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Zawiadomienie /przeczytać uważnie/
D o t y c z y: weryfikacji wpisu ogierów do ksiąg, jak również przeglądów jesiennych: klaczy, źrebiąt, ogierów
wszystkich ras, oraz opisu słownego i graficznego KONI, a także wydawania paszportów dla posiadanych
koni.
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 123 poz.774 z póź. zmianami)
oraz realizując zadanie o selekcji ogierów starszych zleconych przez Min. Rol. dokona w podanych niżej
terminach i miejscowościach przeglądy wszystkich doprowadzonych ogierów. Do udziału w Komisji
przeglądowej zapraszamy przedstawiciela Powiatowego Lekarze Weterynarii.
Do przeglądu należy obowiązkowo doprowadzić wszystkie ogiery urodzone w 2014 roku i starsze.
Właściciele lub dzierżawcy ogierów /państwowych/ przedkładają Komisji następujące dokumenty.
1 dla ogierów młodych 1 - 2 letnich – paszport,
2 dla ogierów licencjonowanych starszych, prywatnych lub dzierżawnych:
 świadectwo uznania lub wpisu ogiera do ksiąg i paszport,
 kserokopię aktualnych badań weterynaryjnych,

dokładnie wypełniony grzbiet bloku pokryć klaczy/wykazane wszystkie pokryte w ostatnim
sezonie klacze /do zwrotu z potwierdzonym na odwrocie podpisem odbioru świadectwa przez
właściciela klaczy, za brak każdej kartki bloku opłata 50 zł./dzierżawcy ogierów blok zwracają do
MZHK w Krakowie/.
Wydanie nowego bloku świadectw uzależnione będzie od rozliczenia się z poprzedniego i przedstawienia
pełnej dokumentacji hodowlanej na ogiera. Ogiery do przeglądu należy odpowiednio przygotować /pielęgnacja,
korekcja kopyt itp./i zaprezentować przed Komisją na skórzanym ogłowiu i wodzach. Właścicieli ogierów
sprzedanych lub wykastrowanych prosimy o zgłoszenie celem wykreślenia z ewidencji Związku.
Ogiery młode do uznania przedstawić bez podków.
Warunki wpisu młodego ogiera rasy zimnokrwistej do księgi i dopuszczenie do rozrodu
wiek minimum 27 miesięcy /ukończone/ dla ogierów zimnokrwistych;
badanie grup krwi ogiera potwierdzające zgodność pochodzenia po ojcu i matce jeżeli klacz uzyskała
wpis do księgi po 01.01.2007r. /w tym DNA/;
posiadanie orzeczenia lek wet. o przydatności do rozrodu, z wynikiem badań w kierunku chorób
zakaźnych wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii;
zaświadczenie o szczepieniu przeciwko grypie, podane co najmniej dwie dawki szczepionki /warunek
ten wymagany jest dla ogierów wytypowanych na aukcję/;
ukończenie wstępnej polowej próby zaprzęgowej na aukcji;
ogiery importowane aby otrzymać wpis do księgi koni rasy polski koń zimnokrwisty muszą uzyskać 81
pkt bonitacyjnych w tym za kłodę 14 pkt., kopyta 8 pkt., ruch 16 pkt;
Minimalne warunki wpisu ogiera pkz do ksiąg: wzrost 155, obwód 210, nadp. 25 oraz punkt.79 pkt.;
Ogiery młode muszą spełnić powyższe warunki. O ostatecznym wpisie do ksiąg zdecyduje Komisja
Aukcyjna.
Aukcja ogierów zimnokrwistych odbędzie się w dniu 30 września 2016r. (piątek) na terenie byłego
Stada Ogierów Klikowa- Tarnów ul. Klikowska 304
Ponadto właścicieli ogierów młodych oraz ogierów starszych, którym minął okres ważności badań
weterynaryjnych w kierunku chorób zakaźnych informujemy o obowiązku dokonania takich badań w
Zakładzie Higieny Weterynaryjnej wg obowiązujących druków. Właściciele ogierów młodych
proponowanych do wpisu, obowiązani są dokonać badania markerów genetycznych na obowiązujących
drukach w Laboratorium Grup Krwi w Balicach lub w Poznaniu. „Refundowane” będą badania z
protokołami opieczętowanymi przez Związek. Próbówki na pobranie krwi można pobrać w biurze Związku.

Doprowadzenie ogierów na przegląd jest obowiązkowe, dotyczy to reproduktorów uznanych jak i
również dzierżawnych.
Podczas przeglądu będzie dokonywany również:
1. opis słowny i graficzny oraz czipowanie źrebiąt rocznika 2016r. do paszportu (koszt paszportu 125 zł.
+ opłata pocztowa z dnia 19 sierpnia 2013r), wraz z matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2015r.
Źrebięta ras prymitywnych, szlachetnych oraz kuce mogą być znakowane elektronicznie po
ukończeniu 60-tego dnia życia, natomiast źrebięta rasy zimnokrwistej i w typie pogrubionym po
ukończeniu 30-tego dnia życia jeżeli są dobrze rozwinięte i zdrowe. Opis słowny i graficzny oraz
czipowanie koni bez świadectwa pokrycia – opłata za paszport jest większa o 150 zł,
2. selekcja źrebiąt rocznych i dwuletnich połączona z oceną selekcyjną (opłata–5 zł/1 źrebak dla członków,
dla pozostałych osób 10 zł),
3. wpis klaczy młodych do ksiąg zarodowych z paszportem oraz świadectwem pokrycia klaczy - opłata za
licencję 70 zł dla członków Związku dla pozostałych 140 zł (dla ras hc, kn, kuc doliczana jest opłata za
ocenę wartości użytkowej – 10 zł. dla członków, dla pozostałych osób 40 zł),
4. przeglądy klaczy starszych wpisanych do ksiąg z licencją i paszportem (dla klaczy ze źrebakiem 10 zł, dla
klaczy bez źrebaka 5 zł- dla członków Związku- dla pozostałych 100%więcej). Klacze po ukończeniu 5
roku życia obowiązkowo podlegają weryfikacji pomiarów (weryfikacja pomiarów klaczy 20 zł dla
członków, dla pozostałych osób 40 zł),
5. przedłużenie licencji ogierów uznanych na kolejny sezon rozpłodowy (opłata dla członków Związku od 25
zł do 100 zł, dla pozostałych osób 200 zł), (Członkowie Związku za ogiery dzierżawione ze Stada Ogierów
są zwolnieni z opłaty),
6. konie zidentyfikowane powyżej 12 mies. bez pochodzenia – otrzymują dokument zastępczy (konie z takim
dokumentem nie podlegają ubojowi). Opłata za zastępczy dokument jest większa o 150 zł.
UWAGA
1. Dla koni rasy huculskiej i konik polski urodzonych od dnia 1 stycznia 2014 r., obowiązywać będą jedynie
badania dorosłych klaczy i ogierów kwalifikowanych do wpisu do ksiąg głównych, podobnie jak w
przypadku koni pozostałych ras, dla których księgi stadne prowadzi PZHK.
2. Klacze rasy małopolskiej przy wpisie do księgi muszą uzyskać w ocenie pokroju w skali 100-punktowej co
najmniej 72 pkt, natomiast klacze pochodzące od matek niewpisanych do ksiąg, muszą uzyskać co
najmniej 75 pkt bonitacyjnych, w tym za typ minimum 13 pkt.

Na ustalone miejsca prosimy doprowadzić wyżej wymienione konie.
UWAGA - BARDZO WAŻNE – Uwaga -W związku z wejście Rozporządzenia Wykonawczego Komisji
(UR 2015/262 z dnia 17 lutego 2015r. określające na podstawie dyrektywy Rady 90/427/EWG i
2009/156/WE (zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (Rozporządzenie w sprawie
paszportu koni) MZHK w Krakowie uprzejmie informuje, że od 2016 roku zmieniają się przepisy
w sprawie identyfikacji i wydawania paszportów na źrebięta tj. paszport na źrebię musi
być wydany do jednego roku życia od daty urodzenia źrebięcia. W przypadku identyfikacji
źrebięcia po ukończeniu 1 roku życia zostanie wydany Zastępczy Dokument Identyfikacyjny, co
w przyszłości uniemożliwia sprzedaż konia na ubój (na rzeź).

W związku z powyższym prosimy o terminowe zgłaszanie koni nie później niż
w terminie trzech miesięcy od dnia urodzenia konia.
Podstawą wystawienia paszportu koniowatego jest:
1.
świadectwo pokrycia klaczy,
2.
oświadczenie, potwierdzające, że jest właścicielem koniowatego.
W przypadku identyfikacji źrebięcia po ukończeniu 1 roku życia pod matką (jest świadectwo pokrycia klaczy)
zostanie wydany Duplikat Dokumentu Identyfikacyjnego – koń może być oddany na rzeź po okresie - karencji 6
miesięcy, podbitej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Paszport należy podbić przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii, w ciągu 30 dni od daty wydruku paszportu
Natomiast źrebię zidentyfikowane po ukończeniu jednego roku życia bez świadectwa pokrycia klaczy otrzyma
Zastępczy Dokument Identyfikacyjny, co w przyszłości uniemożliwia sprzedaż konia na ubój (na rzeź).
Prosimy o krycie klaczy ogierem uznanym z ważnymi świadectwem wpisu do ksiąg i terminowe zgłaszanie źrebiąt
nie później niż po ukończeniu jednego miesiąca życia.
UWAGA: Czynności elektronicznego znakowania powinny być wykonane w obecności właściciela lub osób
pisemnie upoważnionych. Zaczipowanie konia jest możliwe tylko przy chwilowym unieruchomieniu (przez dwie
osoby) i poskromieniu zwierzęcia, za które odpowiada właściciel. Przy dokonywaniu identyfikacji koniowatego
właściciel jest obowiązany udzielić osobie dokonującej tej identyfikacji, pomocy niezbędnej do wykonania tej
czynności. Jeżeli właściciel nie unieruchomi źrebięcia, pracownik może odstąpić od identyfikacji koni – pobierając
bezzwrotną opłatę w kwocie 48,50 zł. Koń, a w szczególności jego szyja powinna być oczyszczona z błota, kurzu i
innych zanieczyszczeń np. ściółki.

Podstawą wystawienia paszportu koniowatego jest:
1.Dla koni hodowlanych – zgłoszenie właściciela konia zawierające numery identyfikacyjne rodziców konia, do
którego dołącza się:
a) oświadczenie, potwierdzające, że jest właścicielem tego koniowatego.
b) świadectwo krycia klaczy.
2.Dla koni nieposiadających dokumentów hodowlanych (świadectwa pokrycia klaczy)-dotyczy również koni
starych –koszt paszportu wynosi 125 zł.+150zł.+ opłata pocztowa.
UWAGA: Czynności elektronicznego znakowania powinny być wykonane w obecności właściciela lub osób
pisemnie upoważnionych. Zaczipowanie konia jest możliwe tylko przy chwilowym unieruchomieniu (przez dwie
osoby) i poskromieniu zwierzęcia, za które odpowiada właściciel. Przy dokonywaniu identyfikacji koniowatego
właściciel jest obowiązany udzielić osobie dokonującej tej identyfikacji, pomocy niezbędnej do wykonania tej
czynności. Jeżeli właściciel nie unieruchomi źrebięcia, pracownik może odstąpić od identyfikacji koni – pobierając
bezzwrotną opłatę w kwocie 27 zł. Koń, a w szczególności jego szyja powinna być oczyszczona z błota, kurzu i innych
zanieczyszczeń np. ściółki.
U W A G A: wszyscy właściciele koni, proszeni są o posiadanie przy sobie dowodu osobistego oraz
oryginalnych dokumentów hodowlanych na konia, (jeśli takowe posiada).
Właściciele stadnin są proszeni o przygotowanie katalogów koni do przeglądu wg. ogólnie przyjętych zasad,
natomiast hodowcy uczestniczący w Programie Rolno – środowiskowym wykaz klaczy wg posiadanych wzorów.
Uprzejmie prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych Hodowców i Rolników o miejscu i terminie
przeglądów, gdyż Związek nie przewiduje dodatkowych przeglądów w tych samych miejscowościach. Z uwagi na
dużą liczbę zgłaszanych koni do paszportów Związek nie będzie dojeżdżał do indywidualnych hodowców.
W trakcie przeglądów osoby pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwane.
UWAGA: w czasie przeglądów tylko poniedziałki są dniem wewnętrznym dla stron w MZHK .
Dyrektor MZHK w Krakowie
mgr inż. Teresa Pracuch

T E R M I N A R Z P R Z E G L Ą D Ó W - jesiennych 2016
Godziny przeglądów są podane w przybliżeniu i mogą ulegać wahaniom, ze względu na ilość koni
opisywanych na wcześniejszych przeglądach. W przypadku braku koni na miejscu przeglądowym, osoby
dokonujące opisu po 15 min. od ustalonej godziny odjeżdżają.
Wola Mędrzechowska

9 00 Przy basenie strażackim

4.11.16 Mędrzechów 128

10 30 Pos.pr. Sokół Henryk 14/643-74-49

Mędrzechów 299

12 00 Pos.pr. Król Grzegorz

dąbrowski

Tonia 70
14 00 Pos.pr. Wnęk Marcin 14/ 641-50-95
Powyższy terminarz został opracowany na podstawie rozmieszczenia punktów kopulacyjnych oraz zgłoszeń przez
Urzędy Gmin, sołtysów i hodowców indywidualnych.
Terminarz jest również dostępny na stronie internetowej www.ozhk.pl
Zakłady Treningowe Klaczy w 2016
TRENING WIERZCHOWY

Klacze szlachetne
M, wlkp, sp, zagr

Miejsce
Bielice

Kwalifikacje
7 października

Próba końcowa
6 grudnia

Zakłady Treningowe Ogierów 2016

ogiery

Miejsce

Kwalifikacje

Próba
końcowa

ZT Bielice

19-21 czerwca

28-29 września

ZT Książ

16 sierpnia

14-15 października

szlachetne m, wlkp, sp, import.
(trening wierzchowy
śląskie oraz m, wlkp, sp i import.
(trening zaprzęgowy

WRZESIEŃ
„XXII Dni Huculskie”
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Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej

SKH - Gładyszów
MZHK Kraków

30

Aukcja ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, godz. 15 00

Klikowa - Tarnów

PAŹDZIERNIK

01

XVI Międzywojewódzka Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych

01-02 IV Mistrzostwa Małopolskie w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

Zabajka
OZHK Rzeszów
SKH - Gładyszów

11

Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej

SKH - Gładyszów, MZHK

19

Uznawanie ogierów rasy huculskiej

Klikowa -PZHK

20

Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej
Komisyjny przegląd klaczy zgłaszanych do uczestnictwa
w programie koni typie sztumskim lub sokólskim

Klikowa
MZHK Kraków
Klikowa
MZHK Kraków

29

