
KONIOWATE 

NAJWA¯NIEJSZE INFORMACJE

= odpowiada za zwierzê w okreœlonym czasie

= nale¿y do niego, np. stajnia, oœrodek jeŸdziecki, stadnina

= ma numer producenta w ARiMR i zg³osi³ dzia³alnoœæ
 
    (siedzibê stada)

= posiada prawo w³asnoœci do zwierzêcia, za które odpowiada

= nale¿y do niego, np. stajnia, oœrodek jeŸdziecki, stadnina

= ma numer producenta w ARiMR i zg³osi³ dzia³alnoœæ
 
    (siedzibê stada)

W£AŒCICIEL 
(bêd¹cy posiadaczem)

POSIADACZ

W£AŒCICIEL 

NOWA USTAWA IRZ - OBOWI¥ZKI W£AŒCICIELI 
I POSIADACZY KONIOWATYCH 

  

= posiada prawo w³asnoœci do zwierzêcia

= zalecane jest, aby w³aœciciel (je¿eli nie jest jednoczeœnie 

     posiadaczem siedziby stada) uzyska³ w ARiMR 

     numer identyfikacyjny producenta. Dziêki temu otrzyma 

     dostêp do Komputerowej Bazy Danych ARiMR i wgl¹d 

     do danych swoich koniowatych oraz mo¿liwoœæ zg³aszania

     zdarzeñ koniowatych.



REJESTRACJA DZIA£ALNOŒCI
(siedziby stada)

papierowo

JAK

albo

KTO

NOWA USTAWA IRZ - OBOWI¥ZKI W£AŒCICIELI 
I POSIADACZY KONIOWATYCH 

1

W£AŒCICIEL 
(bêd¹cy posiadaczem)

POSIADACZ

                                                                           Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

KIEDY

GDZIE

IRZplus

IRZplus

nie póŸniej ni¿ w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzêcia do siedziby stada, 
a utrzymuj¹cy koniowate przed wejœciem w ¿ycie ustawy  - do 6 kwietnia 2023 r.

komputerowa
baza danych

ARiMR (IRZplus)



Zg³oszenie koniowatego do rejestru – typ zg³oszenia:  
PRZYPISANIE ZWIERZÊCIA DO DZIA£ALNOŒCI 

(do siedziby stada)

 do 6 kwietnia 2023 r. 

                                                                           Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

KIEDY

GDZIE

2

W£AŒCICIEL 
(bêd¹cy posiadaczem)

POSIADACZ

IRZplus
komputerowa
baza danych

ARiMR (IRZplus)



JAKKTO

                     

 

w ci¹gu 7 dni od otrzymania zagranicznego dokumentu identyfikacyjnego 

                                                               zwi¹zek hodowców koni 

KIEDY

GDZIE

ZG£OSZENIE DO REJESTRU KONIOWATEGO URODZONEGO 
W POLSCE, WPISANEGO DO KSIÊGI PROWADZONEJ 

W INNYM KRAJU  CZ£ONKOWSKIM
3

W£AŒCICIEL 
(bêd¹cy posiadaczem)

POSIADACZ

W£AŒCICIEL 

zwi¹zek 
hodowców 

konidokument

identyfikacyjny

koniowatego

Przekazuje
informacjê

(w porozumieniu z w³aœcicielem koniowatego)

komputerowa
baza danych

ARiMR (IRZplus)



ZG£OSZENIE URODZENIA KONIOWATEGO 
(w systemie: Zg³oszenie koniowatego do rejestru, typ zdarzenia: URODZENIE)

                         w ci¹gu 3 miesiêcy (od daty urodzenia koniowatego) 

                                                                               Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
                                         albo zwi¹zek hodowców koni

KIEDY

GDZIE

4

papierowo

zg³oszenie

papierowo

kopia
oœwiadczenia

o  poœrednictwie
ZHK 

w  zg³oszeniu 
zwierzêcia

+

KTO?

GDZIE?

 JAK?

POSIADACZ

(w porozumieniu z w³aœcicielem koniowatego)

komputerowa baza danych
ARiMR (IRZplus)

IRZplus papierowo

albo

IRZplus

Przekazuje
informacjê

W£AŒCICIEL 

(bêd¹cy posiadaczem)

W£AŒCICIEL 

zwi¹zek 
hodowców 

koni

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

zwi¹zek 
hodowców 

koni



ZG£OSZENIE URODZENIA KONIOWATEGO 
(w systemie: Zg³oszenie koniowatego do rejestru, typ zdarzenia: UJAWNIENIE)

    Typem  zdarzenia  „ujawnienie” rejestrujemy  konie  które  maj¹  powy¿ej  1 roku,  nie  posiadaj¹ 
    oznakowania  lub  posiadaj¹  oznakowanie  ale  nie  zosta³y  zarejestrowane  w  PZHK  –  czyli  ich  
    to¿samoœæ  nie  zosta³a  zweryfikowana  przez  odpowiedni  zwi¹zek. 

KIEDY

GDZIE

5

                                                                                  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
                                             albo zwi¹zek hodowców koni

papierowo

zg³oszenie

papierowo

kopia
oœwiadczenia

o  poœrednictwie
ZHK 

w  zg³oszeniu 
zwierzêcia

+

KTO?

GDZIE?

 JAK?

POSIADACZ

(w porozumieniu z w³aœcicielem koniowatego)

komputerowa baza danych
ARiMR (IRZplus)

IRZplus papierowo

albo

IRZplus

Przekazuje
informacjê

W£AŒCICIEL 

(bêd¹cy posiadaczem)

W£AŒCICIEL 

zwi¹zek 
hodowców 

koni

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

zwi¹zek 
hodowców 

koni



JAKKTO

                  w ci¹gu 7 dni  (od zdarzenia)

                                                               zwi¹zek hodowców koni

KIEDY

GDZIE

ZG£OSZENIE PRZEMIESZCZENIA KONIOWATEGO Z UE LUB SPOZA UE
( w systemie: Zg³oszenie koniowatego do rejestru, typ zdarzenia: 

przemieszczenie koniowatego z UE lub przemieszczenia z kraju niebêd¹cego cz³onkiem UE )
6

W£AŒCICIEL 
(bêd¹cy posiadaczem)

POSIADACZ

W£AŒCICIEL 

zwi¹zek 
hodowców 

konidokument

identyfikacyjny

koniowatego

Przekazuje
informacjê

(w porozumieniu z w³aœcicielem koniowatego)

komputerowa
baza danych

ARiMR (IRZplus)



JAKKTO

                     w ci¹gu 7 dni  (od zmiany w³aœciciela)KIEDY

GDZIE

ZG£OSZENIE ZMIANY W£AŒCICIELA
KONIOWATEGO7

nowy W£AŒCICIEL 
(bêd¹cy posiadaczem)

nowy
W£AŒCICIEL 

dokument

identyfikacyjny

koniowatego oraz umowa

przeniesienia prawa w³asnoœci

albo pisemne oœwiadczenie

o nabyciu koniowatego

                                                              zwi¹zek hodowców koni

zwi¹zek 
hodowców 

koni

Przekazuje
informacjê

komputerowa
baza danych

ARiMR (IRZplus)



       w ci¹gu 7 dni  (od zdarzenia)KIEDY

GDZIE

ZG£OSZENIE PADNIÊCIA, ZABICIA, 
UBOJU KONIOWATEGO8

papierowo

zg³oszenie

papierowo

kopia
oœwiadczenia

o  poœrednictwie
ZHK 

w  zg³oszeniu 
zwierzêcia

+

KTO?

GDZIE?

 JAK?

POSIADACZ

(w porozumieniu z w³aœcicielem koniowatego)

komputerowa baza danych
ARiMR (IRZplus)

IRZplus papierowo

albo

IRZplus

Przekazuje
informacjê

W£AŒCICIEL 

(bêd¹cy posiadaczem)

W£AŒCICIEL 

                                                                             Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
                                         albo zwi¹zek hodowców koni

zwi¹zek 
hodowców 

koni

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

zwi¹zek 
hodowców 

koni



ZG£OSZENIE PRZEMIESZCZENIA W KRAJU 
I WYWÓZ ZA GRANICÊ 9

komputerowa baza danych
ARiMR (IRZplus)

       w ci¹gu 7 dni  (od zdarzenia)KIEDY

GDZIE
                                                                              Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

                                         albo zwi¹zek hodowców koni

papierowo

zg³oszenie

papierowo

kopia
oœwiadczenia

o  poœrednictwie
ZHK 

w  zg³oszeniu 
zwierzêcia

+

KTO?

GDZIE?

 JAK?

POSIADACZ

(w porozumieniu z w³aœcicielem koniowatego)

komputerowa baza danych
ARiMR (IRZplus)

IRZplus papierowo

albo

IRZplus

Przekazuje
informacjê

W£AŒCICIEL 

(bêd¹cy posiadaczem)

W£AŒCICIEL 

zwi¹zek 
hodowców 

koni

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

zwi¹zek 
hodowców 

koni



                                     w ci¹gu 7 dni (od utraty, uszkodzenia, inne) 

                                                                             Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

KIEDY

GDZIE

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU, ZASTÊPCZEGO 
LUB NOWEGO DOKUMENTU 

IDENTYFIKACYJNEGO KONIOWATEGO
10

KTO

W£AŒCICIEL 
(bêd¹cy posiadaczem)

W£AŒCICIEL 

GDZIE i JAK

Przekazuje
informacjê

POSIADACZ

(w porozumieniu z w³aœcicielem koniowatego)

papierowo IRZplus

albo

papierowo IRZplus

albo

IRZplus

P
rze

kazu
je

in
fo

rm
acjê

komputerowa
baza danych

ARiMR (IRZplus)

zwi¹zek 
hodowców 

koni

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa


