
Załącznik nr 2 
 

do Regulaminu Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) 
 
     Na podstawie art. 26 Rozdz. 3, art. 29,30,34,35 i 40 Rozdz. 4, art. 47 Rozdz. 8 Ustawy z dnia 29.06.2007 r., o 
organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr.133 poz. 921z 2.07.2007 r.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.04.2004 r. (Dz. U. Nr 111 poz. 1177) w sprawie materiału biologicznego 
wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich, ustala się następujące zasady postępowania przy 
unasiennianiu nasieniem świeżym, chłodzonym i mrożonym: 
 
1. Właściciel (upoważniony dzierżawca) ogiera, którego nasienie używane jest do inseminacji, jak również 

importer nasienia, zobowiązany jest do wystąpienia do Redakcji Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej 
Krwi o zezwolenie na użycie nasienia danego ogiera do inseminacji (zał. 2a). Zezwolenie wydawane jest na 
każdy rok kalendarzowy, w którym nasienie będzie użyte. 
 

2. Warunkami uzyskania zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1, są:  
a) ogier, którego nasienie będzie użyte do inseminacji, jest wpisany do PASB lub innej księgi uznanej przez 

WAHO i posiada zbadane DNA a certyfikaty tych badań znajdują się w posiadaniu Redakcji PASB, 
b) właściciel lub upoważniony dzierżawca ogiera złożył w Redakcji Księgi wniosek o użycie nasienia do 

inseminacji, 
c) wnioskodawca uiścił odpowiednią opłatę.  

 
3. Właściciel lub upoważniony dzierżawca ogiera, po uzyskaniu zgody Redakcji PASB, wystawia w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach Zaświadczenie Unasienniania (Zał. 2b), które po wypełnieniu w części 
dotyczącej ogiera wysyła razem z nasieniem  właścicielowi klaczy.  
 

4. Właściciel klaczy, bezpośrednio po zabiegu unasienniania, wypełnia Zaświadczenia Unasienniania (w części 
dotyczącej klaczy), potwierdzony przez dokonującego zabieg unasienniania i wysyła go wg następującego  
rozdzielnika:  
-   egz. nr 1 - otrzymuje podmiot prowadzący księgę, do której wpisana jest unasienniona klacz, 
-   egz. nr 2 - otrzymuje właściciel ogiera – dawcy nasienia, 
-   egz. nr 3 - właściciel klaczy zatrzymuje dla siebie, 
-   egz. nr 4 - otrzymuje podmiot prowadzący księgę, do której aktualnie wpisany jest ogier - dawca nasienia.  

 
5. W przypadku nasienia importowanego: 

a) importer – właściciel/dysponent nasienia zobowiązany jest do: 
- złożenia wniosku w Redakcji PASB (Zał. nr 2a) w celu uzyskania zgody PASB na import nasienia. 

Wydanie zgody przez PASB może nastąpić wyłącznie na podstawie otrzymania z Księgi Stadnej, na 
której terytorium przebywa ogier, następujących dokumentów: potwierdzenie wpisu do księgi, certyfikat 
badania DNA i rodowód do 5 pokolenia, 

- uzyskania od właściciela lub dzierżawcy ogiera – dawcy nasienia Raportu  z Pobrania Nasienia.  
b) właściciel klaczy, bezpośrednio po zabiegu unasienniania, wypełnia Zaświadczenie Unasienniania (Zał. 2b) 

i wysyła je wg następującego rozdzielnika:  
- egz.  nr 1 - otrzymuje podmiot prowadzący księgę, do której wpisana jest klacz. 
- egz. nr 2 i 3 - otrzymuje właściciel lub upoważniony dzierżawca ogiera,  
- egz. nr 4 - właściciel klaczy zatrzymuje dla siebie, 

 
Egzemplarze Raportu z Pobrania Nasienia i Inseminacji Klaczy oraz Zaświadczenia Unasienniania 

przeznaczone dla PASB winny być wysłane razem ze Zgłoszeniem Klaczy Stadnej oraz Przychówku, nie później 
jednak, niż do końca roku, w którym klacz została unasienniona. 
 
6. W przypadku sprzedaży nasienia za granicę, po uprzednim uzyskaniu zgody władz administracyjnych i 

weterynaryjnych oraz  Redakcji PASB, właściciel lub upoważniony dzierżawca ogiera zobowiązany jest do 
wystawienia Zaświadczenia Unasienniania Klaczy w 4 egzemplarzach (zał. 2b), które po wypełnieniu części 
dotyczącej ogiera wysyła wg następującego rozdzielnika: 
- egz. nr 1 i 3 - otrzymuje właściciel klaczy razem z nasieniem ogiera.  
- właściciel lub upoważniony dzierżawca ogiera - dawcy nasienia odsyła egz. nr 2 do podmiotu 

prowadzącego księgę stadną, do której wpisany jest ogier, egz. nr 4 zatrzymuje dla siebie. 
 
 
 
Załączniki: 2a, 2 b  


