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Szanowni Państwo, 
 
Minione dwa lata to okres trudny dla Polskiego Związku Hodowców Koni. Jedną z ważnych 

przyczyn tych trudności była panująca przez wiele miesięcy pandemia i związane z nią różne ograni-
czenia. Do podstawowych naszych zadań i obowiązków należy: prowadzenie działań  związanych z 
oceną użytkowości koni, organizacja wystaw, zawodów i imprez promujących polskie konie. Ze 
względu na obostrzenia związane z pandemią przez długi czas Polski Związek Hodowców Koni nie 
mógł realizować tej części swoich statutowych obowiązków lub też realizował je w bardzo ograniczo-
nym zakresie.  

Ograniczenia i wprowadzone różne obostrzenia uniemożliwiały albo też poważnie utrudniały 
pracę statutowych ciał naszej organizacji, a to powodowało opóźnienia w rozwiązywaniu różnych 
problemów, rodziło nieporozumienia i konflikty. Ich nawarstwienie było powodem zwołania w lipcu 
ubiegłego roku Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, który zdecydował o odwołaniu dotychczasowego 
Prezesa Zarządu PZHK i powołaniu nowej osoby na to stanowisko. Jednym z podstawowych zadań 
wszystkich organów Związku stało się przywrócenie normalnej pracy wszystkich statutowych orga-
nów Związku, począwszy od Zarządu, który od lipca ubiegłego roku zbierał się już trzykrotnie.  

Ożywiły się też kontakty i spotkania z różnymi instytucjami działającymi w otoczeniu rolnic-
twa, a przede wszystkim z Ministerstwem Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, In-
stytutem Zootechniki PIB i innymi. Przywrócone zostały różne działania służące szeroko rozumianej 
promocji koni, a przede wszystkim koni z polskimi paszportami.  

  
W kontekście działań promocyjnych należy podkreślić fakt współpracy z Krajowym Ośrodkiem 

Wsparcia Rolnictwa i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi przy organizacji i promocji koni pol-
skiej hodowli w czasie cyklu Cavaliada Tour oraz Mistrzostw Polski Młodych Koni. Mistrzostwa te od 
2018 do 2020 r. były organizowane w formule 3 konkurencji olimpijskich w jednym miejscu (Strze-
gom) i czasie (połowa września), ciesząc się coraz lepszą opinią wśród hodowców, właścicieli i za-
wodników. W 2021 r. Zarząd PZHK postanowił o wyborze Stada Ogierów w Łącku jako organizatora 
MPMK w 3 konkurencjach, ale w dwóch odrębnych terminach. Ostatecznie SO Łąck wycofało się z 
organizacji MPMK w WKKW, więc mistrzostwa w ujeżdżeniu i WKKW finalnie odbyły się na początku 
września w Strzegomiu, natomiast w skokach przez przeszkody w połowie września w Łącku. W 2020 
r. nie odbyły się MPMK w powożeniu, a w 2021 r. odbyły się w SO w Łącku w pierwszej połowie paź-
dziernika.  

Od grudnia ubiegłego roku trwały i nadal trwają intensywne rozmowy z Ministerstwem Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie nowelizacji 
ustawy o identyfikacji zwierząt, która ma wejść w życie już w tym roku. Znowelizowane przepisy po-
zostawią Polskiemu Związkowi Hodowców Koni wszystkie jego dotychczasowe kompetencje w zakre-
sie identyfikacji koni i wydawania paszportów.  

Są też owoce zabiegów poprzedniego Zarządu pod kierownictwem Pana Pawła Mazurka i po-
cząwszy od 2023 roku konie zostaną objęte tzw. dopłatami za podwyższony dobrostan, jak też wpro-
wadzone zostaną dopłaty do pastwisk ekstensywnych wypasanych przez różne zwierzęta, w tym ko-
nie.  

Po tym ogólnym wstępie chciałbym przedstawić informacje na temat realizacji wniosków 
ostatniego Walnego Zjazdu oraz sprawozdanie z prac biura z ostatnich dwóch lat. W sprawozdaniu 
znajdą się też Państwo informacje dotyczące sytuacji w poszczególnych rasach koni.  

 
dr Władysław Brejta  

Prezes 
Polskiego Związku Hodowców Koni 
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Wnioski przyjęte do realizacji 
przez XXXI Walny Zjazd Delegatów PZHK 

w dn. 25.08.2020 r. w Warszawie 
 

Realizacja Wniosków XXXI Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PZHK z dnia 25 sierpnia 
2020 r. (Załącznik do Uchwały Nr 18/2020):  
 
Wnioski zrealizowane: 
 
1. Wniosek o znowelizowanie art. 16 Ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach syste-

mów wsparcia bezpośredniego o koniowate. (WZHK Białystok, ustępujący Zarząd PZHK, W-MZHK 
w Olsztynie)  

Wniosek skierowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i otrzymano odpowiedź, że Polska wnio-
skowała o rozszerzenie listy sektorów i rodzajów produkcji objętych dopłatami bezpośrednimi, ale 
postulat nie został uwzględniony w ramach WPR 2023-2027, czyli nie będzie płatności bezpośrednich 
do koniowatych w najbliższej perspektywie WPR. 
 
2. Wniosek o znowelizowanie Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawar-

tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2188) 
mający na celu uwzględnienie w niej koni. (WZHK Białystok, ustępujący Zarząd PZHK, W-MZHK w 
Olsztynie)  

Wniosek skierowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i otrzymano odpowiedź, że zwrot podatku 
akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do koni zostanie 
uwzględniony w ewentualnych kolejnych zmianach systemu zwrotu podatku akcyzowego do paliwa 
rolniczego. 
 
3. Wniosek o ujednolicenie kwoty dotacji do 2000 zł do ras zachowawczych koni w Rozporządzeniu w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 i utrzymanie go w kolejnych latach. (WZHK Białystok)  

Wniosek skierowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i otrzymano odpowiedź, że wysokość sta-
wek opracowywana jest przez IERiGŻ i IZoo na postawie kalkulacji i ma stanowić rekompensatę utra-
conych korzyści i dodatkowych kosztów związanych z realizacją zobowiązania. Stawki zostały określo-
ne w projekcie Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 przyjętego w grudniu 2021 r. przez Radę 
Ministrów i zatwierdzonego przez Komisję Europejską w kwietniu 2022 r. Wysokości stawek będą 
następujące: 

• konie małopolskie i wielkopolskie – klacze 2669 zł/szt., ogiery 5925 zł/szt. 

• konie śląskie – klacze 2461 zł/szt., ogiery 5275 zł/szt.  

• koniki polskie i huculskie – klacze 2395 zł/szt., ogiery 5130 zł/szt.  

• konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim – klacze 2185 zł/szt., ogiery 2513 zł/szt.  
 

4. Wniosek o kontynuowanie działań PZHK mających na celu: a) wprowadzenie dopłat do koni 
utrzymywanych w ponadnormatywnych warunkach dobrostanu, podobnie jak świnie i bydło, b) 
możliwość zastępowania hodowli świń na terenach objętych ASF, hodowlą koni, przy wsparciu z 
programów pomocowych. (Ustępujący Zarząd)  

Wniosek skierowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i otrzymano odpowiedź, że konie zostaną 
od 2023 r. objęte dopłatami w ramach działania Dobrostan zwierząt. Ponadto ARiMR realizuje pro-
gramy tj. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” i „Restrukturyzacja małych gospo-
darstw”, które umożliwiłyby zastąpienie produkcji trzody chlewnej chowem koni. Jednakże w 2021 r. 
działania te nie były ogłoszone z powodu bardzo niewielkiego zainteresowania beneficjentów. 
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5. Wniosek o przywrócenie obowiązku sprawdzania pochodzenia źrebiąt urodzonych w wyniku 
sztucznego unasienniania, przed wystawieniem dokumentu identyfikacyjnego. (Ustępujący Zarząd)  

Wniosek skierowano do Rady Hodowlanej, Komisji Ksiąg Stadnych, a następnie do rozpatrzenia przez 
Zarząd PZHK. Rada Hodowlana popiera wniosek, rekomendując do rozważenia przez Zarząd całkowi-
tej refundacji kosztów. KKS koni młp, wlkp i sp jednogłośnie popierają wniosek. Rekomendują, aby 
Zarząd podjął decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych na takie badania.  
 
6. Wniosek o podjęcie kroków w celu przywrócenia tzw. dopłat paszowych do trwałych użytków zie-

lonych dla rolników prowadzących hodowlę koni. Wniosek dotyczy perspektywy budżetowej UE 
2021-2027. (K-PZHK Bydgoszcz, OZHK Rzeszów)  

Wniosek skierowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i otrzymano odpowiedź, że  nie jest rozwa-
żane przywrócenie płatności zwierzęcej. 
 
7. Wniosek o podjęcie kroków w celu przywrócenia zapisów art. 570-572 k.c. w zakresie sprzedaży 

koni i jednoczesne uchylenie obecnie obowiązujących przepisów. (K-PZHK Bydgoszcz) 

Wniosek skierowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i otrzymano odpowiedź, że artykuły zostały 
uchylone przy zmianie Ustawy o prawach konsumentów, jednakże w umowie kupna-sprzedaży moż-
na zawrzeć stosowne zapisy. 
 
8. Wniosek o wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa o zmianę sposobu transferu dotacji z czynności 

zootechnicznych na identyfikację koniowatych. (K-PZHK Bydgoszcz) – Za zgodą wnioskodawcy 
KPZHK Bydgoszcz, wyrażoną w trakcie Zjazdu wniosek przyjął treść taką, jak we wniosku LZHK Lu-
blin. Wniosek o dofinansowanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opłat wnoszonych przez 
hodowców związanych z identyfikacją koni. (LZHK Lublin)  

Wniosek skierowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i otrzymano odpowiedź, że wniosek jest 
niezrozumiały, gdyż opłaty za czynności zootechniczne nie są związane z opłatami za identyfikację i 
rejestrację. MRiRW nie posiada w budżecie środków na dofinansowanie identyfikacji i rejestracji koni. 
Po zmianie prowadzącego CBDK na ARiMR opłata może być obniżona o obecna opłatę na CBDK. Do-
tychczasowa opłata za identyfikację i rejestrację została ustanowiona na podstawie kalkulacji PZHK i 
jest dochodem OZHK/WZHK. 
 
9.  Wniosek o kontynuowanie przez Zarząd PZHK działań zmierzających do połączenia Oddziału Ra-

dom WZHK w Warszawie ze Staropolskim Związkiem Hodowców Koni w Kielcach. (SZHK Kielce) – 
Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek utracił swoją zasadność, gdyż  po wyborze nowych władz w WZHK w Warszawie, wyjaśniono 
sporne kwestie z oddziałem w Radomiu, przywrócono do pracy p. Jacka Hebdę na poprzednio zaj-
mowane stanowisko dyrektora oddziału. 
 
10. Wniosek o skierowanie przez PZHK pisma do Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zabezpie-

czenia (wyznaczenia) dyżurów lekarzy weterynarii w całej Polsce w dniach świątecznych i porach 
nocnych. (MZHK Kraków) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Krajową Izbę Lekarsko-
Weterynaryjną.  

Wniosek skierowano do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i otrzymano odpowiedź, że zgodnie z 
zapisami ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt i rozporządzeń MRiRW do niej, dyżury w nie-
dziele, dni świąteczne i w porze nocnej mają obowiązek pełnić kliniki i lecznice weterynaryjne. Do-
browolnie mogą pełnić również przychodnie i gabinety weterynaryjne. Można podpisywać umowy z 
konkretnymi zakładami leczniczymi dla zwierząt. 
 
11. Wniosek o skierowanie przez PZHK pisma do Głównego Lekarza Weterynarii o utworzenie miejsc 

praktyk dla lekarzy weterynarii chcących specjalizować się w leczeniu koni i innych zwierząt go-
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spodarskich. (MZHK Kraków) - Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Krajową Izbę Lekarsko-
Weterynaryjną.  

Wniosek skierowano do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i otrzymano odpowiedź, że za prak-
tyki specjalistyczne odpowiada Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. W Polsce dostępnych 
jest około 350 specjalistów chorób koni. Funkcjonuje system ustawicznego kształcenia lekarzy wete-
rynarii. Izba nie widzi potrzeby stwarzania dodatkowych form szkoleń praktycznych. 
 
12. Wniosek o podjęcie przez PZHK działań umożliwiających właścicielowi konia z paszportem zastęp-

czym, oddanie tego konia do „uboju konsumpcyjnego”. (MZHK Kraków, LZHK Lublin)  

Wniosek skierowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i otrzymano odpowiedź, że przepisy unijne 
uniemożliwiają ubój konsumpcyjny konia z dokumentem zastępczym, gdyż jest to dokument wyda-
wany dla zwierzęcia o nieudokumentowanym pochodzeniu lub zidentyfikowanego po upłynięciu 
ustawowych terminów. Ograniczenie związane jest ze skandalami związanymi z fałszowaniem mięsa 
w latach ubiegłych, w związku z czym Komisja Europejska raczej od niego nie odstąpi w najbliższym 
czasie. 
 
13. Wniosek o finansowanie przez PZHK szkoleń prowadzonych przez osoby zawodowo zajmujące się 

sportem i użytkowaniem koni, pielęgnacją i przygotowaniem koni do prób dzielności. (LZHK Lublin) 
– Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Szkolenia są organizowane przez OZHK z funduszy danego związku. Potrzeby szkoleniowe powinny 
być określane na poziomie okręgowego związku, a szkolenia prowadzone przez dany związek. 
 
14. Wniosek o podjęcie przez PZHK działań w celu znaczącej promocji koni polskiej hodowli, w mediach 

polskich i zagranicznych. (LZHK Lublin) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Działania takie są prowadzone na bieżąco poprzez promocję polskich koni, m. in. w Breeding News. 
Kolejny sposób to nawiązanie ściślejszej współpracy z Hippomundo, przygotowanie formatek koni, 
które startują za granicą, wtedy media podpisują polskie konie pełnym pochodzeniem. Na razie jest 
barter wymiany banerów. Prowadzona jest znacząca aktywność w mediach społecznościowych. Trze-
ba promować „Hodowcę i Jeźdźca”, poprzez nawiązanie współpracy i kanału dystrybucji przez PZJ, co 
zostało ustalone na spotkaniu PZHK z przedstawicielami Zarządu PZJ w styczniu 2022 r. Wniosek jest 
w ciągłej realizacji. 

15. Umożliwienie znakowania koni piętnem rasowym. (LZHK Lublin)  

Wniosek skierowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i otrzymano odpowiedź, że znakowanie 
zwierząt stałocieplnych poprzez wypalanie lub wymrażanie jest niezgodne z Ustawą o ochronie zwie-
rząt i podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Nie przewiduje się zmian Ustawy w ww. zakresie. 
 
16. Wniosek o utworzenie stanowiska rzecznika PZHK do kontaktów w sprawach związkowych z me-

diami i innymi instytucjami. (LZHK Lublin) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek został uznany jako zrealizowany, rolę rzeczników pełnią p. Dyrektor P. Peckiel oraz p. E. Ja-
kubowska.  

17. Wniosek o uchylenie uchwały nr 11/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku 
Hodowców Koni w sprawie możliwości prowadzenia obsługi hodowców na terenie innych woje-
wództw. (OZHK Łódź) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd. Wniosek o przygoto-
wanie przez PZHK procedury obligatoryjnej przy zmianie Związku przez hodowców, zawierającej 
obowiązek porozumienia między Związkami; w przypadku działania Związku niezgodnie z Uchwałą 
i procedurą – nałożenie kar. (LZHK Lublin) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd. 
Wniosek o uchylenie uchwały Zarządu PZHK dotyczącej „uwolnienia granic”. Ewentualne „uwol-
nienie granic” przy porozumieniu ze sobą Związków przy obsłudze członków danego Związku oraz 
za wiedzą PZHK. (WZHK Warszawa) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  
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Procedura została opracowana, rozesłana do OZHK/WZHK 12 lutego 2021 roku i przedstawiona na 
naradzie kierowników 15.02.2021 r. 

18. Wniosek o wydłużenie terminu zaliczenia zasadniczej próby dzielności klaczy oraz ogierów rasy 
huculskiej i konik polski, z uwagi na wprowadzony reżim sanitarny spowodowany COVID-19. 
(WMZHK Olsztyn) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek skierowano do Rady Hodowlanej i Komisji Ksiąg Stadnych. Rada Hodowlana uznaje wniosek 
za słuszny, podkreślając, że większość przypadków jest pozytywnie rozpatrzona przez Instytut Zoo-
techniki. Dla klaczy huculskich i koników polskich, które w 2020 r. ze względu na nie zaliczenie próby 
dzielności w wymaganym terminie utraciłyby prawo użytkowania w hodowli koni rasy huculskiej, 
przedłużono termin zaliczania tych prób do końca 2021 r. Ogiery zaliczają próby na bieżąco.  
 
19. Wniosek o podjęcie działań przez PZHK celem uzyskania dopłat klęskowych do hodowli koni w 

związku z pandemią COVID-19. (OZHK Rzeszów)  

Wniosek skierowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i otrzymano odpowiedź, że fundusz klę-
skowy obejmuje zwrot poniesionych strat wskutek działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 
Skutki ekonomiczne pandemii COVID są niwelowane poprzez dopłaty do oprocentowania kredytów 
bankowych dla podmiotów, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powody pandemii. 
 
20. Wniosek o zniesienie decyzji Prezydium PZHK dotyczącej usunięcia próby dzielności dla ogierów 

wlkp (dotacyjnych) przedstawionej przez Komisję Księgi Stadnej koni wlkp (zaprzęgowa polowa 
próba dzielności ogierów rasy wielkopolskiej przeznaczonych do POZG). (W-MZHK Olsztyn) – 
Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Nowo opracowany w 2021 r. regulamin zliberalizowanej zaprzęgowej próby dzielności ogierów został 
zatwierdzony przez Komisje Ksiąg Stadnych 3 ras szlachetnych. 
 
21. Wniosek o spowodowanie powrotu opłat stawek VAT do poziomu 8% za dystrybucję nasienia roz-

płodników (ZHKWlkp Gniezno). – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd. 

Wniosek skierowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i otrzymano odpowiedź, że MRiRW złożyło 
do MF prośbę z uzasadnieniem dla powrotu do stawki 8% (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z 
dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża 
się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, Dz. U. z dnia 
28 sierpnia 2020 r. pod poz. 1487). 
 
22. Wniosek o to, aby przedstawiciele związków, z których najwięcej wpływa pieniędzy do Funduszu 

Promocji Mięsa Końskiego wchodzili w skład zarządu Funduszu. Należy podjąć rozmowy z Mini-
sterstwem w tej sprawie i to wprowadzić w życie (WZHK Białystok) – Wniosek skierowany do roz-
patrzenia przez Zarząd.  

W skład powołanego w 2021 r. Zarządu FPMK wchodzą przedstawiciele PZHK – p. Jerzy Gawarecki, 
Sławomir Piotrowski i Waldemar Sekściński. 
 
Wnioski w trakcie realizacji: 
 
23. Wniosek o połączenie ksiąg: małopolskiej, wielkopolskiej i polskiego konia szlachetnego półkrwi w 

jedną księgę polskiego konia sportowego z podziałem na grupy koni hodowlanych do poszczegól-
nych konkurencji jeździeckich oraz dodatkowymi grupami dla koni młp i koni wlkp o rodowodach 
kwalifikujących do udziału w programie ochrony zasobów genetycznych. (K-PZHK Bydgoszcz) – 
Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek skierowano do Rady Hodowlanej i Komisji Ksiąg Stadnych, a następnie do rozpatrzenia przez 
Zarząd PZHK. Wniosek został przychylnie oceniony przez Radę Hodowlaną i zaakceptowany przez 
Walny Zjazd PZHK. W pewnej w perspektywie czasowej, przy ciągłym działaniu promocyjnym 
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i uświadamianiu hodowców idea jest słuszna, gdyż obserwuje się odchodzenie hodowców do zagra-
nicznych związków. PZHK musi być bardziej atrakcyjne dla hodowców, którzy oczekują restrukturyza-
cji firmy, rozwoju bazy, nowych technik, ale z poszanowaniem odrębności koni rasy wielkopolskiej i 
małopolskiej (wspólna księga z odpowiednimi działami i typami rodowodowymi). Wniosek jest w 
trakcie dyskutowania przez Zarząd PZHK. 
 
24. Wniosek o utworzenie Funduszu Pomocowego dla członków PZHK dotkniętych zdarzeniami loso-

wymi. (MZHK Kraków) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Zarząd PZHK podjął Uchwałę nr 20/2021 o powołaniu funduszu pomocowego, stworzeniu zasad two-
rzenia i rozdziału. Powołana została komisja problemowa ds. pomocy ofiarom kataklizmów. Wniosek 
w trakcie realizacji.  
 
25. Wniosek o wprowadzenie przez biuro PZHK w Warszawie, zmian w Centralnej Bazie Danych Ko-

niowatych, umożliwiających Okręgowym Związkom Hodowców Koni, druk paszportów z podanym 
udziałem % krwi sztumskiej lub sokólskiej dla koni rasy polski koń zimnokrwisty w typie sztumskim 
i sokólskim. (MZHK Kraków, OZHK Rzeszów) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek trudny do realizacji, realizacja możliwa jedynie we współpracy z koordynatorem Programu 
Ochrony ze strony Instytutu Zootechniki, ponadto bardzo pracochłonna i czasochłonna. Aby druko-
wać % krwi sztumskiej/sokólskiej w wydawanych paszportach trzeba byłoby policzyć % krwi dla całe-
go pogłowia koni zimnokrwistych. Chcąc podać % krwi potomkowi trzeba znać % krwi jego rodziców i 
przodków do 5 pokolenia i głębiej, a wstecznie brakuje zbyt wielu danych. Obecnie zmieniono zasady, 
udział % krwi sztumskiej i sokólskiej wyliczany jest przy wydawaniu licencji i wpisie do księgi.  
 
26. Wniosek o podjęcie działań przez Zarząd i biuro PZHK celem wystąpienia do IZ w Balicach z wnio-

skiem o zmianę interpretacji zapisów w programie ochrony koni rasy śląskiej w taki sposób, aby 
klacze tej rasy uczestniczące w programie ochrony w momencie weryfikacji w wieku 5 lat, gdy 
osiągną wzrost powyżej 168 cm, mogły dalej ten program kontynuować bez ograniczeń, jak też 
zmianę w zakresie praktykowanej przez IZ swobodnej interpretacji zapisów w programach ochrony 
zasobów genetycznych wszystkich ras koni. (MZHK Kraków, OZHK Rzeszów)  

Wniosek skierowano do Instytutu Zootechniki PIB w Balicach i otrzymano odpowiedź, że główne cele 
programu ochrony koni rasy śląskiej są skierowane na zachowanie starego typu konia śląskiego, dla 
którego wraz z PZHK określono przedziały wymiarów do wpisu do księgi głównej. Właściciel konia o 
wymiarach w górnej granicy wymagań programu sam decyduje się na podjęcie ryzyka utraty dotacji 
w późniejszym okresie, jeżeli koń przekroczy wymiary. POZG dotyczy zachowania koni rasy śląskiej w 
starym typie, gdyż celem realizacji programów ochrony jest zachowanie zasobów genetycznych i 
ochrona bioróżnorodności, nawet jeżeli nie do końca spełnia to oczekiwania hodowców. Strony 
uzgodniły, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do Programów ochrony wszystkich ras koni o ko-
nieczności weryfikacji klaczy i ogierów w wieku 5 lat. Jeśli konie w momencie weryfikacji nie będą 
spełniały ustalonych programem warunków będą usuwane z programu ochrony. Zostaną we wszyst-
kich programach ochrony określone dolne i górne wymiary obowiązujące przy weryfikacji w wieku 5 
lat. Dla ras, które nie miały takich zapisów zmiana ta wejdzie w życie od 2023 roku. Ponadto, obecnie 
dopuszczalne (warunkowo, ze względu na rodowód oraz dotychczasową karierę hodowlaną) jest 
pozostawienie na liście ogiera, który przerósł, ale z taką informacja w rubryce „uwagi” i przeniesie-
niem na hodowcę konieczności pilnowania kojarzeń, tak aby potomstwo mogło być kwalifikowane do 
Programu ochrony. 
 
27. Wniosek o zabezpieczenie przez organizatorów targów (np. w Skaryszewie, Pajęcznie) odpowied-

niej liczby zespołów pomagających przy wyładunku i załadunku koni, tak aby przebiegały one jak 
najbardziej bezpiecznie i sprawnie, umożliwienie prezentacji koni różnych ras w każdym dniu im-
prezy. (LZHK Lublin) – Wniosek powinien być skierowany do właściwych OZHK/WZHK.  
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Wniosek skierowano do WZHK w Warszawie i OZHK w Łodzi i otrzymano informację OZHK w Łodzi o 
zrealizowaniu odpowiedniej liczby zespołów w Pajęcznie w 2021 r., a także ustną informację, że za 
realizację wniosku odpowiedzialny jest WZHK oddział w Radomiu i odpowiedź zostanie udzielona w 
porozumieniu obu instytucji. 
 
28. Wniosek o zobowiązanie KKS koni zimnokrwistych do opracowania nowej skali oceny (bonitacji) 

koni zimnokrwistych, dotyczy cech szczególnie pożądanych w tej rasie takich jak: kłoda, kończyny, 
kopyta. (LZHK Lublin) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek skierowano do Rady Hodowlanej, Komisji Ksiąg Stadnych, a następnie do rozpatrzenia przez 
Zarząd PZHK. Rada Hodowlana uważa, że do wniosku powinna się odnieść bezpośrednio KKS koni ras 
zimnokrwistych. KKS jest w trakcie realizacji wniosku.  
 
29. Wniosek o wypracowanie metod selekcyjnych, tak aby rocznie min. 5 ogierów wlkp (POZG) było 

uznanych. (W-MZHK Olsztyn) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek skierowano do Rady Hodowlanej i Komisji Ksiąg Stadnych. Rada Hodowlana uznaje, że wnio-
sek jest trudny do realizacji, gdyż nie może być narzucana odgórnie liczba ogierów uznanych przy 
bardzo niskiej liczbie ogierów zgłaszanych do kwalifikacji. Projekt Instytutu Zootechniki „Konie rodzi-
me” powinien wspomóc realizację zapotrzebowania na ogiery przez hodowców koni objętych POZG. 
Do programów hodowli zostanie wprowadzony zapis, że ogiery spełniające warunki programu ochro-
ny zasobów genetycznych (POZG), które zdały próby dzielności określone w programach hodowli 
mogą uzyskać wpis do księgi stadnej i prawo krycia  klaczy objętych POZG oraz klaczy spełniających 
warunki rodowodowe POZG. 
 
30. Wniosek o wpisanie do Strategii Rozwoju PZHK realizacji celów związanych z prozdrowotnym dzia-

łaniem i wpływem koni – jazdy konnej na człowieka oraz gruntownego przebudowania dotychcza-
sowego modelu promocji hodowli i użytkowania koni celem szerokiego wyjścia do społeczeństwa 
głównie poprzez telewizję, radio i inne media ogólnopolskie. (OZHK Rzeszów) – Wniosek skierowa-
ny do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek dotyczy rozwinięcia strategii rozwoju PZHK o prozdrowotne wartości użytkowania koni, 
wyjście do społeczeństwa przez media. Będzie uwzględniony w strategii na kolejne 5 lat (2022-2027). 
Powołany zostanie zespół do opracowania strategii, należy zatrudnić również ekspertów zewnętrz-
nych. Wniosek w trakcie realizacji. 
 
31. Wniosek o umożliwienie wpisu do Księgi Koni Rasy Wielkopolskiej ogierów tej rasy z rodowodem 

zgodnym z programem ochrony zasobów genetycznych na podstawie polowej próby zaprzęgowej. 
Próba ta dotyczyć będzie tylko ogierów z przeznaczeniem do krycia klaczy, których potomstwo bę-
dzie mogło uczestniczyć w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy wielkopolskiej 
(ZHKWlkp Gniezno) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek skierowano do Rady Hodowlanej i Komisji Ksiąg Stadnych. Rada Hodowlana uznaje wniosek 
za zasadny. KKS uważa, że ogiery wielkopolskie POZG powinny móc kryć klacze nie programowe, pod 
warunkiem, że źrebięta będą spełniały warunki POZG. Konieczne jest jasne stanowisko Instytutu Zoo-
techniki. Do programów hodowli koni rasy wielkopolskiej zostanie wprowadzony zliberalizowany 
regulamin polowej próby zaprzęgowej. Wniosek jest w trakcie realizacji. 
 
Wnioski odrzucone i niezrealizowane: 
 
32. Wniosek o uwzględnienie przy kwalifikacji ogierów rasy małopolskiej do wpisu do ksiąg ich charak-

teru, czasu dojrzewania, rozwoju, tak aby próba odpowiadała celowi hodowli. (LZHK Lublin) – 
Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek skierowano do Rady Hodowlanej, Komisji Ksiąg Stadnych, a następnie do rozpatrzenia przez 
Zarząd PZHK. Rada Hodowlana uważa wniosek za bezzasadny, gdyż te cechy są brane pod uwagę 
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przez wszystkie komisje, ponieważ wynika to z celów hodowlanych zawartych w programach hodowli 
dla każdej z ras. KKS koni małopolskich uznała wniosek za niezasadny, ponieważ jest to już uwzględ-
nione w zapisach programu hodowlanego. Ponadto planowane jest wprowadzenie do polowej wierz-
chowej próby dzielności ogierów elementu próby terenowej. 
 
33. Wniosek o obligatoryjne objęcie patronatem przez poszczególne Związki Okręgowe/Wojewódzkie 

imprez, na których prezentowane są konie wyhodowane przez członków zrzeszonych w tych 
Związkach (warunek niezbędny udziału w tych imprezach). (LZHK Lublin) – Wniosek skierowany do 
rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek odrzucono jako nierealny. 
 
34. Wniosek o wdrożenie zasady obowiązkowego przedstawienia przez osoby kandydujące do pracy w 

Komisjach Ksiąg Stadnych, poza obowiązującą obecnie rekomendacją, ogólnej koncepcji pracy 
Komisji, oceny rasy, planów dotyczących hodowli. (LZHK Lublin) – Wniosek skierowany do rozpa-
trzenia przez Zarząd.  

Wniosek skierowano do Rady Hodowlanej, a następnie do rozpatrzenia przez Zarząd PZHK. Rada Ho-
dowlana uważa wniosek za bezzasadny i trudny (organizacyjnie) do zrealizowania. Kandydat może 
przedstawić koncepcję swojej pracy, ale może nie zostać zrealizowana np. ze względu na sprzeczność 
z innymi członkami KKS. Zarząd odrzucił wniosek. Przepisy dotyczące powoływania składu KKS, z pi-
semnym wnioskiem wraz z uzasadnieniem, zostały uznane za wystarczające.  
 
35. Wniosek o zniesienie różnych dla poszczególnych Związków współczynników przeliczeniowych za 

wykonane zadania hodowlane. (LZHK Lublin) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd. 
Wniosek o uchylenie uchwały Zarządu PZHK dotyczącej sposobu rozdziału dotacji na 2020 r. oraz 
nowy sposób rozdziału dotacji bez uwzględnienia współczynnika od 2020 r. (WZHK Warszawa) – 
Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek nie został przyjęty do realizacji. Opracowane współczynniki uwzględniają specyfikę poszcze-
gólnych OZHK, konieczne jest wsparcie związków o mniejszym terenie i mniejszej liczbie koni.  
 
36. Wniosek o zobowiązanie wszystkich Komisji Ksiąg Stadnych PZHK do opracowania i przygotowania 

do wdrożenia programów obowiązkowych prób użytkowości koni każdej rasy. (LZHK Lublin) – 
Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek skierowano do Rady Hodowlanej i KKS. Rada Hodowlana uznaje wniosek za bezzasadny, 
gdyż program hodowli każdej z ras, dla których PZHK prowadzi księgi stadne, zawiera programy prób 
użytkowości. Decyzja na temat obowiązkowości takiej próby w przypadku klaczy to autonomiczna 
decyzji każdej z Komisji Ksiąg. Zdaniem KKS wniosek jest bezzasadny, tworzenie regulaminów prób 
dzielności jest procesem ciągłym, rasy szlachetne mają takie próby ustalone i szczegółowo opisane 
w programach hodowli. 
 
37. Wniosek o wprowadzenie obowiązku nałożonego na hodowcę poddania źrebiąt hodowlanych co 

najmniej dwukrotnej ocenie w ciągu pierwszych trzech lat życia (sysak, roczny lub dwuletni), z za-
leceniem przeprowadzenia oceny na imprezach o charakterze publicznym. (LZHK Lublin) – Wniosek 
skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek skierowano do Rady Hodowlanej i KKS. Rada Hodowlana uznaje wniosek za bezzasadny. 
Może być zaleceniem, ale nie obowiązkiem. Wprowadzenie obowiązku spowodowałoby konieczność 
organizacji większej liczby przeglądów oraz dodatkowe problemy w momencie sprzedaży konia zwią-
zane m. in. z upublicznianiem informacji o każdym ze źrebiąt, ile razy było poddane takiej ocenie. KKS 
odrzucają wniosek jako niemożliwy do zrealizowania, gdyż jest technicznie trudny do wykonania przy 
ok. 2000 źrebiąt ras szlachetnych rodzących się corocznie.  
 



 - 10 -

38. Wniosek o wprowadzenie obowiązkowej komisyjnej, przeprowadzonej w grupach rasowych, kwali-
fikacji klaczy do wpisu do ksiąg stadnych. (LZHK Lublin) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia 
przez Zarząd.  

Wniosek skierowano do Rady Hodowlanej i Komisji Ksiąg Stadnych. Rada Hodowlana nie rekomendu-
je realizacji wniosku. Wniosek trudny do realizacji, dodatkowy obowiązek nałożony na hodowcę. Mo-
że zostać jako zalecenie. Wniosek odrzucony przez KKS koni wielkopolskich. Świadomy hodowca sam 
chce pokazywać swoje konie na pokazach selekcyjnych. W skali kraju oznaczałoby to konieczność 
grupowej kwalifikacji 650-700 klaczy szlachetnych rocznie, co jest niezmiernie trudne technicznie do 
przeprowadzenia.  
 
39. Wniosek o zniesienie decyzji Prezydium PZHK z dn. 09.12.2019 r. dotyczącej zwiększenia opłaty za 

przygotowanie dokumentacji dla hodowców posiadających klacze w Programach Ochrony Zaso-
bów Genetycznych (POZG) do 50 zł/szt. (W-MZHK Olsztyn) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia 
przez Zarząd.  

Wniosek nieaktualny.  
 
40. Wniosek o rozpoczęcie rozmów i działań z Ministerstwem Środowiska w sprawie redukcyjnego 

odstrzału wilków i bobrów przyczyniających się do strat w hodowli koni. (W-MZHK Olsztyn)  

Wniosek skierowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i otrzymano odpowiedź, że MRiRW będzie 
współpracowało z Ministerstwem Środowiska i Klimatu w celu wypracowania najlepszych rozwiązań.  
 
41. Wniosek o uchylenie uchwały Zarządu PZHK w sprawie minimalnych cen w cenniku usług zootech-

nicznych PZHK i obligatoryjne stosowanie tych cen w poszczególnych Związkach. (WZHK Warsza-
wa) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek odrzucono. Powstała propozycja kosztów usług skalkulowana jednolicie dla całego kraju, 
jednak organizacja pracy i specyfika poszczególnych OZHK jest na tyle zróżnicowana, że trudno na-
rzucać odgórnie wysokość opłat. 
 

42. Wniosek o ujednolicenie / wyrównanie we wszystkich Związkach wysokości opłat za czynności 
zootechniczne, pozostawienie do decyzji Zarządów Związków wysokości składek członkowskich. 
(LZHK Lublin) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Koszty poszczególnych czynności zootechnicznych były kalkulowane przez specjalnie powołaną grupę, 
jednak organizacja pracy i specyfika poszczególnych OZHK są różne, trudno narzucać opłaty z góry. 
Wniosek odrzucono. 
 
43. Wniosek o zmianę nazwy księgi stadnej. Nazwa dotychczasowa: Polski koń szlachetny półkrwi. 

Nazwa proponowana: polski koń gorącokrwisty. (DZHK Wrocław) – Wniosek skierowany do rozpa-
trzenia przez Zarząd.  

Wnioskodawca wycofał wniosek z realizacji.  
 
44. Wniosek o wprowadzenie selekcji użytkowej koni ras szlachetnych w stacjonarnych zakładach tre-

ningowych organizowanych przez PZHK po dokonanej komisyjnie kwalifikacji zgłoszonych przez 
hodowców koni (SZHK Kielce). – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek skierowano do Rady Hodowlanej i Komisji Ksiąg Stadnych. Rada Hodowlana i KKS stwierdza-
ją, że wniosek jest realizowany, próba stacjonarna jest przewidziana w programach hodowli koni ras 
szlachetnych i hodowcy mogą skorzystać ze stacjonarnego zakładu treningowego pod warunkiem, że 
znajdzie się jego organizator oraz hodowcy, którzy zgłoszą ogiery. Wniosek uznano za bezprzedmio-
towy. 
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45. Wniosek o zwiększenie kompetencji Komisji Ksiąg Stadnych poszczególnych ras o możliwość od-
stąpienia od wymaganych programem hodowli warunków w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach (SZHK Kielce). – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek skierowano do Rady Hodowlanej i Komisji Ksiąg Stadnych. Rada Hodowlana i KKS stwierdza-
ją, że programy hodowli musza być zgodne z prawodawstwem UE, według którego nie można dys-
kryminować żadnego z koni, a zasady wpisu muszą być równe dla wszystkich. Odstąpienie od wzorca 
biometrycznego to jedyna możliwość odstępstwa od zasad ogólnych. Wniosek niemożliwy do zreali-
zowania. 
 
46. Wniosek o umożliwienie wpisu do Księgi Koni Rasy Wielkopolskiej na takich samych warunkach, co 

do Księgi Polski Koń Szlachetny Półkrwi, przy czym do której księgi koń będzie wpisany decyduje 
hodowca na pisemny wniosek (ZHKWlkp Gniezno). – Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez 
Zarząd.  

Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został złożony został wniosek o zatwierdzenie programu 
hodowli koni rasy wielkopolski koń sportowy. Wniosek zawierał braki formalne oraz Ministerstwo 
przedstawiło stanowisko, że nie mogą być realizowane przez jeden związek dwa programy hodowla-
ne dla tych samych koni. 
 
47. Wniosek o dokonanie szczegółowej analizy zapisów w statucie PZHK i przeprowadzenie zmian, aby 

wyeliminować niespójności lub sprzeczności ze statutami członków PZHK, by urzeczywistniał zapisy 
paragrafu 1 pkt 1 oraz pkt 7, czyli działania w celu obrony praw i interesów hodowców z „posza-
nowaniem statutów zrzeszonych członków”. Zmiany powinny być skonsultowane z członkami PZHK 
i wprowadzone po zatwierdzeniu przez członków PZHK (ZHKWlkp Gniezno). – Wniosek skierowany 
do rozpatrzenia przez Zarząd.  

Wniosek odrzucono. Statuty OZHK/WZHK muszą być zgodne ze statutem PZHK, a nie odwrotnie. Zo-
stała powołana Komisja Statutowa, która weryfikuje zgodność statutów poszczególnych OZHK/WZHK 
ze statutem PZHK, a także możliwość wprowadzenia proponowanych zmian.  

 

48. Wniosek o rezygnację z przelicznika za wykonane zadania hodowlane przez poszczególne 
OZHK/WZHK, a na to miejsce utworzenie funduszu solidarnościowego, z którego wspierane byłyby 
związki mające problemy finansowe (WZHK Białystok) – Wniosek skierowany do rozpatrzenia 
przez Zarząd 

Wniosek nie został przyjęty do realizacji (patrz pkt Wniosek o zniesienie różnych dla poszczególnych 
Związków współczynników przeliczeniowych za wykonane zadania hodowlane (LZHK Lublin)). 
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Stan organizacyjny 

 
W minionej kadencji PZHK zrzeszał 15 Okręgowych/ Wojewódzkich Związków Hodowców Koni oraz 
następujące Związki Rasowe: 

‒ Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich 
‒ Związek Hodowców Koni Wielkopolskich 
‒ Związek Hodowców Polskiego Konia Sportowego 
‒ Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych 
‒ Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego 
‒ Związek Hodowców Koników Polskich 
‒ Związek Trakeński w Polsce (członek wspierający) 
‒ Polish Quarter Horse Association (członek wspierający)  
‒ Zrzeszenie Hodowców Koni Sztumskich (procedura przyjęcia jako członka wspierającego 

w trakcie realizacji) 
 
 
 

Liczba członków Terenowych Kół Hodowców Koni 

 

 
2020 2021 

Liczba TKHK 166 175 

Liczba członków TKHK 8500 9269 

Zebrania w TKHK 96 36 

Udział członków 2380 745 

 
 
 

Pogłowie koni w Polsce 

 
Pogłowie koni w Polsce wg danych GUS oraz PZHK 
 

 
2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 

GUS* 320.952 306.992 325.304 264.200 222.200 207.065   

PZHK 
   

344.188 313.868 303.963 303.359 308.254 

PKWK i 
ZTwP 

      12.905 11.751 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

GUS* 185.494 
   

  

PZHK 273.510 270.615 269.715 271.324 277.301 285.099 

PKWK i 
ZTwP 

12.784 12.263 13.294 14.923 13.807 13.680 

 

∗ Pogłowie koni w gospodarstwach rolnych stan w czerwcu danego roku (od 2013 roku dane doty-
czące pogłowia koni zbierane są co trzy lata – dane prezentowane w latach 2013-2015 pochodzą 
z czerwca 2013 roku, natomiast dane prezentowane w latach 2016-2019 pochodzą z czerwca 
2016 roku). 
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Struktura pogłowia wg PZHK w zależności od typu użytkowego 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zimnokrwiste 223.349 202.459 177.240 156.705 149.782 148.998 148.774 

Szlachetne* 105.371 105.156 99.946 110.753 107.691 120.103 122.689 

Kuce 34.080 36.573 37.127 42.742 42.940 43.828 46.243 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zimnokrwiste 137.003 134.019 134.328 131.661 134.689 138.285 

Szlachetne* 106.553 105.515 104.985 108.775 109.055 97.832 

Kuce 42.711 43.344 43.696 45.811 47.364 50.350 

∗ Od 2014 roku do struktury pogłowia wliczone są konie PKWK i ZTwP 
 

 
 
 
Struktura procentowa pogłowia wg PZHK w zależności od typu użytkowego 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zimnokrwiste 61,6 58,8 56,4 50,5 49,9 47,6 46,8 

Szlachetne* 29,0 30,6 31,8 35,7 35,8 38,4 38,6 

Kuce 9,4 10,6 11,8 13,8 14,3 14,0 14,6 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zimnokrwiste 47,9 47,4 47,5 46,0 46,3 48,3 

Szlachetne* 37,2 37,3 37,1 38,0 37,5 34,2 

Kuce 14,9 15,3 15,4 16,0 16,3 17,6 

∗ Od 2014 roku do struktury pogłowia wliczone są konie PKWK i ZTwP 
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Klacze w wieku 3-15 lat w pogłowiu wg PZHK 
 

 
Kuce Szlach. Zimn. Ogółem 

% klaczy ogółem 
w pogłowiu 

2012 17.394 47.110 83.275 147.779 47,08 

2013 17.772 44.839 77.355 139.916 46,03 

2014 18.195 43.398 73.921 135.514 44,67 

2015 18.996 43.029 72.159 134.184 43,45 

2016 18.723 37.815 66.418 122.956 45,0% 

2017 18.707 36.407 63.376 118.490 43,8% 

2018 18.304 34.483 60.985 113.772 42,2% 

2019 18.583 33.431 55.942 107.956 39,8% 

2020 19.122 33.011 56.778 108.911 39,3% 

2021 20.182 32.879 58.316 111.377 39,1% 
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Liczba klaczy i ogierów aktywnych w hodowli 

 
Dane statystyczne dotyczące stanu hodowli w poszczególnych rasach są dostępne na stronie interne-
towej PZHK pod adresem www.pzhk.pl/hodowla/statystyka-hodowlana/, a sprawozdania komisji 
ksiąg stadnych pod adresem https://www.pzhk.pl/hodowla/sprawozdania-kks/. 
 
 

RASA MAŁOPOLSKA 
 

Rok 

Klacze star-
sze (prze-

gląd) 

Klacze 
młode 

Źrebięta Ogiery 
starsze 

(przegląd) 

Ogiery 
młode 

Zmiany w stanówce 

Ogie
rki 

Klaczki liczba 
ogierów 

średnie 
krycie 

G W G W G G W G G 

2020 772 31 153 8 259 287 9 73 6 106 11,42 

2021 776 29 154 7 261 254 6 71 7 80 13,23 

 
Mimo, iż rasa objęta jest Programem Ochrony Zasobów Genetycznych, od lat utrzymuje się 

tendencja spadkowa w pogłowiu klaczy starszych czynnych w hodowli – ich liczba w ciągu ostatnich 
10 lat spadła dwukrotnie. W miarę stabilna sytuacja panuje w przypadku corocznego wpisu klaczy 
młodych do księgi głównej, zaś liczba klaczy w księdze wstępnej sukcesywnie maleje, głównie ze 
względu na zamknięcie jej dla klaczy wywodzących się od matek bez pochodzenia. Dotychczasowy 
wzrost średniej liczby klaczy pokrytych przez ogiera w sezonie kopulacyjnym nieco w ostatnich dwóch 
latach wyhamował, w ciągu ostatnich 10 lat wskaźnik ten wahał się w przedziale 8,3-14,8. Nadal reje-
strowana jest corocznie podobna lub nieco rosnąca liczba źrebiąt. Niezmiennie od co najmniej 10 lat 
niepokojąca jest niska liczba ogierów kwalifikowanych corocznie do rozrodu, co powoduje postępują-
ce starzenie się grupy ogierów kryjących. Liczba kryjących ogierów w ciągu 10 lat zmalała trzykrotnie. 
Obecnie najliczniejsze pogłowie znajduje się na terenie Polski południowo-wschodniej (Małopolska, 
Lubelszczyzna i Podkarpacie), gdzie utrzymywanych jest ponad 70% klaczy hodowlanych tej rasy. 

W zakresie oceny wartości użytkowej od 2017 r. prowadzony jest polowy trening wierzcho-
wy, zaś od 2019 r. polowy trening zaprzęgowy, wspólny z ogierami ras wlkp, sp i hodowli zagranicz-
nej. Kontynuowana jest stała współpraca Komisji Księgi Stadnej z Międzynarodową Konfederacją 
Konia Anglo-Arabskiego (CCIA) oraz Polskim Związkiem Hodowców Koni Małopolskich (PZHKM). W 
ciągu ostatnich lat prowadzona była aktualizacja programu hodowli, w tym: dopasowanie do nowych 
unijnych przepisów identyfikacji i hodowli oraz zmiany w ocenie wartości użytkowej. Główne pro-
blemy, na które zwracała uwagę Komisja Księgi Stadnej to: malejące pogłowie tej rasy, trudności z 
promocją koni małopolskich, słaba sytuacja hodowlana w jednostkach podlegających KOWR, słabe 
przygotowanie koni do prób dzielności oraz słabe wyniki sportowe, coraz częstsze krycie klaczy mało-
polskich ogierami innych ras. 
 
 

RASA WIELKOPOLSKA 
 

Rok 

Klacze 
starsze 

(przegląd) 

Klacze 
młode 

Źrebięta Ogiery 
starsze 

(przegląd) 

Ogiery 
młode 

Zmiany w stanówce 

Ogie
rki 

Klaczki liczba 
ogierów 

średnie 
krycie 

G W G W G G W G G 

2020 508 56 146 27 273 231 24 44 3 61 12,00 

2021 526 66 172 23 216 246 31 52 15 54 12,41 
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W dalszym ciągu widoczny jest stały spadek liczby klaczy czynnych w hodowli poddawanych 
przeglądom i rodzących źrebięta – ich liczba w przeciągu ostatnich 8 lat spadła prawie dwukrotnie. 
Nie wzrosła również znacznie liczba nowo licencjonowanych klaczy tej rasy. Podobnie jak w przypad-
ku rasy małopolskiej, pomimo niewielkiego wzrostu w 2021 r. nadal niska pozostaje liczba ogierów 
kryjących (dwukrotny spadek w ciągu 10 lat) oraz wpisywanych corocznie do księgi stadnej koni rasy 
wielkopolskiej. W ostatnim 2021 r. możemy zaobserwować niewielki wzrost klaczy czynnych w ho-
dowli, ogierów (szczególnie młodych). Rasa objęta jest Programem Ochrony Zasobów Genetycznych, 
należy jednak pamiętać, że dopuszczony i stosowany przez większość hodowców na szeroką skalę jest 
tu dolew ras zagranicznych, podobnie jak w księdze koni rasy sp. Zmienił się nieco układ terytorialny, 
dotychczas ok. 80% populacji klaczy utrzymywanych było na terenie czterech województw: wielko-
polskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego. Obecnie na samym terenie 
Wielkopolski znajduje się ok. 53% klaczy hodowlanych, zarejestrowanych w księgach stadnych. Pro-
blemem zgłaszanym przez część hodowców jest nadal brak odpowiednich ogierów do krycia klaczy 
objętych POZG. 

Podobnie jak w przypadku rasy małopolskiej, od 2017 r. prowadzony jest polowy trening 
wierzchowy, zaś od 2019 r. polowy trening zaprzęgowy, wspólny z ogierami pozostałych ras szlachet-
nych. 
 
 

RASA POLSKI KOŃ SPORTOWY 
 

Rok 

Klacze star-
sze (prze-

gląd) 

Klacze 
młode 

Źrebięta Ogiery 
starsze 

(przegląd) 

Ogiery 
młode 

Zmiany w stanówce 

Ogie
rki 

Klaczki liczba 
ogierów 

średnie 
krycie 

G W G W G G W G G 

2020 878 67 337 38 424 454 58 176 55 245 10,39 

2021 869 70 412 37 504 499 61 190 73 190 12,13 

 
Stan hodowli koni sp wpisuje się w ogólny trend spadkowy w liczbie hodowanych koni ras 

szlachetnych, zarówno w Polsce jak i na świecie. Liczba klaczy starszych wpisanych do księgi głównej 
w ciągu 10 lat zmalała niemal trzykrotnie, a liczba ogierów kryjących w przeciągu 8 lat spadła prawie 
dwukrotnie. Nadal widoczna jest duża aktywność zagranicznych związków opisujących źrebięta szla-
chetne na terenie Polski. Współczynnik średniego krycia od kilku lat nieco rośnie i w 2019 r. wyniósł 
12,13 klaczy na ogiera kryjącego. 

W przeciągu ostatnich lat obserwujemy niewielki wzrost ogierów czynnych w hodowli, jak i 
ogierów młodych. Nadal niewielka liczba materiału męskiego jest przedstawiana podczas kwalifikacji 
Obserwujemy większą dostępnością importowanego nasienia (około 40-50 ogierów rocznie). Obecnie 
konie rasy sp występują na terenie całego kraju; najliczniej na terenie województwa wielkopolskiego. 

Komisja Księgi Stadnej pracowała głównie nad: podziałem ogierów wpisywanych do Księgi 
Głównej (GO) ze względu na predyspozycje do danych konkurencji.    

Bardzo ważnym punktem związanym z promocją koni z polskimi paszportami na arenie mię-
dzynarodowej jest fakt, że konie wpisane do polskich ksiąg ras półkrwi zrzeszonych w Światowej Fe-
deracji Hodowli Koni Sportowych (WBFSH), oznaczane są obecnie skrótem PZHK, co pozwala na 
„skumulowanie” punktów rankingowych zdobywanych przez konie zapisane do poszczególnych pol-
skich ksiąg stadnych. Zarząd PZHK, na wniosek Związku Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego 
Półkrwi, podjął uchwałę o zmianie nazwy Polski Koń Szlachetny Półkrwi na Polski Koń Sportowy (skrót 
pozostaje bez zmian sp). Z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzono zmianę nazwy. 
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RASA ŚLĄSKA 
 

Rok 

Klacze 
starsze 

(przegląd) 

Klacze 
młode 

Źrebięta Ogiery 
starsze 

(przegląd) 

Ogiery 
młode 

Zmiany w stanówce 

Ogie
rki 

Klaczki liczba 
ogierów 

średnie 
krycie 

G W G W G G W G G 

2020 1608 52 453 25 769 725 29 219 26 255 16,53 

2021 1777 54 477 30 826 852 39 228 32 255 16,47 

 
Liczba klaczy hodowlanych rasy śląskiej od ponad 10 lat jest na stabilnym poziomie, przy 

czym w ciągu ostatnich kilku lat znacznie rośnie. Tendencja wzrostowa dotyczy także klaczy objętych 
Programem Ochrony Zasobów Genetycznych, przy średniej liczbie klaczy w stadzie 3,7 sztuk. Zmniej-
sza się natomiast liczba klaczy wpisanych do księgi wstępnej użytkowanych w rozrodzie, czego przy-
czyną jest zamknięcie tej księgi dla potomstwa klaczy bez udokumentowanego pochodzenia. Liczba 
ogierów czynnych w rozrodzie pozostaje niezagrożona, mimo zauważalnych wcześniej wahań w śred-
niej liczbie klaczy pokrytych przez ogiera (11,8-19,6 w ciągu ostatnich 20 lat). Obecnie wskaźnik ten 
ustabilizował się na poziomie 15,0-16,5 szt. Kwalifikacja ogierów do rozrodu co roku odbywa się na 
podobnym poziomie około 20-25 sztuk, uwzględniając konieczność zachowania w rozrodzie wszyst-
kich istniejących w Polsce rodów męskich. Podstawowym celem działań Komisji Księgi Stadnej nadal 
pozostaje utrzymaniu starego typu konia śląskiego i zachowanie odpowiedniej kościstości w tej rasie. 

Na terenie tradycyjnych regionów hodowli koni tej rasy (Dolny i Górny Śląsk) znajduje się 
obecnie 32% pogłowia klaczy hodowlanych, poza nimi najliczniejsze pogłowie klaczy śląskich znajduje 
się na terenie Wielkopolski, Małopolski, woj. łódzkiego, Ziemi Lubskiej oraz Podkarpacia. Konie ślą-
skie niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród amatorów i zawodników w sporcie zaprzęgo-
wym, odnosząc sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. 

 
 
 

RASA POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY 
 

Rok 

Klacze 
starsze 

(przegląd) 

Klacze 
młode 

Źrebięta Ogiery 
starsze 

(przegląd) 

Ogiery 
młode 

Zmiany w stanówce 

Ogie
rki 

Klaczki liczba 
ogierów 

średnie 
krycie 

G W G W G G W G G 

2020 
593

5 
711 

166
9 

323 
354

3 
369

6 
7674 1613 363 2190 16,34 

2021 
617

2 
739 

179
2 

423 
368

6 
392

8 
7644 1662 349 1919 16,00 

 
Według danych PZHK w Polsce jest ponad 138 tysięcy koni w typie zimnokrwistym. W 2009 

roku stan pogłowia wynosił 223.349 sztuk, następnie przez kolejne lata spadał a najniższe wartości 
odnotowano w 2019 roku – 131.661 sztuk. Obecnie od dwóch lat liczba koni w typie zimnokrwistym 
wzrasta i tak w 2020 roku wynosiła 134.689 sztuk a w 2021 roku 138.285 sztuk.  

W ciągu ostatnich 10 lat, liczba klaczy wpisywanych do ksiąg systematycznie wzrasta (z 8,3 
tys. do 9,1 tys. sztuk). Remont klaczy i ogierów działających w rozrodzie jest obecnie wystarczający. 
Liczba ogierów kryjących jest nadal bardzo wysoka, konieczne jest więc dalsze prowadzenie ostrej 
selekcji. Zdecydowana większość rodzących się źrebiąt kierowana jest na eksport mięsny. 

Sytuacja wśród koni sokólskich i sztumskich uczestniczących w POZG jest dobra, w ciągu 
ostatnich 4 lat liczba stad i klaczy sztumskich objętych POZG nieznacznie wzrosła, natomiast tych w 
typie sokólskim utrzymuje się na podobnym poziomie. Liczba ogierów dopuszczonych do krycia klaczy 
programowych w pełni zabezpiecza potrzeby rozrodu. Priorytetowym zadaniem jest konsolidacja obu 
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typów, które powinny różnić się między sobą oraz odróżniać od konia pkz. W rasie pkz praca hodow-
lana skupia się nad poprawą prawidłowości budowy tych koni, ich charakterem i temperamentem 
oraz ruchem, przy zastosowaniu umiarkowanego i przemyślanego dolewu krwi ras zagranicznych. W 
dalszym ciągu stosuje się kartę oceny konia na wystawach oraz aukcjach ogierów. 

Komisja Księgi Stadnej skupiała swoje działania m.in. na: doprecyzowaniu wzorca rasowego, 
zasadach dopuszczania do hodowli ogierów z obcych ksiąg stadnych oraz zmianach w programie ho-
dowli. 

 
 

RASA ARDEN POLSKI 
 

Rok 
Klacze 
starsze 

(przegląd) 

Klacze 
młode 

Źrebięta Ogiery 
starsze 

(przegląd) 

Ogiery 
młode 

Zmiany w stanówce 

Ogierki Klaczki 
liczba 

ogierów 
średnie 
krycie 

2020 199 72 128 120 102 21 126 14,18 

2021 225 64 147 140 91 21 86 14,20 

 
Ze względu na powiększające się w Polsce pogłowie koni w typie ardeńskim oraz rosnącą licz-

bę ich miłośników, w 2012 r. Polski Związek Hodowców Koni podjął decyzję o otwarciu księgi stadnej 
dla rasy o nazwie „Arden Polski”. Prowadzenie księgi opiera się na porozumieniu z Francuskim Związ-
kiem Hodowców Koni Ardeńskich (UECRA) oraz Francuskim Instytutem Konia i Jeździectwa (IFCE). Z 
chwilą podpisania umowy Polska dołączyła do międzynarodowej wspólnoty ksiąg ardeńskich, do któ-
rej należą Francja, Belgia, Luksemburg i Szwecja. Konie te są zgrupowane u dobrych hodowców, naj-
częściej w większych stadach. 

Ze względu na fakt, iż jest to najmłodsza z ksiąg prowadzonych przez Polski Związek Hodow-
ców Koni, widać stały wzrost liczby zarówno starszych klaczy poddawanych przeglądom, jak i mło-
dych wpisywanych do ksiąg stadnych. Od początku istnienia księgi rośnie liczba ogierów starszych 
użytkowanych w rozrodzie, przy uznawaniu młodych ogierów na poziomie około 20-25 sztuk rocznie. 
Średnie krycie w ciągu 5 lat mieściło się w zakresie 14 krytych klaczy przypadających na jednego re-
produktora użytkowanego w rozrodzie. 
 
 

RASA KONIK POLSKI 
 

Rok 
Klacze 
starsze 

(przegląd) 

Klacze 
młode 

Źrebięta Ogiery 
starsze 

(przegląd) 

Ogiery 
młode 

Zmiany w stanówce 

Ogierki Klaczki 
liczba 

ogierów 
średnie 
krycie 

2020 1286 286 587 630 150 14 181 11,48 

2021 1377 231 651 651 151 14 177 11,98 

 
Liczba klaczy czynnych w hodowli systematycznie rośnie (dwukrotnie w ciągu ostatnich 10 

lat), co przekłada się również na wzrost rejestrowanych urodzeń źrebiąt (niemal sześciokrotny w la-
tach 2002-2021). Na przestrzeni ostatnich 4 lat stanówka sukcesywnie rośnie, osiągając w 2021 r. 
najwyższy wskaźnik na poziomie 11,98 pokrytych klaczy na ogiera. Liczba ogierów wpisanych do księ-
gi stadnej poddawanych przeglądom od wielu lat pozostaje na stabilnym poziomie około 145-151 
sztuk, a nowo licencjonowanych rośnie od 2016 r., jednak w 2020 – 2021 r. utrzymuje się na stałym 
poziomie ok 14 sztuk. Obecnie rasa rozprzestrzeniona jest na terenie całej Polski, najliczniej zaś re-
prezentowana jest na terenie Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia i Wielkopolski, jak również Pomorza 
Zachodniego, Podkarpacia, Lubelszczyzny i Dolnego Śląska. 

Zmiany w programie hodowli zachowawczej koni rasy konik polski dotyczyły głównie regula-
minu prób użytkowości, przy czym Komisja wprowadziła obowiązek zaliczenia polowych prób użyt-
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kowości przez klacze wpisywane od 2017 roku w przeciągu czterech lat od daty wpisu. W 2020 r. 
nastąpiło skrócenie czasu trwania próby dzielności (do pół godziny) przy jednoczesnym zaostrzeniu 
kryteriów oceny poszczególnych jej elementów. W Polsce funkcjonuje obecnie 6 linii ogierów i 16 linii 
klaczy, wszystkim konikom wpisanym do ksiąg oznaczono w bazie ich przynależność do odpowiednich 
rodów i rodzin. Rasa objęta jest Programem Ochrony Zasobów Genetycznych, Komisja Księgi Stadnej 
stale współpracuje ze Związkiem Hodowców Koników Polskich. 

 
 

RASA HUCULSKA 
 

Rok 
Klacze 
starsze 

(przegląd) 

Klacze 
młode 

Źrebięta Ogiery 
starsze 

(przegląd) 

Ogiery 
młode 

Zmiany w stanówce 

Ogierki Klaczki 
liczba 

ogierów 
średnie 
krycie 

2020 1264 164 452 411 160 4 165 8,97 

2021 1251 197 441 450 154 20 159 8,88 

 
Liczba klaczy czynnych w rozrodzie w ciągu ostatnich lat ulega lekkim wahaniom, jednak sy-

tuacja rasy jest niezagrożona – obecnie mamy trzy razy więcej klaczy hodowlanych niż 20 lat temu. W 
dalszym ciągu w populacji są reprezentowane wszystkie linie żeńskie (14) i rody męskie (7). Ogiery 
huculskie od 2007 r. kwalifikowane są do hodowli przez jedną komisję, co powoduje zaostrzenie se-
lekcji, a od 2018 r. dodatkowo wprowadzona została wiosenna kwalifikacja. Łącznie corocznie uzna-
wanych jest do hodowli około 10-12 młodych ogierów. Około 130 klaczy-matek jest własnością trzech 
państwowych stadnin, co stanowi 9% pogłowia klaczy. Liczba klaczy wpisywanych corocznie do księgi 
waha się w granicach 160-200 sztuk. Wskaźnik średniej liczby klaczy pokrytych przez ogiera wahał się 
w granicach 5,1-8,2 i jest obecnie na najwyższym poziomie od 20 lat. 

 Komisja stale współpracuje z Polskim Związkiem Hodowców Konia Huculskiego oraz Między-
narodową Federacją Konia Huculskiego (Hucul International Federation). 

Rasa objęta jest Programem Ochrony Zasobów Genetycznych. Nadal hodowana jest głównie 
na źródłowych terenach Podkarpacia i Małopolski (około 60% pogłowia klaczy hodowlanych), w rejo-
nach podgórskich i górskich, gdzie warunki środowiskowo-klimatyczne są najbardziej sprzyjające dla 
koni rasy huculskiej. Liczna również na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, na Mazowszu i Górnym Ślą-
sku. 
 
 

KUCE I KONIE MAŁE 
 
Księga stadna 

Rok 

Klacze 
starsze 

(przegląd) 

Klacze 
młode 

Źrebięta Ogiery 
starsze 

(przegląd) 

Ogiery 
młode 

Zmiany w stanówce 

Ogierki Klaczki liczba 
ogierów 

średnie 
krycie 

G W G W G G G G 

2020 91 8 50 9 156 164 64 28 84 4,76 

2021 100 10 49 7 157 189 88 29 73 6,75 

 
Rejestr 

Rok 
Klacze 
starsze 

(przegląd) 

Klacze 
młode 

Źrebięta Ogiery 
starsze 

(przegląd) 

Ogiery 
młode 

Zmiany w stanówce 

Ogierki Klaczki 
liczba 

ogierów 
średnie 
krycie 

2020 116 27 72 67 150 21 184 5,57 
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2021 103 52 65 83 161 31 116 6,63 

 
W 2010 roku została wydana decyzja o otworzeniu księgi kuców, dlatego na podstawie po-

siadanych danych nie można jeszcze wnioskować o rozwoju rasy. Liczba klaczy młodych i ogierów 
wpisywanych corocznie do księgi daje nadzieję, że w ciągu kilku lat rasa osiągnie liczebności pozwala-
jące na bezpieczne prowadzenie hodowli.  

Znaczna populacja kuców w księdze to kuce ras kuc walijski, haflinger, connemara i dla tych 
ras hodowcy wnioskują o otwarcie ksiąg rasowych. Szczególnie hodowcy kuców walijskich, dla któ-
rych księga macierzysta podzielona jest na klasy wzrostowe, oczekują tego również od polskiej księgi. 

 
Niestety jednoczesne prowadzenie księgi stadnej oraz rejestru dla tej grupy koni, przy wielu 

możliwościach awansu z rejestru do księgi, bądź „degradacji” z księgi do rejestru, znacznie utrudnia 
prowadzenie szczegółowej, nieobarczonej błędami, statystyki hodowlanej, szczególnie w przypadku 
klasyfikacji źrebiąt do odpowiedniej grupy oraz stanówki. 
 

Liczba klaczy poszczególnych ras i typów 
objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych 

 

 
2020 2021 

 
stada klacze stada klacze 

rasa małopolska 136 457 146 512 

rasa wielkopolska 26 159 25 165 

rasa śląska 254 1126 358 1326 

rasa huculska 252 1170 267 1261 

rasa konik polski 220 1733 231 1873 

pkz – typ sztumski 287 1509 313 1684 

pkz – typ sokólski 263 1359 278 1458 

RAZEM 1438 7513 1618 8279 

klaczy/stado 5,22 5,12 

 

Stanówka 

 

 
2020 2021* 

Liczba ogierów uczestniczących w roz-
rodzie 

3619 3150 

Liczba klaczy pokrytych ogółem 51342 45240 

Średnia liczba pokrytych klaczy 14,19 14,36 

* liczba pokrytych klaczy w sezonie 2021 (stan na 31 marca 2022 r.). Liczba ta będzie zweryfikowana 
ponownie w marcu 2023 r., gdyż pracownicy OZHK/WZHK część pokryć wprowadzają do bazy z opóź-
nieniem. 
 



 - 21 -

 

DZIAŁALNOŚĆ BIURA PZHK 
 
W strukturze biura PZHK funkcjonują następujące działy podlegające dyrektorowi biura: 

1) Sekretariat (2020-2021 – 1 osoba, 1 etat) 
2) Dział Finansowo-Księgowy (2020-2021 – 1 osoba, 1 etat) 
3) Dział Hodowlany (2020-2021 - 4 etaty) 
4) Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji (2020-2021 – 3,3 etatu) 
5) Dział Informatyczny (2020-2021 – 3,5 etatu) 
6) Samodzielne stanowisko ds. hodowlanych i organizacyjnych utworzone w 2015 r. (X.2020-

IV.2021 – 1 etat) 
 

Zadania statutowe 
 
2020: 

− organizacja Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZHK 

− organizacja 5 posiedzeń Prezydium 

− organizacja 3 posiedzeń Zarządu (w tym 1 korespondencyjnie z uwagi na pandemię 
COVID-19) 

− organizacja 2 posiedzeń Komisji Rewizyjnej  
2021: 

− organizacja Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZHK  

− organizacja 6 posiedzeń Prezydium 

− organizacja 3 posiedzeń Zarządu  

− organizacja 2 posiedzeń Komisji Rewizyjnej 

− organizacja posiedzenia Komisji Koordynacyjnej 

− organizacja posiedzenia Rady Hodowlanej 
Dodatkowo: 

− koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: m, wlkp, sp, śl., zimn, ard.pol., hc – Dział Ho-
dowlany 

− koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: kn i kuc - Dział Ksiąg i Identyfikacji 

− organizacja 2 narad dyrektorów/kierowników OZHK/WZHK 

− organizacja 1 narady pracowników 
 

Dział Hodowlany 
 
Stacjonarne próby dzielności ogierów i klaczy oraz polowe próby dzielności ogierów ras szlachet-
nych (PPO od 2017 roku) 
 
Do zadań PZHK należy m.in.: przygotowywanie regulaminów kwalifikacji i prób dzielności klaczy i 
ogierów na dany rok, ustalanie miejsc, terminów kwalifikacji i prób dzielności, kontakt z organizato-
rami prób (kalkulacje, umowy, ustalenia organizacyjne), ustalanie składu komisji kwalifikującej i oce-
niającej klacze i ogiery w ZT i podczas PPO, ustalanie kadry obcych powożących i obcych jeźdźców, 
ustalanie terminów testów obcego powożącego/jeźdźca, przyjmowanie zgłoszeń klaczy i ogierów z 
OZHK/WZHK (sprawdzanie czy klacze i ogiery spełniają warunki wpisu do ksiąg), kompletowanie do-
kumentów potrzebnych na kwalifikację (oświadczenie MŚP, kopie wniosków o wpis do księgi, 
oświadczenia dla klaczy 4-letnich i starszych, kontrola wpłat od właścicieli koni, kontrola wykonania 
badań markerów genetycznych potwierdzających pochodzenie ogierów), podpisywanie umów z wła-
ścicielami, ustalenie opieki weterynaryjnej podczas kwalifikacji i prób (kalkulacja, rozliczenie kosztów, 
obieg dokumentów), nadzór nad przeprowadzanymi badaniami weterynaryjnymi oraz pobieraniem 
prób do badań antydopingowych podczas kwalifikacji i prób dzielności, ubezpieczenie koni podczas 
treningu stacjonarnego (kontakt z ubezpieczycielem, obieg dokumentacji, polisy), przygotowanie i 
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wysyłka katalogów przy kwalifikacjach i próbach dzielności ogierów i klaczy,  sporządzanie materia-
łów dla członków Komisji Oceny (arkusze, umowy, wyniki), organizacja kontroli prawidłowości pro-
wadzonych prób w miejscach ich odbywania, przygotowanie wyników klaczy i ogierów podczas próby 
dzielności (arkusz Excel), przygotowanie dekoracji zwycięskich koni (derki, puchary z tabliczką, floo), 
opracowanie informacji na stronę PZHK (komunikaty, wyniki), opracowanie statystyk prób klaczy i 
ogierów za dany rok (ZT, PPO), opracowanie i wysyłka do właścicieli pisemnych opinii Komisji Oceny 
nt. ogierów kwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ZT i PPO, opracowanie i wysyłka certyfikatów 
i pism dla właścicieli koni, które zdały bądź nie ZT lub PPO, publikacja wyników prób dzielności w 
kwartalniku „Hodowca i Jeździec” i stronie Polskiego Związku Hodowców Koni, kontrola przestrzega-
nia zasad oraz regulaminów podczas organizacji i przeprowadzania prób, obieg dokumentacji związa-
nej z oceną badań osteochondrozy ogierów kwalifikowanych do hodowli, wprowadzenie zmian w 
arkuszach Excel dla ogierów przystępujących do stacjonarnego i polowego treningu.  

Podczas prób dzielności klaczy hodowca i właściciel zwycięskiej klaczy otrzymuje puchar z ta-
bliczką. Dla zwycięskiej klaczy przewidziana jest derka i floo, dla dwóch wiceczempionek floo. Derki, 
floo, tabliczki, puchary finansowane są z funduszu PZHK. Obsługa ZT klaczy – Dział Hodowlany i Dział 
Ksiąg. Na próbie dzielności ogierów hodowca i właściciel czempiona oraz dwóch wiceczempionów 
otrzymują puchar z tabliczką. Dla zwycięskiego ogiera przewidziana jest derka i floo, dla dwóch wice-
czempionów floo. Derki, floo, tabliczki, puchary finansowane są z funduszu PZHK. Obsługa ZT i PPO 
ogierów – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg. 
 
Ogiery zakwalifikowane do treningu w Zakładzie Treningowym 
 

 
Rasa profil l. zakw. ogierów 

próba dzielności 

przystąpiły zdały nie zdały wycofane 

2020 
młp, wlkp, sp, zagr wierzch 17 17 15 2 0 

 
100% 100% 88% 12% - 

2021 
młp, wlkp (projekt) zaprz 16 15 13 2 1 

 
100% 94% 87% 13% - 

RAZEM 

młp, wlkp, sp, zagr wierzch 17 17 15 2 0 

młp, wlkp, sp, zagr zaprz 16 15 13 2 1 

RAZEM 
33 32 28 4 1 

100% 97% 88% 13% - 

 
Ogiery zakwalifikowane do Polowej Próby Dzielności 
 

  Rasa profil 
liczba zakw. ogie-

rów 

próba dzielności 

przystąpiły zdały nie zdały wycofane* 

2020 

młp, wlkp, sp, zagr wierzch 16*** 29** 15 11 3* 

młp, wlkp, sp, zagr zaprz 2*** 6** 4 2 0 

śl zaprz 37 37 26 11 0 

RAZEM 
55 72 45 24 3 

100,00% 131% 63% 33% 5% 

2021 

młp, wlkp, sp, zagr wierzch 27 35** 16 17 2* 

młp, wlkp, sp, zagr zaprz 6 7 5 2 0 

śl zaprz 30 34**** 27 7 0 

RAZEM 
63 76 48 26 2 

 100,00% 121% 63% 34% 3% 

RAZEM 

młp, wlkp, sp, zagr wierzch 43 64 31 28 5 

młp, wlkp, sp, zagr zaprz 8 13 9 4 0 

śl zaprz 67 71 53 18 0 

RAZEM 
118 148 93 50 5 

100,0% 125% 63% 34% 4% 



 - 23 -

 
*jako ogiery wycofane liczone są również konie, które nie przystąpiły do próby dzielności po zakwali-
fikowaniu  
**w tym ogiery, które przystąpiły do próby bez kwalifikacji  
***Podczas jesiennej kwalifikacji ogierów 2,5-letnich do hodowli w 2019 r. zostało wstępnie zakwali-
fikowanych do treningu 18 ogierów. W 2020 r. nie odbyła się PPO wierzchowa ze względu na pande-
mię COVID-19. Próba została przeniesiona na początek 2021 r. 
****wliczone zostały ogiery powtarzające próbę 
 
Miejsca przeprowadzenia prób dzielności ogierów: 

− 2020: Łąck (ZT wierzch), Wrocław-Partynice (PPO zaprz śl. + PPO zaprz dla innych ras 
szlach) 

− 2021: Leszno (PPO wierzch za 2020 r.), Wrocław-Partynice (PPO zaprz śl. + PPO zaprz dla 
innych ras szlach), Izby (ZT zaprz. młp, wlkp, projekt „Rodzime konie”), Łąck (PPO 
wierzch) 

W 2020 r. w ZT Łąck dodatkowo przeprowadzono usługowo (odpłatnie) trening 14 ogierów hodowli 
niemieckiej.  
 
Trening stacjonarny klaczy ras szlachetnych 
 

  rasa profil 
max. 
liczba 
miejsc 

liczba 
zakw. 
klaczy 

próba dzielności 

przystąpiły zdały nie zdały wycofane 

2020 

m, wlkp, sp, zagr wierzch 14 13 13 13 0 0 

m, wlkp, sp, zagr, śl zaprz 18 18 18 12 6 0 

RAZEM 
32 31 31 25 6 0 

100,00% 96,9% 100,0% 80,6% 19,4% 0% 

2021 

m, wlkp, sp, zagr wierzch - - - - - - 

m, wlkp, sp, zagr, śl zaprz 18 18 18 14 4 0 

m, wlkp, sp, zagr, śl zaprz 18 18 18 13 5 0 

RAZEM 
36 36 36 27 9 0 

100,00% 100,0% 100,0% 75,0% 25,0% 0% 

RAZEM 

m, wlkp, sp, zagr wierzch 14 13 13 13 0 0 

m, wlkp, sp, zagr, śl zaprz 54 54 54 39 15 0 

RAZEM 
68 67 67 52 15 0 

100,0% 98,5% 100,0% 77,6% 22,4% 0% 

 
Miejsca przeprowadzenia prób dzielności klaczy: 

− 2020: Bielice (wierzch., 1 nabór), Klikowa (zaprz., 1 nabór), Książ (zaprz., odwołany) 

− 2021: Klikowa (zaprz., 2 nabory) 
Ze względu na pandemię COVID-19 i problemy ze zgromadzeniem wymaganej stawki klaczy odwoła-
no następujące treningi w ZT: 

− 2020: Książ (zaprz.) 

− 2021: Łąck (wierzch.) 
 
Ocena wartości hodowlanej 
 

Celem selekcji w hodowli każdego gatunku jest wybór rodziców kolejnego pokolenia 
w sposób maksymalizujący postęp genetyczny założonego w danej populacji celu hodowlanego. 
W hodowli koni wierzchowych takim celem może być genetyczne doskonalenie różnych aspektów 
użytkowości wierzchowej – od wyczynu w jeździeckich dyscyplinach sportowych, po „produkcję” 
konia rekreacyjnego, równolegle z utrzymywaniem jak najwyższej jakości cech funkcjonalnych (re-
produkcja, zdrowotność, …). Ocena koni jako rodziców sprowadza się więc do oceny genetycznej 
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jakości gamet, jakie one produkują, a wynikająca z takiej oceny wartość hodowla-
na odzwierciedla przeciętną jakość gamet tworzonych przez oceniane zwierzę. 

W przeciwieństwie do wartości hodowlanej wskazującej na przewidywaną jakość potom-
stwa, wartość użytkowa określa jakość wyrażania danej użytkowości przez konia w momencie jej 
pomiaru (lub średniej z kilku pomiarów). Wartość użytkowa konia zależy od jakości genów, jakie 
otrzymał od swoich rodziców w dwóch gametach, od jakości odchowu, treningu, wieku w chwili oce-
ny jego użytkowości, itd.  

Wartość użytkowa służy nam do oceny samego zwierzęcia jako konia sportowego, rekreacyj-
nego lub o innej użytkowości, a jego wartość hodowlana mówi, jakiej jakości potomstwa możemy się 
po nim spodziewać. 
 
Procedura przewidywania wartości hodowlanej wymaga od nas dysponowania: 

‒ wynikami kontroli użytkowości (np. wynikami prób dzielności po treningu 60-dniowym), 
‒ wiedzą o zakresie zmienności tej użytkowości (komponenty wariancji), 
‒ wskazaniem środowiska, w którym dana użytkowość była realizowana (np. rok i zakład tre-

ningowy) 
‒ rzetelnym rodowodem  

 
Polski Związek Hodowców Koni we współpracy z Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwie-

rząt PAN w Jastrzębcu szacuje wartość hodowlaną na podstawie: 
1. Wyników klaczy po próbie polowej 

Dane obejmowały lata 2002-2020 i dotyczyły 5 cech: skoki luzem, praca w stępie, kłusie i ga-
lopie oraz jezdność. Niezależnie wykonano połączenie danych klaczy trenowanych w zakładach tre-
ningowych z danymi klaczy ocenianych polowo i przeprowadzano łączną ocenę wartości hodowlanej 
klaczy pod względem 13 cech, z których 8 ocenianych było u klaczy po treningu 60-dniowym a 5 po 
próbach polowych. Liczebności klaczy w każdym systemie oceny były zbliżone (ok. 1400). Nieliczne 
klacze oceniane były zarówno w ZT jak i polowo. Połączenie systemów możliwe było dzięki wspólne-
mu rodowodowi, który objął 36000 zwierząt. Wyniki oceny 2823 klaczy dotyczące ich wartości ho-
dowlanych pod względem indeksu ZT (próba dzielności po treningu w zakładzie) i indeksu polowego 
zostały przekazane PZHK. Wyniki te wymagają konsultacji i zatwierdzenia modelu statystycznego, 
ponieważ drugą opcją oceny hodowlanej jest oddzielna analiza prób polowych.  

2. Wyników klaczy po 60-dniowym treningu 
Od roku 2007 zbierane są wyniki oceny klaczy po treningu 2-miesięcznym. Do chwili obecnej 

oceniono 1466 klacze, trenowane w sumie w 8 zakładach treningowych. Ponieważ na przestrzeni 
roku jeden zakład bywał wykorzystywany więcej niż raz, wskazanie środowiska treningu objęło, obok 
zakładu i roku, również miesiąc próby dzielności. Dodatkowo uwzględniono wiek klaczy w dniu próby, 
ponieważ jego wpływ okazał się istotnie wpływać na ocenę wartości użytkowej. 

3. Wyników ogierów po treningu 100-dniowym (w związku z wprowadzeniem Polowej Próby 
Dzielności Ogierów od 2017 nie szacowano wartości hodowlanej).  
Analizy przeprowadzono na wynikach prób dzielności ogierów, które odbyły się w latach 

1997-2016 z późniejszymi uzupełnieniami. Ze względu na zmiany w próbach dzielności liczba obser-
wacji poszczególnych cech była różna i wynosiła od 539 dla stosunkowo późno wprowadzonej oceny 
temperamentu, dokonywanej przez kierownika ZT, do 1578 dla cech ocenianych przez komisję sę-
dziowską. Najnowsza cecha – galop wytrzymałościowy – miała zbyt mało obserwacji (210) i nie była 
uwzględniana w analizach.  

 
 
Główną informacją, jaką uzyskujemy w wyniku oceny wartości hodowlanej jest uszeregowa-

nie koni pod względem każdej ocenianej cechy (i/lub zbiorczego indeksu), ponieważ zainteresowani 
jesteśmy wykorzystaniem w rozrodzie najlepiej rokujących zwierząt – bezwzględna wielkość wartości 
hodowlanej schodzi na drugi plan.  
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Badania genetyczne finansowane przez PZHK 
 

Standardowa refundacja hodowcom kosztów badań markerów genetycznych DNA. Hodowcy, 
którzy dochowają się potomstwa od klaczy wpisanych do ksiąg stadnych po 1 stycznia 2007 r., mogą 
w celu potwierdzenia pochodzenia pobrać od źrebięcia jedynie włosy – zarówno ojciec, jak i matka 
powinny mieć już zbadane markery DNA. Refundacja kosztów wykonania badań DNA dotyczyła 
wszystkich koni wpisywanych do ksiąg głównych. 
 

    przy wpisie ogiery starsze 
klacze star-

sze 
RAZEM 

2020 

Poznań 1877 9 9 1895 

Balice 869 6 8 883 

RAZEM 2746 15 17 2778 

2021 

Poznań 1931 8 9 1948 

Balice 1091 7 11 1109 

RAZEM 3022 15 20 3057 

RAZEM 

Poznań 3808 17 18 3843 

Balice 1960 13 19 1992 

RAZEM 5768 30 37 5835 

 

  2020 2021 RAZEM 

m 109 133 242 

wlkp 121 126 247 

sp 241 310 551 

śl 380 372 752 

pkz 1526 1644 3170 

ard.pol. 72 70 142 

hc 105 175 280 

kn 178 160 338 

kuce i km 46 67 113 

xx 0 0 0 

RAZEM 2778 3057 5835 

 
 
 
Fundusz hodowlany PZHK 
 
Przeglądy źrebiąt rocznych i dwuletnich wg OZHK/WZHK 
 

OZHK/WZHK Rok 
Planowana 
pula premii 

Liczba przeglą-
dów zorganizo-

wanych 
Liczba ocenionych koni  

Kwota wypłaco-
nych nagród 

BŁ 
2020 6 900 zł 1 26 3 200 zł 

2021 11 250 zł 4 93 11 250 zł 

BY 
2020 13 600 zł 3 150 16 800 zł 

2021 28 000 zł 3 142 27 000 zł 

ML 
2020 12 000 zł 7 120 11 340 zł 

2021 22 250 zł 9 145 22 250 zł 

KT 
2020 11 100 zł 1 28 3 200 zł 

2021 17 250 zł 4 136 17 250 zł 

KL 
2020 5 000 zł 0 0 0 zł 

2021 5 250 zł 1 39 5 250 zł 
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KR 
2020 12 600 zł 0 0 0 zł 

2021 15 500 zł 3 103 15 500 zł 

LB 
2020 8 200 zł 4 59 5 800 zł 

2021 15 250 zł 7 111 15 250 zł 

ŁD 
2020 6 400 zł 0 0 0 zł 

2021 8 750 zł 2 46 8 750 zł 

OL 
 

2020 8 300 zł 4 83 7 900 zł 

2021 13 000 zł 5 101 13 000 zł 

PN 
2020 21 200 zł 3 86 8 900 zł 

2021 28 250 zł 6 212 28 250 zł 

RZ 
 

2020 2 900 zł 0 0 0 zł 

2021 4 000 zł 2 38 4 000 zł 

SZ 
2020 1 700 zł 0 0 0 zł 

2021 2 250 zł 1 11 2 000 zł 

WS+RM 
 

2020 6 700 zł 1 12 1 100 zł 

2021 9 250 zł 2 71 9 250 zł 

WŁ 
2020 6 500 zł 0 0 0 zł 

2021 9 000 zł 1 31 5 500 zł 

ZG 
2020 6 900 zł 2 39 3 600 zł 

2021 10 750 zł 3 80 10 750 zł 

SUMA 
2020 130 000 zł 26 603 61 840 zł 

2021 182 750 zł  53 1 359 195 250 zł  

 
Premiowanie źrebiąt z funduszu hodowlanego PZHK 
 

Rasa Rok 
Liczba przeglą-

dów 
Liczba 
koni 

Finansowanie PZHK % puli nagród 

z 
2020 14 294 30 740 zł 49,7 

2021 25 511 84 000 zł  39,1 

szlach. 
2020 8 238 23 900 zł 38,6 

2021 16 546 84 900 zł  39,5 

śl. 
2020 3 55 5 400 zł 8,7 

2021 8 224 32 400 zł  15,1 

kn 
2020 0 0 0 zł 0,0 

2021 1 19 3 500 zł  1,6 

hc 
2020 0 0 0 zł 0,0 

2021 1 29 3 500 zł  1,6 

kuc 
2020 1 16 1 800 zł 2,9 

2021 2 30 6 500 zł  3,0 

SUMA 
2020 26 603 61 840 zł 100,0 

2021 53 1359 214 800 zł 100,0 

 
Próby dzielności 
 

OZHK/WZHK Rok 
Liczba koni 

uczestniczących 
w próbach 

Kwota nagród 
ze środków 

OZHK/WZHK 

Dodatkowe dofinan-
sowanie z PZHK 

na ocenę wartości 
użytkowej 

BŁ 
2020 0 0 zł 0 zł 

2021 0 0 zł 0 zł 

BY 
2020 23 4 600 zł 9 200 zł 

2021 9 1 800 zł 1 500 zł 
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ML 
2020 14 2 400 zł 4 800 zł 

2021 0 0 zł 0 zł 

KT 
2020 14 2 800 zł 5 600 zł 

2021 0 0 zł 0 zł 

KL 
2020 0 0 zł 0 zł 

2021 0 0 zł 0 zł 

KR 
2020 73 14 600 zł 29 200 zł 

2021 96 19 200 zł 16 000 zł 

LB 
2020 54 10 800 zł 21 600 zł 

2021 46 9 200 zł 7 700 zł 

ŁD 
2020 5 1 000 zł 2 000 zł 

2021 33 6 200 zł 1 300 zł 

OL 
 

2020 33 6 600 zł 13 200 zł 

2021 44 8 800 zł 7 400 zł 

PN 
2020 22 4 400 zł 8 800 zł 

2021 68 13 600 zł 11 400 zł 

RZ 
 

2020 79 15 800 zł 31 600 zł 

2021 71 14 200 zł 11 900 zł 

SZ 
2020 0 0 zł 0 zł 

2021 0 0 zł 0 zł 

WS+RM 
 

2020 10 2 000 zł 4 000 zł 

2021 13 2 600 zł 2 200 zł 

WŁ 
2020 0 0 zł 0 zł 

2021 7 1 400 zł 1 200 zł 

ZG 
2020 0 0 zł 0 zł 

2021 0 0 zł 0 zł 

SUMA 
2020 327 65 000 zł 130 000 zł 

2021 387 77 000 zł 60 600 zł 

 
W 2020 r. nie wykorzystano całej planowanej puli środków ze względu na zorganizowanie 

małej liczby premiowań w związku z COVID-19. 
 
Ogólnopolskie czempionaty hodowlane 
 

Głównym organizatorem czempionatów są OZHK/WZHK we współpracy z PZHK, SK, SO i 
Związkami Rasowymi w rasach: m, wlkp, sp, śl., z, ard.pol., hc, kn, kuce: 
 

− rasa małopolska: Białka (lipiec 2020, czerwiec 2021),Poznań (luty 2021) 

− rasa wielkopolska: w 2020 r. impreza nie odbyła się z powodu pandemii COVID-19, Poznań (lu-
ty 2021), Kalisz (październik 2021) 

− rasa polski koń sportowy: Łąck (listopad 2020), Poznań (luty 2021), Racot (listopad 2021) 

− rasa śląska: Książ (sierpień 2020, impreza odwołana z powodu pandemii), Wierzbna (sierpień 
2021) 

− rasa polski koń zimnokrwisty: Kętrzyn (lipiec 2020, impreza odwołana z powodu pandemii, li-
piec-sierpień 2021) 

− konie sztumskie: Stare Pole (wrzesień 2020, wrzesień 2021) 

− konie sokólskie: Szepietowo (lipiec 2020, impreza odwołana z powodu pandemii,  czerwiec 
2021)  

− rasa arden polski: Kętrzyn (lipiec 2020, impreza odwołana z powodu pandemii, lipiec-sierpień 
2021), Łąck (wrzesień 2020),  

− rasa huculska: Klikowa (czerwiec 2020 - impreza odwołana, czerwiec 2021), SKH Głady-
szów/Regietów (wrzesień 2020 - impreza odwołana, wrzesień 2021) 
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− rasa konik polski: Sieraków (sierpień 2020, 2021, imprezy odwołane z powodu pandemii) 

− rasa kuc: Bielice (2020, impreza odwołana z powodu pandemii), Lublin (maj 2021) 
 
Na każdy z czempionatów delegowany był pracownik biura PZHK (Dział Hodowlany lub Dział Ksiąg 
Stadnych i Identyfikacji), relacje z czempionatów ukazywały się regularnie w kwartalniku „Hodowca i 
Jeździec”. Czempionaty były dofinansowane z funduszu hodowlanego PZHK kwotami: w 2020 r. 3.594 
zł (małopolski); w 2021 r. 10.822,75 zł (małopolski), 8.128,21 zł (wielkopolski), 5.250 zł (polski koń 
sportowy), 12.000 zł (śląski), 9.605,18 zł (rasy zimnokrwiste), 11.442 zł (huculski), 7.543,74 zł (kuce). 
Dodatkowo dofinansowano czempionat koni sokólskich w wysokości 3.000 zł i czempionat młodzieży 
koni ardeńskich w wysokości 2.998,75 zł. 
 
Mistrzostwa Polski Młodych Koni 
 
Współorganizacja Mistrzostw Polski Młodych Koni w 5 konkurencjach jeździeckich: 

− Skoki przez przeszkody (1 x Strzegom, 1 x Łąck) 

− Ujeżdżenie (2 x Strzegom) 

− WKKW (2 x Strzegom) 

− Powożenie zaprzęgami jednokonnymi (1 x ranking, 1 x Łąck) 

− Sportowe rajdy konne (1 x Kliczków, 1 x Ciosny) 
W przypadku MPMK w konkurencji sportowych rajdów konnych PZHK nie podpisuje umowy z głów-
nym organizatorem. 
 

Główne obowiązki pracowników biura PZHK: współpraca z Komisją Koordynacyjną oraz Pol-
skim Związkiem Jeździeckim; opracowywanie propozycji zawodów, kontakt z organizatorami, ustale-
nia organizacyjne, opracowywanie kalendarza kwalifikacji w konkurencji ujeżdżenia i skoków przez 
przeszkody, kwalifikacja koni na podstawie wyników zawodów, weryfikacja czy klacze i ogiery speł-
niają warunki wpisu do ksiąg, kontrola oświadczeń MŚP, rejestracja koni zagranicznych w bazie PZHK, 
zapewnienie i rozliczenie sędziów zagranicznych, identyfikacja koni, organizacja dekoracji zwycięskich 
koni, kontrola przestrzegania zasad rozgrywania MPMK oraz rozwiązywanie kwestii spornych związa-
nych z uczestnictwem w tych zawodach, organizacja oceny ogierów zakwalifikowanych do wpisu do 
ksiąg stadnych, rozliczenie nagród dla hodowców i właścicieli, kwalifikacja koni do Mistrzostw Świata 
Młodych Koni, opracowanie informatyczne na stronę PZHK (komunikaty, wyniki), współorganizacja 
wieczoru hodowców, obsługa stoiska PZHK – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.  
 
Liczba koni startujących w kolejnych edycjach MPMK z podziałem na konie hodowli polskiej oraz za-
granicznej z wyróżnieniem grup wiekowych oraz konkurencji. 

Lata Konie 
Ujeżdżenie Skoki przez przeszkody 

4-l. 5-l. 6-l. Suma 4-l. 5-l. 6-l. 7-l. Suma 

2020 
pol.  8  11 7  26 22 10 7 6 45  

zagr. 6  8 3 17 34 13 8 9 64  

2021 
pol. 10 7 6 23 41 12 9 5 23 
zagr. 21 10 8 39 38 27 6 4 39 

RAZEM 45 36 24 105 135 62 30 24 171 

 

Lata Konie 
WKKW Powożenie zaprzęgami jednokonnymi 

4-l. 5-l. 6-l. Suma 4-l. 5-l. 6-l. 7-l. Suma 

2020 
pol. 8 10 12 30 7*  5* 0* - 12* 

zagr. - - - - - - - - - 

2021 
pol. 12 7 4 23 11 5 4 1** 21 

zagr. - - - - - - - - - 

RAZEM 20 17 16 53 18 10 4 1 33 
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*w 2020 r. wyniki wg rankingu opracowanego na podstawie wybranych zawodów sportowych 
**w 2021 r. dodano kategorię koni 7-letnich 
 
Cavaliada Tour 
Organizacja stoiska wystawienniczego na największych w Polsce zawodach sportowych w konkurencji 
skoków przez przeszkody, ujeżdżeniu, Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego oraz powo-
żeniu, na Tauron Arena (Kraków, wspólnie z MZHK w Krakowie, 2020 r.), w Lublinie we współpracy z 
LZHK w Lublinie (2020 r.), na Torwarze (Warszawa, 2021 r.) oraz Pawilonu Polskiej Hodowli - Cavalia-
da (Poznań, dwukrotnie w 2021 r.), w ramach którego prezentowane były polskie rasy koni – Dział 
Hodowlany i Dział Ksiąg. Imprezy zaplanowane w 2020 r. w Warszawie oraz w Poznaniu zostały od-
wołane ze względu na pandemię COVID-19. Na początku 2021 r. zorganizowano ogólnopolski czem-
pionat koni ras szlachetnych w skokach luzem (we współpracy ze Związkiem Hodowców Koni Wielko-
polskich). Ten czempionat jest bardzo popularną imprezą wśród hodowców, a także publiczności, w 
związku z czym jest doskonałym miejscem promocji koni polskiej hodowli. Cykle Cavaliada Tour zosta-
ły dofinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 
 
 
Krajowa/Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych 

KWZH była zaplanowana na wiosnę 2021 r. Nie odbyła się ze względu na pandemię COVID-19. 
 
 
Projekty 
 
Realizacja projektu „Rodzime konie” – operacja wsparcia ochrony zasobów genetycznych koni ras 
wielkopolskiej i małopolskiej 
 

− Pod koniec 2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu.  

− Styczeń-luty 2021 r. - analiza pogłowia źrebiąt ras małopolskiej i wielkopolskiej roczników 
2017-2019.  

− Marzec - kwalifikacje do pierwszej edycji ZT dla ogierów rasy wielkopolskiej (2-3 marca w Ra-
cocie) oraz rasy małopolskiej (18-19 marca w Regietowie). Do kwalifikacji zgłoszono 10 ogie-
rów wielkopolskich oraz 11 małopolskich, a zakwalifikowało się odpowiednio 8 i 9 sztuk. 
Ogiery niezakwalifikowane zostały głównie ze względu na niespełnienie warunków POZG, 
wady pokrojowe lub zbyt słaby rozwój w stosunku do wieku. Ostatecznie do treningu w 
Izbach przyjęto po 8 ogierów wielkopolskich i małopolskich. 

− 16-17 maja - kwalifikacja ogierków wielkopolskich i małopolskich urodzonych w 2019 r. Komi-
sja zakwalifikowała do zakupu 20 ogierków (4 wielkopolskie i 16 małopolskich), a zakupiono 
18 z nich.  

− 5 lipca - wizytacja przewodniczącego Komisji Oceny i 2 pracowników PZHK 

− 10 sierpnia - wizytacja Prezesa, Wiceprezesa i pracownika PZHK 

− 17-18 sierpnia - kontrola treningu starszych ogierów, przeprowadzona przez dwóch członków 
Komisji Oceny. 

− 20 września - test obcego powożącego  

− 11 i 12 października - próba dzielności po kilkumiesięcznym treningu w warunkach stacjonar-
nych, czyli w Zakładzie Treningowym w Izbach. W związku z bardzo niekorzystnymi warun-
kami technicznymi panującymi w Izbach po ulewnych deszczach na koniec września, podjęto 
decyzję o przeniesieniu próby na teren Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w Klikowej 
koło Tarnowa. Ogiery z Izb zostały przewiezione na kilka dni przed próbą. Do próby dzielności 
przestąpiło 15 z 16 ogierów. Ogier, który nie przystąpił do próby sprawiał problemy podczas 
treningu i nie zdołano go oprzęgnąć, trening wstrzymano na etapie ciągnięcia opony. Ogiery 
zaliczyły próbę poza jednym koniem rasy małopolskiej i jednym wielkopolskiej, natomiast 
podczas bonitacji minimum punktowego nie uzyskały 3 konie i tym samym pozytywny wynik 
uznania do hodowli uzyskało 10 ogierów. 
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− Listopad - właściciele oczekują na przesłanie przez jednego z konsorcjantów (lek. wet.) wy-
maganych do wydania licencji ogiera zaświadczeń o braku porażenia krtani i zdjęć RTG, na 
postawie badań wykonanych w ramach projektu (dokumentacja przesłana na początku 2022 
r., problemy z jakością zdjęć RTG, do końca lutego 6 z 10 ogierów uzyskało komplet doku-
mentów do wydania licencji hodowlanej). Do Instytutu zostało złożone rozliczenie etapu. 
Rozliczenie nie zostało zrealizowane do chwili obecnej. Do końca 2021 r. nie został podpisany 
weksel in blanco ze wzglądu na zastrzeżenia do realizacji projektu tj. niewystarczające za-
pewnienie, że nie jest zagrożone finansowanie projektu, zachowana będzie zgodność prze-
prowadzenia treningu z programami hodowli, kadra powożących będzie miała odpowiednie 
kwalifikacje oraz zwłoka przy przekazywaniu wyników badań weterynaryjnych, niezbędnych 
do wydania licencji ogierom.  
 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu europejskiego sieci tematycznej dotyczącej 
koni (EUNetHorse) 
 

Na wiosnę 2021 r. PZHK otrzymał propozycję udziału w projekcie, który przygotowuje Francu-
ski Instytut Koni i Jeździectwa (IFCE). Projekt ma na celu zwiększenie wagi koniowatych w progra-
mach europejskich. Obejmuje stworzenie europejskiej sieci tematycznej poświęconej „rolom i zaso-
bom użycia koni w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich”. Nabór wniosków: do 10 marca 
2022 r., konsorcjum składa się z 15-18 instytucji z różnych państw członkowskich UE. W ramach pro-
gramu sieci tematyczne będą skupiać się na doskonaleniu zrównoważonych praktyk (wymiana naj-
lepszych praktyk, rozpowszechnianie wiedzy), poprawie dochodów w sektorze rolnym, zrównoważo-
nym rozwój obszarów związanych z branżą, dobrostanie (well-being) człowieka. Projekt obejmuje 
obszary tematyczne dotyczące odporności gospodarczej przemysłu końskiego i obszarów jego dzia-
łalności, dobrostan koni i zielone aktywa przemysłu końskiego. PZHK został wybrany przez partnerów 
polskich jako lider krajowy. Pozostali partnerzy to IGiBZ PAN w Jastrzębcu, Instytut Zootechniki PIB w 
Balicach, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Przewidywany czas 
trwania projektu (4 lata) i wielkości finansowania (2 mln euro, w tym ok. 300 tyś euro dla lidera kra-
jowego). 

 
Propozycja współpracy w ramach projektu Branżowych Centrów Umiejętności MEiN  
 

Spotkania informacyjne dla potencjalnych partnerów (PZHK, PZJ, szkoły rolnicze prowadzące 
kształcenie w zawodzie technik hodowca koni i technik jeździec).  
Podstawowymi zadaniami BCU mają być:  

− udostępnianie bazy lokalowo-dydaktycznej na cele edukacyjno-szkoleniowe,  

− pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy biznesu i edukacji,  

− upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań stosowanych w danej branży oraz wspieranie in-
nowacji w kształceniu zawodowym,  

− analiza zapotrzebowania na zawody i umiejętności w danej branży,  

− prowadzenie kształcenia praktycznego dla młodzieży (uczniów i studentów), w tym osób z 
niepełnosprawnościami 

− podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie osób dorosłych, w tym szkolenia dla pracowni-
ków branży (również w formule zdalnej),  

− szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, wykładowców uczelni oraz szko-
lenia dla instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzących zajęcia z uczniami u praco-
dawców,  

− egzaminowanie, w tym walidacja umiejętności nabytych pozaformalnie i nieformalnie oraz 
egzaminy na uprawnienia branżowe,  

− przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do wejścia na rynek pracy w danej branży,  

− wsparcie doradztwa zawodowego oraz promocja kształcenia w zawodach danej branży.  
Wartość wsparcia: 320 mln euro, tj. 1,4 mld zł na 120 BCU, ok. 12 mln zł na BCU  
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Okres realizacji: 2022-2026 r. 
Termin ogłoszenia konkursów: koniec I kw. 2022 r. 
 
Media społecznościowe 

PZHK prowadzi funpage na Facebooku, Instagramie, a także Twitterze. Głównym celem jest 
propagowanie najważniejszych wydarzeń hodowlanych i sportowych. W związku z bardzo dużym 
zainteresowaniem mediami społecznościowymi dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie informa-
cje o najnowszych zdarzeniach były publikowane na bieżąco. Wyżej wymienione strony służą nam do 
przekazywania najnowszych komunikatów, regulaminów, wyników z prób dzielności, MPMK, Cavalia-
dy i innych wydarzeń oraz zamieszczania zdjęć i filmów z przejazdów, startów koni polskiej hodowli 
podczas zawodów krajowych i międzynarodowych.  

Social media są kanałem, za pośrednictwem, którego PZHK, powinien prowadzić codzienny 
dialog z miłośnikami koni i jeździectwa, nie tylko tymi zrzeszonymi w Związku. Treści powinny być 
przede wszystkim związane z końmi polskiej hodowli. Internautów przede wszystkim interesują 
newsy „błyskawiczne” – zdjęcia i filmy z aktualnych wydarzeń oraz przykuwających uwagę ciekawo-
stek. Takich postów powinno się pojawiać jak najwięcej. Konieczne jest stworzenie strategii komuni-
kacji dla związkowych social mediów, tak aby nasza komunikacja z internautami zbliżyła się do tego, 
co publikuje np. FEI, zagraniczne związki hodowców koni. Social media to potężne narzędzie promo-
cyjne, którego siłę będziemy skuteczniej wykorzystywać w popularyzacji koni polskiej hodowli i dzia-
łalności PZHK. 

Ponadto w okresie pandemii COVID-19 sztandarowe imprezy PZHK są regularnie transmito-
wane on-line na stornie internetowej Świata Koni, platformie o międzynarodowym zasięgu ClipMy-
Horse i innych platformach streamingowych typu You Tube i cieszą się dużą oglądalnością. 
 
Najważniejsze działania promocyjne 

Prowadzona jest witryna www.terazpolskiekonie.pl. oraz www.koninapoznajtensmak.pl. Wi-
tryny te mają promować polskie rasy koni, a promująca koninę ma za zadanie wspierać działania 
promocyjne finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, m.in. poprzez propagowanie idei 
zdrowego żywienia w oparciu o ten ciągle mało rozpoznawalny gatunek mięsa. Strona internetowa 
serwisu sprzedażowego www.rynekpolskichkoni.pl niestety nie pełni swojej planowanej funkcji.  

Od 2017 r. organizujemy Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem 
podczas cyklu Cavaliada Tour w Poznaniu wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Mię-
dzynarodowymi Targami Poznańskimi, Związkiem Hodowców Koni Wielkopolskich oraz Związkiem 
Hodowców Polskiego Konia Sportowego. 

W latach 2020-2021 w akcję promocji polskich koni wpisał się również kontynuowany cykl 
nagród specjalnych prezesa PZHK dla zawodników dosiadających najlepszych koni polskiej hodowli w 
wybranych imprezach sportowych. Są to zawody krajowe i międzynarodowe: Sopot CSIO*5, Babo-
rówko CIC*3, Poznań CSI*4, Strzegom CIC*3, HPP, CAI3*, Mistrzostwa Polski we wszystkich konku-
rencjach, a także zawody cyklu Cavaliada Tour różnej rangi. 

Od kilku lat sponsorujemy zawodników startujących na arenie międzynarodowej końmi pol-
skiej hodowli. Są to przede wszystkim Bartłomiej Kwiatek i Paweł Spisak. Wspieraliśmy organizacyjnie 
lub finansowo wyjazdy polskich hodowców na międzynarodowe czempionaty. Podczas Cavaliady w 
Poznaniu nagradzano hodowców i właścicieli koni, które w mijającym sezonie promowały rodzimą 
hodowlę w kraju i na świecie. W 2021 roku przyznano honorowy tytuł Ambasadora Polskiej Hodowli 
koniowi RONCEWAL śl (Awans / Rewia po Lider, hod. A. Paź, wł. W. Kwiatek), którym Weronika Kwia-
tek zwyciężyła w kategorii koni 7-letnich w MŚMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi w Szil-
vásvárad (Węgry). 
 
 
Organizacja szkoleń, prowadzenie egzaminów i kontroli 
 
2020: 

− szkolenie dla pracowników OZHK/WZHK oraz PZHK ze znowelizowanych programów hodowli 
i z bazy PZHK- Sękocin Nowy, 2-3 marca 
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− egzamin z opisu słownego i graficznego koni dla 3 pracowników OZHK/WZHK – Pszczyna, 22 
stycznia 

− egzamin z opisu słownego i graficznego koni dla 14 pracowników OZHK/WZHK i uczniów THK 
w Bielicach - Bielice, 4-5 czerwca 

− egzamin z opisu słownego i graficznego koni dla 6 pracowników OZHK/WZHK – Wawrzkowi-
zna, Antoniów, 4 września 

− egzamin z chipowania koni dla 13 pracowników OZHK/WZHK – Pszczyna, 22 stycznia 

− egzamin z chipowania koni dla 6 pracowników OZHK/WZHK - Wawrzkowizna, Antoniów, 4 
września 

− egzamin teoretyczny na uzyskanie uprawnień do wydawania decyzji o wpisie koni do ksiąg 
stadnych koni dla 10 pracowników OZHK/WZHK – Warszawa, 7 lipca 

− egzamin teoretyczny na uzyskanie uprawnień do wydawania decyzji o wpisie koni do ksiąg 
stadnych koni dla 4 pracowników OZHK/WZHK – Warszawa, 30 września 

− egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy huculskiej do ksiąg stadnych dla 2 
pracowników OZHK/WZHK - Klikowa, 22 października 

− kontrola z zakresu prawidłowości wykonania zadań hodowlanych (administrowanie księgami 
oraz ocena wartości użytkowej), zleconych OZHK przez PZHK, przeprowadzona została w 
Związku Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej 

2021: 

− egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy śląskiej do ksiąg stadnych dla 6 pra-
cowników OZHK/WZHK - Klikowa, 17 marca  

− egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy arden polski do ksiąg stadnych dla 5 
pracowników OZHK/WZHK - Szepietowo, 19 marca  

− egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy polski koń zimnokrwisty do ksiąg 
stadnych dla 5 pracowników OZHK/WZHK - Szepietowo, 19 marca  

− egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy kuc do ksiąg stadnych i rejestru dla 4 
pracowników OZHK/WZHK - Lublin, 9 maja  

− szkolenie rasowe z kuców, Lublin, 22-23 czerwca 

− egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy kuc do ksiąg stadnych i rejestru dla 2 
pracowników OZHK/WZHK - Lublin, 22-23 czerwca  

− egzamin teoretyczny na uzyskanie uprawnień do wydawania decyzji o wpisie koni do ksiąg 
stadnych koni dla 7 pracowników OZHK/WZHK – Warszawa, 26 sierpnia  

 
 
Konsultacje i redagowanie aktów prawnych 
 
2020:  

− prace nad zmianami w „Programach hodowli” koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski 
koń szlachetny półkrwi, śląskiej, zimnokrwistej, arden polski, huculskiej, konik polski, kuc 

− przekazanie uwag do „Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich” 

− przekazanie uwag do zmiany „Ustawy o ochronie zwierząt” 
 
2021: 

− opiniowanie projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Do-
brostan zwierząt” objętego PROW 2014–2020 

− opiniowanie, wraz z pracownikami Działu Ksiąg i Identyfikacji, projektu rozporządzenia wyko-
nawczego Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowa-
nia rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 
2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określającego wzory do-
kumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt 

− opiniowanie projektu Ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 
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− przygotowanie stanowiska w sprawie ustawy z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o 
ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, w związku z notyfikacją do Komisji Europej-
skiej 

− uwagi do projektu Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027, w tym w ramach interwencji 
Dobrostan koni oraz dotyczące podniesienia stawek dopłat do koni w ramach programów 
ochrony zasobów genetycznych oraz włączenia ogierów do programu 

− opiniowanie planu działania dotyczącego „zmiany prawodawstwa UE dotyczącego dobrosta-
nu zwierząt” w ramach Strategii „od pola do stołu” 

− opiniowanie projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowego zakresu informacji 
zawartych w sprawozdaniach z prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i re-
jestrów oraz sposobu składania tych sprawozdań 

− uwagi do przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego dobrostanu zwierząt 

− opiniowanie projektu rozporządzenia MRiRW o materiale biologicznym, w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu wydawania świadectw pokrycia, zaświadczeń o wykonaniu zabiegu 
sztucznego unasienniania lub zaświadczeń o przeniesieniu zarodków oraz szczegółowego za-
kresu informacji zawartych w tych dokumentach 

− opiniowanie projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020 

− opiniowanie projektu „Ustawy o zmianie Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt” 

 
Programy ochrony zasobów genetycznych  

W ramach systematycznej współpracy z Instytutem Zootechniki Balice w zakresie Programów 
Ochrony Zasobów Genetycznych proponowano i konsultowano zmiany w programach ochrony, 
głównie w zakresie kształtu programów ochrony i procedur przy ubieganiu się o przyjęcie klaczy do 
programów (Dział Hodowlany i Dział Ksiąg). 

Wybór ogierów dopuszczonych do krycia klaczy objętych programami ochrony zasobów ge-
netycznych oraz przesyłanie kartotek ogierów do IZ Balice: 

− Rasy: m, wlkp, typ sztumski, typ sokólski, kn – Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji 

− Rasy: śl. i hc – Dział Hodowlany 
 
Serwis rodowodowy 

Internetowa wersja bazy koni prowadzonej przez PZHK, informacyjnie oparta na Centralnym 
Rejestrze Koniowatych PZHK (w skrócie Rejestr) działa od września 2019 r. i cieszy się dużym zainte-
resowaniem.  

Chcemy, żeby baza rozwijała się w kierunku multimedialnym (zdjęcia i linki do materiałów 
wideo z serwisu YouTube). W związku z tym każdy zarejestrowany w niniejszym serwisie 
i zweryfikowany przez odpowiedni OZHK/WZHK właściciel ma możliwość dodania zdjęcia i/lub filmiku 
przy każdym swoim koniu (weryfikacja odbywa się w biurze OZHK/WZHK na podstawie danych za-
wartych w Rejestrze). 
 
Dostęp do informacji zawartych w bazie jest trójstopniowy: 

1. Każdy, kto w przeglądarce wejdzie na adres baza.pzhk.pl, zyskuje podstawowe informacje 
o koniu, jego rodowodzie oraz potomstwie (część informacji, takich jak bonitacja, wymiary 
czy numer przyżyciowy, jest niedostępna). 

2. Użytkownik, tworząc konto w serwisie, oparte na osobistym adresie e-mail, zyskuje dodatkowo 
dostęp do takich danych jak: bonitacja i wymiary (obie przy wpisie) oraz numer przyżyciowy 
konia, a także multimediów (jeśli multimedia te zostały załączone przez posiadacza danego ko-
nia, patrz – kolejny stopień dostępu). Użytkownik ten ma także możliwość wyszukiwania 
po dodatkowych kryteriach, jakimi są numer transpondera i numer przyżyciowy konia 
oraz możliwość wyliczenia współczynnika inbredu poprzez utworzenie rodowodu testowego. 
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3. Członek związku, z opłaconą składką za bieżący lub poprzedni rok, posiadający konto 
w serwisie i zweryfikowany przez OZHK/WZHK (sposób weryfikacji jest opisany w Regulaminie 
serwisu jak i w krótszej formie na stronie FAQ), poza dostępem do wyżej wymienionych infor-
macji i funkcjonalności widzi ponadto informacje dotyczące zdarzeń użytkowych, wystaw 
i wyników sportowych, jakie zapisano w Rejestrze, a także wykaz posiadanych koni, dla któ-
rych może zamieszczać zdjęcia i filmiki. Ma również możliwość zgłaszania koni do opisu. Użyt-
kownicy zamieszkali na terenie Polski, którzy nie są członkami związku mogą otrzymać pełen 
dostęp po zarejestrowaniu się w PZHK i wniesieniu opłaty lub wykupieniu rocznej prenumeraty 
czasopisma „Hodowca i Jeździec”. 

 
Redagowanie i wydawanie czasopisma „Hodowca i Jeździec” 
Pracownicy Działu Hodowlanego biorą udział w pracach Komitetu Redakcyjnego oraz publikują arty-
kuły w związkowym kwartalniku, a w szczególności relacje z ogólnopolskich czempionatów rasowych, 
stacjonarnych prób dzielności ogierów i klaczy rasy śląskiej oraz innych ras szlachetnych, polowej 
próby dzielności ogierów ras szlachetnych, ogólnopolskiego uznawania ogierów rasy huculskiej, z 
jesiennych wystaw-aukcji ogierów ras zimnokrwistych: 

− 2020 – 11 artykułów 

− 2021 – 10 artykułów 
 
Udział w konferencjach, imprezach branżowych 
2020: 

− Uznawanie ogierów ras szlachetnych przez AES - Biesiekierz Rudny, 23 stycznia 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, Zimowa kwalifikacja ogierów PKZ - 
Kwidzyn, 20 lutego 

− I Ogólnopolska Konferencja Hodowlano-Weterynaryjna - Nakło Śląskie, 28 lutego 

− Międzynarodowa Konferencja Hodowlana „How to raise a success?” – Radzionków, 29 lutego 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – Skaryszew, 6 marca 

− Pokaz ogierów hodowlanych – Partynice, 7 marca 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – Białka, 9 marca 

− Wiosenna aukcja ogierów ras zimnokrwistych – Wiktorowo, Transbór, 26 maja 

− Wiosenna aukcja ogierów ras zimnokrwistych – Dąbrowa Białostocka, Wólka Terechowska, 
28 maja 

− Spotkanie organizacyjne dotyczące MPMK w ujeżdżeniu, skokach przez przeszkody i WKKW - 
Strzegom, 28 lipca 

− Czempionat źrebiąt AES - Biesiekierz Rudny, 1 sierpnia 

− Próba dzielności koni huculskich, spotkanie z Instytutem Zootechniki – Rudawka Rymanow-
ska, 28-29 sierpnia 

− Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni – Olsza, 5-6 września 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – Józefin, 19 września 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – Kozienice, 25 września 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – Wola Łagowska, 26 września 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ardeńskich, kwalifikacja ogierów ardeńskich do hodowli – Łąck, 
29 września 

− Ogólnopolskie zawody jeździeckie Warsaw Jumping – Warszawa, 30 września – 4 październi-
ka 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – Szepietowo, 6 października 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – Nowe Jankowice, 15 październi-
ka 

− Kwalifikacja ogierów rasy huculskiej – Klikowa, 22 października 

− Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej - Klikowa, 23 października 
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− Kwalifikacja klaczy rasy polski koń zimnokrwisty w typie sokólskim do Programu Ochrony Za-
sobów Genetycznych - Tykocin, Wólka Terechowska, Prusinowice, Lasków, Jadwisin, 22, 28-
30 października 

− Próba dzielności ogierów po ZT – Łąck, 4-5 listopada 

− Uczestnictw w spotkaniu  grupy roboczej konie przy Copa-Cogeca on-line - 3 grudnia 
 
2021: 

− Uznawanie ogierów ras szlachetnych przez AES - Biesiekierz Rudny, 24 lutego 

− Pokaz ogierów hodowlanych – Radzionków, 27 lutego 

− Uznawanie ogierów rasy huculskiej – Klikowa, 22 kwietnia 

− Zawody kwalifikacyjne do MPMK B – Łąck, 9 maja 

− Konferencja „Współczesne tendencje w hodowli i użytkowaniu koni” zorganizowana przez 
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego w Szczecinie -Szczecin, 12 maja 

− Wystawa koni śląskich – Machnice, 22-23 maja 

− Spotkanie organizacyjne w sprawie MPMK w sportowych rajdach konnych – Ciosny, 14 
czerwca 

− Zawody CSIO – Sopot, 19-20 czerwca 

− Spotkanie w sprawie organizacji czempionatu PKZ – Kętrzyn, 21 czerwca 

− Czempionat klaczy rocznych i dwuletnich oraz ogierków rocznych rasy śląskiej – Poręba, 25-
26 czerwca 

− Czempionat Koni Rasy Śląskiej, premiowanie źrebiąt rasy śląskiej pod matkami – Bogusławice, 
3 lipca 

− Wojewódzka Wystawa Koni Rasy Śląskiej – Wierzawice, 11 lipca 

− Spotkanie organizacyjne w sprawie MPMK w skokach przez przeszkody – Łąck, 3 sierpnia 

− Czempionat źrebiąt – Baborówko, 7 sierpnia 

− Czempionat źrebiąt – Radzionków, 21 sierpnia 

− Obchody 100-lecia Narodowej Stadniny Topolczanki, Międzynarodowy Czempionat Hodow-
lany koni ras: lipiańskiej, schagya, huculskiej oraz arabskiej – Topolczanki, 1-4 września 

− Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni – Olsza, 4-5 września 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – Stare Pole, 11 września 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – Milejów, 12 września 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – Bogusławice, 21 września 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – Chronówek, 1 października 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – Kaleń Towarzystwo, 2 paździer-
nika 

− Aukcja Ogierów Ardeńskich – Kętrzyn, 7-8 października 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – Nowe Jankowice, 14 październi-
ka 

− Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty – Gorzów, 15 października 

− Kwalifikacje klaczy sokólskich  i sztumskich - Prusinowice, Lasków, Poręby Nowe, 19-20 paź-
dziernika 

− Kwalifikacje klaczy sokólskich  i sztumskich - Brańsk, Czarna Wieś Kościelna, 22 października 

− Uznawanie ogierów rasy huculskiej – Klikowa, 20-21 października 

− Wyjazd do stadnin koni huculskich w Rumunii (Łuczyna i Radowce) w celu wyboru ogierów – 
24-27 października 

− Kwalifikacje klaczy sztumskich - Zalutyń, Wisznice, 26 października 

− Uczestnictwo w spotkaniach  grupy roboczej konie przy Copa-Cogeca on-line – 19 kwietnia, 
14 grudnia 
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Kontrole w OZHK/WZHK, przeprowadzone wspólnie z Działem Finansowo- Księgowym oraz Dzia-
łem Ksiąg Stadnych i Identyfikacji 
2020: 

− kontrola z zakresu prawidłowości wykonania zadań hodowlanych (administrowanie księgami 
oraz ocena wartości użytkowej), zleconych OZHK przez PZHK, przeprowadzona została w 
Związku Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej 

 
Kontrole zewnętrzne w PZHK i OZHK/WZHK: 
 

Kontrola Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg i 
oceny wartości użytkowej, prawidłowości rozliczania dotacji i innych odbyła się: 
W 2020 r. w PZHK, WZHK w Warszawie, WZHK w Warszawie Oddziale w Radomiu, WZHK w 
Białymstoku i PomZHK w Malborku, a w 2021 r. w PZHK, WZHK w Warszawie, WZHK w War-
szawie Oddziale w Radomiu, KPZHK w Bydgoszczy, OZHK w Łodzi, ŚOZHK w Katowicach, ZZHK 
w Szczecinie, WZHK w Rzeszowie.  

 
Udział w Walnych Zjazdach OZHK/WZHK i związków rasowych: 
2020: 

− udział w Walnym Zjeździe OZHK Łódź – Bogusławice, 8 lutego 

− udział w zebraniu koła hodowców koni szlachetnych – Olsztyn, 10 marca 

− udział w Walnym Zjeździe WZHK – Białystok, 11 marca 

− udział w Walnym Zjeździe PomZHK – Malbork, 29 czerwca 

− udział w Walnym Zjeździe OZHK – Rzeszów, 10 lipca 

− udział w Walnym Zjeździe LZHK – Chmielnik, 18 lipca 

− udział w Walnym Zjeździe ZHKW – Młodzikowo, 21 lipca 

− udział w Walnym Zjeździe WZHK w Warszawie – Zielonka, 24 lipca 

− uczestnictwo w Walnym zjeździe wyborczym WBFSH on-line – 14 października 
2021: 

− udział w Walnym Zjeździe DZHK – Wrocław, 15 grudnia 

− uczestnictwo w Walnym Zjeździe Wyborczym WBFSH on-line – 13 października 
 
 
Działania Funduszu Promocji Mięsa Końskiego 
 
Fundusz Promocji Mięsa Końskiego został utworzony na mocy ustawy z 22 maja 2009 r. (Dz.U. 
z 2009 r. nr 97 poz. 799) o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Jego główne działania 
mają na celu dofinansowanie promocji mięsa końskiego przez takie zadania, jak: szeroka informacja 
oraz promocja hodowli, badania naukowe i rynkowe, wystawy zwierząt. 
 
2020: 

− Wystawy koni zimnokrwistych 64.202,90 zł 

− Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku "Hodowca i Jeź-
dziec" 3.000,00 zł 

− Prowadzenie strony internetowej www.polskakonina.pl 1.850,00 zł 
 

2021: 

− Wystawy koni zimnokrwistych 106.153,41 zł 

− Ogólnopolski Czempionat Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie 18.100,00 zł 

− Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku "Hodowca i Jeź-
dziec" 3.000,00 zł 
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Samodzielne stanowisko ds. hodowlanych i organizacyjnych 

 
W latach 2020-2021 obowiązki związane z ww stanowiskiem (koordynacja KKS rasy małopolskiej, 
programy hodowli koni m, wlkp, sp, regulamin i program próby dzielności ogierów ras szlachetnych, 
współpraca z organizacjami zagranicznymi, korespondencja oraz tłumaczenia - język francuski i an-
gielski, zamówienia na derki, nagrody/puchary, tabliczki, kwiaty, rollapy, flots, czapraki, zdjęcia, 
szampany, przesyłki kurierskie, materiały reklamowe oraz katalogi, opracowanie reklam fo-
to/video/audio i współpraca z wykonawcami, tworzenie planów marketingowych PZHK, kalendarza 
nagradzania koni polskiej hodowli na zawodach ogólnopolskich, adresy okolicznościowe, umowy i 
pisma w sprawie sponsoringu i patronatów (zawodnicy, konferencje, imprezy sportowo-hodowlane), 
organizacja i udział w wydarzeniach) okresowo przejęli pracownicy Działu Hodowlanego PZHK. A. 
Szymańska wróciła do pracy w październiku 2020 r., a odeszła w kwietniu 2021 r. W 2021 roku za-
trudniono ponownie pracownika ds. organizacyjno-hodowlanych, N. Barską. Sprawami związanymi z 
marketingiem zajmuje się E. Jakubowska. 
 

Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji 
 
1. Rejestracja koni sprowadzanych z zagranicy oraz wprowadzanie do bazy - w 2020 

zarejestrowano 2751 koni sprowadzonych do Polski, w tym 797 ubojowych i 1954 
hodowlanych i sportowych, w 2021 zarejestrowano 3140 koni sprowadzonych do Polski, w 
tym 402 ubojowe i 2738 hodowlanych i sportowych. Rejestracja koni hodowlanych polega na 
wprowadzeniu danych konia do bazy wraz z rodowodem do 3 lub czwartego pokolenia. Część 
dokumentów wymaga wyjaśnienia lub potwierdzenia u zagranicznego wystawcy. Konie 
przeznaczone do uboju wprowadza OZHK, a PZHK sprawdza i rejestruje. 

2. Wprowadzanie do bazy rodowodów zagranicznych ogierów, dopuszczonych do ksiąg 
prowadzonych przez PZHK. 

3. Wprowadzanie do bazy rodowodów koni xx i oo, które zostały dopuszczone do ksiąg 
prowadzonych przez PZHK. 

4. Liczenie kodów i % krwi arabskiej u koni rasy małopolskiej na bieżąco przed wydaniem 
paszportów. 

5. Przygotowano katalogi: 

− w 2020 r. 9 katalogów na kwalifikacje ogierów i na próby dzielności po ZT oraz PPO oraz 
na kwalifikacje klaczy i na próby dzielności po ZT, a także tłumaczenie certyfikatów 
ukończenia próby dla ogierów niemieckich. 

− w 2021 r. 19 katalogów na kwalifikacje ogierów i na próby dzielności po ZT oraz PPO oraz 
na kwalifikacje klaczy i na próby dzielności po ZT, kwalifikacje ogierów hc do hodowli oraz 
na Cavaliadę. 

6. Administrowano danymi w bazie i uzupełniano bazę o wyniki prób dzielności klaczy po ZT i 
ogierów po ZT i PPO, MPMK i czempionatów krajowych. Bieżące porządkowanie bazy. 

7. Uzupełnienie wyników MPMK o półfinały za lata 1990-2020; 
8. Wybór ogierów do programów ochrony i wysłanie kartotek ogierów do IZ Balice. Współpraca 

z IZ Balice w zakresie programów ochrony. 
9. Bieżące sprawy, pisma, korespondencja w języku angielskim, niemieckim. 
10. Koordynacja prac Komisji ksiąg stadnych ras konika polskiego, kuców i koni małych. 
11. Aktualizacja programów hodowlanych konika polskiego i Polskiej księgi stadnej kuców. 
12. Organizacja szkolenia na przedłużenie uprawnień do oceny i wpisu kuców do księgi i rejestru. 
13. Kwalifikacja rodowodów koni do księgi koni rasy arden polski. 
14. Weryfikacja kuców do księgi stadnej. 
15. Kategoryzacja ogierów rasy konik polski. 
16. Akceptowanie w bazie rodowodów od wydruku po badaniach DNA. 
17. Delegacje na krajowe czempionaty kuców oraz koników polskich. 
18. Konsultowanie i opiniowanie aktów prawnych. 
19. Wdrażanie przepisów, przygotowywanie wzorów dokumentów zgodnie z przepisami.  
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20. Dostosowanie wzoru paszport do przepisów Rozporządzenia UE 2021/963, obowiązujących 
od 28.01.2021 r. 

21. Aktywna współpraca z Głównym Inspektoratem Weterynarii w zakresie obrotu końmi 
rzeźnymi hodowli krajowej i zagranicznej. 

22. Pomoc w załatwianiu duplikatów dla zagranicznych koni, które są w rękach polskich właścicieli 
i pomoc w uzyskaniu duplikatów dla polskich koni, które znajdują się zagranicą. 

23. Organizacja przetargów na dostawę druków paszportów i transponderów w 2021 r., 
koordynowanie dostaw. 

24. Ewidencja druków paszportów i transponderów oraz wysyłka do OZHK/WZHK, reklamacje. 
25. Rozwiązywanie problemów związanych z identyfikacją, które OZHK/WZHK nie jest w stanie 

rozwiązać. 
26. Koordynacja pracy OZHK/WZHK w zakresie identyfikacji koni i programów ochrony zasobów 

genetycznych. 
27. Przygotowanie i udział w Walnym Zjeździe wyborczym PZHK w 2020 r., Nadzwyczajnym Wal-

nym Zjeździe w 2021 r. 
28. Przygotowanie i udział w naradach Kierowników/Dyrektorów, posiedzeniach Zarządu i Prezy-

dium PZHK. 
29. Wysyłka wydawnictw PZHK. 
30. Współpraca z „Hodowcą i Jeźdźcem” – pisanie i korekta artykułów. 
31. Pomoc w organizacji MPMK. 
32. Pełnienie obowiązków Dyrektora biura od grudnia 2020 do lipca 2021 r. wraz z funkcja 

kierownika działu przez p. Kujawską. 
 
 

Dział Informatyczny 
 

1. Administracja i utrzymanie w ruchu serwerów baz danych (Centralnego Rejestru Koniowatych 
PZHK i Centralnej Bazy Danych Koniowatych – CBDK, uzupełnianie dat koni ubitych za 
granicą). 

2. We współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynarii przeprowadzono coroczne szkolenia 
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie dostępu do danych zawartych w CBDK 
(dostęp przez Internet). Z uwagi na sytuację epidemiczną szkolenia odbywały się zdalnie. 

3. Aktualizacja danych (2 razy w tygodniu) w CBDK w stosunku do rejestrów koniowatych 
(również innych niż PZHK) będących źródłem pierwotnych danych o koniowatych. 

4. Przygotowanie programów umożliwiających zwiększenie częstotliwości synchronizacji danych 
pomiędzy PZHK<>CBDK. Aktualnie synchronizacja danych odbywa się 2x\tydzień. W 
przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez GIW możliwe jest zwiększenie częstotliwości 
synchronizacji danych do 1x\dzień. 

5. Administracja i aktualizacja danych na informacyjnej stronie internetowej CBDK 
(https://www.cbdk.pl/). 

6. Udzielanie informacji z CBDK organom administracji państwowej (np. policja, US, NIK, sądy) 
oraz danych z rejestru koniowatych wewnątrz związku. 

7. Rozszerzenia i modyfikacje w aplikacji „Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK” 
dostosowujące do nowych programów hodowlanych, zmian przepisów itp. 

8. Szkolenie użytkowników aplikacji dostępowej do Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK - 
pracowników związków okręgowych (11 osób) - szkolenia indywidualne. 

9. Szkolenia pracowników związane z rozwiązaniami informatycznymi oraz RODO oraz 
współpraca i pomoc dla pracowników Związków Okręgowych z pracą na bazie danych. 

10. Wydzielenie rejestrów ogierów do oddzielnej, statycznej strony (zwiększenie czytelności tabel 
i wprowadzenie podstawowego filtrowania w tabelach) 

11. Rozszerzenie funkcjonalności o moduł generowania sprawozdań „Kartoteka Elektroniczna – 
Interaktywne raportowanie danych hodowlanych” wraz z przeszkoleniem. 

12. Przekazywanie danych z bazy do Instytutu Zootechniki w Balicach (program ochrony zasobów 
genetycznych). Zwiększenie częstotliwości przekazywania danych z 2x\miesiąc na 2x\tydzień. 
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Jeśli zajdzie taka potrzeba, to zmodyfikowane procedury po stronie PZHK umożliwiają 
zwiększenie częstotliwości wymiany danych do 1x\godzinę. 

13. Przygotowanie sprawozdań rocznych, kwartalnych i okresowych z wykorzystaniem danych 
gromadzonych w bazie na potrzeby PZHK, Ministerstwa Rolnictwa, GUS oraz uczelni i 
instytutów związanych z hodowlą koni. 

14. Raportowanie danych z bazy corocznych Rejestrów Ogierów dla Związków Okręgowych i 
strony internetowej PZHK (https://www.pzhk.pl/). 

15. Przygotowanie danych do kategoryzacji ogierów (śl., hc) i wprowadzenie ich do bazy danych. 
16. Modyfikacja bazy i export danych dla międzynarodowej organizacji HIF. 
17. Wdrożenie nowej strony internetowej PZHK (https://www.pzhk.pl/), administracja i 

aktualizacja danych na stronie. 
18. Administracja i aktualizacja danych w serwisie Baza rodowodowa PZHK 

(https://baza.pzhk.pl/). 
19. Administracja i aktualizacja danych na stronie internetowej kwartalnika Hodowca i Jeździec 

(https://hij.com.pl/). 
20. Administracja i aktualizacja danych na stronie internetowej Polska Konina 

(https://www.polskakonina.pl/). 
21. Administracja i aktualizacja danych na stronie internetowej Teraz Polskie Konie 

(https://terazpolskiekonie.pl/). 
22. Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania do biura PZHK.  
23. Instalacja oprogramowania na serwerach i stacjach roboczych oraz ich aktualizacja, 

konserwacja 
i pomoc techniczna. 

24. Modernizacja serwerowni: instalacja zapasowej klimatyzacji, instalacja systemu monitoringu 
zasilania i klimatyzacji, montaż serwerów, urządzeń sieciowych i przełącznika KVM w szafie 
rack. 

25. Podniesienie przepustowości łącza internetowego z 50 Mbps do 300 Mbps. 
26. Upgrade sieci komputerowej ze standardu 100 Mbps do 1 Gbps. 
27. Uruchomienie zabezpieczenia łącza internetowego przed atakami DDoS. 
28. Wdrożenie systemu VPN w celu zwiększenia bezpieczeństwa transmisji danych dla stanowisk 

mobilnych (praca zdalna). 
29. Bieżąca obsługa i konserwacja elektronicznej Książki Korespondencji w biurze  PZHK. 

 
 

Największe sukcesy koni polskiej hodowli 
 

2020 
Mistrzostwa Świata w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi – 21-26.10., Pau, Francja  

• SONET śl, 2008, Dastin xx / Sorbona po Bojkot, hod./wł. SO Książ, OHZ Kamieniec Ząbkowicki, 
zawodnik Bartłomiej Kwiatek, III m. indywidualnie, III m. drużynowo 

• KARAOKE (EX T-KARAOKE JAGODNE) typ szlach., 2010, Kałkan kłus.orł. / Trawiata śl po Lapis 
śl, hod./wł. P. Niedzielski, zawodnik Weronika Kwiatek, XIII m. indywidualnie, III m. drużyno-
wo 

 
MP-S w ujeżdżeniu – Radzionków, 4-6.09.  
RON wlkp, 2007, Samba Hit II brdbg / Rewia wlkp od Rabuś wlkp, hod. M. Lisiecka, wł. B. Jura, za-
wodnik Magdalena Jura, I m. 
MP-S w skokach przez przeszkody – Jakubowice, 10-13.09.  
FIGARO sp, 2006, Caretino K hes./ Fiorella sp po Elvis KWPN, hod. A. Lorenz, wł. J. Tłuszcz, zawodnik 
Joanna Tłuszcz, VIII m. 
MP-S w WKKW – Baborówko, 25-27.09. 
BANDERAS sp, 2007, Moravia westf. / Babilonia xx po Jape xx, hod. R. Drabiński, wł. M. Jodko, za-
wodnik Paweł Spisak, I m. 
MP-S D-1 - 14-16.08., Bogusławice  
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SONET śl, 2008, Dastin xx / Sorbona po Bojkot, hod./ wł. SO Książ, OHZ Kamieniec Ząbkowicki, za-
wodnik Bartłomiej Kwiatek, I m. 
MP-S D-2 - 28-30.08., Książ  
RENESANS śl, 2012, Lokan / Regencja po Bank, hod./ wł. SO Książ, OHZ Kamieniec Ząbkowicki i 
FROMBORK  śl, 2013, Nomen / Fuksja po Jogurt, hod./ wł. SO Książ, OHZ Kamieniec Ząbkowicki, za-
wodnik Bartłomiej Kwiatek, I m. 
 

Nagrodzeni zawodnicy dosiadający najlepszych koni polskiej hodowli na zawodach krajowych i międzynarodowych 

Lp. 2020 MIEJSCE RANGA KONKU-
RENCJA 

KOŃ ZAWOD-
NIK 

1 21-
23.02. 

Kraków III m. Inter I, II m. Inter I Freestyle CDN 
Cavaliada Dressage Tour 

A LARGO wlkp, 2009,  Landor old. / Lena wlkp po Bas 
wlkp,  hod. K. Leszczyński, wł. K. Konarska 

Katarzyna 
Konarska 

2 30.09-
2.10. 

Warszawa II m. Grand Prix Freestyle ZO A RON wlkp, 2007, Samba Hit II brdbg / Rewia wlkp po 
Rabuś wlkp, hod. M. Lisiecka, wł. B.Jura  

Magdalena 
Jura 

3 5-8.11. Michałowice I m. HPM w kat. dzieci na dużych ko-
niach 

A RAMIRO  sp, 2012,  Larron hol. / Rebelia sp po Santos 
śl, hod. J. Frey, wł.  K. Kulpińska 

Zofia Frag-
stein-
Niemsdorff 

4 31.01. Lublin I m. w DR, CSI2* Cavaliada Tour B ULA BAJOU-K sp, 2008, Bajou Du Rouet hol. / Uleva sp 
po Optimist KWPN, hod./wł. M. Kubacki 

Seweryn 
Murdzia 

5 2.02. Lublin III m., Grand Prix Lublina, CSI2* Cavali-
ada Tour 

B ULA BAJOU-K sp, 2008, Bajou Du Rouet hol. / Uleva sp 
po Optimist KWPN, hod./wł. M. Kubacki 

Seweryn 
Murdzia 

6 4-6.09. Olsza I m.  w I i II półfinale, XII m. w finale, XII 
Sportowy Czempionat Polski Młodych 
Koni 5-letnich 

B DAVINCI sp, 2015, Correro hol / Devion sp po  Cantanis 
hol., hod. M. Sawinda, wł.  P. Jarosz 

Michał 
Tyszko 

7 18.07. Zielona Góra II m. w Rundzie Młodych Koni CSI 2*YH B DONNA NEVA S sp, 2015,  MJT Nevados S sp / Don-
welta S sp po Weltstein han., hod. S. Szurik, wł. E. 
Chylińska-Karpus 

Daria Ko-
biernik  

8 22-
25.10. 

Michałowice II m. w Rundzie Młodych Koni CSI 1*YH B DONNA NEVA S sp, 2015,  MJT Nevados S sp / Don-
welta S sp po Weltstein han., hod. S. Szurik, wł. E. 
Chylińska-Karpus 

Daria Ko-
biernik  

9 5-8.11. Wrocław III m. w Rundzie Młodych Koni CSI 2*YH B DONNA NEVA S sp, 2015,  MJT Nevados S sp / Don-
welta S sp po Weltstein han., hod. S. Szurik, wł. E. 
Chylińska-Karpus 

Daria Ko-
biernik  

10 4-6.09. Olsza IV m. XII Sportowy Czempionat Polski 
Młodych Koni 4-letnich 

B FARYS P sp, 2016, MJT Nevados S sp / Fonika sp po 
Concert old., hod. J. i S. Wiluś, wł. E. Mirosław 

Ewa Miro-
sław 

12 10-
13.09. 

Jakubowice VIII m. MP Seniorów B FIGARO sp, 2006, Caretino K hes. Fiorella sp Elvis 
KWPN A. Lorenz J. Tłuszcz 

Joanna 
Tłuszcz 

13 30.01 - 
2.02. 

Lublin I m. konkurs potęgi skoku CSI 2* Cava-
liada Tour 

B JALANDAHAR sp, 2007, Karandasj KWPN Juka sp 
Kingsten KWPN Artur Mańczak Paula Mańczak 

Mateusz 
Kiempa 

14 16-
19.07 

Zielona Góra I m. DR CSI 2*, I m. Grand Prix CSI2* B JERICO sp, 2008, Wieland thür. Jennifer sp Ever for 
Pleasure han.), hod./wł. R. Makowski 

Jarosław 
Skrzyczyński  

15 16-
20.12. 

Sopot II m. Grand Prix CSI 2* Christmas Horse 
Show 

B JERICO sp, 2008, Wieland thür. Jennifer sp Ever for 
Pleasure han.), hod./wł. R. Makowski 

Jarosław 
Skrzyczyński  

16 19-
23.08. 

Praga, Czechy III m., IV m. LR CSIO3* B JERICO sp, 2008, Wieland thür. Jennifer sp Ever for 
Pleasure han.), hod./wł. R. Makowski 

Jarosław 
Skrzyczyński  

17 22-
25.10. 

Michałowice I m. DR CSI 2* Cracovia Szary Eques-
trian Show 

B JERICO sp, 2008, Wieland thür. Jennifer sp Ever for 
Pleasure han.), hod./wł. R. Makowski 

Jarosław 
Skrzyczyński  

18 30.09-
4.10. 

Warszawa I m. kwalifikacje do Grand Prix B JERICO sp, 2008, Wieland thür. Jennifer sp Ever for 
Pleasure han.), hod./wł. R. Makowski 

Jarosław 
Skrzyczyński  

19 16-
20.12. 

Sopot IV m. Grand Prix CSI 2* Christmas Horse 
Show 

B SZULER sp, 2010,  Luron KWPN / Szaki sp po Kissovo 
s.f., hod. SK Ochaby, wł. G. Kubiak 

Grzegorz 
Kubiak 

20 30.09-
4.10. 

Warszawa VI m. Grand Prix ZO 3* B SZULER sp, 2010,  Luron KWPN / Szaki sp po Kissovo 
s.f., hod. SK Ochaby, wł. G. Kubiak 

Grzegorz 
Kubiak 

21 21-
22.01. 

Kraków IV m. w DR, CSI2*-W LR Cavaliada Tour, 
I m. w DR, CSI2*-W LR Cavaliada Tour 

B WINCHESTER sp, 2007, Qulester hol. / Winona sp po 
Nobody KWPN, hod. SK Prudnik, wł. D. Kobiernik  

Daria Ko-
biernik  

22 17-
18.10. 

Kwieki I m. CNC 2* C EKOLOG m, 2007, Dounba xx / Ekspansja JP m po 
Veritas 6 (Quidam d'Or), hod./wł. SK Janów Podlaski 

Zofia Pogo-
dzińska 

23 21.02. Kraków I m. HPP LOTTO Eventing Tour C GEA-S sp, 2003, Power Prince westf. / Gloria'Bid m po 
Baby Bid xx, hod. M. Stanisz, wł. C. Fortuniak 

Roksana 
Fortuniak 

24 31.01. Lublin I m. HPP LOTTO Eventing Tour C HATTERIA II m, 2013, Huzar m (AA) / Hatta II m po 
Grey m, hod./wł. T. Nowak 

Paweł 
Warszawski 

25 21.02. Kraków IV m. HPP LOTTO Eventing Tour C HATTERIA II m, 2013, Huzar m (AA) / Hatta II m po 
Grey m, hod./wł. T. Nowak 

Paweł 
Warszawski 

26 31.01. Lublin II m. HPP LOTTO Eventing Tour C IDEAL GIRL wlkp, 2009, Contendor old. / Iluzja wlkp po 
Cisoń xx, hod./wł. D. Kobiernik  

Daria Ko-
biernik  

27 21.02. Kraków II m. HPP LOTTO Eventing Tour C IDEAL GIRL wlkp, 2009, Contendor old. / Iluzja wlkp po 
Cisoń xx, hod./wł. D. Kobiernik  

Daria Ko-
biernik  

28 3.10- Warszawa I m. ZO-D2 D AKCENT śl., 2011, Lancet / Alaska po Lansjer, hod. G. Jacek Ko-
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4.10.202
0 

Stoszek, wł. A. Szulc i MICHEL sp, 2012,  Awans śl. / 
Maja sp po Jaz sp, hod. P. Lorych, wł. A. Szulc 

złowski 

29 30.01.-
1.02. 

Lublin I m. HPP w powożeniu zaprzęgami 
czterokonnymi Driving Tour 

D BLIZARD sp, 2006, Pastisz m / Burza śl po Beryl xx, hod. 
E. Kadziszewski, wł. P. Mazurek, INWENCJA sp, 2008, 
Pastisz m / Intryga śl po Bojkot śl, hod./wł. P. Mazurek, 
JAŚMIN sp, 2010, Lou Reed han. / Jaśmina typ szlach. 
Po Pastisz m, hod./wł. P. Mazurek i PELOPONEZ typ 
szlach., 2006, Pastisz m / Kortina typ km po NN, hod. 
M. Kachnowicz, wł. P. Mazurek 

Piotr Mazu-
rek 

30 20-
22.02. 

Kraków I m. HPP w powożeniu zaprzęgami 
czterokonnymi Driving Tour 

D BLIZARD sp, 2006, Pastisz m / Burza śl po Beryl xx, hod. 
E. Kadziszewski, wł. P. Mazurek, INWENCJA sp, D 2008, 
Pastisz m / Intryga śl po Bojkot śl, hod./wł. P. Mazurek, 
JAŚMIN sp, 2010, Lou Reed han. / Jaśmina typ szlach. 
Po Pastisz m, hod./wł. P. Mazurek i PELOPONEZ typ 
szlach., 2006, Pastisz m / Kortina typ km po NN, hod. 
M. Kachnowicz, wł. P. Mazurek 

Piotr Mazu-
rek 

 

2021 
Igrzyska Olimpijskie - Tokyo (Japonia), 23.07. - 08.08.  
JARD sp, 2010, Czuwaj sp / Jucznia xx po Chef Supreme, hod. SK Rzeczna, wł. M. Kamiński, zawodnik 
Jan Kamiński, WKKW, XXIX m. indywidualnie 
 
Mistrzostwa Świata Młodych Koni w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi - 7-10.10., Szilvásvárad, 
Węgry 

• RONCEWAL śl, 2014, Awans / Rewia po Lider, hod. A. Paź, wł. W. Kwiatek, zawodnik Weroni-
ka Kwiatek, I m. w kat. 7-latków 

• TOKAJ-Ś śl, 2015, Ramzey / Toskania po Rapid, hod. D. Śmichura, wł. J. Kotfasiński, zawodnik 
Weronika Kwiatek, III m. w kat. 6-latków 

 
MP-S w ujeżdżeniu – Wierzbna, 26-29.08.  
BREAKDANCE  wlkp, 2011, Fred sp / Bossa Nova wlkp po Carbano hol, hod. K. Lik, wł.  A. Szulc, za-
wodnik Aleksandra Szulc, III m. 
MP-S w skokach przez przeszkody – Wierzbna, 11-15.08.  
SZULER sp, 2010, Luron KWPN / Szaki sp po Kissovo s.f., hod. SK Ochaby, wł. G.Kubiak, zawodnik Da-
wid Kubiak, II m. 
MP-S w WKKW – Baborówko, 27-30.05.  
BANDERAS sp, 2007, Moravia westf. / Babilonia xx po Jape xx, hod. R. Drabiński, wł. M. Jodko, za-
wodnik Paweł Spisak, I m. 
MP-S D-2 - 5-8-08., Ptakowice  

• RENESANS śl, 2012, Lokan / Regencja po Bank, hod./ wł. SO Książ, OHZ Kamieniec Ząbkowic-
ki, FROMBORK  śl, 2013, Nomen / Fuksja po Jogurt, hod./ wł. SO Książ, OHZ Kamieniec Ząb-
kowicki i AROMAT śl, 2012, Lokan / Aronia po Nomen, hod./ wł. SO Książ, OHZ Kamieniec 
Ząbkowicki, zawodnik Bartłomiej Kwiatek, I m. 

• BAMBER śl, 2015, Nomen / Badenia po Lokan, hod. G. Świątek, wł. P. Łopata, DAJLUK śl, 
2013, Iluk / Daluzja po Lokan, hod./wł. G. Świątek i EPILOG śl, 2009, Lokan / Egida po Nomen, 
hod. SO Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. Stado Książ, wł. Grzegorz Świątek, zawodnik Weronika 
Kwiatek, II m. 

 
Międzynarodowy Czempionat Koni Huculskich - Topolcanky (Słowacja) 

• I m. klasie ogierów rocznych - PODKOMORZY (Polan), 2020 (Gejzer/Pustelniczka po Ja-
smon), hod./wł. Anastazja Iwanowska 

• I m. klasie klaczy rocznych - PANDEMIA (Goral), 2020 (Otok-W/Plizga po Olgierd-
O), hod./wł. Jakub Giżyński 

• I m. w klasie klaczy 7-10-letnich, tytuł  Wiceczempionki klaczy starszych - SZARLOTKA Z IZB 
(Pietrosu), 2011, (Saturn/Sonia z Izb po Okoń), hod. Gospodarstwo Rolne Astir, wł. Weronika 
Rojan 

• II m. w klasie klaczy 7-10-letnich - POKUSKA (Goral), 2012 (Owar-Kur/Parysa po Lan-
sjer), hod./wł. Czesław Gruca 
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• II m. w klasie klaczy 11-letnich i starszych - PASJONATA-O (Hroby), 2010 (Ważniak/Pyza po 
Tuhaj-Bej), hod./wł. ZDIZ PIB Odrzechowa 

 
 

Nagrodzeni zawodnicy dosiadający najlepszych koni polskiej hodowli na zawodach krajowych i międzynarodowych 

Lp. 2021 MIEJSCE RANGA KONKU-
RENCJA 

KOŃ ZAWOD-
NIK 

1 18-
19.12. 

Poznań Cavaliada Dressage Tour ZO w Ujeżdże-
niu, III m. w GP Freestyle 

A BREAKDANCE  wlkp, 2011, Fred sp / Bossa Nova wlkp 
po Carbano hol, hod. K. Lik, wł.  A. Szulc 

Aleksandra 
Szulc 

2 12-
14.11. 

Warszawa Cavaliada Dressage Tour ZO w Ujeżdże-
niu, IV m. w GP Freestyle 

A BREAKDANCE  wlkp, 2011, Fred sp / Bossa Nova wlkp 
po Carbano hol, hod. K. Lik, wł.  A. Szulc 

Aleksandra 
Szulc 

3 3-6.06. Samorin, 
Słowacja 

CDI3*, IV m. w GPS A BREAKDANCE  wlkp, 2011, Fred sp / Bossa Nova wlkp 
po Carbano hol, hod. K. Lik, wł.  A. Szulc 

Aleksandra 
Szulc 

4 21-
23.05. 

Szilvásvárad, 
Węgry 

CDI3*, IV m. w GP A BREAKDANCE  wlkp, 2011, Fred sp / Bossa Nova wlkp 
po Carbano hol, hod. K. Lik, wł.  A. Szulc 

Aleksandra 
Szulc 

5 3-6.06. Poznań CSI4*, I m.  B WIBARO sp, 2007, Bajou Du Rouet hol. / Wiagra sp po 
Graf Quidam sp, hod. M. Skop, wł. B. Kuchejda 

Kamil Grzel-
czyk 

6 17-
20.06. 

Sopot CSIO5*, II m. B WIBARO sp, 2007, Bajou Du Rouet hol. / Wiagra sp po 
Graf Quidam sp, hod. M. Skop, wł. B. Kuchejda 

Kamil Grzel-
czyk 

7 15-
18.07. 

Biskupiec CSI2*, I m. B WIBARO sp, 2007, Bajou Du Rouet hol. / Wiagra sp po 
Graf Quidam sp, hod. M. Skop, wł. B. Kuchejda 

Kamil Grzel-
czyk 

8 6-10.10. Gorla Minore, 
Włochy 

CSI3*, II m. w konkursie 2 fazowym B WIBARO sp, 2007, Bajou Du Rouet hol. / Wiagra sp po 
Graf Quidam sp, hod. M. Skop, wł. B. Kuchejda 

Kamil Grzel-
czyk 

9 16-
19.12. 

Poznań CSI3*-W, II m. w konkursie 2 fazowym B WIBARO sp, 2007, Bajou Du Rouet hol. / Wiagra sp po 
Graf Quidam sp, hod. M. Skop, wł. B. Kuchejda 

Kamil Grzel-
czyk 

10 21-
24.10. 

Michałowice CSI2*, II m., III m. B WIBARO sp, 2007, Bajou Du Rouet hol. / Wiagra sp po 
Graf Quidam sp, hod. M. Skop, wł. B. Kuchejda 

Kamil Grzel-
czyk 

11 15-
18.04. 

Zielona Góra CSIYH1*, IV m. B DONNA NEVA S sp, 2015,  MJT Nevados S sp / Don-
welta S sp po Weltstein han., hod. S. Szurik, wł. E. 
Chylińska-Karpus 

Daria Ko-
biernik  

12 29.04-
2.05. 

Bogusławice CSIYH1*, I m. B DONNA NEVA S sp, 2015,  MJT Nevados S sp / Don-
welta S sp po Weltstein han., hod. S. Szurik, wł. E. 
Chylińska-Karpus 

Daria Ko-
biernik  

13 3-6.06. Poznań CSIYH1*, II m. B DONNA NEVA S sp, 2015,  MJT Nevados S sp / Don-
welta S sp po Weltstein han., hod. S. Szurik, wł. E. 
Chylińska-Karpus 

Daria Ko-
biernik  

14 15-
18.07. 

Biskupiec CSIYH1*, II m. B DONNA NEVA S sp, 2015,  MJT Nevados S sp / Don-
welta S sp po Weltstein han., hod. S. Szurik, wł. E. 
Chylińska-Karpus 

Daria Ko-
biernik  

15 18-
19.12. 

Poznań CSIYH1*, III m. B DONNA NEVA S sp, 2015,  MJT Nevados S sp / Don-
welta S sp po Weltstein han., hod. S. Szurik, wł. E. 
Chylińska-Karpus 

Daria Ko-
biernik  

16 18-
19.12. 

Poznań CSI3*-W, I m. w potędze skoku B JALANDAHAR sp, 2007, Karandasj KWPN Juka sp 
Kingsten KWPN Artur Mańczak Paula Mańczak 

Mateusz 
Kiempa 

17 15-
18.04. 

Zielona Góra CSI2*, II m. w konkursie DR rankingu 
Longines, VIII m. w Grand Prix 

B JERICO sp, 2008, Wieland thür. Jennifer sp Ever for 
Pleasure han.), hod./wł. R. Makowski 

Jarosław 
Skrzyczyński  

18 11-
14.11. 

Warszawa CSI2*-W, IV m. w konkursie DR B JERICO sp, 2008, Wieland thür. Jennifer sp Ever for 
Pleasure han.), hod./wł. R. Makowski 

Jarosław 
Skrzyczyński  

19 28.04.-
2.05. 

Praga, Czechy CSI2*-W, I m. B JERICO sp, 2008, Wieland thür. Jennifer sp Ever for 
Pleasure han.), hod./wł. R. Makowski 

Jarosław 
Skrzyczyński  

20 17-
20.06. 

Sopot CSIO5*, I m. B JERICO sp, 2008, Wieland thür. Jennifer sp Ever for 
Pleasure han.), hod./wł. R. Makowski 

Jarosław 
Skrzyczyński  

21 11-
21.02. 

Poznań CSI2*, I m. w konkursie 2 fazowym B WINCHESTER sp, 2007, Qulester hol. / Winona sp po 
Nobody KWPN, hod. SK Prudnik, wł. D. Kobiernik  

Daria Ko-
biernik  

22 16-
19.12. 

Poznań CSI3*-W, III m. w konkursie 2 fazowym B WINCHESTER sp, 2007, Qulester hol. / Winona sp po 
Nobody KWPN, hod. SK Prudnik, wł. D. Kobiernik  

Daria Ko-
biernik  

23 11-
21.02. 

Poznań CSI2*, V m.  B WINCHESTER sp, 2007, Qulester hol. / Winona sp po 
Nobody KWPN, hod. SK Prudnik, wł. D. Kobiernik  

Daria Ko-
biernik  

24 30.06.-
4.07. 

Książ CAI3*-H1, I m. D SONET śl, 2008, Dastin xx / Sorbona po Bojkot, hod./ 
wł. SO Książ, OHZ Kamieniec Ząbkowicki  

Bartłomiej 
Kwiatek 

 
 
Polskie konie pod zagranicznymi zawodnikami: 
Skoki przez przeszkody, Gregory Wathelet (Belgia) - MJT NEVADOS S sp, 2008, Calvados Z Z / Nestia 
sp po Romualdo KWPN, hod. S. Szurik, wł. MJT  Sp. z o.o. 
2020: 
15-19.07., Opglabbeek, Belgia, IX m. CSI 2* 
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19-23.08., St. Tropez Grimaud, Francja, IX m. CSI 4* 
26-30.08., St. Tropez Grimaud, Francja, VI m. Grand Prix CSI 5* 
10-13.09., Valkenswaard, Holandia, I m. Grand Prix Global Champions CSI 5* 
16-19.11., Vilamoura, Portugalia, I m. Grand Prix Global Champions CSI 3* 
2021: 
30.01., Oliva, Hiszpania CSI3*, I m. w konkursie DR 
21.11., Praga, Czechy CSIO5*, VI m. w finale Global Champions League Play Off 
23.07.-8.08., Tokyo, Japonia Igrzyska Olimpijskie, IX m. indywidualnie 
1-3.10., Barcelona, Hiszpania, I m. indywidualnie, III m. zespołowo, CSIO5* Finał Pucharu Narodów 
FEI 
6.03., Doha, ZEA, CSIO5*, VIII m. w konkursie Global Champions League 
28.05., Rzym, Włochy, I m.  CSIO5* PN  
16.09., Aachen, Niemcy, VI m. CSIO5* PN 
19.09., Aachen, Niemcy, III m. CSIO5* Grand Prix 
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Wnioski Zarządu PZHK: 
 

1. Wniosek o zmianę zasady przeznaczania zysku za rok poprzedni poprzez wniesienie w kapitał 
zapasowy PZHK, który mógłby być przeznaczony na finansowanie działalności PZHK w roku 
następnym lub ewentualnie pokryłby stratę w kolejnych latach. 

2. Wniosek o niepublikowanie w katalogach na wystawy – sprzedaże (tzw. aukcje) ogierów zim-
nokrwistych oraz arden polski wstępnej bonitacji i wstępnych wymiarów zgłoszonych ogie-
rów. 

3. Wniosek o zmianę w statucie PZHK zapisu par. 14 pkt. 8 o opiniowaniu kandydatów na kie-
rowników biur Związków na zapis w brzmieniu „zatwierdzanie kandydatów na dyrekto-
rów/kierowników biur Związków (…)”.  
 
 
 
Kończąc sprawozdanie z 2-letniej pracy Zarządu chciałbym podziękować przede wszystkim 

hodowcom, którzy pomimo ogromnych trudności rozwijają hodowlę polskich koni. Dziękuję im za 
zaangażowanie w popularyzację polskiej hodowli.  

Dziękuję serdecznie kierownictwu i pracownikom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 
zaangażowanie w rozwiązywanie często niełatwych spraw. Liczę na dalszą współpracę, liczę na kole-
jne spotkania i rozwiązywanie kolejnych problemów.  

Dziękuję Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa za udostępnienie swoich obiektów, za 
współudział w organizacji wielu przedsięwzięć promujących polską hodowlę.  

Dziękuję za współpracę placówkom naukowym, a w szczególności Instytutowi Zootechniki PIB 
w Balicach, Instytutowi Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz uczelniom rolnic-
zym.  

Dziękuję Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i wszystkim Związkom 
Hodowców Zwierząt, z którymi przyszło nam współpracować. 

Dziękuję za współpracę Polskiemu Związkowi Jeździeckiemu i liczę na jej dalsze zacieśnianie.  
Dziękuję Prezesowi Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Panu Krzysztofowi Kierzkowi, który 

wyszedł do nas z propozycją współpracy i mam ogromną nadzieję że współpraca ta rozwinie się 
owocnie.  

Dziękuję wszystkim instytucjom i organizacjom, których nie wymieniłem, a które współpracu-
ją z Polskim Związkiem Hodowców Koni.  

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie PZHK bez pracowników Okręgowych i Wojewódz-
kich Związków Hodowców Koni oraz pracowników Biura Polskiego Związku Hodowców Koni w War-
szawie. Im wszystkim składam gorące podziękowanie za ogromne zaangażowanie w prace Związku. 

Jeszcze raz dziękuję serdecznie tym, których wymieniłem, jak też i tym niewymienionym, któ-
rzy z nami współpracowali, którzy okazywali nam swoje poparcie.  
 
 
 
 

dr Władysław Brejta  
Prezes 

Polskiego Związku Hodowców Koni 
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Notatki: 


