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Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego
w Wołosatem

przeznaczonych 
do sprzedaży
w ramach aukcji
w dniu 

01.12.2019

 Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego w Wołosatem 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 ogiery z hodowli państwowej lub 
hodowli 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

Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego
w Wołosatem

Sprawy hodowlane/ informacja w sprawie aukcji: 
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

Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska
tel.  13  461-06-10
e-mail:  dyrekcja@bdpn.pl, www.bdpn.pl
godziny urzędowania:  pon. – pt. godz. 7:30 - 15:30

Stanica Konia Huculskiego w Tarnawie Niżnej

W celu umawiania jazd konnych:
tel: 575-263-999, 48 123 120 578
godziny urzędowania:  pon. – ndz. godz. 9:00 - 17:00



REGULAMIN DO 
AUKCJI KONI RASY HUCULSKIEJ
12 LIPCA 2020

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

2. Miejscem prezentacji koni dla numerów katalogowych:1-13 i przeprowadzenia aukcji w 
dniu 12 lipca 2020  o godzinie 10:00 jest Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego w 
Wołosatem.

3. Miejscem prezentacji koni  dla numerów katalogowych: 14 - 21 i przeprowadzenia 
aukcji w dniu 12 lipca 2020 o godzinie 12:30 jest Stanica Konia Huculskiego w Tarnawie 
Niżnej.

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

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

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

7. 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 godz.:
ź 09:30-09:45  na terenie stadniny dla aukcji na terenie ZHKH w Wołosatem.
ź 12:00 - 12:15 na terenie Stanicy Konia Huculskiego w Tarnawie Niżnej

8. 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.

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

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

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

12. 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.



REGULAMIN DO 
AUKCJI KONI RASY HUCULSKIEJ
12 LIPCA 2020

13. Jedynym kryterium wyboru oferenta w trakcie licytacji jest najwyższa oferowana cena 
zakupu konia.

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

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

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

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. 

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 15.07.2020r. zapłata gotówką lub 
przelew na konto BdPN 

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

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

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

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

20. 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.

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

22. Ośrodek Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego  w Wołosatem  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. 

23. 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.

Konie, które nie zostaną sprzedane podczas aukcji w dniu 12 lipca 2020 r. dostępne będą do 
sprzedaży. Szczegółowe informacje udostępnione zostaną w ciągu dwóch tygodni po odbyciu się 
aukcji.

Fot. K. Świderska



LISTA KONI RASY HUCULSKIEJ 
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Niezabudka                                   Nr kat.1
ur. 05-03-1996

Ona                                                    Nr kat.2
ur. 29-04-1997 

Girgonia                                          Nr kat.3
ur. 07-12-1998

Sosenka                                           Nr kat.4
ur. 11-04-2002

Alga-w  + źrebak                         Nr kat.5
ur. 16-02-2006 

Ważka-w + źrebak                     Nr kat.6
ur. 21-04-2008

Ałycza-w                                         Nr kat.7
ur. 23-02-2015

Wierna-w                                       Nr kat.8
ur.04-03-2015

Birma-w                                           Nr kat.9
ur.19-01-2017

Wipera-w                                        Nr kat.10
ur.22-05-2017



LISTA KONI RASY HUCULSKIEJ 
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Bea-w                                                Nr kat.11
ur.18-02-2019

Almena-w                                       Nr kat.12
ur.30-04-2019

Brawurka-w                                  Nr kat.13
ur.17-03-2019

Opal-w                                             Nr kat.14
ur.02-04-2011

Wigor-w                                         
ur.10-03-2016 

Awans-w                                         Nr kat.16
ur. 13-02-2017

Bławatek-w                                   Nr kat.17
ur. 24-02-2017

Onyks-w                                          Nr kat.18
ur.22-04-2017

Bejrut-w                                          Nr kat.19
ur.06-04-2017

Wojtuś-w                                        Nr kat.21
ur.18-03-2019

                                  

Nr kat.15

Asłan-w                                           Nr kat.20
ur.02-05-2018



NIEZABUDKA
CENA 
WYWOŁAWCZA:
3 500 zł

Nr kat.1

Data urodzenia:
1996-03-05

Maść: ciemnogniadosrokata

Numer przyżyciowy:
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. 
Klacz odchowała 11 źrebiąt, dając 
bardzo dobre potomstwo hodowlane m.in.   
matka ogiera Wrzos-w. 
Klacz zdrowa, pokryta ogierem Wag-w. 
W 2018 urodziła klacz.
  



ONA
CENA 
WYWOŁAWCZA:
3 500 zł

Nr kat.2

Data urodzenia:
1997-04-29

Maść: kara

Numer przyżyciowy:
POL012630043897

Wpis do ks. stadnej:
Data: 2000-07-04
Numer: 130 G Rz

Przy weryfikacji: 
139-184-18,25

78 pkt

KLACZ

Klacz o zrównoważonym charakterze, 
dająca bardzo dobre potomstwo.
Klacz Ona odchowała 13 źrebiąt, jest to matka 
uznanych do hodowli ogierów:Orkan-w 
oraz Oman-w. Od 2010 roku nie jest użytkowana 
pod siodłem. Klacz gotowa do krycia.
  



GIRGONIA
CENA 
WYWOŁAWCZA:
3 500 zł

Nr kat.3

Data urodzenia:
1998-12-07

Maść: ciemnomyszata

Numer przyżyciowy:
POL012630044098

Wpis do ks. stadnej:
Data: 2002-07-04
Numer: 171 G Rz

Przy weryfikacji: 
141-180-18,00

81 pkt

KLACZ

Klacz o zrównoważonym charakterze, 
spokojnym usposobieniu.
Klacz odchowała 10 źrebiąt, jest to matka 
uznanego do hodowli ogiera Azja-w.
Od 2014 roku nie jest użytkowana pod siodłem. 
Klacz gotowa do krycia.
  



SOSENKA
CENA 
WYWOŁAWCZA:
3 000 zł

Nr kat. 4

Data urodzenia:
2002-04-10

Maść: skarogniadosrokata

Numer przyżyciowy:
616012630052602

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

Przy weryfikacji: 
138-172-18

81 pkt

KLACZ

Klacz o  spokojnym usposobieniu. 
Sosenka to bardzo dobra matka,
odchowała 12 źrebiąt, gotowa do krycia. 
U

  

trzymywana na pastwisku ze względu 
na powtarzające się duszności podczas 
przebywania w zamkniętej stajni. 
Klacz nie jest użytkowana pod siodłem 
od 2010 roku.



ALGA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
5 000 zł

Nr kat.5

Data urodzenia:
2006-02-16

Maść: gniada

Numer przyżyciowy:
616012630130506

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

Przy weryfik: 
139-181-18,5

80 pkt

KLACZ

Klacz o  spokojnym charakterze, zajeżdżona,
użytkowana w rekreacji. 
Alga-w sprzedawana ze źrebakiem Awatar-w
 urodzonym 14.02.2020 po Wag-w 
(ogier uzyskał 44 pkt. podczas czempionatu 
w Rudawce Rymanowskiejw 2019 roku).
Zaliczona zasadnicza próba dzielności.

  



WAŻKA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
6 000 zł

Nr kat.6

Data urodzenia:
2008-04-21

Maść: gniada

Numer przyżyciowy:
616012630140808

Wpis do ks. stadnej:
Data: 2011-07-15
Numer: 451 G Rz

Przy weryfik: 
141-181-18

80 pkt

KLACZ

Klacz ze względu na spokojny charakter 
doskonale sprawdzi się w rekreacji. Szukająca
kontaktu z człowiekiem, spokojna 
przy zabiegach zootechnicznych. 
Klacz sprzedawana ze źrebakiem, jest to klaczka
urodzona  27.02.2020 po ogierze Luzifer.
Ważka-w. Zaliczona zasadnicza próba dzielności.
 

  



AŁYCZA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
4 400 zł

Nr kat.7

Data urodzenia:
2015-02-23

Maść: myszata

Numer przyżyciowy:
616012630067415

Wpis do ks. stadnej:
Data: 2018-07-23
Numer: 833 G Rz

Przy wpisie: 
135-182-18

80 pkt

KLACZ

Klacz zajeżdżona, gotowa do krycia.
Bardzo spokojna przy zabiegach zootechnicznych,
bezproblemowa z ziemi i w stadzie.
Sprawdzi się jako koń rodzinny. 
Klacz bez zaliczonej próby dzielności.
W dniu 08.07.2020 przejdzie weryfikację. 

  



WIERNA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
3 000 zł

Nr kat.8
KLACZ

Data urodzenia:
2015-03-04

Maść: gniada

Numer przyżyciowy:
616012630068415

Klacz tylko i wyłącznie do użytkowania w rekreacji.
Ze względu na wadę zgryzu, brak możliwości
wpisania do Księgi Głównej. 

Bardzo spokojna przy zabiegach zootechnicznych,
bezproblemowa z ziemi.

  

Sprawdzi się jako 
koń rodzinny. 
Klacz chodzi pod siodłem w trzech podstawowych
chodach, chętna do pracy, szukająca kontaktu
z człowiekiem.



BIRMA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
3 000 zł

Nr kat.9
KLACZ

Data urodzenia:
2017-03-04

Maść: myszata

Numer przyżyciowy:
616012630061817

Klacz Birma-w to młody, energiczny koń. 
Klacz na etapie przyjmowania siodła. Ze względu 
na dominujący charakter potrzebuje więcej uwagi
podczas pracy. Klacz pokryta ogierem Oman-w. 
Po  08.07.2020 (coroczny przegląd hodowlany)
udostępnimy wymiary oraz bonitację klaczy do 
wpisu do księgi hodowlanej.

  



WIPERA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
3 000 zł

Nr kat.10
KLACZ

Data urodzenia:
2017-05-22

Maść: gniada

Numer przyżyciowy:
616012630061117

Klacz Wipera-w  

Po  08.07.2020 (coroczny przegląd hodowlany)
udostępnimy wymiary oraz bonitację klaczy do 
wpisu do księgi hodowlanej.

  

chętna do pracy, szukająca 
kontaktu z człowiekiem, na etapie przyjmowania
siodła. Bardzo spokojna przy zabiegach 
zootechnicznych, bezproblemowa z ziemi i w stadzie.



BEA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
1 800 zł

Nr kat.11
KLACZ

Data urodzenia:
2019-02-18

Maść: myszata

Numer przyżyciowy:
616012630066019

Klaczka, która w przyszłości z pewnością sprawdzi
się w hodowli, rekreacji lub hipoterapii. Od źrebięcia
regularnie co 8 tygodni poddawana zabiegowi
rozczyszczania kopyt. 
Klacz o spokojnym, ciekawskim charakterze, 
przychodząca do człowieka, szukając kontaktu.

  



ALMENA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
1 800 zł

Nr kat.12
KLACZ

Data urodzenia:
2019-04-30

Maść: ciemnomyszata

Numer przyżyciowy:
616012630066219

Klaczka o spokojnym, ciekawskim charakterze.
Od źrebięcia regularnie co 8 tygodni poddawana 
zabiegowi rozczyszczania kopyt, w tym korekty 
lewego tylnego kopyta. 

  



BRAWURKA-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
1 800 zł

Nr kat.13
KLACZ

Data urodzenia:
2019-03-17

Maść: skarogniada

Numer przyżyciowy:
616012630066119

Klaczka, która w przyszłości z pewnością sprawdzi
się w hodowli, rekreacji lub hipoterapii. 
Od źrebięcia regularnie co 8 tygodni poddawana 
zabiegowi rozczyszczania kopyt, w tym delikatnej 
korekty tylnych kopyt. Klacz o spokojnym, 
ciekawskim charakterze, przychodząca do człowieka, 
szukając kontaktu.
 

  



OPAL-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
5 000 zł

Nr kat.14
WAŁACH

Data urodzenia:
2011-04-02

Maść: myszata

Numer przyżyciowy:
616012630063811

Opal-w to piękny, ramowy wałach o bardzo dobrej,
mocnej budowie i świetnym ruchu. Idealny dla osoby 
chcącej się rozwijać lub do ambitnej rekreacji. 
Chodzący w tereny samodzielnie, jak i w zastępie.
Koń do regularnej jazdy. Grzeczny i spokojny przy
zabiegach zootechnicznych. 
 

  



WIGOR-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
3 300 zł

Nr kat.15
WAŁACH

Data urodzenia:
2016-03-19

Maść: gniada

Numer przyżyciowy:
616012630085116

Wigor-w, 

 

to młody, energiczny koń, wychowany 
na pastwiskach. Jest to wałach trudny 
z charakteru, wymagający dużego wkładu pracy 
z ziemi. Nieufny i lękliwy, z tendencją 
do wycierania się. Wymagający indywidualnego 
podejścia.

 

  



AWANS-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
4 000 zł

Nr kat.16
WAŁACH

Data urodzenia:
2017-02-13

Maść: gniada

Numer przyżyciowy:
616012630062017

Awans-w to ramowy wałach o dobrej,mocnej 
budowie. Zajeżdżony w trzech podstawowych 
chodach. Chodzący w tereny w zastępie. 
Koń ze względu na młody wiek dla osoby 
doświadczonej. Potrzebujący uwagi człowieka.
Reaguje wrażliwie podczas łapania za kantar.

 
 

  



BŁAWATEK-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
5 000 zł

Nr kat.17
OGIER

Data urodzenia:
2017-02-24

Maść: myszatosrokata

Numer przyżyciowy:
616012630062317

Chwytający za oko, ramowy, srokaty ogier o
bardzo dobry, obszernym ruchu i prawidłowej
budowie. Cechuje go łagodny charakter oraz duża
chęć współpracy z człowiekiem. Ogier w trakcie
zajeżdżania, bezproblemowo przyjął jeźdźca. 
Bez kontuzji, zdrowy, odważny.
 
 

  



ONYKS-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
4 000 zł

Nr kat.18
OGIER

Data urodzenia:
2017-04-22

Maść: kara

Numer przyżyciowy:
616012630061517

Ogier o dobrej budowie, o łagodnym, spokojnym
charakterze. Zajeżdżony w trzech podstawowych 
chodach. Ogier szybko uczący się, zdrowy,
wychowany na pastwiskach. Towarzyski, bez
narowów.
Onyks-w to pełny brat uznanego do hodowli 
ogiera Oman-w.

 
 

  



BEJRUT-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
3 300 zł

Nr kat.19
OGIER

Data urodzenia:
2017-04-06

Maść: skarogniada

Numer przyżyciowy:
616012630062217

Bejrut-w, wychowany na pastwiskach, towarzyski, 
chętny do nauki koń. 

Bezpieczny przy zabiegach zootechnicznych. 
Wykazuje lekką tendencję do wycierania się.  

 

Ogier o spokojnym 
charakterze, bardzo mocnej, dobrej budowie. 

Zajeżdżony w trzech podstawowych  chodach.

 

  



ASŁAN-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
1 600 zł

Nr kat.20
OGIER

Data urodzenia:
2018-05-02

Maść: gniada

Numer przyżyciowy:
616012630059918

Młody, energiczny koń wychowany na pastwiskach, 
o lekkiej budowie i ciekawskim usposobieniu.
W przyszłości sprawdzi się jako koń rekreacyjny. 

 
 

  



WOJTUŚ-W
CENA 
WYWOŁAWCZA:
1 500 zł

Nr kat.21
OGIER

Data urodzenia:
2019-03-18

Maść: kasztanowata

Numer przyżyciowy:
616012630065719

Ogier o ciekawskim charakterze. Młody, energiczny
koń, wychowywany na pastwiskach. 
Od źrebięcia regularnie co 8 tygodni poddawany 
zabiegowi rozczyszczania kopyt. Ma zadatki być
w przyszłości koniem rekreacyjnym.
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