
DUPLIKAT dokumentu identyfikacyjnego konia czyli DUPLIKAT 
PASZPORTU 

(na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008r). 
 

 
W przypadku, gdy oryginalny paszport zostaje utracony, właściciel konia składa  

pisemny wniosek o wydanie duplikatu paszportu do właściwego Związku Hodowców 
Koni. 
 

W treści powinny być zawarte dane: nr paszportu i nazwa konia, imię i nazwisko,  
dokładny adres, nr PESEL i kontaktowy nr telefonu właściciela. Należy podać przyczynę  
utraty paszportu oraz złożyć oświadczenie, że osoba wnioskująca jest właścicielem 
koniowatego. 
 

Na złożony wniosek, i wniesioną opłatę związaną z wydaniem duplikatu – 150 zł  
i doręczeniem - 6,10zł. przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru (Dz. U. z dnia  
8 grudnia 2009 r.), uprawniony pracownik Związku Hodowców Koni, dojedzie do 
gospodarstwa, potwierdzi tożsamość konia i jeśli nie był oznaczony elektronicznie  
– zaczipuje (koszt 71,2 0zł.), po czym zostanie wydany dokument.  Koń zaopatrzony  
w duplikat paszportu jest sklasyfikowany w II części, sekcji IX duplikatu jako zwierzę 
nieprzeznaczone do uboju w celu spożycia przez ludzi. 
 

Jeżeli właściciel konia jest w stanie wykazać w sposób zadowalający, w ciągu 30 
dni od zgłoszonej daty utraty paszportu, że zwierzę nie było poddawane terapii 
leczniczej naruszającej status zwierzęcia, jako przeznaczonego do uboju w celu 
spożycia przez ludzi jest możliwość włączenia konia do łańcucha żywieniowego. W tym 
celu należy zwrócić się do lekarza weterynarii opiekującego się koniem, który w III części 
duplikatu paszportu wpisuje historię leczenia bądź informację, że zwierzę nie było 
leczone.  
 

Następnie trzeba udać się do powiatowego lekarza weterynarii, który weryfikuje 
możliwość włączenia zwierzęcia do łańcucha żywieniowego oraz określa datę, od której 
będzie biegł termin sześciomiesięcznego okresu zawieszenia statusu zwierzęcia jako 
przeznaczonego do uboju w celu spożycia przez ludzi. Data winna być wpisana przez  
powiatowego lekarza weterynarii w kolumnie nr 1 części III duplikatu paszportu, zaś  
w kolumnie 3 tej części duplikatu paszportu powinien znaleźć się wpis ze wskazaniem 
na  art.16 ust.2 w/w rozporządzenia.  Powyższe informacje powinny być potwierdzone 
imienną pieczęcią powiatowego lekarza weterynarii, podpisem oraz okrągłą pieczęcią  
organu. Brak zapisów w części III duplikatu paszportu, jak również zapisy w części III  
duplikatu paszportu bez poświadczenia powiatowego lekarza weterynarii dyskwalifikują  
zwierzę z łańcucha żywnościowego co oznacza, że nie może być sprzedany na rzeź  
z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi. 
 


