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Historia

 Przełom XIX i XX - początki oceny wydajności krów

 1883 Holstein Friesian Association (USA)

 1893 Friesian Herd Book (Holandia)

 1889 Pomorski Związek Hodowców Bydła

 1904 Związek Kół Kontroli Obór

 Lata 1910 – 1925 rozszerzenie oceny 

 Okres międzywojenny – pierwsze próby ujednolicenia oceny

 Cel: ułatwienie wymiany materiału hodowlanego (1936, Rzym, Włochy –
podpisanie Międzynarodowej Konwencji dot. Ujednolicenia Metod Utrzymywania i 
Funkcjonowania Ksiąg Hodowlanych) 

 Rzym 1947 – 1951 prace pod egidą FAO 

na terenach Polski



ICAR - International Committee for 

Animal Recording

5-9 marca 1951, Rzym

Decyzja o powołaniu międzynarodowej organizacji utworzonej w celu 

harmonizacji metod oceny użytkowości mlecznej bydła oraz 

obliczania i prezentowania  jej wyników

14 lipca 1951, Holenderskie Ministerstwo Rolnictwa, Haga

Pierwsze spotkanie The European Milk/Butter Recording Committee



ICAR - International Committee for 

Animal Recording

 Ogólnoświatowa organizacja non-profit zajmująca się ujednoliceniem:

 sposobów identyfikacji, 

 prowadzenia oceny użytkowości mlecznej bydła



Członkowie ICAR

Polska 

1994 – Centralna Stacja Hodowli Zwierząt



ICAR w roku 1994

 Organizacja ogólnoświatowa zajmująca się przede wszystkim oceną bydła

 Konferencje raz na dwa lata

 Wytyczne i zasady dot. identyfikacji oraz oceny użytkowości mlecznej bydła 

(ok. 20-30 stron)

 Interbull był już Podkomitetem ICAR a konferencje odbywały się co roku 

(przemiennie ICAR/EAAP)



Członkowie ICAR

Polska

1994 – Centralna Stacja Hodowli Zwierząt ->

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

2007 – Polska Federacja Hodowców Bydła i

Producentów Mleka



ICAR - International Committee for 

Animal Recording



ICAR - International Committee for 

Animal Recording

Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt

 Ogólnoświatowa organizacja non-profit zajmująca się ujednoliceniem:

 sposobów identyfikacji, 

 prowadzenia oceny wartości użytkowej oraz

 oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich (bydło, owce, kozy, bawoły 

wielbłądowate)

 rejestracji wszelkich informacji związanych z prowadzeniem hodowli

 Zasady i standardy ustalone przez ICAR są uznawane za wiążące w UE



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY (UE) 2016/1012 

z dnia 8 czerwca 2016 r. 

w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli 
zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i 

wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym 
wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 
90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt 

(„rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”)



Członkowie ICAR

https://www.icar.org/index.php/about-us-icar-facts/icar-members/


Członkowie ICAR

 ok. 130 organizacji z ok. 60 krajów

 Członkowie zwyczajni – organizacje zaangażowane w proces oceny i 

wyceny zwierząt gospodarskich

 Członkowie stowarzyszeni – producenci sprzętu, urządzeń, odczynników, 
nasienia itp.

https://www.icar.org/index.php/about-us-icar-facts/icar-members/


Struktura organizacyjna

Członkowie zwyczajni
Członkowie 

stowarzyszeni

Walne Zgromadzenie

Zarząd:

• Prezydent

• Wiceprezydenci

• Sekretarz

• Skarbnik

• Członkowie

• Inspektorzy Finansowi

• Dyrektor Generalny

• 4 podkomitety

• 10 grup roboczych

• Doradcza Grupa Ekspercka

• Grupy zadaniowe

Sekretariat

https://www.icar.org/index.php/about-us-icar-facts/board-composition/


Działalność
 Tworzenie oraz udoskonalanie wytycznych i standardów mających na celu 

przedstawienie jak najlepszych praktycznych aspektów identyfikacji 
zwierząt, oceny użytkowości i oceny genetycznej

 Certyfikowanie urządzeń i procesów stosowanych do identyfikacji zwierząt, 
oceny użytkowości i oceny genetycznej

 Certyfikowanie urządzeń identyfikacyjnych

 Certyfikowanie mlekometrów, robotów udojowych, urządzeń do pobierania 
próbek i analiz mleka

 Akredytacja laboratoriów genetycznych

 Akredytacja ośrodków interpretacji danych DNA

 Certyfikaty jakości dla organizacji

 Międzynarodowa ocena wartości hodowlanej bydła

 GenoEx- SP - platforma wymiany danych SNP

 Badanie biegłości LOM



Wytyczne ICAR

 Celem ICAR jest promowanie doskonalenia produkcyjności zwierząt, 

zdrowia zwierząt, opieki nad zwierzętami, bezpieczeństwa żywności oraz 

wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko. 

 Dokonuje tego poprzez formułowanie przepisów, definicji, norm i 

wytycznych służących rejestracji cech o znaczeniu ekonomicznym oraz 

charakterystyk systemów produkcji.

1994 – przepisy ok. 20 stron

2016: ostatnia książka licząca ok 650 stron

obecnie: strona internetowa ICAR

https://www.icar.org/index.php/icar-recording-guidelines/


Podkomitety

 Interbull

 Podkomitet ds. analiz mleka

 Podkomitet ds. identyfikacji zwierząt

 Podkomitet ds. urządzeń do pomiarów, rejestracji i pobierania próbek



Podkomitety
 Interbull (hist.)

 Posiada status Europejskiego Laboratorium Referencyjnego ds. Zootechniki w zakresie 
hodowli bydła

 Międzynarodowa ocena wartości hodowlanej bydła

 GenoEx- SP - platforma wymiany danych SNP

 Podkomitet ds. analiz mleka

 Badanie biegłości LOM

 Certyfikowanie urządzeń analitycznych

 Podkomitet ds. identyfikacji zwierząt

 Testowanie i certyfikowanie oraz walidowanie certyfikowanych urządzeń 
identyfikacyjnych

 Podkomitet ds. urządzeń do pomiarów, rejestracji i pobierania próbek

 Testowanie i certyfikowanie urządzeń pomiarowych i rejestrujących, robotów 
udojowych i urządzeń do pobierania próbek

https://interbull.org/index
http://wycena.izoo.krakow.pl/
https://www.icar.org/index.php/certifications/certification-and-accreditation-of-dna-genetic-laboratories/two-new-dna-based-services/genoex-snp-exchange/




Podkomitety
 Interbull (hist.)

 Posiada status Europejskiego Laboratorium Referencyjnego ds. Zootechniki w zakresie 
hodowli bydła

 Międzynarodowa ocena wartości hodowlanej bydła

 GenoEx- SP - platforma wymiany danych SNP

 Podkomitet ds. analiz mleka

 Badanie biegłości LOM

 Certyfikowanie urządzeń analitycznych

 Podkomitet ds. identyfikacji zwierząt

 Testowanie i certyfikowanie oraz walidowanie certyfikowanych urządzeń 
identyfikacyjnych

 Podkomitet ds. urządzeń do pomiarów, rejestracji i pobierania próbek

 Testowanie i certyfikowanie urządzeń pomiarowych i rejestrujących, robotów 
udojowych i urządzeń do pobierania próbek

https://www.icar.org/index.php/technical-bodies/sub-committees/milk-analysis-sub-committee-landing-page/


Podkomitety
 Interbull (hist.)

 Posiada status Europejskiego Laboratorium Referencyjnego ds. Zootechniki w zakresie 
hodowli bydła

 Międzynarodowa ocena wartości hodowlanej bydła

 GenoEx- SP - platforma wymiany danych SNP

 Podkomitet ds. analiz mleka

 Badanie biegłości LOM

 Certyfikowanie urządzeń analitycznych

 Podkomitet ds. identyfikacji zwierząt

 Testowanie i certyfikowanie oraz walidowanie certyfikowanych urządzeń 
identyfikacyjnych

 Podkomitet ds. urządzeń do pomiarów, rejestracji i pobierania próbek

 Testowanie i certyfikowanie urządzeń pomiarowych i rejestrujących, robotów 
udojowych i urządzeń do pobierania próbek

https://www.icar.org/index.php/technical-bodies/sub-committees/animal-identification-landing-page/


Podkomitety
 Interbull (hist.)

 Posiada status Europejskiego Laboratorium Referencyjnego ds. Zootechniki w zakresie 
hodowli bydła

 Międzynarodowa ocena wartości hodowlanej bydła

 GenoEx- SP - platforma wymiany danych SNP

 Podkomitet ds. analiz mleka

 Badanie biegłości LOM

 Certyfikowanie urządzeń analitycznych

 Podkomitet ds. identyfikacji zwierząt

 Testowanie i certyfikowanie oraz walidowanie certyfikowanych urządzeń 
identyfikacyjnych

 Podkomitet ds. urządzeń do pomiarów, rejestracji i pobierania próbek

 Testowanie i certyfikowanie urządzeń pomiarowych i rejestrujących, robotów 
udojowych i urządzeń do pobierania próbek

https://www.icar.org/index.php/technical-bodies/sub-committees/recording-and-sampling-devices-landing-page/


Grupy robocze

 Ds. wymiany danych o zwierzętach (cz. 15)

 Ds. sztucznego unasieniania i powiązanych technologii (cz. 6)

 Ds. związków hodowców (cz. 18)

 Ds. oceny pokroju (cz. 5)

 Ds. oceny użytkowości mlecznej bydła mlecznego (cz. 2)

 Ds. DNA (cz. 4)

 Akredytacja laboratoriów genetycznych do oceny pochodzenia  bydła 

(STR, SNP)

 Akredytacja ośrodków interpretacji danych DNA

https://www.icar.org/index.php/technical-bodies/working-groups/dna-working-group/
https://www.icar.org/index.php/certifications/certification-and-accreditation-of-dna-genetic-laboratories/guidelines-for-str-and-snp-based-parentage-testing-in-cattle/accredited-laboratories-for-parentage-testing-in-cattle/
https://www.icar.org/index.php/certifications/certification-and-accreditation-of-dna-genetic-laboratories/two-new-dna-based-services/dna-data-interpretation-centres/icar-accreditation-of-dna-interpretation-centres/


Grupy robocze

 Ds. żywienia i gazów cieplarnianych (cz. 19 i 20)

 Ds. cech funkcjonalnych (cz. 7, Atlas zdrowia racic)

 Interbeef (cz. 3)

 Ds. owiec, kóz i wielbłądowatych (cz. 14 i 16)

 Ekspercka Grupa Doradcza ds. Certyfikatu Jakości (cz. 8)

https://www.icar.org/index.php/certifications/certificate-of-quality/team-of-auditors/


Celem ICAR jest promowanie doskonalenia produkcyjności zwierząt, zdrowia 

zwierząt, opieki nad zwierzętami, bezpieczeństwa żywności oraz wpływu 

produkcji zwierzęcej na środowisko. 

Osiągnięcie tego możliwe jest przy prawidłowym stosowaniu Wytycznych i 

certyfikowanych urządzeń, prawidłowo działających laboratoriów, 

odpowiednim przetwarzaniu danych itp.



Nadzór nad jakością

 Specjalna Pieczęć ICAR (do roku 2007)

 nadawana na zawsze po wizycie przedstawicieli ICAR i sprawdzeniu 

zgodności działań z zapisami Wytycznych

 Ważna bezterminowo dla całej działalności organizacji

W roku 2005 przyznana została dla Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt



Nadzór nad jakością

 Certyfikat Jakości ICAR (od roku 2007)

 Przyznawany na poszczególną działalność organizacji na określony czas

o Identyfikacja Zwierząt – bydło 

o Identyfikacja Zwierząt – inne gatunki  

o Ocena użytkowości mlecznej (bydło) 

o Ocena użytkowości mięsnej  (bydło) 

o Ocena użytkowości mlecznej (inne gatunki) 



Nadzór nad jakością

 Certyfikat Jakości ICAR (od roku 2007)

 Przyznawany na poszczególną działalność organizacji na określony czas

o Ocena użytkowości mięsnej  (inne gatunki) 

o Ocena użytkowości (inne cechy) 

o Rejestrowanie danych w księgach 

o Ocena pokroju 

o Przetwarzanie danych 



Nadzór nad jakością

 Certyfikat Jakości ICAR (od roku 2007)

 Przyznawany na poszczególną działalność organizacji na określony czas

o Analizy laboratoryjne (mleko) 

o Laboratorium referencyjne (mleko) 

o Analizy laboratoryjne (DNA) 

o Ocena genetyczna (bydło mleczne) 

o Ocena genetyczna (bydło mięsne) 

o Ocena genetyczna (inne gatunki)



Nadzór nad jakością

 Certyfikat Jakości ICAR (od roku 2007)

 Przyznawany na poszczególną działalność organizacji

 Po wizycie audytora/ów i audycie w terenie

 Na okres 5 lat

▪ Po 2,5 roku „Przegląd konsultacyjny” w oparciu o przesłaną dokumentację

Formularze

Audytorzy

https://www.icar.org/index.php/certifications/certificate-of-quality/coq-conditions-guidelines-and-application-form/
https://www.icar.org/index.php/certifications/certificate-of-quality/team-of-auditors/


Certyfikaty Jakości  ICAR

Organizacje, którym je przyznano

 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt od roku 2009 

 Laboratorium Referencyjne Oceny Mleka 

 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka od roku 2010

 Identyfikacja

 Ocena użytkowości

 Laboratorium oceny mleka

 Przetwarzanie danych

 Prowadzenie ksiąg hodowlanych

https://www.icar.org/index.php/certifications/certificate-of-quality/list-of-organisations-granted-with-the-cerrtificate-of-quality/


Konferencje ICAR

 26-30.04.2021 r.– wirtualna (Holandia)

 30.05 – 03.06.2022 r. - Montreal (Kanada) 

 2023 r. - Toledo (Hiszpania)



Przykłady spotkań grup ICAR

 25 maja – Interbeef GR i KT – materiały dostępne

 30 czerwca – Ekspercka Grupa Doradcza – audytorzy CoQ ICAR



Wytyczne ICAR po polsku

 Obowiązująca jest wersja angielska opublikowana na stronie ICAR

 Tłumaczenia mają tylko wartość informacyjną

 Dostępne są na stronie internetowej KCHZ www.kchz.agro.pl

 Tłumaczenia były wykonywane i aktualizowane sukcesywnie od roku 1994 

na potrzeby pracowników CSHZ i KCHZ

http://www.kchz.agro.pl/


Dziękuję za uwagę

Chętnie odpowiem na pytania


