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SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI KSIĘGI STADNEJ KONI RASY MAŁOPOLSKIEJ 

W LATACH 2006 – 2011 

− Komisja została powołana dnia 07.02.2006 roku, w składzie: Marek Gibała, Adam Jończyk, Krzysztof 

Kordalski, Maria Kuchejda i Marek Trela (przewodniczący) 

− w okresie sprawozdawczym odbyło się 13 spotkań Komisji 

2006 

− Komisja wnioskowała o przyjęcie jej przedstawiciela do komisji kwalifikującej i oceniającej ogiery 

małopolskie w ZT 

2007 

− Komisja zadecydowała o wprowadzeniu następujących zmian do programu hodowlanego: 

• uwzględnienie 3 typów koni małopolskich we wzorcu rasowym (orientalny, sportowy, furioso-

przedświt) 

• minimalny wiek klaczy, w którym może zostać pokryta to 30 miesięcy (potomstwo urodzone 

z krycia młodszej klaczy nie otrzyma prawa wpisu do księgi) /od 2008/ 

• z rozdziału dotyczącego zasad wpisu do księgi małopolskiej (nie jak wcześniej ksiąg małopolskiej 

i angloarabskiej) wykreślony został zapis pozwalający na wpis do księgi głównej potomstwa 

pochodzącego od 1 lub obojga rodziców szlachetnej półkrwi /od 2008/ 

• wprowadzono obowiązek kontroli pochodzenia na podstawie badań markerów genetycznych 

2008 

− korespondencja z Instytutem Zootechniki dotycząca wprowadzenia zmian do programu ochrony 

− zatwierdzono zmiany w programie testu 100-dniowego ogierów małopolskich: 

• ustalono minimalny wynik IWU 90, dla otrzymania prawa wpisu do księgi stadnej 

• wprowadzono próbę wytrzymałościową 

• zmieniono liczbę punktów przyznawanych przez komisję i jeźdźców testowych 

− ogiery, które uzyskały odpowiednie wyniki w alternatywnych próbach dzielności, aby mogły na tej 

podstawie uzyskać wpis do księgi, muszą zostać przedstawione Komisji kwalifikującej ogiery 

do Zakładu Treningowego 
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2009 

− zatwierdzono do druku VII tom Księgi Stadnej Koni małopolskich (łącznie 3 części) 

− po wydaniu części zawierającej dział koni angloarabskich spełniających warunki C.I.A.A. odbyła się 

kontrola księgi oraz bazy danych PZHK, przeprowadzona przez Xavier Guibert’a (Francja) i Raffaele 

Cherchi (Włochy). Pozytywny wynik kontroli pozwolił Polsce otrzymać status pełnoprawnego członka 

C.I.A.A. (członka Księgi Stadnej).  

− w październiku, członkowie Komisji wzięli udział w Walnym Zjeździe C.I.A.A., który odbył się 

w Janowie Podlaskim 

2010 

− wprowadzono zmiany do regulaminu Narodowego Młodzieżowego Pokazu Koni Małopolskich, 

obowiązujące od 2011r., ustalając następujący system ocen: typ, głowa, szyja – max. 10 pkt., 

kłoda - 10, nogi – 10, stęp – 10, kłus – 10 (razem max. 50 pkt.) 

− ustalono zasady wpisu do Księgi Stadnej na podstawie wyników w rajdach długodystansowych 

(dla koni 6, 7-letnich) 

− zatwierdzono zmiany w programie próby dzielności ogierów (zrównanie wag indeksowych za ocenę 

skoków luzem i skoków pod jeźdźcem) 

− ustalono warunki kategoryzacji ogierów małopolskich, przedłużając ich licencje z końca 2009 

do końca 2010r. , aby do tego czasu zdołały przedłużyć kategorię B. 

− wprowadzono ocenę bonitacyjną ogierów, bezpośrednio po zakończeniu MPMK, w których ogiery te 

zdobyły wynik pozwalający na wpis do księgi stadnej. 

− zatwierdzono zmiany dotyczące IWU w wierzchowym ZT, obowiązujące od stycznia 2011r. Zrównano 

wagi indeksowe Komisji i Kierownika za skoki luzem i skoki pod jeźdźcem (Komisja i Kierownik 

po 40 pkt., obcy jeźdźcy 20 pkt.) oraz ustalono, że ogiery małopolskie, aby mogły być użyte do krycia 

klaczy sp i wlkp, muszą uzyskać wynik min. 100 pkt. IWU (ogólnego). 

− zaakceptowano projekt powstania Narodowego Centrum Hodowli i Promocji Koni Rasy Małopolskiej 

przy SO w Białce. 

− zatwierdzono organizację wspólnego testu 100-dniowego w Bogusławicach dla ogierów szlachetnych 

(m, sp, wlkp, zagranicznych) w 2011 r. 

− wprowadzono zmiany dotyczące wyników prób dzielności ogierów obowiązujące od 1.06.2011r.: 

• ogiery małopolskie zdające test 100-dniowy (zarówno w oddzielnym jak i we wspólnym 

ZT z ogierami sp i wlkp), aby otrzymać prawo wpisu do księgi małopolskiej, muszą uzyskać 

min. 100 pkt. jednego z indeksów (ogólny, skokowy lub ujeżdżeniowy) 
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• ogiery małopolskie zdające test 100-dniowy w oddzielnym ZT, aby otrzymać prawo krycia w rasie 

sp lub wlkp, muszą uzyskać min. 120 pkt. jednego z indeksów. Użycie takiego ogiera wymaga także 

zgody Komisji Księgi sp i wlkp. 

• ogier kończący ZT o profilu zaprzęgowym, aby uzyskać wpis do księgi musi ukończyć próbę 

dzielności z wynikiem minimalnym 75 pkt. 

• minimalne wyniki MPMK w skokach i ujeżdżeniu, pozwalające na wpis do księgi stadnej uległy 

następującym zmianom: 

SKOKI: 4-latki – 16 p.b.(bez płyty), 5-latki – 24 p.b., 6-latki – do 1 błędu, 7-latki – do 4 p.k., 

UJEŻDŻENIE: 4-latki – 14,5 p.b.(bez płyty), 5-latki – 21,5 p.b., 6-latki – 22 p.b. 

− wprowadzono zmiany dotyczące zasad kategoryzacji ogierów: 

• ogiery z kat. C mogą być używane w rozrodzie maksymalnie do 9 roku życia, chyba, że 

od momentu wpisu do księgi nie upłynęło 5 lat użytkowania w rozrodzie i sporcie; 

• ogiery, które uzyskały kategorię B, aby nie zostały wycofane z rozrodu, powinny uzyskać 

wymaganą liczbę punktów w okresie kolejnych 4 lat (a nie 4 sezonów); 

• ogiery czynne w hodowli, wpisane do ksiąg stadnych przed 1 stycznia 2004 r., zostaną poddane 

weryfikacji, zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami kategoryzacji, bez konsekwencji 

ewentualnego wykluczenia z rozrodu; 

• o nadanie ogierowi wyższej kategorii nie wnioskuje właściciel, ale jest on zobowiązany 

do przedstawienia prowadzącemu księgę w terminie do 31 października informacji o startach 

ogiera w zawodach ogólnopolskich i wyższej rangi (dyscyplina, rok, miejsce i rodzaj zawodów – 

nie dotyczy MPMK). 

• ogiery pełnej i czystej krwi podlegają zasadom kategoryzacji, ale bez ewentualnego eliminowania 

z rozrodu. 

2011 

− Komisja zaakceptowała projekt zmian do regulaminu wpisu koni do Księgi Rasy Małopolskiej, 

stworzony zgodnie z Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich (96/78/WE) z dn. 10.01.1996r. Projekt 

przewiduje prowadzenie księgi w 4 działach: dział główny, zwany księgą główną I oraz 3 działy 

dodatkowe: księga główna II, księga wstępna I i księga wstępna II. Zmiany zostaną wprowadzone 

w 2012 r. po zaakceptowaniu programu przez MRiRW. 

− Komisja zdecydowała się zamknąć Księgę Wstępną dla klaczy z matkami NN. Prawo wpisu będą miały 

jedynie klacze ze znanym ojcem, matką i ojcem matki (dotyczy klaczy wpisywanych do ksiąg od 2017). 

− z uwagi na zmniejszającą się liczbę młodych ogierów czynnych w rozrodzie oraz licznymi wnioskami 

hodowców w tej sprawie, Komisja złożyła do MRiRW projekt stworzenia tzw. rezerwy hodowlanej 
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dla ogierów nie spełniających warunków kategoryzacji. Warunkiem zakwalifikowania ogiera do tej 

grupy mają być względy hodowlane, a w szczególności cenny rodowód, ponadprzeciętny wynik 

w ZT lub użytkowanie w sporcie. W związku z powyższym w 2012 r. ponownie dopuszczono 

do rozrodu 10 z 25 ogierów wycofanych na podstawie kategoryzacji. 

Warszawa, 22.03.2012 r. Przewodniczący Komisji 

 Księgi Stadnej Koni Rasy Małopolskiej 

 Marek Trela 


