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Sprawozdanie z działalności Komisji Ksi ęgi Stadnej Koni Rasy Konik Polski 

za okres 2006-2012 

Komisja Księgi Stadnej Koników Polskich w składzie: 

Prof. dr hab. Tadeusz Jezierski (Przewodniczący) 

Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski 

Prof. dr hab. Marian Kaproń 

Mgr inż. Stanisław Łukomski 

Mgr inż. Jan Słomiany 

w okresie 2006-2012 odbyła 6 corocznych zebrań, głównie przy okazji większych imprez hodowlanych 

z udziałem koników, takich jak TARPANIADA w Sierakowie, POLAGRA w Poznaniu, Weekend 

z Konikiem Polskim w Popielnie. Większość prac Komisji dokonywano z wykorzystaniem komunikacji 

telefonicznej lub e-mailowej. 

Z ważniejszych spraw rozpatrywanych i załatwionych przez Komisję można wymienić: 

− Ustalenie iż próby dzielności koników będą przeprowadzane w wyznaczonych i określonych 

miejscach (co najmniej 3 osobniki), a nie pojedynczo u hodowcy, zaś w skład komisji biorących udział 

przy wpisie ogierów do księgi oraz podczas prób użytkowości, wchodzić będzie co najmniej jedna 

osoba z Komisji Księgi Stadnej Koników Polskich i jedna z OZHK/WZHK; 

− Ustalenie szczegółów odnośnie kwalifikowania klaczy koników  do programu ochrony ras rodzimych; 

− Wprowadzenie modyfikacji do „Programu Hodowli Zachowawczej Koników Polskich” odnośnie 

wymaganych wskaźników rozrodu klaczy i odmian na głowie oraz innych wynikających ze zmian 

przepisów, jakie w ostatnich latach miały miejsce; 

− Opracowanie ostatecznej wersji tekstu dotyczącego zasad prowadzenia Polskiej Księgi Stadnej 

Koników Polskich i Programu Hodowli Zachowawczej Koników Polskich, zgodnie z wytycznymi 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz UE (wersja została zaakceptowana przez ministerstwo 

29.02.2012 r.); 

− Ustalenie zasad udziału w programie ochrony dla pojedynczych osobników z preferowanych linii, 

aby nie dopuścić do ich wyginięcia; 

− Przedyskutowanie szczegółów wpisu koników do IX tomu Kkn, zweryfikowanie informacji 

o konikach zapisanych do IX tomu KKn i korekta tomu wydanego drukiem w 2010 r.; 

− Przedyskutowanie zasad kategoryzacji ogierów rasy konik polski; 

− Przedyskutowanie zaktualizowanej wersji programu hodowlanego koników; 

− Ustalenie zasad oceny hodowlanej koników polskich urodzonych zagranicą, które będą mogły być 

oceniane w Polsce (jeżeli zostaną przywiezione na jedną z imprez organizowanych przez Związek) 
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lub ocena ta będzie mogła być przeprowadzona za granicą u hodowcy ale przez inspektora z PZHK 

lub OZHK/WZHK; 

− Ustalenie zasad nadawania nazw (imion) konikom; 

− Członkowie Komisji (Prof. Jaworski, mgr inż. Słomiany) zorganizowali i pełnili funkcje sędziów 

na corocznych terenowych próbach użytkowości koników w SB Popielno, RPN Zwierzyniec, 

Jasło/Trzcinica, SO Sieraków, a wcześniej także w innych miejscach; 

− Członkowie komisji (Prof. Jaworski, Prof. Jezierski, a także Prof. Kaproń i mgr Słomiany) 

uczestniczyli w Komisji Sędziowskiej na dorocznych TARPANIADACH w Sierakowie; 

− W roku 2008 i 2010 w Popielnie, a w 2011 w Sierakowie i Trzcinicy, Komisja Księgi 

przy współudziale kierownika W-MZHK w Olsztynie lek. wet. Marka Morawca, dyrektora WZHK 

w Poznaniu – mgr inż. Marka Żuławskiego, kierownika OZHK w Krakowie – mgr inż. Teresy Pracuch 

i kierownika OZHK w Rzeszowie – mgr inż. Marka Gibały, przeprowadziła szkolenie i egzamin 

dla pracowników związków wojewódzkich i okręgowych, z zasad wpisu koników polskich do księgi. 

Łącznie wzięło w nich udział przeszło 20 osób; 

− W zakresie kontaktów z zagranicznymi organizacjami i osobami zajmujących się hodowlą koników 

polskich, udzielono 3 konsultacji dla hodowców koników w Niemczech (Ingrid i Walter Hanke) 

odnośnie  zasad wpisu koników polskich hodowanych w Niemczech do K.St.Kn; 

− Przewodniczący Komisji Prof. Jezierski uczestniczył w pracach komisji sędziowskiej 

na Międzynarodowych Pokazach Koników Polskich i Koni Huculskich, zorganizowanych przez 

Bawarski Związek Hodowli Koni Małych i Ras Specjalnych, Kreuth 2008, Bawaria; 

− Komisja udzieliła 16 odpowiedzi pisemnych na wnioski hodowców odnośnie m.in. warunkowych 

i czasowych zwolnień ogierów z obowiązku zdania próby użytkowości, uznania hodowli jako 

rezerwatowej, dodawania przydomków lub liter do nazwy konia. 

Jastrzębiec 14.03.2012 Prof. dr hab. Tadeusz Jezierski 

 Przewodniczący Komisji 


