
Szanowni Hodowcy ! 

W związku z napływającymi z terenu licznymi pytaniami dotyczącymi konsekwencji wejścia w życie projektu Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych 

podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa zakładającego obniżenie stawek dotacji do kosztów usług 

hodowlanych wykonywanych przez związki na rzecz polskich hodowców, o 58% w stosunku do dotychczasowego 

dofinansowania. prezentujemy rzeczywiste skutki wprowadzenia regulacji: 

Planowana przez MRiRW redukcja dotacji w trakcie 2019 roku na poziomie 58% zgodnie z informacjami jakie otrzymaliśmy 

z Polskiego Związku Hodowców Koni w przypadku ŚOZHK Katowice ma osiągnąć poziom nawet około 70% w związku 

z koniecznością rozliczenia przez PZHK zobowiązań finansowych zaciągniętych w pierwszej połowie b.r.  

Jest to redukcja przychodu na poziomie 160 000 zł- 170 000 zł 

Niezrozumiały i skandaliczny jest fakt, że wejście w życie tak znacznej redukcji dotacji planowane jest trakcie (w środku) 

roku obrachunkowego. 

Wobec realnego zagrożenia utraty płynności finansowej ŚZOHK Katowice Zarząd Związku podjął uchwały radykalnie 

redukujące koszty funkcjonowania Związku i zwiększające jego przychody, w ramach których przewiduje się działania t.j.: 

1. Redukcja kosztów działalności biura ŚOZHK Katowice, 

2. Zmniejszenie wynajmowanej powierzchni biurowej, 

3. Reasumpcja uchwały o zatrudnieniu dodatkowego pracownika w biurze Związku, 

4. Wycofanie się Związku z dopłaty do czasopisma „Hodowca i Jeździec”, 

5. Podwyższenie składki i opłat za usługi zootechniczne, 

6. Rezygnacja z finansowania (współorganizowania) cyklu zawodów w powożeniu o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice, 

7. Rezygnacja finansowania (współorganizowania) następujących imprez hodowlanych; Czempionat kucy i koni małych 

w Kolejce w dniu 09.06.2019r., Czempionat źrebiąt rasy śląskiej pod matkami wraz z próbą polową klaczy rasy 

śląskiej w Sadowie w dniu 01.09.2019r., Czempionat koni ras szlachetnych w Udorzu w dniu 08.09.2019r., 

Czempionat koni ras zimnokrwistych w Warłowie w dniu 28.09.2019r., 

8. Planowane jest podwyższenie opłaty wpisowej na Czempionat koni rasy śląskiej w Porębie w dniu 29.06.2019r. 

Zarząd podjął również uchwałę o przyjmowaniu w pierwszej kolejności zgłoszeń od hodowców z okręgu działania 

Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach. 

Szanowni hodowcy, 

Czempionat koni rasy śląskiej w Porębie odbywający się od 23 lat jest spektakularnym wydarzeniem hodowlanym 

nie tylko w wymiarze regionalnym ale i ogólnopolskim. Na przestrzeni minionego czasu stał się symbolem rozwoju 

ŚZOHK Katowice i swoistym znakiem jakości. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Urzędu Miasta w Leśnicy jako 

instytucji, jak i osobistym zaangażowaniu wielu jego pracowników, oraz poświęceniu działaczy TKHK Strzelce 

Opolskie z Prezesem na czele, impreza ta zyskała niezwykle mocny fundament, który umożliwia jej nieustanny 

rozwój. Stała się stałym punktem w kalendarzu hodowlanym a także niezwykłym, magicznym miejscem prezentacji 

koni rasy śląskiej i spotkania hodowców z całego niemal kraju. Wobec wymienionych okoliczności Zarząd Związku 

nie mógł podjąć decyzji o rezygnacji z jej organizacji. 

Wobec znaczących kosztów organizacji (np. koszt wynajmu boksu dla konia 180 zł) uprzejmie prosimy hodowców 

o wyrozumiałość i wsparcie. Przez wiele lat utrzymywaliśmy opłaty za zgłoszenie koni na Czempionat 

na symbolicznym poziomie aby dać szansę na prezentację swojego dorobku hodowlanego jak najszerszej grupie 

hodowców. Teraz kiedy zastaliśmy pozbawieni środków przez zaskoczenie zmuszeni jesteśmy prosić Was o wsparcie. 

Wprowadzenie przez Zarząd ŚOZHK Katowice powyższych ograniczeń ma na celu zabezpieczenie Związku przed utratą 

płynności finansowej oraz maksymalną redukcję ujemnego wyniku finansowego. Podstawowym celem pracy biura 

Związku w obecnej sytuacji staje się możliwie jak najdłuższe zabezpieczenie obsługi terenowej hodowców i możliwość 

nieprzerwanego wydawania dokumentacji hodowlanej identyfikacyjnej koni. Przewidujemy, że ujemny bilans zamknięcia 

roku 2019 w znaczy sposób uszczupli rezerwy finansowe Związku. 


