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Komisja została powołana przez Zarząd PZHK w dniu 21.06.2012 roku w składzie: 
Marek Gibała, Władysław Jończyk, Jacek Kozik (Przewodniczący) Agnieszka Szymańska 
(selaetarz), Marek Trela, Katarzyna Wiszowaty (Wiceprzewodnicząca), Andrzej Woda. 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła dziewięć posiedzeń. 

W trakcie pierwszego posiedzenia w dniu 13.08.2012 r. głównie zajmowała się 
propozycją Międzynarodowej Księgi Stadnej C L A . A . dotyczącą przyznawania wszystkim 
koniom angloarabskim numerów zawierających w składzie cyfry wskazujące na francuską bazę 
danych oraz kosztami z tym związanymi. Komisja jednogłośnie odrzuciła w/w propozycję 
i zaproponowała niższe koszty rejestracji, a Panią Agnieszkę Szymańską zobowiązała 
do przedstawienia na najbliższym Zjeździe C.LA.A. oferty prowadzenia przez PZHK 
międzynarodowej bazy danych. Rozważała także celowość wyjazdu do Francji na czempionat 
w Pompadour oraz zasady rozgrywania Narodowego Czempionatu w SO Białce oraz sprawy 
bieżące. 

Na drugim posiedzeniu w dniu 18.09.2012 r. Komisja analizowała dane 
zaprezentowane na Radzie Hodowlanej obrazujące drastyczny spadek liczebności koni. 
Zwróciła uwagę na promocje koni polskiej hodowli i rozważenie możliwości przyznawania 
specjalnych stypendiów dla jeźdźców dosiadających konie małopolskie lub nagród dla 
właścicieli koni osiągających odpowiednio wysokie wyniki w sporcie. Komisja poparła pomysł 
utworzenia bazy danych dotyczącej wyników sportowych oraz oceny grupowej źrebiąt. 
Również jest za zachowaniem obecnej selekcji ogierów poprzez Zakład Treningowy. Podjęła 
także decyzje o ujednoliceniu regulaminu i rozszerzeniu rywalizacji na czempionatach 
małopolskich o skoki i ruch luzem w korytarzu. 



w dniu 13.12.2012 r. Komisja odniosła się do ustaleń ze wspólnego posiedzenia trzech 
komisji m, wlkp i sp. 
Powstała koncepcja oddzielnej oceny ogierów rasy małopolskiej w ZT i zmiany oceny 
na punktową. Klacze .po zdanej próbie dzielności będą wpisywane do G I i będą mogły 
zostać w przyszłości matkami uznanycłi ogierów. Przestanie obowiązywać ograniczenie 
wiekowe w ZT, nie będą odejmowane punkty za wiek. Przed wpisaniem do ksiąg nie 
będą musiały mieć źrebiąt lub być źrebne. 
Rozplanowano czempionaty regionalne, rozpoczęto pracę nad programem pokazów 
w Janowie Podlaskim mającycti odbywać się podczas Walnego Zjazdów WBFSH 
w 2013 r. 

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 15.03.2013 roku opracowano regulamin dla 
wszystkich czempionatów małopolskich w nowej formule ze skokami i ruchem luzem 
w korytarzu. Zaproponowane zostały zmiany w programie hodowlanym dotyczące 
wspólnego treningu ras szlachetnych m. ś l sp. wlkp w ZT zaprzęgowym. Uznano 
potrzebę organizowania spotkania z Komisją Kwalifikacyjną przed ZT w celu 
omówienia rodowodów zgłaszanych ogierów i ich analizy w kierunku sportowym. 
Ustosunkowaliśmy się do projektu polowej próby dla ogierów, gdzie wyraziliśmy 
swoje wątpliwości do końcowej oceny, która może być nieadekwatna do prawdziwej 
wartości ogiera; tematem były również zasady dofinansowania. Przeanalizowaliśmy 
propozycje uznawania ogierów na podstawie wyników uzyskanych w zawodach 
W K K W i powożenia zaprzęgami jednokonnymi z możliwością obniżenia progu 
punktowego dla ogierów programowych. 

W dniu 17.03.2013 r. została przesłana do PZHK drogą e-maliową rezygnacja 
z członkostwa i pracach w Komisji Pana Andrzeja Wody. 

Na Komisji w dn. 15,04.2013 r. podsumowano zasady działania programów 
ochrony, stwierdzając brak logiki ich działania, czego przykładem jest 
niezakwalifikowanie niektórych córek klaczy po ogierach programowych do 
uczestnictwa w programie, a również brak uznanych ogierów od klaczy programowych. 
Pozytywnie ustosunkowano się do propozycji oceny bonitacji klaczy w ZT, pod 
warunkiem przeprowadzenia wspólnych szkoleń dla inspektorów OZHK i sędziów Z T. 
Komisja podjęła decyzję o przywróceniu zapisu w programie hodowlanym, 
wykreślonym w 2008 roku tj. do księgi małopolskiej będą wpisywane także konie 
od jednego lub obojga rodziców wpisanych do rasy sp jeśli w trzecim pokoleniu 
posiadają siedmiu przodków kwalifikujących się do księgi małopolskiej. 

W dniu 17.06. 2013 r. Uchwałą Zarządu PZHK na miejsce Pana Wody powołano 
Pana Zenona Podstawskiego jako członka Komisji. 



Na kolejnym posiedzeniu w dniu 02.10.2013 r, rozszerzonym o udział Prezesa 
Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich i kierowników Związków 
organizujących czempionaty regionalne w Bogusławicach podsumowano sezon 2013. 
Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili trafną decyzję o rozszerzeniu formuły 
rozgrywania czempionatu o dodatkową rywalizację w korytarzu i wybór „Super 
Czempiona", czego najlepszym dowodem był sukces polskich koni w czempionacie 
we Francji. 
Wstępnie zaplanowano rozegranie w tej samej formule czempionatów w 2014 roku, 
z planowanym w dniach 26-27 07.br. Narodowym, który odbędzie się w Narodowym 
Centrum Hodowli i Promocji Koni Rasy Małopolskiej w SO Białka. 

W dniach 07-09.10.2013 r. odbył się w Polsce Walny Zjazd WBFSH w czasie 
którego w dniu 8 października odbył się specjalny pokaz koni polskiej hodowli 
w Janowie Podlaskim. Największy entuzjazm i zainteresowanie wśród hodowców 
zagranicznych wzbudziły konie rasy małopolskiej co szczególnie satysfakcjonowało 
hodowców tej rasy i dało nadzieję na przyszłe sukcesy. 

W dniu 28.10.2013 r. Komisja pracowała nad zasadami wpisu koni i próbami 
dzielności w programach hodowlanych. Obniżyła dolny próg ilości punktów 
bonitacyjnych do 72 przy wpisie klaczy do Głównej Księgi 175 dla klaczy 
ubiegającej się o wpis do Księgi Wstępnej. 

Na spotkaniu w dniu 25.11.2013 r. Komisja zaakceptowała nowe miejsce 
przeprowadzenia ZT dla ogierów. Zapoznała się z propozycjami K K S sp i wlkp. 
dotyczącymi jeźdźców testowych Zaproponowała listę sędziów do oceny koni 
w próbach polowych i pracowała nad oceną wartości użytkowej i kategoryzacją klaczy 
w nowym programie hodowlanym. 

Na posiedzeniu w dniu 28.02.2014 r. zapoznano się z sprawozdaniem Rady 
Hodowlanej. Przedstawiono nową propozycje kwalifikacji ogierów do ZT, gdzie do 
Zakładu weszłoby tyle koni ile jest miejsc, według ranldngu sporządzonego w czasie 
oceny klasyfikacyjnej. Zwrócono uwagę na potrzeby opracowania nowych wymagań 
w zakresie wyników z wyścigów w programie hodowlanym po powołaniu 
„Stowarzyszenia Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych". 
Podjęto decyzje o wysłaniu do Okręgowych Związków informacji o nadaniu nazw 
zakończonych skrótem „AA" koniom spełniających warunki działu angloarabskiego. 
Zaakceptowano potrzebę zasadniczych zmian w zasadach przyznawania kategoryzacji 
ogierom oraz zorganizowania spotkania z przedstawicielami Instytutu Zootechniki 
i Komisji m i wlkp w sprawie zmian w programach ochrony dotyczących warunków 
rodowodowych i prób użytkowości dla klaczy i ogierów uwzględniających obecną 
sytuację w hodowli. 

http://07.br


Jako Komisja kontynuowaliśmy dobrą współpracę z P Z H K M oraz nawiązaliśmy 
ściślejszą z Komisjami Ksiąg Stadnych wlkp i sp. 

Komisja Księgi Stadnej opracowując nowy program hodowlany skoncentrowała 
się na wyborze celu hodowli i uzyskaniu współczesnego konia sportowego 
ze szczególnym ukierunkowaniem na WKIKW. 

W załączeniu tabele obrazujące stan hodowli koni rasy małopolskiej 
na przestrzeni ostatnich dwóch lat. 
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