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1. Siedziby stad:
- Chów i hodowla
- Wypas zwierząt
- Miejsca gromadzenia zwierząt
- Obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt
- Siedziba stada, w której dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stad w celu

produkcji mięsa na użytek własny
- Targ
- Wystawa
- Pokaz
- Konkurs zwierząt
- Cyrk objazdowy
- Grupa tresowanych zwierząt

2. Rzeźnie
3. Zakłady przetwórcze lub spalarnie

- Zakład przetwórczy
- Spalarnia

I. Rejestracja w bazie danych prowadzonej działalności



Obowiązki na posiadaczy i właścicieli koniowatych :

▪ Posiadacz / właściciel koniowatego musi uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny (numer
producenta), nadawany ustawą zgodnie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Informacje o sposobie i zasadach wpisu podmiotów do ewidencji producentów dostępne są na
stronie www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy.

▪ Zgodnie z art. 65 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, posiadacz koniowatego ma
3 miesiące (od wejścia w życie ustawy) na uzyskanie nr identyfikacyjnego EP (o ile do tej pory
nie był ewidencjonowany przez ARIMR jako beneficjent programów pomocowych udzielanych
przez ARIMR, czy posiadacz zwierząt innych gatunków) oraz zgłasza kierownikowi biura
powiatowego ARiMR miejsce, w którym przebywają zwierzęta, w celu zarejestrowania i nadania
numeru siedziby stada, w której utrzymuje koniowate.

• Istotne jest pierwsze zgłoszenie koniowatych przebywających w siedzibie, która jest miejscem
stacjonowania koniowatego (tj. przebywanie w niej dłużej niż 30 dni) – w systemie przypisanie
koniowatego do działalności.

Zgłoszenie działalności

http://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow


Zgłoszenia siedziby stada można dokonać:

- w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Portal IRZplus
(Portal IRZplus Obsługa zgłoszeń przez Internet).

- w formie papierowej składając w biurze powiatowym właściwym dla
adresu wskazanego w ewidencji producentów lub przekazać pocztą
(Dokumenty dotyczące Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt).
Należy pamiętać, że Zgłoszenie siedziby stada należy złożyć nie
później niż w dniu wprowadzenia do niej pierwszego zwierzęcia.

Zgłoszenie działalności

https://irz.arimr.gov.pl/
http://www.gov.pl/arimr/portal-irzplus---obsluga-zgloszen-przez-internet
http://www.gov.pl/arimr/dokumenty-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat


1. System utrzymania koniowatych
- gatunek
- opis systemu utrzymywania koniowatych w siedzibie stada zgodnie z następującą

klasyfikacją:

– otwarty:

– z zadaszeniem

– bez zadaszenia

– zamknięty:

– w boksie

– na stanowisku na uwięzi

– wolnostanowiskowy bez uwięzi

Rejestracja działalności



Usuwanie informacji dotyczących:

Koniowate przemieszczone bez wskazania siedziby, do której zostało
przemieszczone – 5 lat od przemieszczenia, nie wcześniej niż 30 lat od
urodzenia
(nie dotyczy miejsc gromadzenia/ targów/ pokazów/ konkursów/ cyrków objazdowych/ grup zwierząt
tresowanych/ pośrednictwa w obrocie zwierzętami/ skupu zwierząt/ siedzib stad, w których dokonuje
się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stad w celu produkcji mięsa na użytek własny)

Usuwanie danych z bazy danych



KONIOWATE (konie/ zebry/ osły/ krzyżówki) 

Środki identyfikacji

• WSZCZEPIANY TRANSPONDER

• MARKER GENETYCZNY

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi listę dostawców 

środków identyfikacji, kolczyków zawierających indywidualne numery 

identyfikacyjne loch oraz kart elektronicznych.



Środki identyfikacji i karty elektroniczne 

Art. 8  Koszty związane z identyfikacją koniowatego oraz wydaniem unikalnego 
dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego ponosi właściciel koniowatego albo posiadacz 
koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963. 

Art. 16. 1. Prezes Agencji jest właściwy do zatwierdzania, na podstawie art. 9 
rozporządzenia 2021/520, środków identyfikacji, kolczyków zawierających indywidualne 
numery identyfikacyjne loch oraz kart elektronicznych

2. Za zatwierdzone uznaje się jedynie te środki identyfikacji [..] i karty elektroniczne, które 
są zgodne ze specyfikacją techniczną określoną odpowiednio w przepisach wydanych na 
podstawie art. 20 lub art. 24 ust. 8, lub w załączniku II do rozporządzenia 2021/520, lub w 
załącznikach I lub III do rozporządzenia 2021/963 oraz które zostały dostarczone przez 
dostawcę wpisanego na listę dostawców prowadzoną przez Prezesa Agencji, zwaną 
dalej „listą dostawców”, a podmiot obowiązany do oznakowania zwierzęcia środkiem 
identyfikacji nabywa środki identyfikacji, kolczyki zawierające indywidualne numery 
identyfikacyjne loch oraz karty elektroniczne bezpośrednio od dostawcy znajdującego 
się na liście dostawców.



ARiMR

❖ Prowadzenie bazy danych 
koniowatych 

❖ Rejestracja:

• Właścicieli koniowatych

• Posiadaczy koniowatych

• Zwierząt koniowatych

• Miejsc pobytu zwierzęcia

• Zdarzeń koniowatych 
(padnięcia, uboje) 

Związki Hodowców 
Koni/podmioty 

prowadzące księgi 
hodowlane

❖ Nadawanie numeru UELN 
koniowatemu

❖ Znakowanie elektronicznym 
identyfikatorem (transponderem) 

❖ Sporządzanie opisów koniowatego

❖ Wydawanie dokumentów 
identyfikacyjnych koniowatych

Przekazywanie danych do 
ARiMR

Otrzymywanie danych z 
ARiMR



Zadania ZHK/podmiotów prowadzących księgi stadne:

1. Wykonanie czynności związanych z identyfikacją koniowatego:

✓ zastosowanie środka identyfikacji

✓ dokonywanie opisu słownego i graficznego koniowatego
Czynności związane z identyfikacją koniowatego wykonują:
▪ osoby zatrudnione w OZHK/WZHK posiadające uprawnienia do identyfikacji,
▪ lekarze weterynarii lub
▪ osoby posiadające uprawnienia, które zawarły ze związkiem hodowców

koniowatych/prowadzącym księgę hodowlaną, pisemną umowę dotyczącą wykonywania
tych czynności.

2. Wydawanie dokumentu identyfikacyjnego koniowatego,
3. Przekazywanie danych m.in. o dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy

danych prowadzonej przez ARiMR.



Ważne definicje:

Ustawa wprowadza definicje właściciela koniowatego i posiadacza koniowatego.

• Właściciel koniowatego – oznacza osobę fizyczną lub prawną / osoby fizyczne lub

prawne posiadającą / posiadające prawo własności do zwierzęcia koniowatego

• Posiadacz koniowatego – oznacza osobę fizyczna lub prawną, która odpowiada za

koniowate, w tym w ograniczonym czasie (z wyłączeniem lekarzy weterynarii).

Podmiot zajmujący się zwierzęciem koniowatym (posiadacz), który nie jest 

właścicielem ani jednym z właścicieli tego zwierzęcia, działa zgodnie z przepisami 

zawartymi w rozporządzeniu (Art. 3 Rozporządzenia UE 2021/963) w imieniu 

właściciela lub przedstawiciela właścicieli zwierzęcia koniowatego i w porozumieniu 

z tym właścicielem lub przedstawicielem (umowa). 



▪ zmiany sposobu dokonywania zgłoszeń (art. 45):
➢ Papierowo – tylko osoby fizyczne i tylko w okresie

przejściowym - do 31.12.2025
➢ Elektronicznie – wszyscy (od wejścia w życie

ustawy działalności nadzorowane) za pomocą
formularza udostępnionego na stronie
internetowej Agencji, umożliwiającego
wprowadzenie informacji do komputerowej bazy
danych;

Zgłoszenia – sposób składania



Zgłoszenia – sposób składania - koniowate

Ustawa wprowadza elektroniczny sposób dokonywania zgłoszeń

do komputerowej bazy danych:

• posiadacze koniowatych od dnia wejścia w życie ustawy będą

mieć obowiązek składania zgłoszeń urodzeń i przemieszczeń

koniowatych za pośrednictwem aplikacji IRZplus,

udostępnionej przez ARiMR,

• właściciele koniowatych mogą do końca roku 2025 zgłoszenia

koniowatych do rejestru oraz wszelkie zmiany w rejestrze

zgłaszać w formie papierowej.



Zgłoszenia dla koniowatych do bazy danych:

✓ Zgłoszenie koniowatego do rejestru, w typie zdarzenia:

• przypisanie koniowatego do działalności (posiadacz)

• urodzenie koniowatego (właściciel/posiadacz)

• ujawnienie koniowatego (właściciel/posiadacz)

• przywóz z kraju UE (ZHK)

• przywóz spoza UE (ZHK)

✓ Zgłoszenie przemieszczenia koniowatego (właściciel/posiadacz)

✓ Zgłoszenie zmiany właściciela koniowatego (ZHK)

✓ Zgłoszenie padnięcia/zabicia/uboju koniowatego (właściciel/posiadacz)

✓ Wniosek o nadanie/zmianę nazwy koniowatego (ZHK)

✓ Informacja o wyłączeniu z łańcucha żywnościowego



Zgłoszenia – koniowate

Zgłoszenia urodzenia koniowatego do komputerowej bazy danych dokonuje:

• właściciel koniowatego albo
• posiadacz koniowatego.
Wraz ze zgłoszeniem składa wniosek o wydanie unikalnego dożywotniego

dokumentu identyfikacyjnego, wskazując właściwy związek /prowadzącego

księgę.

Do zgłoszenia urodzenia koniowatego składający dołącza oświadczenie

potwierdzające, że zgłoszenie składa właściciel koniowatego, a w przypadku,

gdy zgłoszenia dokonuje posiadacz koniowatego – przedstawia kopię

umowy zawartej z właścicielem koniowatego.



4) Konie - zgłoszenie koniowatego do rejestru - do 3 miesięcy od dnia urodzenia a identyfikacja

w terminie 12 miesięcy (przed opuszczeniem siedziby na okres powyżej 30 dni), z tym że

termin ten nie ma zastosowania w przypadku koniowatego w parku narodowym /

krajobrazowym - półdzikie).
❖ wyjątki:

o nie później niż 150 dni przed planowanym dniem opuszczenia przez koniowatego obszaru

parku (narodowego/ krajobrazowego) – zgłasza dyrektor parku;

o w przypadku koniowatego urodzonego na terytorium Polski, dla którego unikalny dożywotni

dokument identyfikacyjny wydał związek hodowców koniowatych działający na terytorium

innego niż Polska państwa członkowskiego, właściciel albo posiadacz koniowatego, w

terminie 7 dni od dnia doręczenia unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego,

przekazuje go związkowi hodowców koniowatych, w celu sprawdzenia tożsamości

koniowatego oraz niezwłocznego zgłoszenia informacji o unikalnym dożywotnim dokumencie

identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych.

TERMINY – ZGŁOSZENIA - KONIOWATE



Zgłoszenia – koniowate

Agencja przekazuje związkowi hodowców koniowatych informację o

zgłoszeniu do komputerowej bazy danych urodzenia koniowatego wraz z

wnioskiem o wydanie unikalnego dożywotniego dokumentu

identyfikacyjnego w terminie 2 dni od dnia wprowadzenia do komputerowej

bazy danych informacji zawartych w tym zgłoszeniu.

Po przekazaniu przez ARiMR informacji o zarejestrowanym zgłoszeniu dalsze

czynności związane z identyfikacją koniowatych dokonują odpowiednie

związki hodowców Koniowatych/prowadzących księgi.

Ustawa zezwala na składanie zgłoszeń dotyczących koniowatych za

pośrednictwem związków hodowców koniowatych, wówczas do zgłoszenia

należy dołączyć kopię oświadczenia o pośrednictwie tego związku.



❖ do 7 dni od dnia dokonania zmiany właściciela, należy zgłosić zmianę właściciela
koniowatego (do związku hodowców koniowatych).
W przypadku zmiany właściciela koniowatego:
1) unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny jest przekazywany nowemu

właścicielowi koniowatego wraz z przeniesieniem posiadania koniowatego;
2) nowy właściciel koniowatego:

a) przedstawia unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny związkowi
hodowców koniowatych, który go wydał, a ten związek dokonuje w
dokumencie zmiany wpisu dotyczącego właściciela koniowatego,

b) przedstawia umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo
własności koniowatego, albo składa pisemne oświadczenie o nabyciu
koniowatego, które zawiera imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
albo nazwę, siedzibę i adres poprzedniego właściciela koniowatego

TERMINY –ZGŁOSZENIA - KONIOWATE



Ustawa -zmiana właściciela koniowatego
Art. 41. W przypadku zmiany właściciela koniowatego: 

1) unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny jest przekazywany nowemu właścicielowi 
koniowatego wraz z przeniesieniem posiadania tego koniowatego; 

2) nowy właściciel koniowatego: 

a) przedstawia unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny związkowi hodowców 
koniowatych, który go wydał, a ten związek hodowców dokonuje w unikalnym dożywotnim 
dokumencie identyfikacyjnym zmiany wpisu dotyczącego właściciela koniowatego,

b) przedstawia umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności 
koniowatego, albo składa pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, które zawiera 
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poprzedniego 
właściciela koniowatego – w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany właściciela 
koniowatego; 

3) związek hodowców koniowatych, który wydał unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny, 
zgłasza informację o zmianie właściciela koniowatego do komputerowej bazy danych w 
terminie 2 dni od dnia dokonania w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym 
zmiany wpisu dotyczącego właściciela koniowatego.



Ustawa - Przemieszczenie z kraju UE

Art. 42. 1. W przypadku przemieszczenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej koniowatego, dla którego unikalny dożywotni 
dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców 
koniowatych działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska 
państwa członkowskiego, właściciel koniowatego albo posiadacz 
koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 
rozporządzenia 2021/963, przekazuje w terminie 7 dni od dnia 
przemieszczenia koniowatego związkowi hodowców koniowatych 
unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny w celu sprawdzenia 
tożsamości koniowatego oraz niezwłocznego zgłoszenia informacji o 
unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym do 
komputerowej bazy danych.



Ustawa - Przemieszczenie spoza UE 

Art. 42.2 Do wniosku, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia 2021/963, dołącza się 
tłumaczenie na język polski dokumentów towarzyszących koniowatemu wydanych w 
państwie trzecim, dokonane przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia nie dołącza się, 
jeżeli dokumenty te zostały sporządzone w języku angielskim. 

Rozporządzenie 963/2021
Artykuł 37 Wniosek o dokumenty identyfikacyjne dla koniowatych, które wprowadzono 
do Unii i dopuszczono do obrotu
1.Podmioty zajmujące się koniowatymi, które wprowadzono do Unii z państwa trzeciego, 
składają wniosek do właściwego organu miejsca zwykłego pobytu zwierzęcia 
koniowatego, lub w stosownych przypadkach do jednostki upoważnionej, o wydanie 
unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego lub zarejestrowanie istniejącego 
dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 36 niniejszego rozporządzenia, w 
komputerowej bazie danych w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury celnej do 
celów dopuszczenia do obrotu określonej w art. 201 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.



❖ do 7 dni od zdarzenia - na zgłoszenie przemieszczenia, padnięcie, zabicie oraz
ubój koniowatego.

Agencja przekazuje związkowi hodowców koniowatych, który wydał unikalny
dożywotni dokument identyfikacyjny, informację o śmierci koniowatego w
terminie 2 dni od dnia pozyskania tej informacji.

Rzeźnia po uboju zwraca dokument identyfikacyjny do podmiotu, który wydał
ten dokument.

TERMINY – ZGŁOSZENIA - KONIOWATE



Ustawa- Zgłoszenie koniowatego urodzonego w Polsce, 
dokument id wydany przez inny kraj UE

Ar 42. 3. W przypadku koniowatego urodzonego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego unikalny dożywotni dokument 
identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych 
działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 
członkowskiego, właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego 
będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 
2021/963, w terminie 7 dni od dnia doręczenia unikalnego 
dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego przekazuje go związkowi 
hodowców koniowatych, o którym mowa w art. 6 ust. 1, w celu 
sprawdzenia tożsamości koniowatego oraz niezwłocznego zgłoszenia 
informacji o unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym do 
komputerowej bazy danych informacji. 



Właściciel albo posiadacz koniowatego (zależnie od ich umowy) składa:

❖Zgłoszenie urodzenia koniowatego wraz z wnioskiem o wydanie
dokumentu identyfikacyjnego koniowatego – do kierownika BP;

❖Wniosek o wydanie duplikatu albo zastępczego unikalnego
dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego - do związku hodowców
koniowatych za pośrednictwem kierownika biura w terminie 7 dni od
dnia utraty/zniszczenia unikalnego dożywotniego dokumentu
identyfikacyjnego koniowatego; /Art. 40 ustawy o IRZ/

KONIOWATE - IDENTYFIKACJA



Właściciel albo posiadacz koniowatego (zależnie od ich umowy) składa:

❖Wniosek o wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego - do
związku hodowców koniowatych;

❖ jeśli zidentyfikowane zwierzę koniowate stanie się zarejestrowanym
zwierzęciem koniowatym, a wystawiony unikalny dożywotni dokument
identyfikacyjny dotyczący tego zwierzęcia nie może zostać dostosowany
w taki sposób, by spełniał on wymogi właściciel koniowatego albo
posiadacz koniowatego, składa do związku hodowców koniowatych za
pośrednictwem kierownika biura wniosek o wydanie nowego
unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego.

KONIOWATE - IDENTYFIKACJA



Unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny

jest jedynym dokumentem stwierdzającym tożsamość koniowatego i

umożliwiającym przemieszczenie koniowatego (w Polsce i poza Polską).

Posiadacz lub właściciel koniowatego powinien odebrać dokument osobiście,

chyba że złoży oświadczenie o zgodzie na doręczenie przesyłką poleconą za

potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego.

Koszty związane z identyfikacją oraz wydaniem unikalnego dożywotniego

dokumentu identyfikacyjnego ponosi właściciel lub posiadacz koniowatego.

KONIOWATE - IDENTYFIKACJA



Terminy pozostałych zgłoszeń

Art. 26. 1. Zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o zdarzeniach dotyczących 
zwierząt, których obowiązek zgłoszenia do komputerowej bazy danych wynika z przepisów 
wymienionych w art. 1 pkt 1 lub przepisów ustawy, dokonuje się w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia danego zdarzenia, chyba że przepisy wymienione w art. 1 pkt 1, przepisy 
ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 26.3. Posiadacz koniowatego może dokonać zgłoszenia do komputerowej bazy danych 
informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczących koniowatych za pośrednictwem związku 
hodowców koniowatych, z tym że w takim przypadku do zgłoszenia do komputerowej bazy 
danych ten posiadacz dołącza kopię oświadczenia o skorzystaniu z pośrednictwa tego 
związku hodowców.

Rozporządzenia UE 2021/963 

Art. 3 Podmiot zajmujący się zwierzęciem koniowatym (posiadacz), który nie jest właścicielem ani 
jednym z właścicieli tego zwierzęcia, działa zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu (Art. 3 
Rozporządzenia UE 2021/963) w imieniu właściciela lub przedstawiciela właścicieli zwierzęcia 
koniowatego i w porozumieniu z tym właścicielem lub przedstawicielem (umowa). 



Terminy dla ZHK 

• Art. 35. 1. Związek hodowców koniowatych dokonuje zgłoszenia do 
komputerowej bazy danych informacji dotyczących unikalnego 
dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, tymczasowego dokumentu 
identyfikacyjnego, duplikatu, oraz zastępczego unikalnego dożywotniego 
dokumentu identyfikacyjnego, w terminie 2 dni od dnia wydania 
odpowiednio unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, 
tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego, oraz zastępczego 
unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego. /nieścisłość z 
Art.38 – ma zostać zmieniony na 7 przy najbliższej nowelizacji ustawy)

• 2. Związek hodowców koniowatych zgłasza do komputerowej bazy 
danych informację, czy koniowate jest czy nie jest przeznaczone do 
uboju w celu spożycia przez ludzi, w terminie 2 dni od dnia pozyskania 
tej informacji, chyba że posiadacz koniowatego zgłosił do komputerowej 
bazy danych tę informację zgodnie z tym przepisem. 



• Art. 38. 1. Zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o wydanym 
unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym oraz informacji określonych 
w art. 109 ust. 1 lit. d rozporządzenia 2016/429 i art. 64 rozporządzenia 
2019/2035 związek hodowców koniowatych dokonuje w terminie 7 dni od dnia 
wydania unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego. 

• 2. Jeżeli unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny zawiera informacje 
niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, właściciel koniowatego albo 
posiadacz koniowatego, zwraca ten dokument w terminie 14 dni od dnia 
stwierdzenia tej niezgodności związkowi hodowców koniowatych, który go wydał, 
w celu wydania nowego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego. 
Koszt wydania nowego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego 
ponosi związek hodowców koniowatych, który wydał unikalny dożywotni 
dokument identyfikacyjny zawierający informacje niezgodne ze stanem 
faktycznym lub prawnym. 

Terminy dla ZHK 



❖Związek zgłasza informację o zmianie właściciela koniowatego do 
komputerowej bazy danych w terminie 2 dni od dnia dokonania w 
unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym zmiany wpisu 
dotyczącego właściciela koniowatego. /Art. 41/

❖Związek hodowców koniowatych, który wydał unikalny dożywotni 
dokument identyfikacyjny, zgłasza do komputerowej bazy danych 
informację o umieszczeniu, informacji o znaku zatwierdzenia i licencji, 
w terminie 2 dni od dnia dokonania tego umieszczenia. /Art. 43/

Terminy dla ZHK 



Inne podmioty - obowiązki
• Art.36. 4. W przypadku gdy unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez 

związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 
członkowskiego, podmiot prowadzący rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię zgłasza do 
komputerowej bazy danych informację o śmierci koniowatego nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia odpowiednio uboju z konieczności albo zabicia z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, albo 
śmierci koniowatego w innych okolicznościach. 

• 5. W przypadku uboju z konieczności albo zabicia z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, albo 
śmierci koniowatego w innych okolicznościach podmiot prowadzący rzeźnię, zakład przetwórczy lub 
spalarnię: 

• 1) odzyskuje i niszczy elektroniczny identyfikator pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii; 

• 2) zgłasza do komputerowej bazy danych numer zniszczonego elektronicznego identyfikatora w 
terminie 2 dni od dnia jego zniszczenia. 

• 6. W przypadku odebrania przez zakład przetwórczy lub spalarnię zwłok koniowatego, którym nie 
towarzyszy unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny, podmiot prowadzący zakład przetwórczy 
lub spalarnię informuje o tym powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce 
położenia zakładu przetwórczego lub spalarni. 



Art. 53.

1. Kto, będąc związkiem hodowców koniowatych, nie wykonuje
obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 (identyfikacja), art. 35
(zgłoszenie do bazy informacji dot. unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego),
art. 38 ust. 1 (zgłoszenie do bazy informacji o wydanym unikalnym dożywotnim

dokumencie identyfikacyjnym) lub art. 43 (umieszczenie w dożywotnim dok id. znaku

zatwierdzenia, licencji) podlega karze pieniężnej w wysokości do
trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

VII. Kary



Dziękujemy za uwagę


