
Właściel 

koniowatego

Posiadacz 

koniowatego
ARiMR

ZHK, podmiot 

prowadzący księgi

Zgłoszenie siedziby stada TAK TAK
elektronicznie/ 

papierowo

wyłącznie 

elektronicznie
TAK NIE

Zgłoszenie 

działalności 

Przypisanie koniowatego do danego rodzaju 

działalności 

(Art. 65. ust. 1)  - posiadacz koniowatego 

zgłasza do komputerowej bazy danych 

koniowate utrzymywane w tej siedzibie stada

NIE 
zgłoszenie tylko w 

Systemie IRZ
x

wyłącznie 

elektronicznie
TAK NIE

Zgłoszenie 

koniowatego do 

rejestru - 

przypisanie do 

działalności

Zgłoszenie urodzenia koniowatego (Art.32 

ust.1 ustawy)  wraz z wnioskiem o wydanie 

unikalnego dożywotniego dokumentu 

identyfikacyjnego 

(należy dołączyć oświadczenie 

potwierdzające, że zgłoszenie składa 

właściciel koniowatego albo kopię umowy 

zawartej z właścicielem koniowatego ( gdy 

zgłoszenia dokonuje posiadacz koniowatego)

TAK TAK
elektronicznie/ 

papierowo

wyłącznie 

elektronicznie
TAK

TAK (wraz z kopią 

oświadczenia o 

skorzystaniu z 

pośrednictwa tego 

związku hodowców)

Zgłoszenie 

koniowatego do 

rejestru  - urodzenie 

Zgłosznie koniowatego do rejestru, starszego 

niż 1 rok /który nie był do tej pory nigdzie 

zarejestrowany/ 

Tak (na zgloszeniu 

urodzenia 

koniowatego)

Tak ( zgloszenie 

urodzenia 

koniowatego)

elektronicznie/ 

papierowo

wyłącznie 

elektronicznie
TAK

TAK (wraz z kopią 

oświadczenia o 

skorzystaniu z 

pośrednictwa tego 

związku hodowców)

Zgłoszenie 

koniowatego do 

rejestru  - 

UJAWNIENIE 

Koniowate - przygotowane na podstawie ustawy z 4 listopada 2022

dokument w 

IRZplus/ w ZHK
Zgłoszenie/Wniosek

Czy możliwe zgłoszenie 

na papierowym 

zgłoszeniu/wniosku

  (Art. 74 ustawy IRZ) 

(TAK /NIE)

Papierowe 

zgłoszenie/wniosek  

opracowuje ARIMR 

(Art. 74 ustawy IRZ) 

(TAK/NIE)

Tryb składania do ARIMR Instytucja dla złożenia  



Zgłoszenie przemieszczenia koniowatego (na  

terytorium kraju i poza kraj)
TAK TAK

elektronicznie/ 

papierowo

wyłącznie 

elektronicznie
TAK

TAK (wraz z kopią 

oświadczenia o 

skorzystaniu z 

pośrednictwa tego 

związku hodowców)

Zgłoszenie 

przemieszczenia 

koniowatego 

Zgłoszenie padnięcia, zabicia albo uboju 

koniowatego 
TAK TAK

elektronicznie/ 

papierowo

wyłącznie 

elektronicznie
TAK

TAK (wraz z kopią 

oświadczenia o 

skorzystaniu z 

pośrednictwa tego 

związku hodowców)

Zgłoszenie 

padniecia, zabicia, 

uboju koniowatego

Zgłoszenie uboju koniowatego w rzeźni NIE
obsługa tylko w 

Systemie IRZ
x x TAK x

Zgłoszenie uboju 

koniowatego w 

rzeźni

Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok 

koniowatego
NIE

obsługa tylko w 

Systemie IRZ
x x TAK x

Zgłoszenie 

unieszkodliwiania 

zwłok koniowatgo

Korekta dokonanego zgłoszenia

Wniosek o aktualizację informacji w 

komputerowej bazie danych (Art. 14 ust. 3)
TAK TAK

elektronicznie/ 

papierowo

wyłącznie 

elektronicznie
TAK NIE

"Korekta albo 

wykreśl zdarzenie"

Zgłoszenie o wykreślenie zdarzenia ze 

zgłoszenia 

 Rozp w sprawie szczegółowego zakresu 

informacji zawartych w zgłoszeniu do 

komputerowej bazy danych oraz 

szczegółowych wymagań, jakie powinien 

spełniać formularz, za pomocą którego 

dokonuje się tego zgłoszenia):§ 2.

TAK  TAK
 elektronicznie/ 

papierowo
elektronicznie TAK NIE

"Korekta albo 

wykreśl zdarzenie"

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu 

identyfikacyjnego lub zastępczego 

dokumentu identyfikacyjnego koniowatego 

lub nowego unikalnego dożywotniego 

dokumentu identyfikacyjnego 

(Art. 40 ust 1 i ust 3)

TAK TAK
elektronicznie/ 

papierowo

wyłącznie 

elektronicznie
TAK NIE

Wniosek o wydanie 

duplikatu 

dokumentu 

identyfikacyjnego

Obsługa tak jak zgłoszeń w/w



Zgłoszenie zmiany właściciela koniowatego 

(Art. 41) 
NIE NIE x x NIE

TAK (wraz ze 

zgłoszeniem  

przedstawia 

dokument 

identyfikacyjny 

koniowatego + 

umowę, na podstawie 

której zostało 

przeniesione prawo 

własności 

koniowatego, albo  

pisemne 

oświadczenie o 

nabyciu koniowatego

Zgłoszenie zmiany 

właściciela 

koniowatego

Zgłoszenie koniowatego, urodzonego w 

Polsce, wpisanego do księgi prowadzonej w 

innym kraju członkowskim UE (Art. 42 ust.3)

NIE NIE NIE

TAK - dodatkowo ZHK 

zglasza do bazy 

danych informacje o 

przywiezionym dok. 

identyfikacyjnym 

wyłacznie 

elektronicznie

Zgłoszenie 

koniowatego do 

rejestru  - z 

zaznaczeniem "INNY 

związek"  

Zgłoszenie przemieszczenia z UE  (Art. 42 

ust. 1)
NIE NIE NIE TAK

Zgłoszenie 

koniowatego do 

rejestru,  w typie 

zdarzenia: 

przemieszczenie z 

państwa UE

Związek przekazuje do ARIMR  

dane elektronicznie

Związek przekazuje do ARIMR  

dane elektronicznie



Zgłoszenie przemieszczenia spoza UE (kraj 

trzeci) (Art. 42 ust.  2 )
NIE NIE NIE TAK

Zgłoszenie 

koniowatego do 

rejestru, w typie 

zdarzenia: 

przemieszczenie z 

państwa spoza UE

Zgłoszenie usunięcia, modyfikacji lub 

zastąpienia środka identyfikacji przez związek 

hodowców koniowatych

NIE NIE NIE TAK
Modyfikacja danych 

koniowatego

Zgłoszenie  wydania duplikatu dokumentu 

identyfikacyjnego lub zastępczego 

dokumentu identyfikacyjnego

NIE NIE NIE TAK
Modyfikacja danych 

koniowatego

Wniosek o nadanie nazwy koniowatemu lub 

zmianę tej nazwy
NIE NIE NIE TAK Określa ZHK

Wniosek o wydanie tymczasowego 

dokumentu identyfikacyjnego koniowatego 

(Art. 40 ust. 2  - nawiązuje do art. 24 ust. 1 

rozporządzenia 2021/963)

NIE NIE NIE TAK Określa ZHK

Wniosek o wydanie znaku zatwierdzenia 

(Art. 43 ust. 1)
NIE NIE NIE TAK

Modyfikacja danych 

koniowatego.

Wniosek o  licencję (Art. 43 ust. 1) NIE NIE NIE TAK
Modyfikacja danych 

koniowatego.

Informacja o kastracji koniowatego NIE NIE NIE TAK
Modyfikacja danych 

koniowatego.

Informacja  o nadaniu znaku zatwierdzenia 

koniowatego
NIE NIE NIE TAK

Modyfikacja danych 

koniowatego.

Informacja o nadania licencji koniowatego NIE NIE NIE TAK
Modyfikacja danych 

koniowatego.

Zwiazek przekazuje informację 

do ARiMR do systemu wyłącznie 

elektronicznie

 Związek przekazuje do ARIMR  

dane elektronicznie

Związek przekazuje do ARIMR  

dane elektronicznie

Związek przekazuje do ARIMR  

dane elektronicznie

Zwiazek przekazuje informację 

do ARiMR do systemu wyłącznie 

elektronicznie
Zwiazek przekazuje informację 

do ARiMR do systemu wyłącznie 

elektronicznie

 Związek przekazuje do ARIMR  

dane elektronicznie

 Związek przekazuje do ARIMR  

dane elektronicznie

Związek przekazuje do ARIMR  

dane elektronicznie

 Związek przekazuje do ARIMR  

dane elektronicznie



Zgłoszenie źrebięcia, które przybyło z matką z 

kraju UE i spoza UE (źrebię nieoznakowane)- 

zgłaszane przez ZHK, jako zgłosznie 

koniowatego do rejestru, w typie: 

ujawnienie.

NIE NIE NIE TAK

 Zgłoszenie 

koniowatego do 

rejestru, w typie 

zdarzenia: 

UJAWNIENIE, bo 

jeśli zwierzę 

przyjedzie zza 

granicy to należy 

podać z jakiego 

kraju zwierzę 

przybyło. Poza tym 

ZHK sprawdza 

identyfikowalność 

koniowatego, które 

podróżuje z matką. 

Informacja o wyłączeniu koniowatego z 

łańcucha żywnościowego
NIE NIE TAK TAK

Modyfikacja danych 

koniowatego.

Informacja o 

wyłaczeniu 

koniowatego z 

łańcucha 

żwnościowego

1. Lekarz weterynarii wprowadza 

tę informację elektronicznie. 

2. Zwiazek przekazuje informację 

do ARiMR do systemu wyłącznie 

elektronicznie.

3. Posiadacz może sam przekazać 

tę informację do systemu. 

Związek przekazuje do ARIMR  

dane elektronicznie


