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Komisja Księgi Stadnej   
przy Polskim Związek Hodowców Koni 
ul. Koszykowa 60/62 m.16 
00-673 Warszawa 
 

 

 
Lublin, dnia 05.04.2016 r. 

 
 

 

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI KSIĘGI STADNEJ KONI RASY 

MAŁOPOLSKIEJ 
W LATACH 2012 – 2015 

 
 
Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni w dniu 21 czerwca 2012 r. powołał Komisję w składzie: 

Jacek Kozik (przewodniczący), Katarzyna Wiszowaty (wiceprzewodniczący), Marek Gibała, Adam 
Jończyk, Agnieszka Szymańska, Marek Trela, Andrzej Woda (rezygnacja z członkostwa 17.03.2013), 
Zenon Podstawski (od 17.06.2013 r.) 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń Komisji, 12 w Warszawie w składzie 
podstawowym, 1 w Bogusławicach w obecności hodowców i pracowników inspektorów OZHK 
organizujących czempionaty regionalne, 1 w SK Janów Podlaski w obecności Zarządu PZHKM i 
Inspektorów ANR oraz przedstawicieli stad i  stadnin małopolskich. 

 
Zadania i tematy podejmowane na posiedzeniach Komisji w poszczególnych latach: 
 
2012 
 
- rozważenie propozycji Międzynarodowej Księgi Stadnej C.I.A.A. umieszczenia przy identyfikacji 

koni angloarabskich cyfr wskazujących na francuską bazę danych – bez akceptacji  
 
- przyjęcie decyzja o przedstawieniu na Zjeździe C.I.A.A. oferty prowadzenia przez PZHK 

międzynarodowej bazy danych 
 
-  ustalenie zmian w regulaminie  Czempionatu Narodowego i czempionatów regionalnych – dotyczących 

sposobu prezentacji koni i rozszerzeniu rywalizacji na czempionatach o skoki i ruch luzem w korytarzu 
 
 -  akceptacja propozycji Komisji ksiąg sp/wlkp (obowiązujących od 2014 r.) dotyczących 
o wpisu klaczy do księgi na wniosek hodowcy bez wymaganego do tej pory pokrycia klaczy, a 

także  
o minimalnej liczby klaczy przy organizacji próby polowej w wypadku wierzchowej – 5,  

zaprzęgowej - 3 
o zniesienia ograniczeń wiekowych dla klaczy zdających polowe i stacjonarne próby dzielności,  
o nie odejmowania punktów klaczom starszym powyżej 3  lat 
 
- opracowanie form promocji koni polskiej hodowli między innymi przez udział w czempionacie w 

Pompadour  a także przeciwdziałanie spadkowi liczebności koni rasy małopolskiej  
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o przygotowanie specjalnych nagród dla właścicieli koni osiągających wysokie wyniki  w 
sporcie, oraz stypendiów dla jeźdźców dosiadających konie małopolskie  

o decyzja o przygotowaniu bazy danych dotyczącej wyników sportowych oraz oceny grupowej źrebiąt. 
     
- dalsze zachowanie selekcji ogierów poprzez  Zakład Treningowy oraz rozważenie koncepcji oddzielnej 

oceny ogierów rasy małopolskiej w ZT i zmiany oceny na punktową 
 
- rozważenie propozycji dotyczącej wpisania klaczy do  G I  po zdanej próbie dzielności                           i 

zagwarantowania w przyszłości tych klaczy jako matek uznanych ogierów 
  
- praca nad programem pokazów  w Janowie Podlaskim mających odbywać się podczas               Walnego 

Zjazdów WBFSH w 2013 r. 
 
2013 
 
- ustalenie zmian do regulaminu Czempionatu Narodowego i czempionatów regionalnych; 
o wprowadzenie oceny skoków luzem koni 2-3-letnich oraz ruchu luzem roczniaków,                     

na zasadzie konkursów dodatkowych (tylko dla chętnych) 
o opracowanie nowego wzoru karty katalogowej uwzględniającego % krwi arabskiej         i 

nowego systemu ocen 

- zaakceptowanie propozycji zmian – obowiązujących w ZT od 2014 r. - wprowadzenie 
bonitowania i mierzenia klaczy podczas próby dzielności (w tym wpisu do księgi) 

 
- zlikwidowanie oceny miernej w skali ocen prób dzielności klaczy (30-34,99 pkt – ocena 

dostateczna) 
 
- zatwierdzenie zmian systemu liczenia wyników w wierzchowym ZT ogierów (ocena punktowa 

uwzględniająca wagi cech i odchylenie standardowe, brak oceny słownej) oraz przeprowadzenia 
wspólnego treningu zaprzęgowego dla ogierów ras szlachetnych                      i śląskich (na wzór próby 
ogierów rasy śląskiej) 

 
- akceptacja propozycji dotyczącej wymagań dla uznawania ogierów na podstawie wyników 

MPMK  w powożeniu zaprzęgami oraz kategoryzacji (obowiązujące od 2013 r.): 
 
- wprowadzenie zmiany w regulaminie wpisu do ksiąg stadnych (obowiązujące                       od 

1.08.2013): 
o „Do księgi stadnej może być także wpisane potomstwo pochodzące od jednego lub obojga 

rodziców wpisanych do ksiąg ras półkrwi innych niż wymienione poniżej*, jeśli w trzecim pokoleniu w 
rodowodzie tegoż potomka występuje tylko jeden przodek obcy dla rasy małopolskiej.” 

    *małopolska, pełna krew angielska, czysta krew arabska i angloarabska, półkrew angloarabska 
(zagraniczne), półkrew arabska i angielska (z dawnych rodów austro-węgierskich). 

 
- zgoda na użycie w rozrodzie nasienia ogiera Mighty Magic hol. (10 klaczy), oraz ogiera Lucier m 

(2 lata + uzyskanie kwalifikacji do MPMK) 
 
 - opracowanie regulaminu dla wszystkich czempionatów małopolskich w nowej formule ze 

skokami i ruchem luzem  w korytarzu (jako fakultatywne – do końcowej klasyfikacji) 
  
- propozycja  zmian w programie hodowlanym dotyczących wspólnego treningu ras szlachetnych 

m, śl, sp, wlkp w ZT zaprzęgowym 
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- zorganizowanie spotkania  z Komisją Kwalifikacyjną przed ZT w celu omówienia rodowodów  
zgłaszanych ogierów i ich analizy w kierunku sportowym 

  
- ustosunkowanie  do projektu polowej próby dla   ogierów z końcowym wnioskiem,                     iż  

końcowa oceny może być  nieadekwatna do prawdziwej wartości ogiera 
 
- analiza projektu uznawania ogierów na podstawie wyników uzyskanych w zawodach WKKW i 

powożenia zaprzęgami jednokonnymi z możliwością obniżenia progu punktowego dla ogierów 
programowych 

 
- podsumowanie zasad programu ochrony i wyrażenie opinii dotyczącej ewentualnych skutków 

jego działania                                                                                                                                         

- praca nad nowymi zasadami wpisu koni i próbami dzielności w programach hodowlanych  
o obniżenie dolnego progu ilości punktów bonitacyjnych do 72 przy wpisie klaczy   do Głównej 

Księgi   
o  75   dla klaczy ubiegającej się o wpis do Księgi Wstępnej 
  
- akceptacja nowego miejsca przeprowadzenia   treningu  dla młodych ogierów i spraw 

organizacyjnych związanych z ZT,   zapoznanie z propozycjami KKS  sp i wlkp dotyczącymi  
o jeźdźców testowych,  
o akceptacji listy sędziów do oceny koni  w próbach polowych  
 
-  prace nad oceną wartości użytkowej i kategoryzacją klaczy w nowym programie hodowlanym. 
 
W ramach  podsumowania roku odbyła się ocena odbytego w  dniach 07-09.10.2013 r. w Polsce 

Walnego Zjazdu WBFSH i  specjalnego pokazu koni polskiej hodowli                          w Janowie 
Podlaskim gdzie największe zainteresowanie  gości  zagranicznych wzbudziły konie rasy małopolskiej.  

 
 
 
 
 
 
2014 
 
- Wprowadzenie zmian w regulaminie wpisu do ksiąg stadnych (obowiązujące                    od 

13.04.2014): 
„Ogiery rasy małopolskiej mogą zostać dopuszczone do użycia w programie hodowlanym jeżeli 

podczas jednorocznej kariery wyścigowej zajęły co najmniej 5 razy miejsca płatne (od I do III, zgodnie 
z Przepisami Wyścigowymi, Rozdz. 12 § 52) w gonitwach płaskich lub przeszkodowych lub 
płotowych.” 

 
 - zmiany w zasadach kategoryzacji ogierów (obowiązujące od 1.01.2015 r.),  
o brak wycofywania ogierów z rozrodu nawet po niespełnieniu wymogów kategoryzacji 
o gwarancja utrzymania kategorii B 
o umożliwienie przywrócenia prawa krycia ogierom wycofanym z rozrodu                            na 

wniosek hodowcy lub właściciela 
 
- ustalenie zmian w regulaminie Czempionatu Narodowego i czempionatów regionalnych: 
o roczniaki w ręku mogą być prezentowane na kantarach lub prezenterkach pokazowych bez 

wędzidła oraz bez zaciskającego się łańcuszka; w korytarzu obowiązkowo w kantarach 
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o na płycie roczniaki oceniane są tylko w pozycji „stój”, ruch oceniany jest tylko                   w 
korytarzu 

o końcowa ocena roczniaków to 30 (płyta) + 50 (ruch luzem) = 80 pkt. 
o ocena końcowa 2-3-latków 50 (płyta) + 50 (skoki luzem) = 100 pkt. 
o ocena ruchu/skoków luzem obowiązkowa dla wszystkich koni 
 

- ocena sprawozdania  Rady Hodowlanej dotyczącej aktualnej sytuacji w hodowli koni w Polsce 
 
- przedstawienie nowej propozycji kwalifikacji ogierów do ZT uwzględniającej ilość miejsc w 

Zakładzie według rankingu w  czasie oceny klasyfikacyjnej 
   
- dyskusja nad opracowaniem wymagań  dotyczących warunków i wyników wyścigów w 

programie hodowlanym 
 
- zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Instytutu Zootechniki   i Komisji  wlkp  w sprawie 

zmian w programach ochrony dotyczących warunków rodowodowych i prób użytkowości dla klaczy i 
ogierów uwzględniających obecną sytuację w hodowli 

 
- zakwalifikowanie ogierów Dąbek po Emetyt, Ebonit po Jalienny oraz Narcyz po Vis Versa do tzw. 

rezerwy hodowlanej 
 
- zgoda na użycie w rozrodzie ogiera Joker-W po Łowca (2 lata + uzyskanie kwalifikacji do MPMK) 
 
 
 
2015 
 
- prowadzenie dalszych konsultacji w celu omówienia projektu polowej próby dzielności młodych 

ogierów – na  spotkaniu z Zarządem PZHKM,  Inspektorami ANR                             oraz 
przedstawicielami stad i  stadnin małopolskich  

 
- praca nad całościowym zamknięciem programu hodowlanego koni rasy małopolskiej 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- zgoda na użycie w rozrodzie ogiera Marcepan po Huzar (2 lata + kwalifikacja do MPMK) 
 
- zatwierdzenie obowiązku nadawania skrótu rasy „AA” i nazwy zakończonej skrótem „-AA” 

źrebiętom urodzonym od 1.01.2016 r., spełniającym warunki wpisu do działu angloarabskiego.             
 
- wprowadzenie zmian w regulaminie (od 2016 r.)  dotyczących oceny koni rocznych podczas 

Czempionatu Narodowego i czempionatów regionalnych  
o ocena na płycie jedynie stępa – kłus oceniany w korytarzu 
o zmiana systemu punktacji  
o podjęcie starań o zorganizowanie zawodów w skokach przez przeszkody dla koni 

czteroletnich   w czasie Narodowego Czempionatu Małopolskiego 
 
Zadania do realizacji 
1. Wprowadzenie w roku 2017 jako obowiązkowej próby polowej dla młodych ogierów 

2. Przygotowanie Międzynarodowego Czempionatu Angloarabskiego i  Narodowego 
Małopolskiego w roku 2017 z zagwarantowaniem obecności większej liczby sędziów  zagranicznych. 
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3. Przygotowanie i wprowadzenie w trakcie Czempionatu Narodowego zawodów WKKW o randze 
krajowej. 

4. Podjęcie działań w celu zapewnienia obecności aktywnych jeźdźców i trenerów w czasie oceny 
użytkowości koni w trakcie Czempionatu Narodowego i czempionatów regionalnych. 

5. Bliższa współpraca z PZHKM. 

6. Otwarcie Zakładu Treningowego wierzchowego dla klaczy w SO Białka 

7. Podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia stawki ogierów w SO Białka                   o  
nowozakupione angloaraby francuskie. 

8. Promocja rasy przez zapewnienie obecności najwyższych władz państwowych w trakcie 
Jubileuszowego Czempionatu Koni Rasy Małopolskiej w roku 2017. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

        Przewodniczący Komisji  
Księgi Stadnej Koni Rasy Małopolskiej 

    
 

                Jacek Kozik 


