
  Cennik opłat zootechnicznych 01.01.2019 Zał.do Uchwały 1/2019 

      

  Wpisowe 
                          50,00 
zł  

  
Składka członkowska wraz z prenumeratą "Hodowca i 
Jeździec" 

                          90,00 
zł  

  OKS- weryfikacja klaczy 20,00 zł 

  
OKS (ocena wartości użytkowej klaczy starszej ze 
źrebakiem) 

                          10,00 
zł  

  OKS (ocena wartości użytkowej klaczy starszej jałowej) 
                            5,00 
zł  

Licencja 
klaczy 

OKM (ocena wartości użytkowej klaczy młodej) 
                          30,00 
zł  

WKM (wpis do księgi klaczy)  
                          20,00 
zł  

PK - (ocena wartości użytkowej klaczy młodych i starszych  
w polowej próbie dzielności) rasy: hc, kn, kuc 

                          20,00 
zł  

  

OOS (ocena wartości użytkowej ogiera starszego ) nie 
wiecej niż 100 zł, w zalezności od ilości pokrytychklaczy od 
0-2 szt. kl=25 zł. 

                        100,00 
zł  

Licencja 
ogiera 

Licencja - OOM (ocena wartości użytkowej ogiera 
młodego) 

                        100,00 
zł  

Licencja - WOM (wpis do ksiegi ogiera) 
                          50,00 
zł  

POW- (ocena wartości uzytkowej ogiera w polowj próbie 
dzielności) rasy: z, hc,kn, kuc 

                          50,00 
zł  

  

POZ (ocena wartości użytkowej ogiera i klaczy w 
zasadniczej polowej próbie dzielności dot. Ras : z, hc, kn, 
kuców (z wydaniem zaświadczenia) 

                          20,00 
zł  

  
OŹ (ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i 
dwuletniego) 

                            5,00 
zł  

  
opłata zootechniczna za wydanie duplikatu hodowlanego 
(dowodu urodzenia , świadectwa wpisu do ksiąg) 

                          50,00 
zł  

  
opłata zootechniczna za wydanie duplikatu hodowlanego 
(świadectwa pokrycia klaczy) 

                          30,00 
zł  

  opłata zootechniczna za druk świadectwa pokrycia klaczy 
                            1,00 
zł  

  
opłata za weryfikacje klaczy uczestniczącej w programie 
ochrony zasobów genetycznych** 

                          25,00 
zł  

  Zaświadczenie do ARiMR 
                          25,00 
zł  

  Zaświadczenie o wpisie do ksiąg 
                            5,00 
zł  

  Zdjęcie ogiera do katalogu 
                          20,00 
zł  



  Zgłoszenie ogiera do rozrodu  w terminie (otwarcie punktu)  100,00 zł 

  Oplata za paszport* 
                        125,00 
zł  

  Opłata dokument zastępczy (brak świadectwa pokrycia) 
                        150,00 
zł  

  
Identyfikacja poza miejscem urodzenia źrebięcia bez matki 
ale za świadectwem pokrycia 46,50 zł 

  Duplikat paszportu* 
                        150,00 
zł  

  
Odstąpienie od identyfikacji z powodu nieprzygotowania 
koniowatego 

                          48,50 
zł  

  
Słowny i graficzny opis konia - sprawdzenie tożsamości 
koniowatego 

                          53,50 
zł  

  Zmiana w rejestrze koniowatych * 
                          17,50 
zł  

  
Rejestracja koni importowanych hodowlanych/ sportowych 
z paszportami z obcych krajów 41,80+80,20 = 122,00 zł 122,00 zł 

  Rejestracja konia z importu (rzeźnych)* 
                          41,80 
zł  

  
Rejestracja konia z paszportem (oo, xx, kuc szetl., kłusak, 
traken) 

                          95,30 
zł  

  Wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego 
                          23,50 
zł  

  
Wymiana paszportu (np.zmiana rodowodu lub zmiana 
kwalifikacji w księdze stadnej) 

                          21,50 
zł  

  

Wymiana dokumentu "Świadectwo wpisania Kuca do 
rejestru kuców i koni małych" na " Świadectwo wpisania / 
dopuszczenia kuca do programu hodowlanego Polskiej 
ksiegi stadnej kuców" 

                          20,00 
zł  

  Zmiana nazwy konia*** 
                        115,00 
zł  

  Wymiana paszportu starego na PZJ* 
                          45,80 
zł  

  Zaczipowanie konia 
                          71,20 
zł  

  

* - plus koszty przesyłki listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru zgodnie z cennikiem poczty 
polskiej   

  **- za jedną klacz 
  ***- w przypadku braku transpodera obowiązek czipowania   
  ****- obowiązek opłacenia składki do końca I kwartału   

 


