
między odmianami,  lub ze standardowych krzyżowań międzyrasowych (np. kalifornijski  x 
kuna; wykaz dozwolonych krzyżowań międzyrasowych zob. pkt 5) według zasady: najpierw 
kolejność  według  odmiany/rasy,  a  następnie,  w  obrębie  każdej  z  odmian/ras,  kolejność 
według płci (przykład pkt 2.6.5). 

2.6.3. Hodowli, w których występuje więcej niż jedna rasa, nie dotyczy zalecenie zachowania, 
w obrębie  tej samej  rasy,  ciągłości  numerów prawego ucha w przypadku różnych miotów 
(porównaj przykłady w 2.6.4). 

2.6.4. Przykłady poprawnego (zalecanego) nadania numerów (lewe ucho / prawe ucho) przez 
hodowcę królików ras belgijski olbrzym szary i nowozelandzki biały:

a) Miot_1 - rasa belgijski  olbrzym szary,  ur.  w styczniu  2014, płeć 3.3 (tzn.: 3 samce  i 3 

samice):
♂ PL14 / 0001; ♂ PL14 / 0002; ♂ PL14 / 0003; ♀ PL14 / 0004; ♀ PL14 / 0005; ♀ PL14 / 0006;

b) Miot_2 - rasa nowozelandzki biały, ur. w styczniu 2014, płeć 2.4:

♂ PL14 / 0007; ♂ PL14 / 0008; ♀ PL14 / 0009; ♀ PL14 / 0010; ♀ PL14 / 0011; ♀ PL14 / 0012;

c) Miot_3 - rasa belgijski olbrzym szary, ur. w lutym 2014, płeć 2.3: 

♂ PL24 / 0013; ♂ PL24 / 0014; ♀ PL24 / 0015; ♀ PL24 / 0016; ♀ PL24 / 0017;

d) Miot_4 - rasa belgijski olbrzym szary, ur. w marcu 2014, płeć 3.2: 

♂ PL34 / 0018; ♂ PL34 / 0019; ♂ PL34 / 0020; ♀ PL34 / 2251; ♀ PL34 / 2252;

e) Miot_5 - rasa nowozelandzki biały, ur. w kwietniu 2014, płeć 4.1:

♂ PL44 / 2253; ♂ PL44 / 2254; ♂ PL44 / 2255; ♂ PL44 / 2256; ♀ PL44 / 2257; 

2.6.5.  Przykłady  poprawnego  (zalecanego)  nadania  numerów przez  hodowcę  stosującego 
standardową krzyżówkę między rasami kalifornijski i kuna wielka:

Miot_6 - rodzice ras kalifornijski x kuna wielka; ur. w maju 2014; młodzież:  A - kalifornijska 3 szt. 
(płeć 1.2); B - kuna wielka wzorcowa – 3 szt. (płeć 2.1), C - kuna wielka ciemna – 2 szt. (płeć 2.0), 

Miot_6  część A - młodzież o cechach rasy kalifornijskiej:

♂ PL54 2258; ♀ PL54 / 2259; ♀ PL54 / 2260; 

Miot_6 część B - młodzież o cechach rasy kuna wielka w barwie wzorcowej:

♂ PL54 2261; ♂ PL54 / 2262; ♀ PL54 / 2263; 

Miot_6 część C - młodzież o cechach rasy kuna wielka w barwie ciemnej (nadają się do hodowli, nie 

podlegają ocenie na wystawach):

♂ PL54 / 2264; ♂ PL54 2265;

2.6.6. Za poprawne wykonanie tatuażu odpowiedzialny jest hodowca królika. 
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a) Przestrzeganie zaleceń przedstawionych w punkcie 2.6 leży w interesie hodowcy i sprzyja 
przejrzystości i uporządkowaniu w prowadzonych pracach hodowlanych oraz w prawidłowej 
identyfikacji królików biorących udział w konkursach wystawowych.
b)  Utrudniające  lub  uniemożliwiające  identyfikację  (nieczytelne,  błędne,  nieprawidłowe, 
niepełne)  lub  powodujące  uszkodzenie  małżowin  usznych  tatuaże  mogą  skutkować 
wykluczeniem królika z udziału w konkursie wystawowym.  

Ilustracja 2. Poprawnie wykonany tatuaż w uszach królika

 
2.6.7.  W przypadku  zgłoszenia  królika  z błędami  w  znakowaniu  do  udziału  w wystawie 
hodowca powinien mieć świadomość możliwości:
a) wykluczenia  z udziału  w konkursie  wystawowym takiego  królika  na podstawie  decyzji 
komisji sędziowskiej lub komisji sędziowskiej działającej w porozumieniu z organizatorami 
wystawy, 
b) obniżenia  punktacji  królika  w pozycji  7 karty oceny na podstawie decyzji  sędziego lub 
komisji sędziowskiej,
c) wdrożenia procedury wyjaśniającej okoliczności powstania błędów. 
d)  Interpretacja  czytelności  i  jednoznaczności  numeru  królika  w trakcie  wystawy  leży  w 
kompetencjach komisji sędziowskiej, lub sędziego, jeśli na wystawie jest tylko jeden sędzia. 

2.7. Niepowtarzalność numerów tatuażu. 
2.7.1. Znaczki PZHGRiDI z numerami prawego ucha królików są dystrybuowane corocznie z 
nową numeracją i mogą być wykorzystane wyłącznie do oznakowania królików urodzonych 
w roku zgodnym z rokiem określonym na znaczkach. 
2.7.2. Tatuaże lewego (w szczególności ostatnia cyfra oznaczająca rok urodzenia) i prawego 
ucha składają się na cały numer królika, który nie może się powtórzyć w ciągu 10 lat. 
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Przykłady:
PL74 / 0007 – królik zarejestrowany w PZHGRiDI; urodzony w lipcu 2014 r. o numerze 0007.

PL70 / 0007 – królik zarejestrowany w PZHGRiDI; urodzony w lipcu 2020 r. o numerze 0007.

Numer PL74 / 0007 może się powtarzać w latach 2014, 2024, itd. 

2.9.  Zabronione  jest  nadawanie  tego  samego  numeru  (rozumianego  jako  łączny  numer 
złożony z cyfry oznaczającej rok w lewym uchu i numeru prawego ucha) więcej niż jednemu 
królikowi. 

3. Dystrybucja znaczków i obowiązki rejestratora

3.1. Dystrybucję znaczków z numerami prawego ucha królika do organizacji członkowskich 
PZHGRiDI prowadzi Zarząd PZHGRiDI poprzez wyznaczone osoby. Informacje o danych 
kontaktowych,  wysokości  składki  za  znaczki  oraz  terminach  dostępności  znaczków  są 
udostępniane poprzez:
a) oficjalną stronę internetową PZHGRiDI,
b) ogłoszenia w czasopiśmie Gołębie i Drobny Inwentarz,
c) korespondencję kierowaną do władz organizacji członkowskich,
d) inne kanały informacyjne określone przez upoważnione organy PZHGRiDI.

3.1.1.  Osoba wyznaczona  przez Zarząd PZHGRiDI  do prowadzenia  dystrybucji  znaczków 
prowadzi  wykaz  numerów  znaczków  wysłanych  do  poszczególnych  organizacji 
członkowskich. 

3.2. Zamawianie  znaczków oraz ich dystrybucję  w organizacjach członkowskich prowadzą 
(analogicznie,  jak  przy zamawianiu  obrączek rodowych)  osoby wyznaczone  przez  władze 
statutowe organizacji członkowskich – np. rejestratorzy.

3.3. Wykaz numerów znaczków.
3.3.1.  Obowiązkiem  zarządów  organizacji  członkowskich  jest  prowadzenie  (poprzez 
wyznaczoną  osobę,  np.  rejestratora)  wykazu  numerów znaczków dystrybuowanych  wśród 
hodowców. 

3.3.2.Wykaz numerów znaczków powinien zawierać: 
a) imię i nazwisko hodowcy otrzymującego znaczki, 
b) ilość i numery (od… do…) wydanych znaczków, 
c) datę wydania znaczków, podpis hodowcy przyjmującego znaczki. 

3.3.3. Okres archiwizowania wykazu numerów znaczków wynosi 10 lat. 

3.3.4.  Osoba  odpowiedzialna  za  dystrybucję  znaczków  (rejestrator)  lup  upoważniony 
przedstawiciel zarządu organizacji macierzystej ma obowiązek, na żądanie hodowcy, udzielić 
potwierdzenia wydanych numerów znaczków (datą, podpisem oraz pieczątką związkową) na 
dokumencie zawierającym wykaz numerów znaczków wydanych hodowcy. 

3.3.5.  Przekazywanie  niewykorzystanych  znaczków między hodowcami  należącymi  do tej 
samej  organizacji  jest  możliwe wyłącznie  za wiedzą osoby odpowiedzialnej  za dystrybucję 
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znaczków w organizacji  macierzystej  i  po  odnotowaniu  tego  faktu  w  wykazie  numerów 
znaczków (zgodnie z postanowieniami punktu 3.3.2.).

3.3.6. Zabronione jest przekazywanie znaczków między hodowcami:
a) bez wiedzy rejestratora i odnotowania faktu przekazania znaczków w rejestrze znaczków,
b)  po przekazaniu  karty miotu,  na  której wykorzystano  numer,  lub  numery znaczków, do 
archiwum rejestratora,
c)  pomiędzy  hodowcami,  którzy pobrali  znaczki  w różnych  organizacjach  członkowskich 
PZHGRiDI. 
d) naruszenie przepisów punktu 3.3.6. grozi sankcjami opisanymi w punkcie 2.9. 

3.3.7.  Organizatorzy  wystaw,  lub  organizatorzy  wystaw  na  żądanie  organów  władzy 
PZHGRiDI mają prawo wymagać od hodowców zgłaszających udział królików w wystawie 
dostarczenia  potwierdzenia  zgodności  numerów królików z wykazem numerów znaczków 
pobranych przez hodowcę (zob. pkt. 3.3.4.). 

3.4. Obowiązki i uprawnienia rejestratora.

3.4.1. Organizacja członkowska PZHGRiDI ma obowiązek poprzez wyznaczone osoby (np. 
rejestratora):
a) przyjąć od hodowcy kartę miotu i przechować ją w archiwum organizacji przez okres 10 lat 
według  podziału  na  lata,  a  w  obrębie  lat  według  podziału  na  rasy  i  odmiany  barwne 
rejestrowanych miotów,
b) na żądanie hodowcy, w chwili przyjęcia karty miotu do archiwum, potwierdzić podpisem 
osoby upoważnionej  i  pieczęcią  związkową fakt  przyjęcia  karty miotu  do archiwum i  jej 
zgodności  z  danymi  na  egzemplarzu  pozostającym  w  posiadaniu  hodowcy,  lub/i  na 
przygotowanym przez hodowcę rodowodzie,
c)  przygotować  i  przesłać  do  upoważnionej  przez  Zarząd  PZHGRiDI  osoby  (np. 
przewodniczącego  komisji  hodowlanej,  przewodniczącego  komisji  standaryzacyjnej)  w 
terminie do dnia 31 marca następnego roku wykaz zawierający ilość rejestrowanych królików 
według ras i odmian barwnych, oraz ilość niewykorzystanych numerów znaczków.
d) w uzasadnionych przypadkach wykorzystywać zgromadzone w archiwum dane do celów 
statystycznych,  naukowo-szkoleniowych,  oraz  związanych  z  udzielaniem  informacji  o 
pochodzeniu zwierząt.

3.4.2. Rejestrator ma prawo odmówić zamówienia  kolejnych znaczków dla hodowcy, który 
nie  dostarczył  kart  miotu  i/lub  wykazu  numerów niewykorzystanych  znaczków,  do czasu 
uzupełnienia zaległości. 

3.5.  Zarząd  PZHGRiDI  wyznacza  osobę  np.  przewodniczącego  Komisji  Hodowlanej  ds. 
królików, lub przewodniczącego Komisji  Standaryzacyjnej,  lub inną, do której obowiązków 
należy:
a) gromadzenie informacji  o rejestrowanych rasach i odmianach królików oraz informacji  o 
ilości niewykorzystanych numerów znaczków nadsyłanych  przez organizacje  członkowskie 
PZHGRiDI.
b)  na  żądanie  organów  władzy  PZHGRiDI  udzielanie  odpowiedzi  na  zapytania  oraz 
przygotowywanie w sprawozdań w oparciu o zgromadzone informacje. 

4. Dokumentacja hodowlana 
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4.1. Karta miotu królików

4.1.1. Karta miotu królików jest dokumentem obowiązkowym, wypełnianym przez hodowcę 
w co  najmniej  dwóch egzemplarzach,  z  których  jeden  jest  przekazywany  do  rejestratora 
(osoby wyznaczonej przez macierzystą dla hodowcy organizację,  w której zaopatruje się  w 
znaczki) w terminie do końca 12 tygodnia od daty urodzenia królików, a drugi pozostaje w 
posiadaniu hodowcy. 

4.1.2. Obowiązkowe informacje na karcie miotu to:
a)  pełna  nazwa:  Polski  Związek  Hodowców  Gołębi  Rasowych  i  Drobnego  Inwentarza 
zapisana wyróżnioną czcionką i umieszczona w nagłówku karty miotu,
b) numer organizacji członkowskiej PZHGRiDI, w ramach której hodowca rejestruje króliki 
(zaopatruje się w znaczki) umieszczony tuż obok pełnej nazwy PZHGRiDI,
c)  czytelne  i  proporcjonalne  logo,  lub  znak  wodny,  lub  inny  oficjalny  znak  graficzny 
PZHGRiDI,
d) dla samca, ojca miotu: określenie rasy i (jeśli występuje) odmiany barwnej; numer tatuażu; 
dane hodowcy samca oraz właściciela samca – w przypadku, gdy nie jest nim hodowca miotu 
(np. użyczenie samca do krycia),
e)  dla  samicy,  matki  miotu:  określenie  rasy  i  (jeśli  występuje)  odmiany  barwnej;  numer 
tatuażu; dane hodowcy samicy,
f) dla całego miotu: dzienna data urodzenia miotu; ilość sztuk urodzonych / odchowanych / 
rejestrowanych,
g) dane o poszczególnych rejestrowanych osobnikach z miotu wpisane do tabeli: płeć; tatuaż 
lewego i prawego ucha; skrót nazwy rasy i (jeśli występuje) odmiany barwnej,
h) imię i nazwisko oraz aktualne dane kontaktowe (adres, telefon) i podpis hodowcy miotu,
i) podpis rejestratora (osoby przyjmującej i archiwizującej kartę miotu) - na żądanie hodowcy, 
lub jeśli stanowią tak wewnętrzne przepisy organizacji macierzystej hodowcy,
j) pieczęć z nazwą macierzystej organizacji,  w ramach której hodowca rejestruje króliki – na 
żądanie  hodowcy  lub  jeśli  stanowią  tak  wewnętrzne  przepisy  organizacji  macierzystej 
hodowcy. 

4.1.3. O umieszczeniu dalszych informacji (np. ocena rodziców miotu, tabela z pochodzeniem 
miotu do II, III lub dalszego pokolenia itd.) decyduje:
a) hodowca z własnej woli,
b) upoważniony organ organizacji macierzystej hodowcy,
c) upoważniony organ specjalistycznego klubu hodowców, do którego należy hodowca.
d)  upoważniony  organ  statutowy lub  inna  komórka  PZHGRiDI  na  podstawie  odrębnych 
przepisów  –  np.  związanych  z  uznawaniem  nowych  ras  i  odmian,  nadawaniem  tytułów 
hodowli licencyjnych i in. 

4.1.4. Hodowca nabywając kotną samicę królika,  której potomstwo zamierza zarejestrować, 
zobowiązany jest do jednoczesnego uzyskania  informacji  o pochodzeniu ze strony samca – 
ojca spodziewanego miotu. W interesie  hodowcy (zalecenia)  leży uzyskanie  od właściciela 
samca  podpisu  potwierdzającego  „pochodzenie  ze  strony  ojca”  umieszczonego  na  karcie 
miotu pod numerem samca.  Hodowca królików urodzonych w jego  hodowli  przez nabytą 
samicę posiada pełnię praw opisanych w punkcie 1.3.1.

4.1.5. W celu ułatwienia  rejestratorowi archiwizacji  kart miotów z podziałem według ras i 
odmian  barwnych,  na  żądanie  rejestratora  lub  osoby  wyznaczonej  przez  macierzystą 
organizację, hodowca ma obowiązek przygotowania dodatkowej karty miotu w przypadkach: 

8



a) Miotów urodzonych w wyniku standardowego krzyżowania międzyrasowego (zob. pkt. 5), 
dla każdej rasy występującej w miocie,
przykład:
- karta miotu A dla osobników kuna wielka brązowa (odmiana  jasna  – wzorcowa) i kuna 
wielka  brązowa  (odmiana  ciemna).  Nie  jest  potrzebna  dodatkowa  kopia  karty  miotu  dla 
osobników odmiany ciemnej, gdyż odmiana ciemna nie jest osobną rasą/odmianą posiadającą 
wzorzec i nie podlega ocenia wystawowej. 
- karta miotu B dla osobników kalifornijski czarny (osobna rasa, posiadająca wzorzec). 

b) Miotów urodzonych w obrębie jednej rasy, w których występują osobniki różnych odmian 
barwnych posiadających wzorzec i podlegających ocenie wystawowej: 
przykład:
- karta miotu A dla osobników francuski baran szary (FBS posiada wzorzec),
- karta miotu B dla osobników francuski baran srokacz biało-szary (FBSsr posiada wzorzec),
- komplet kart miotu C dla osobników francuski baran żelazisty (FBŻl posiada wzorzec),
- komplet  kart miotu D dla osobników francuski baran czarny (homozygotyczny żelazisty; 
FBC posiada wzorzec).

c) Postanowienia punktu b) nie dotyczą tzw. młynarzy (homozygotyczne srokacze) oraz tzw. 
kominiarzy  (homozygotycznie  jednobarwne,  pozbawione  genu  srokatości  potomstwo 
srokaczy), które nie są osobną odmianą barwną, nie posiadają wzorca i nie podlegają ocenie 
wystawowej). 
Przykład 1: 
- srokacz czeski – szare kominiarze, biało-szare młynarze i biało-szare srokacze traktowane są 
jako  jedna  odmiana  barwna  (kominiarze  i  młynarze  nie  posiadają  wzorca i  nie  podlegają 
ocenie wystawowej). 
Przykład 2:
- srokacz meklemburski czarny – biało-czarne srokacze i osobniki czarne są traktowane jako 
jedna odmiana barwna (osobniki jednobarwne nie są osobną odmianą posiadającą wzorzec i 
nie podlegają ocenie wystawowej).

4.1.6. W przypadku miotów, w których liczba rejestrowanych osobników przewyższa ilość 
pozycji w tabeli hodowca wypisuje dodatkową kartę miotu z kontynuacją opisu osobników z 
miotu. W takich przypadkach karty miotu należy trwale połączyć. 

4.1.7.  Wzór  karty  miotu  znajduje  się  w  załączniku  do  regulaminu  nr  01.  Wzór  tabeli  z 
pochodzeniem  miotu  (do  wydruku  na  odwrocie  karty  miotu)  do  pokolenia  pradziadków 
włącznie znajduje się w załączniku nr 02. 

4.1.8. Odpowiedzialność za poprawne wypełnienie karty miotu spoczywa na hodowcy.

4.1.9. Kopia karty miotu może być  stosowana jako dokument  potwierdzający pochodzenie 
królika (rodowód) przekazywany nabywcy królika wraz z królikiem. Przy takim zastosowaniu 
karty miotu hodowca powinien:
a) obowiązkowo nakleić znaczek z numerem królika,  którego dotyczy dokument w miejscu 
przeznaczonym na uwagi lub innym nie zasłaniającym treści dokumentu, jako potwierdzenie 
legalnego wykorzystania numeru znaczka do oznakowania królika, 
b) obowiązkowo umieścić czytelny podpis i datę, rozumiane  jako potwierdzenie  zgodności 
danych kopii z oryginałem, 
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c) przekreślić w nagłówku lewej strony karty miotu napis „metryka miotu” (zalecenie),
d)  zaznaczyć  lub  podkreślić  (np.  markerem)  w  tabeli  dane  królika  (płeć,  numery  uszu, 
rasa/odmiana), którego dotyczy dokument (zalecenie).
e) Hodowca ma prawo zażądać potwierdzenia zgodności kopii karty miotu wykorzystywanej 
jako  rodowód,  z  egzemplarzem oryginalnym  od  osoby  upoważnionej  (rejestratora)  przez 
organizację macierzystą. 
f) Hodowca ma prawo ostemplować kartę miotu swoją indywidualną pieczątką (jeśli takową 
posiada) z zachowaniem czytelności dokumentu.

4.1.10.  W  przypadku  niewykorzystania  numerów  znaczków z  danego  roku  hodowca  ma 
obowiązek  sporządzenia  wykazu niewykorzystanych  numerów znaczków i przekazania  go 
rejestratorowi  w  terminie  do  31  marca  roku  następnego  po  roku  zaznaczonym  w  treści 
znaczka. 

4.1.11.  Nie  dostarczenie  przez  hodowcę  rejestratorowi  kart  miotu  lub  wykazu 
niewykorzystanych numerów znaczków może być powodem odmówienia hodowcy realizacji 
zamówienia na następną partię znaczków.

4.2. Rodowód królika

4.2.1.  Rodowód  królika  jest  indywidualnym  dokumentem  poświadczającym  pochodzenie 
danego  królika  oraz  dostarczającym  dodatkowych  informacji  o  króliku  i  jego  przodkach, 
alternatywnym  dla  „kopii  karty  miotu”.  Rodowód  królika  nie  jest  dokumentem 
obowiązkowym w  świetle  przepisów  niniejszego  regulaminu.  Wystawianie  rodowodów 
królików lub przekazywanie informacji o pochodzeniu królików w innej formie (np. ustnej, 
pisemnej,  elektronicznej)  niż  dokument  z  dopiskiem „Rodowód  królika”  odbywa  się  na 
zasadzie wzajemnego zaufania między hodowcami. 

4.2.2. Dokumenty w formie rodowodu królika mogą być wystawiane:
a) dobrowolnie na podstawie własnej decyzji hodowcy, 
b) na podstawie odrębnych wewnętrznych przepisów organizacji członkowskich PZHGRiDI,
c) na podstawie odrębnych przepisów specjalistycznych klubów hodowców działających w 
ramach PZHGRiDI.

4.2.3.  Decydując  się  na  wystawienie  dokumentu  w  formie  rodowodu  królika 
zarejestrowanego w PZHGRiDI, mając na uwadze dobre imię i prestiż PZHGRiDI, hodowca, 
w  tym  hodowca  zobligowany  wewnętrznymi  przepisami  macierzystej  organizacji  lub 
specjalistycznego klubu:
a) jest  zobowiązany do umieszczenia  w rodowodzie danych  w treści i  formie  zgodnych z 
obowiązkowymi  informacjami  zawartymi na karcie miotu wymienionymi  w punkcie 4.1.2. 
litery od a) do f), oraz danych królika, którego dotyczy rodowód, wymienionych w punkcie 
4.1.2. g),  
b) jest zobowiązany do podania własnych aktualnych danych kontaktowych (adres, telefon) 
oraz opatrzenia rodowodu własnoręcznym czytelnym podpisem, 
c) ma obowiązek nakleić znaczek z numerem królika w miejscu przeznaczonym na znaczek 
lub  pieczęć  związkową,  jako  potwierdzenie  legalnego  wykorzystania  numeru  znaczka  do 
oznakowania królika, 
d) ma prawo żądać potwierdzenia zgodności danych zawartych w rodowodzie z informacjami 
na karcie miotu podpisem rejestratora i pieczęcią z nazwą macierzystej organizacji lub klubu, 
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f) ma prawo ostemplować dokument swoją indywidualną pieczątką (jeśli takową posiada) z 
zachowaniem czytelności dokumentu.
4.2.4.  Rodowód  królika  zarejestrowanego  w  PZHGRiDI  stosowany  jako  alternatywa  dla 
„kopii karty miotu” może mieć formę:
a)  zgodną  z  wzorem  rodowodu  PZHGRiDI  umieszczonym  w  załączniku  nr  03  (awers 
rodowodu) i załączniku nr 02 (tabela z pochodzeniem),
b)  wydruku  z  programu  komputerowego  do  archiwizowania  i  edytowania  danych  o 
pochodzeniu zwierząt.
c) inną pod warunkiem zachowania postanowień punktu 4.2.3. 

4.2.5.  O  umieszczeniu  w  rodowodzie  królika  dalszych  informacji  (np.  ocena  rodziców 
królika, pochodzenie królika do II, III lub dalszego pokolenia itd.) decyduje:
a) hodowca z własnej woli,
b) upoważniony organ organizacji macierzystej hodowcy,
c) upoważniony organ specjalistycznego klubu hodowców, do którego należy hodowca.

4.2.6. Odpowiedzialność za poprawne i zgodne ze stanem faktycznym dane w rodowodzie 
królika ponosi:
a) hodowca, w przypadku dobrowolnego wystawiania rodowodu,
b)  łącznie  hodowca i  stosowne organy określone  w wewnętrznych  przepisach  organizacji 
członkowskiej  lub  specjalistycznego  klubu  hodowców,  które  nakładają  na  hodowcę 
obowiązek przygotowania rodowodu.

4.3. Książka hodowli

4.3.1.  Zalecane,  lecz  nie  obowiązkowe,  jest  prowadzenie  książki  hodowli,  lub  innych 
dokumentów o podobnym charakterze. 
4.3.2.  Książka  hodowli  może  pełnić  funkcję  narzędzia  pracy  hodowlanej  oraz  źródła 
informacji o pochodzeniu królików oraz ich losach (nabywcach, osiągnięciach wystawowych 
oraz hodowlanych, zabiegach higieniczno-weterynaryjnych itp.). 
4.3.3. Kształt i forma oraz rodzaj i ilość informacji zawartych w książce hodowli są zależne 
od  wewnętrznych  zasad  przyjętych  w  poszczególnych  organizacjach  członkowskich 
PZHGRiDI lub od kreatywności hodowcy. Najprostszą zalecaną formą książki hodowli może 
być  archiwum kart miotu (dokumentów obowiązkowych,  których przechowywanie  leży  w 
interesie hodowcy). 
4.3.4.  Książka  hodowli  może  być  dokumentem mającym  znaczenie  w  świetle  odrębnych 
przepisów  np.  dotyczących  uznawania  nowych  ras  i  odmian  barwnych,  lub  dotyczących 
nadawaniu tytułów hodowli licencyjno-wzorcowych. 
4.3.5.W  interesie  hodowcy  leży  przechowanie  kart  miotów  potwierdzonych  podpisem 
rejestratora lub osoby upoważnionej przez organizację macierzystą przez okres 10 lat. 

4.4. Poświadczenie pochodzenia królików w trakcie wystaw.

4.4.1.  Organizator  wystawy  ma  prawo  wymagać  od  hodowców zgłaszających  króliki  do 
udziału  w wystawie  dostarczenia  wraz z królikami  dokumentów zgodnych  pod względem 
zawartych informacji z postanowieniami opisanymi w punkcie 4.1.2 (w zależności od wyboru 
hodowcy:  kopia  karty  miotu,  lub  rodowód  królika)  potwierdzających  pochodzenie 
zgłoszonych królików, jako warunku dopuszczenia do udziału w wystawie. 
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Aneks nr 1 do Regulaminu Rejestracji i Znakowania Królików w PZHGRiDI

5. Przepisy szczególne dla hodowców znakujących króliki zgodnie z wymaganiami 
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

5.1.  Przedstawione  tu  przepisy  szczególne  dotyczą  hodowców  królików  zrzeszonych  w 
PZHGRiDI, którzy jednocześnie hodują rasy / odmiany królików, posiadające aktualny status 
stad objętych oceną Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (dalej: KCHZ) oraz są znakowane 
według zasad KCHZ. 

5.2.  Hodowcy,  o  których mowa w punkcie  5.1,  po  spełnieniu  określonych  w niniejszym 
Aneksie warunków mogą korzystać z pełni praw i obowiązków dotyczących funkcjonowania 
w strukturach PZHGRiDI oraz udziału w konkursach wystawowych. 

5.3.  Chcąc  uzyskać  prawo  rejestrowania  królików  w PZHGRiDI,  oznakowanych  według 
zasad  określonych  przepisami  KCHZ,  hodowcy  królików,  o których  mówi  punkt  5.1,  są 
zobowiązani do:
a)  przedłożenia  do  60  dni  od  daty  rozpoczęcia  obowiązywania  postanowień  niniejszego 
regulaminu kopii aktualnej umowy (lub innego odpowiedniego dokumentu) potwierdzającej 
objęcie przez KCHZ oceną stad określonych ras / odmian królików. 
b)  w  latach  następnych  po  roku  rozpoczęcia  obowiązywania  postanowień  niniejszego 
regulaminu  przedłożenia  każdej  aktualnej  umowy (lub innego  odpowiedniego  dokumentu) 
potwierdzającej  kontynuację  oceny  stad  określonych  ras  /  odmian  królików  w  ramach 
współpracy  z  KCHZ  w  terminie  do  30  dni  od  daty  podpisania  tej  umowy  (lub  innego 
odpowiedniego dokumentu).
c)  Kopia  umowy  (dokumentu),  o  której  mowa  w  punktach  a)  oraz  b)  powinna  być 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione władze organizacji macierzystej 
hodowcy podpisem i pieczęcią.
d) Kopię umowy należy wysłać na adres osoby prowadzącej rejestr królików w PZHGRiDI 
(np. przewodniczącego Komisji  Hodowlanej,  przewodniczącego Komisji  Standaryzacyjnej) 
oraz  w  przypadku  żądania  organów  władzy  PZHGRiDI  (Zarząd  Główny  PZHGRiDI, 
Komisja  Rewizyjna,  Kolegium Sędziów PZHGRiDI,  Sąd Koleżeński  PZHGRiDI,  Komisja 
Dyscypliny  i Etyki Sędziowskiej)  na  adres stosownego organu w terminie  i formie,  które 
określi dany organ władzy. 

e)  Przepisy  punktu  5.3  niniejszego  Aneksu  dotyczą  rejestracji  tylko  tych  ras  /  odmian 
królików, które są objęte aktualną umową hodowcy z KCHZ. Pozostałe rasy / odmiany mogą 
być rejestrowane wyłącznie na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie  Rejestracji i 
Znakowania Królików w PZHGRiDI. 

5.4. Dokumentacja hodowlana. 
5.4.1. Hodowcy, o który mowa w punkcie 5.1 są zobowiązani do:
a) wypełnienia dla każdego miotu królików karty miotu obowiązującej w PZHGRiDI zgodnie 
z zasadami określonymi w punkcie 4.1.  Regulaminu  Rejestracji  i Znakowania Królików w 
PZHGRiDI,
a) wpisania numerów lewego i prawego ucha nadanych według zasad KCHZ,
b)  naklejenia  na  egzemplarz  karty  miotu,  przeznaczonej  dla  rejestratora,  lub  osoby 
odpowiedzialnej w organizacji macierzystej za prowadzenie archiwum kart miotu, ilości 
znaczków PZHGRiDI odpowiadającej ilości rejestrowanych królików,
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c)  nadesłania  do  dnia  31  marca  roku  następującego  po  roku  rejestracji  królików  kopii 
ostatnich stron „rejestru młodych królików” z wykazem numerów królików obowiązujący w 
KCHZ. 
5.4.2. Hodowcy,  o  których mowa w punkcie  5.1  mają obowiązek naklejania znaczka  z 
numerem królika na dokumencie o pochodzeniu (np. rodowodzie królika).

5.5.  W uzasadnionych,  indywidualnych  przypadkach  wynikających  z prowadzenia  bardzo 
dużych  hodowli,  na  wniosek  hodowcy,  o  którym mowa w punkcie  5.1,  Zarząd  Główny 
PZHGRiDI  może  ograniczyć  zasady  rejestracji  opisane  w  punkcie  5.4.  do  postanowień 
opisanych w punkcie 5.4.1. c) oraz określenia ilości znaczków, które hodowca zobowiązuje 
się wykupić tytułem składki za rejestrację królików w PZHGRiDI. 
Ilość  (wartość)  znaczków  określana  jest  jako  dwukrotność  największej  ilości  znaczków 
pobranych  przez  pojedynczego  hodowcę  rejestrującego  króliki  według  ogólnych  zasad 
Regulaminu w roku poprzednim. Obowiązek udzielenia stosownej informacji w tym zakresie 
należy  do  upoważnionej  przez  Zarząd  PZHGRiDI  osoby  (np.  przewodniczącego  komisji 
hodowlanej,  przewodniczącego  komisji  standaryzacyjnej)  gromadzącej  informacje  o 
rejestrowanych królikach. 

5.6.  Udział  królików  znakowanych  według  zasad  znakowania  KCHZ  w  wystawach 
PZHGRiDI.
5.6.1. W uzasadnionych przypadkach (np. na pisemną prośbę wystawcy lub wystawców, lub 
na  polecenie  Kolegium  Sędziów)  organizator  lub  organizator  w  porozumieniu  z  komisją 
sędziowską  może zastosować środki  ograniczające  możliwość  wystąpienia  nieobiektywnej 
oceny  lub  zarzutów o  nieobiektywną  ocenę  ze  względu   na  umożliwiające  identyfikację 
wystawcy  oznakowanie  królików  numerami  KCHZ.  Stosowane  środki  (np.  tymczasowe 
zamazanie  tatuaży i  wpisanie  tymczasowych  oznaczeń np.  numeru  klatki  + miesiąc  i rok 
urodzenia) powinny być wykonane tak, by bezwzględnie zapewnić: 
a) możliwość umieszczenia królika we właściwym oczku klatki wystawowej (bez pomyłek),
b) prawidłowe określenie wieku królika dla celów oceny (miesiąc i rok urodzenia). 
c) usunięcie  substancji  zakrywającej  oznakowanie  na żądanie  właściciela  królika  w chwili 
odbioru królika.
5.7.  Naruszenie  zasad  określonych  w  Regulaminie  i/lub  Aneksie  lub  niespełnienie  jego 
wymogów  może  skutkować  sankcjami,  o  których  zdecydują  stosowne  organy  władzy 
PZHGRIDI. 
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