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  Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego w Wołosatym powstała 
w 1993 roku. Klacze zostały zakupione z prywatnej hodowli oraz państwowej 
stadniny koni w Siarach. Zasadniczym celem hodowli koni huculskich w 
Bieszczadzkim Parku Narodowym jest utrzymanie wysokiej zmienności 
genetycznej, stabilizacja wzorca 
rasowego przy zachowaniu cech 
psychicznych i morfologicznych oraz 
doskonalenie cech związanych z 
użytkowaniem. W stadninie spośród 14 
występujących w Polce rodzin żeńskich 
utrzymywane są klacze reprezentujące 
cztery z nich są to: Agatki, Bajkałki, 
Wołgi i Wyderki. Do rozrodu dobierane 
są naj lepsze ogiery z hodowli  
państwowych lub prywatnych.  
Reproduktory, których używano w  stadninie w Wołosatem reprezentują  
wszystkie linie męskie występujące w polskiej hodowli tj. Gorala, Gurgula, 
Hrobego, Ousora, Pietrosu, Polana oraz Prislopa.

 Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego w Wołosatem od początku 
swojego istnienia stanowi centrum turystyki jeździeckiej Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego. Oferta turystyki konnej jest  zróżnicowana dzięki czemu każdy 
znajdzie odpowiednią jej formę dla siebie. Wyjazdy w teren, które są 
najatrakcyjniejszym sposobem spędzania wolnego czasu, naukę jazdy konnej na 
lonży bądź doskonalenie umiejętności 
na ujeżdżalni. Dla najmłodszych 
przejażdżka na hucule prowadzonym 
przez instruktora na placu będzie 
wspaniałą formą pierwszego kontaktu 
dziecka z koniem.

 fot. E. Stygar -Ogier Wag-w



KONTAKT 

e-mail:  dyrekcja@bdpn.pl, www.bdpn.pl

Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska
tel.  13  461-06-10

Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego

godziny urzędowania:  pon. – pt. godz. 7:30 - 15:30

 Sprawy hodowlane/ informacja w sprawie aukcji: 

Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego
w Wołosatem

tel: 724-750-051 
e-mail: kswiderska@bdpn.pl

 W celu umawiania jazd konnych, zwiedzania:
tel: 724-750-031
godziny urzędowania:  pon. – pt. godz. 7:30 - 15:30

tel. 13 461-03-50
38-713 Lutowiska 2

e-mail:  oie@bdpn.pl

Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN

godziny urzędowania:  pon. – pt. godz. 7:30 – 15:30



REGULAMIN  
AUKCJI KONI RASY HUCULSKIEJ
1 GRUDNIA 2019

13. Żaden koń nie zostanie wydany nabywcy zanim cena zakupu nie wpłynie do kasy lub 
na podane konto Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

4. Osoby przystępujące do aukcji zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem aukcji 
koni na stronie www.bdpn.pl, a poprzez złożenie oferty akceptują warunki.

7. Wpłata wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji każdego z koni 
przeznaczonych do sprzedaży, umieszczonych w katalogu. W przypadku wygrania 
licytacji - zaoferowania najwyższej ceny - wpłacone wadium zostanie zaliczone do ceny 
zakupu. Osobom, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po 
zakończeniu aukcji.

8. Wszyscy klienci wpłacający wadium otrzymują bezpłatnie listę koni. Wszystkie 
oficjalne informacje i poprawki ogłaszane podczas aukcji mają moc korygującą.

9. Licytacji podlegają konie wg katalogu w dniu odbywania się aukcji. Postąpienie 
minimalne wynosi 100 zł.

10. Wszelkie oficjalne informacje i poprawki ogłaszane przez prowadzącego aukcję mają 
moc korygującą.

11. Konie przeznaczone na aukcję zostaną poddane licytacji, zgodnie z numerami 
aukcyjnymi zawartymi w katalogu. Poszczególne aukcje rozpoczyna pokazanie 
oferowanego konia w ręku na kantarze lub ogłowiu w stępie i kłusie.

5. Aukcja prowadzona będzie w systemie licytacji od kwoty wywoławczej danego konia.

6. Warunkiem dopuszczenia do licytacji danego konia jest wpłacenie wadium w 
wysokości 300,00 zł. Wadium płatne jest w dniu aukcji 15 minut przed jej rozpoczęciem 
tj. w godzinach 10:15-10:30 na terenie stadniny .

3. Do aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz osobowe spółki prawa 
handlowego na równych prawach, bez ograniczeń.

1. Organizatorem aukcji jest Bieszczadzki Park Narodowy, zwany dalej Organizatorem.

2. Miejscem prezentacji koni oraz aukcji w dniu 1 grudnia 2019r. jest Zachowawcza 
Hodowla Konia Huculskiego w Wołosatem.

12. Jedynym kryterium wyboru oferenta w trakcie licytacji jest najwyższa oferowana 
cena zakupu konia. 
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a) wypełnienia pisemnej deklaracji zawierającej imię, nazwisko, firmę (nazwę), adres 
zamieszkania lub siedziby oferenta, nazwę konia, którego oferta dotyczy wraz z 
numerem katalogowym, proponowaną cenę brutto konia nie niższą niż wylicytowana 
kwota celem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy stronami. 

15. Po wygraniu licytacji Kupujący (zwycięzca licytacji) zobowiązany jest do: 

b) wpłacenia należności za zakupione konie bezpośrednio po aukcji lub przelewem 
na konto Bieszczadzkiego Parku Narodowego ,Ustrzyki Górne 19,38-713 Lutowiska 
nr konta :  73 1130 1105 0005 2168 1320 0005 z dopiskiem: 
„Koń huculski-imię konia” lub złożenia pisemnego zobowiązania do zapłaty za konia nie 
później niż w 3 dniu od zakończenia aukcji tj do dnia 4.12.2019r. zapłata gotówką lub 
przelew na konto BdPN 

14. Organizator, zastrzega sobie prawo wycofania z aukcji dowolnego konia bez podania 
przyczyny przed rozpoczęciem aukcji oraz do zamknięcia.

c) odbioru konia nie później niż na 7 dni po zakończeniu aukcji, warunkiem wydania 
konia jest dokonanie zapłaty 

d) do 7 dni od zakończenia aukcji koń bez dodatkowych opłat ma prawo przebywać  na 
terenie ZHKH Wołosate na ryzyko Kupującego

17. Kupujący załaduje konia w miejscu aukcji do swojego środka transportu własnymi 
siłami, na własny koszt i ryzyko. Po udostępnieniu przez Organizatora konia do załadunku 
ryzyko związane z koniem przechodzi na Kupującego. 

18. Nabywcy ponoszą wszelkie koszty związane z transportem koni, a w szczególności 
koszty wymaganych badań weterynaryjnych lub koszty ubezpieczeń

e) niedokonanie zapłaty za konia w terminie 3 dni po zakończeniu aukcji powoduje 
przepadek wadium na rzecz Organizatora

16. Po dokonaniu zapłaty istnieje możliwość dalszego, czasowego utrzymania konia w 
ZHKH Wołosate po podpisaniu odrębnej umowy pensjonatowej. 

19. W przypadku, kiedy stan zdrowia konia, potwierdzony wynikiem badań 
weterynaryjnych, uniemożliwi jego transport, transakcja nie dochodzi do skutku, nabywca 
otrzymuje zwrot wadium, a koszt badań ponosi Sprzedający.
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22. Oferenci mają prawo do oglądania koni przedstawionych w katalogu do sprzedaży od 
pn-pt w godzinach 7:30-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p.o. kierownika 
p. inż.Karoliną Świderską, tel. 724 750 051.

20. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu 
lub mieniu poniesione przez osoby podczas trwania przetargu oraz okoliczności z nim 
związanych.

Konie, które nie zostaną sprzedane podczas aukcji w dniu 1 grudnia 2019 r. dostępne będą do 
sprzedaży. Szczegółowe informacje udostępnione zostaną w ciągu 2 tygodni po  odbyciu się 
aukcji.

21. Ośrodek Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego  w Wołosatym  sprzedaje konie 
podczas aukcji w stanie ”jak jest” bez kantara i uwiązu, jakiekolwiek gwarancje, łącznie z 
gwarancjami przydatności użytkowej, hodowlanej  i handlowej, czy innej ze strony 
Ośrodka są wykluczone. 

Fot. K. Świderska



LISTA KLACZY RASY HUCULSKIEJ 
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Niezabudka                           Nr kat.5

Ochota-w                              Nr kat.6

Bajka-w                                 Nr kat.2

ur. 24-03-2017

Sosenka                                 Nr kat.4

Oława-w                               Nr kat.8

Olga-w                                   Nr kat.7

Wierna-w                              Nr kat.10

ur. 16-02-2006 

ur.05-03-1996

Giza                                       Nr kat.9

ur. 12-03-2017

ur.10-02-2017

Alga-w                                   Nr kat.1

Bazylia-w                              Nr kat.3

ur. 30-03-2011

ur. 23-01-2016

ur.11-04-2002

ur. 16-09-1994

ur. 04-03-2015



ALGA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
5 500 zł

nr kat.1

Data urodzenia:
2006-02-16

Maść: gniada

Numer paszportu:
616012630130506

Wpis do ks. stadnej:
Data: 2009-07-10
Numer: 379 G Rz

Przy weryfik: 
139-181-18,5

80 pkt

KLACZ

Klacz hodowlana, o spokojnym 
usposobieniu i zrównoważonym 
charakterze. Klacz zajeżdżona, jednak 
przez ostatnie dwa lata nieużytkowana w 
rekreacji. Klacz źrebna - pokryta ogierem 
Wag-w (ogier uzyskał 44 pkt. podczas 
czempionatu br. w Rudawce 
Rymanowskiej uzyskując tytuł czempiona).



BAJKA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
6 000 zł

nr kat.2

Data urodzenia:
2011-03-30

Maść: myszatosrokata

Numer paszportu:
616012630063711

Wpis do ks. stadnej:
Data: 2014-07-09
Numer: 614 G Rz

Przy weryfik: 
133-176-17,5

79 pkt

KLACZ

Klacz Bajka-W, to doskonała 

matka,  dająca co roku potomstwo. Klacz 

hodowlana - nie użytkowana w siodle od 

momentu zdania zasadniczej próby 

dzielności. Aktualnie źrebna ogierem Wag-

w (ogier uzyskał 44 pkt.  w Rudawce 

Rymanowskiej uzyskując tytuł czempiona w 

2019r). 



BAZYLIA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
6 000 zł

nr kat.3nr kat.

Data urodzenia:
2016-01-23

Maść: gniada

Numer paszportu:
616012630084816

Wpis do ks. stadnej:
Data: 2019-08-01
Numer: 888 G Rz

Przy wpisie: 
135-173-17,7

79 pkt

KLACZ

Klacz Bazylia-W, to młoda energiczna 
klacz, wstępnie zajeżdżona wiosną 
(stęp, kłus). Klacz dla doświadczonego 
jeźdźca. Źrebna - pokryta ogierem  
Wag-w (tegoroczny czempion 
hodowlany w Rudawce Rymanowskiej, 



SOSENKA
CENA 
WYWOŁAWCZA:
4 000 zł

nr kat. 4

Data urodzenia:
2002-04-10

Maść: skarogniadosrokata

Numer paszportu:
616012630052602

Wpis do ks. stadnej:
Data: 2005-07-07
Numer: 233 G Rz

Przy weryfikacji: 
138-172-18

81 pkt

KLACZ

 Sosenka, to bardzo dobra matka - dała 
12 źrebiąt. Klacz  o spokojnym 
usposobieniu, wychowana na 
pastwiskach, spokojna przy zabiegach 
zootechnicznych, nieużytkowana pod 
siodłem. Klacz zdrowa, gotowa do 
pokrycia.



NIEZABUDKA
CENA 
WYWOŁAWCZA:
4 000 zł

nr kat.5

Data urodzenia:
1996-03-05

Maść: ciemnogniadosrokata

Numer paszportu:
616012630053296

Wpis do ks. stadnej:
Data: 1999-06-30
Numer: 70 G Rz

Przy weryfikacji: 
138-179-18,5

79 pkt

KLACZ

Klacz Niezabudka, spokojna o 
zrównoważonym charakterze, doskonała 
klacz matka. o bardzo dobrym 
rodowodzie. Klacz odchowała 11 
źrebiąt. Bardzo dobre potomstwo 
hodowlane m.in. matka ogiera Wrzos-w. 
Klacz po badaniu usg - zdrowa, gotowa 
do zaźrebienia. W 2018r urodziła klacz.   



OCHOTA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
3 500 zł

nr kat.6
KLACZ

Data urodzenia:
2017-03-12

Maść: gniada

Numer paszportu:
616012630061717

Ochota-W,  młoda klacz, ciekawa 
otoczenia, szukająca kontaktu z 
człowiekiem. Podaje nogi do 
czyszczenia. Klacz regularnie poddawana 
zabiegom zootechnicznym ( 
profilaktyka). Klacz ma wykonane 
obowiązkowe badania markerów 
genetycznych.



OLGA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
3 500 zł

nr kat.7
KLACZ

Data urodzenia:
2017-04-23

Maść: gniada

Numer paszportu:
616012630061617

Olga-W, to młoda energiczna klacz. 
Wychowana na pastwiskach. Podaje 
nogi do czyszczenia. Klacz regularnie 
poddawana zabiegom zootechnicznym 
(profilaktyka). Klacz ma wykonane 
obowiązkowe badania markerów 
genetycznych.



OŁAWA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
3 500 zł

nr kat.8
KLACZ

Data urodzenia:
2017-02-10

Maść: gniada

Numer paszportu:
616012630061417

Oława-W to młoda, żywa klacz, 
wychowana na pastwiskach. Podaje nogi 
do czyszczenia. Regularnie poddawana 
zabiegom zootechnicznym  
(profilaktyka). Klacz ma wykonane 
obowiązkowe badania markerów 
genetycznych.



GIZA
CENA 
WYWOŁAWCZA:
2 500 zł

nr kat.9
KLACZ

Data urodzenia:
1994-09-16

Maść: myszata

Numer paszportu:
616012630047894

Wpis do ks. stadnej:
Data: 1998-07-02
Numer: 101 G Rz

Przy weryf.
141-178-18,25

79 pkt

Giza, to najstarsza klacz w naszym 
stadzie. Bardzo dobry materiał 
hodowlany. Dała 15 źrebiąt. Po 
zakupie, możliwość bezpłatnego 
zaźrebienia jednym z ogierów 
czołowych z naszej stadniny.   



WIERNA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
3 500 zł

nr kat.10
KLACZ

Data urodzenia:
2015-03-04

Maść: gniada

Numer paszportu:
616012630068415

Wierna-w, klacz tylko i wyłącznie do 
użytkowania w rekreacji. Ze względu na 
wadę (szczupaczy zgryz) brak możliwości 
wpisania do księgi głównej. Bardzo 
spokojny, zrównoważony charakter. 
Wada umożliwia pracę na wędzidle. 
Klacz przyjęła siodło.  



Bieszczadzki Park Narodowy zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w 
sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylania dyryktywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż:          

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w aukcji 
koni  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w              
zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością 
uczestnictwa  w aukcji,

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park 
Narodowy  z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19 38-713 Lutowiska,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
możliwy jest pod numerem tel. 724750052 lub adresem emai 
ebrodowicz@bdpn.pl

10)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw 
trzecich/organizacji międzynarodowej.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat w celu 
archiwizacji,
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu,

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: brak

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r,

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
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