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Szanowni Państwo, 
 
 
Koniec kadencji Zarządu to czas podsumowań. 
 
Pogłowie koni w Polsce, w ciągu ostatnich czterech lat, ustabilizowało się na poziomie ok. 280-285 tys. sztuk. 

Struktura rasowa także nie uległa większym zmianom. Dominują, chociaż nie tak jak jeszcze kilkanaście lat temu, konie 
zimnokrwiste i w typie zimnokrwistym, które stanowią ok. 49% populacji, a w dalszej kolejności konie szlachetne – 
ok. 36% oraz kuce i konie małe – ok. 15%. Spadek pogłowia, który miał miejsce do 2016 r., w największym stopniu 
dotyczył koni ras zimnokrwistych. Na przestrzeni ostatnich 4 lat w odniesieniu do takich ras, jak koniki polskie, konie 
rasy śląskiej oraz arden polski nastąpił wzrost, natomiast spadek odnotowaliśmy w populacji koni ras szlachetnych – 
małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi oraz polskiego konia zimnokrwistego i rasy huculskiej. 
W przypadku koni ras szlachetnych jest to z pewnością efekt coraz większej aktywności zagranicznych związków koni 
ras sportowych, szczególnie po wejściu w życie 1 listopada 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Nr (UE) 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt z dnia 8 czerwca 2016 r., liberalizującego rynek 
koni w Unii Europejskiej. Szacujemy, że związki te w ostatnich latach identyfikują na terenie Polski corocznie ok. 400-
500 źrebiąt. Konkurencja z zagranicznymi związkami to poważne wyzwanie dla naszej organizacji. Z pewnością 
nie wystarczy tylko liberalizacja zasad związanych z wpisem koni do ksiąg, czyli zmiana programów hodowli. Potrzebne 
są działania służące szeroko rozumianej promocji koni z polskimi paszportami na wszystkich szczeblach 
organizacyjnych Związku, jak również ciągła praca nad polepszaniem jakości usług świadczonych na rzecz naszych 
hodowców. 

 
W kontekście działań promocyjnych należy podkreślić fakt dobrej współpracy z Krajowym Ośrodkiem 

Wsparcia Rolnictwa i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi przy organizacji i promocji koni polskiej hodowli 
w czasie cyklu Cavaliada Tour oraz Mistrzostw Polski Młodych Koni. Mistrzostwa te od 2018 r. są organizowane 
w nowej formule – 3 dyscypliny olimpijskie w jednym miejscu (Strzegom) i czasie (połowa września), ciesząc się coraz 
lepszą opinią wśród hodowców, właścicieli i zawodników. 

 
W minionej kadencji prowadziliśmy rozmowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie najważniejszych 

problemów zgłaszanych przez hodowców, czyli brak koni w systemie płatności bezpośrednich, w dopłatach do paliwa 
rolniczego, w dopłatach z tytułu ponadnormatywnych warunków dobrostanu. Na dzień dzisiejszy nie można mówić 
o sukcesie, aczkolwiek uzyskaliśmy zapewnienia Ministra w sprawie wsparcia resortu dla idei objęcia koni systemem 
płatności bezpośrednich w przyszłej perspektywie unijnej. Działania te muszą być bezwzględnie kontynuowane. 

 
W maju 2019 r. zostaliśmy zaskoczeni przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektem rozporządzenia 

w sprawie dotacji do wykonywania zadań związanych z administrowaniem księgami i oceną wartości użytkowej. 
Planowano obniżenie wsparcia o ponad 58% w stosunku do 2018 r. Ostatecznie dzięki protestom, a później 
prowadzonym rozmowom udało się doprowadzić do ograniczenia dotacji o 6%. Jednocześnie Minister zapowiedział 
dalsze ograniczanie dotacji, bądź nawet jej brak, w perspektywie najbliższych lat. Sytuacja ta stała się impulsem 
do powołania przez Zarząd zespołu ds. zmiany struktury i finansowania całej naszej organizacji. Pierwsze wnioski – 
rekomendacje zespołu zostały przedstawione na posiedzeniu Zarządu w grudniu 2019 r. Mamy nadzieję, że staną się 
one zaczynem do szerokiej dyskusji nt. przyszłości Związku, a Zarząd nowej kadencji będzie kontynuował te prace. 

 
Minione cztery lata to również sukcesy naszych koni i hodowców na arenach międzynarodowych, o czym 

piszemy w dalszej części sprawozdania. Sukcesy te napawają nas radością i dumą, ale jednocześnie musimy wspólnie 
pracować nad lepszym ich wykorzystaniem w obecnej i przyszłej działalności Związku. 

 
 
Po tym ogólnym wstępie chciałbym przedstawić informację nt. realizacji wniosków ostatniego Walnego 

Zjazdu oraz sprawozdanie z prac biura PZHK za ostatnie 4 lata. Szczegółowa informacja dotycząca sytuacji 
w poszczególnych rasach koni znajduje się w sprawozdaniach z działalności Komisji Ksiąg Stadnych (dostępne na 
stronie https://www.pzhk.pl/hodowla/sprawozdania-kks/). 
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Wnioski przyjęte do realizacji 
przez XXX Walny Zjazd Delegatów PZHK 

w dn. 23.05.2018 r. w Warszawie 
 

1. Wniosek o podniesienie opłaty za sprawdzenie pochodzenia koniowatego, jeżeli nie dołączono zaświadczeń 
albo świadectwa pokrycia, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy ze 150 zł na 300 zł. (ZZHK Szczecin, 
ZHKZL Zielona Góra) 
Wniosek niezrealizowany – odpowiedź odmowna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

2. Wniosek o wprowadzenie możliwości oceny w ramach Funduszu Premiowego PZHK koni o rodowodach 
skokowych i ujeżdżeniowych w osobnych grupach. (K-PZHK Bydgoszcz) 
Wniosek zrealizowany – regulamin funduszu hodowlanego PZHK stwarza taką możliwość. 

3. Wniosek o odstąpienie od przewidzianej od roku 2016 grupowej kwalifikacji klaczy zimnokrwistych w typie 
sztumski i sokólskim, na rzecz ich kwalifikacji na podstawie przedłożonej dokumentacji lub kwalifikacji 
w gospodarstwach, w których klacze te stacjonują. (K-PZHK Bydgoszcz) 
Wniosek niezrealizowany - odpowiedź odmowna Instytutu Zootechniki w Balicach. 

4. Wniosek o wprowadzenie dopłat do koni z funduszu ARiMR.(ZHKWlkp Gniezno) 
Wniosek w trakcie realizacji. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozmowach z przedstawicielami Związku 
zapewniał, że MRiRW podejmuje działania mające na celu objęcie koni systemem płatności bezpośrednich 
w kolejnej perspektywie unijnej. Działania Związku w tym zakresie powinny być kontynuowane. 

5. Wniosek o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie dopłat do hodowli koni w związku z problemem ASF 
wśród trzody chlewnej. (WZHK Białystok) 
Wniosek niezrealizowany. Dotychczasowe starania Związku o możliwość zastępowania hodowli świń na terenach 
objętych ASF przez hodowlę koni, przy wsparciu finansowym Państwa, nie spotkały się ze zrozumieniem 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działania Związku w tym zakresie powinny być kontynuowane. 

6. Wniosek o skierowanie pisma do Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o zabezpieczenie (wyznaczenie) dyżurnego 
lekarza weterynarii w całym województwie małopolskim, w związku z problemami z uzyskaniem pomocy 
weterynaryjnej przy potrzebujących koniach w okresie świątecznym lub w godzinach wieczornych 
czy nocnych.(MZHK Kraków) 
Rozmowy w tej sprawie prowadzono z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdyż wymagałoby to zmian 
w przepisach. Niestety na dzień dzisiejszy bez efektów. 

7. Wniosek o przywrócenie możliwości znakowania koni „paleniami” lub „mrożeniami”, co ułatwi promocję hodowli 
danej stajni i łatwe rozpoznanie np. na zawodach jeździeckich.(MZHK Kraków) 
Wniosek, podobnie jak w ubiegłych latach, odrzucony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponieważ 
wymagałby zmian w ustawie o ochronie zwierząt. 

8. Wniosek o szeroką edukację społeczną, której celem jest wyjaśnienie społeczeństwu wszystkich aspektów 
użytkowania koni hodowanych w kraju. (PomZHK Malbork).  
Wniosek jest realizowany na różnych szczeblach organizacyjnych Związku. Działania te są prowadzone m.in. 
poprzez media społecznościowe oraz związkowy kwartalnik „hodowca i Jeździec”, który niestety dociera jedynie 
do 20% hodowców, będących członkami związku. 

9. Wniosek o wprowadzenie szkoleń wśród młodych hodowców – członków Związków w tematach hodowli, obsługi 
oraz użytkowania koni. (PomZHK Malbork) 
Wniosek realizowany na poziomie OZHK/WZHK. W 2018 roku ze środków z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego 
w całym kraju odbyły się szkolenia hodowców z rozrodu koni oraz problemów okołoporodowych. W ostatnim 
czasie dużą aktywnością w tym zakresie wyróżnia się PomZHK w Malborku organizując m. in. zawody młodych 
hodowców, które zainspirowały organizatorów Ogólnopolskiego Czempionatu koni zimnokrwistych w Kętrzynie. 
Od dwóch lat przy okazji tego czempionatu odbywają się takie zawody dla młodych hodowców i prezenterów 
z całego kraju. 
PZHK zorganizował m.in. szkolenie z oceny liniowej (KJ Zbyszko 2017) oraz Szkolenie z oceny eksterieru koni 
ardeńskich (Francja 2017). 

10. Wniosek o przeprowadzanie obowiązkowego badania bilansu w poszczególnych WZHK/OZHK na koniec kadencji 
danego Zarządu OZHK/WZHK, tj. co cztery lata. (WZHK Warszawa) 
Wniosek zrealizowany. 
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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 Szlachetnego Półkrwi 
‒ 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)  

 
 

Liczba członków Terenowych Kół Hodowców Koni 
 

 
2016 2017 2018 2019 

Liczba TKHK 178 166 175 176 

Liczba członków TKHK 8745 3889 8734 8847 

Zebrania w TKHK 194 166 177 159 

Udział członków 4480 3865 3887 3842 

 
 

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 

GUS* 185.494 
   

PZHK 273.510 270.615 269.715 271.324 

PKWK i ZTwP 12.784 12.263 13.294 14.923 

 Pogłowie koni w gospodarstwach rolnych stan w czerwcu danego roku (od 2013 roku dane dotyczące 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). 

 
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 

Zimnokrwiste 137.003 134.019 134.328 131.661 

Szlachetne* 106.553 105.515 104.985 108.775 

Kuce 42.711 43.344 43.696 45.811 

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

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

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

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

 Od 2014 roku do struktury pogłowia wliczone są konie PKWK i ZTwP 
 
 
 
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% 
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Liczba klaczy i ogierów aktywnych w hodowli 
 
 

RASA MAŁOPOLSKA 
 

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 

2016 890 56 150 12 213 239 18 101 3 104 9,73 

2017 736 44 148 3 232 200 12 75 5 96 10,14 

2018 833 34 169 4 232 274 8 94 5 97 9,26 

2019 751 29 151 6 243 264 11 73 3 82 9,49 

 
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 
rejestrowana 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 postępujące 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 wierzchowy, zaś od 2019 r. 
polowy trening zaprzęgowy, wspólny z ogierami ras wlkp, sp i hodowli zagranicznej. Kontynuowana jest stała 
współpraca Komisji Księgi Stadnej z Międzynarodową Konfederacją Konia Anglo-Arabskiego (CCIA) oraz Polskim 
Związkiem Hodowców Koni Małopolskich (PZHKM). W ciągu ostatnich 4 lat prowadzona była aktualizacja programu 
hodowli, w tym: dopasowanie do nowych unijnych przepisów identyfikacji i hodowli oraz zmiany w ocenie wartości 
użytkowej. Główne problemy, 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 małopolskich 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 

2016 718 92 160 13 216 248 24 47 4 65 13,20 

2017 592 50 134 20 223 268 23 50 1 58 14,10 

2018 546 58 156 24 234 256 28 40 5 45 13,53 

2019 543 56 140 15 224 237 29 54 4 46 13,26 

 
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 trzykrotnie. Nie wzrosła również liczba nowo 
licencjonowanych klaczy tej rasy. Podobnie jak w przypadku rasy małopolskiej, rażąco niska pozostaje liczba ogierów 
kryjących (trzykrotny spadek w ciągu 10 lat) oraz wpisywanych corocznie do księgi stadnej. 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 
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układ terytorialny, dotychczas ponad 60% populacji klaczy utrzymywanych było na terenie czterech województw: 
wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Obecnie na samym terenie 
Wielkopolski znajduje się niemal 55% klaczy hodowlanych, zarejestrowanych w księgach stadnych. Problemem 
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 szlachetnych. 
 

RASA POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI 
 

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 

2016 1033 86 346 28 407 419 37 205 25 182 11,21 

2017 895 63 309 21 398 426 39 203 23 183 9,55 

2018 886 67 354 29 405 469 50 185 14 161 10,20 

2019 806 65 270 41 411 405 44 172 33 157 10,55 

 
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 dwukrotnie. Udział klaczy starszych wpisanych 
do księgi sp posiadających paszporty wystawione przez obce związki hodowlane utrzymał się w ostatnich latach 
na zbliżonym poziomie około 12%. Wskaźnik ten jest znacznie wyższy w przypadku ogierów starszych i wynosi około 
45%. Klacze starsze posiadające w rodowodzie do drugiego pokolenia przynajmniej jednego przodka rasy śląskiej 
lub innej zaprzęgowej (II dział) stanowią około 12,5% ogółu wpisanych do księgi sp, dla ogierów jest to 1,7%, 
a w przypadku rejestrowanych źrebiąt procent ten ostatnio rośnie i w 2019 r. wyniósł niemal 26%. Nadal widoczna jest 
duża aktywność zagranicznych związków opisujących źrebięta szlachetne na terenie Polski. Współczynnik średniego 
krycia od kilku lat nieco rośnie i w 2019 r. wyniósł 10,5 klaczy na ogiera kryjącego. 

Niska liczba ogierów młodych związana jest ze zmniejszającą się populacją koni, a co za tym idzie mniejszą 
liczbą materiału męskiego przedstawianego na kwalifikacji do hodowli, jak również coraz szerszym zastosowaniem 
inseminacji, w dużym stopniu również importowanym nasieniem (około 40-50 ogierów rocznie). Komisja Księgi 
Stadnej pracowała głównie nad: podziałem ogierów wpisywanych do Księgi Głównej (GO) ze względu na predyspozycje 
do danych konkurencji, wprowadzeniem obowiązkowej oceny liniowej, uproszczeniem procedury uznawania ogierów 
posiadających prawo krycia w związkach zagranicznych oraz ustanowieniem zasad licencji czasowej ogierów 
zakwalifikowanych do próby użytkowej.  

Bardzo ważnym punktem związanym z promocją koni z polskimi paszportami na arenie międzynarodowej jest 
fakt, że konie wpisane do polskich ksiąg ras półkrwi zrzeszonych w Światowej Federacji Hodowli Koni Sportowych 
(WBFSH), oznaczane są obecnie skrótem PZHK, co pozwala na „skumulowanie” punktów rankingowych zdobywanych 
przez konie zapisane do poszczególnych polskich 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), aktualnie prowadzona jest procedura zmian w odpowiednich aktach 
prawnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
 

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 

2016 1287 54 288 11 506 490 14 195 21 212 14,48 

2017 1341 58 304 13 553 534 22 205 18 204 13,90 

2018 1421 49 322 12 603 596 16 188 23 208 14,19 

2019 1492 55 360 15 621 687 24 200 28 211 14,94 
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Liczba klaczy hodowlanych rasy śląskiej od ponad 10 lat jest na stabilnym poziomie, przy czym w ciągu 
ostatnich lat nieznacznie rośnie. Tendencja wzrostowa dotyczy także klaczy objętych Programem Ochrony Zasobów 
Genetycznych, przy średniej liczbie klaczy w stadzie 3,6 sztuk. Zmniejsza się natomiast liczba klaczy wpisanych 
do księgi wstępnej użytkowanych w rozrodzie, czego przyczyną jest zamknięcie tej księgi dla potomstwa klaczy 
bez udokumentowanego pochodzenia. Liczba ogierów czynnych w rozrodzie pozostaje niezagrożona, zauważalne są 
jednak wahania w średniej liczbie klaczy pokrytych przez ogiera (11,8-19,6 w ciągu ostatnich 20 lat). Kwalifikacja 
ogierów do rozrodu co roku odbywa się na podobnym poziomie około 20-25 sztuk, uwzględniając konieczność 
zachowania w rozrodzie wszystkich 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. 

Komisja Księgi Stadnej skupiła się w ostatnim okresie na dostosowaniu programu hodowli do unijnych aktów 
prawnych, jak również wprowadzeniu polowej próby dzielności ogierów, zmiany zasad nazewnictwa identyfikowanych 
źrebiąt, wprowadzeniu obowiązkowej oceny liniowej dla ogierów kwalifikowanych do hodowli. 

Na terenie tradycyjnych regionów hodowli koni tej rasy (Dolny i Górny Śląsk) znajduje się obecnie 35% 
pogłowia klaczy hodowlanych, poza nimi najliczniejsze pogłowie klaczy śląskich znajduje się na terenie Wielkopolski, 
Małopolski, woj. łódzkiego, Ziemi Lubskiej oraz Podkarpacia. Konie śląskie niezmiennie cieszą się dużą popularnością 
wśród amatorów i zawodników w sporcie zaprzęgowym, 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 

2016 5810 1040 1313 285 2986 3154 7938 1793 272 1952 17,07 

2017 5561 849 1190 244 2908 3106 7552 1544 283 1828 15,96 

2018 5619 739 1262 235 3098 3229 7585 1484 338 1696 16,17 

2019 5601 758 1399 245 3205 3489 7710 1613 383 1756 15,58 

 
Według danych PZHK w Polsce jest ponad 130 tysięcy koni w typie zimnokrwistym. Względnie duży spadek, 

znacznie większy niż w części koni zarodowych, następuje wśród koni użytkowych, z których pozyskiwane są źrebięta 
do tuczu na eksport mięsny – przy spadku całego pogłowia koni w typie zimnokrwistym z 223 tys. do 131 tys. w ciągu 
ostatnich 10 lat, liczba klaczy wpisanych do księgi głównej nieznacznie wzrosła (z 6,6 tys. do 7 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 typów, które powinny różnić się między sobą oraz odróżniać 
od konia pkz. W rasie pkz praca hodowlana 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 regulaminie zasadniczych prób dzielności.  

 
RASA ARDEN POLSKI 

 

Rok 
Klacze 
starsze 

(przegląd) 

Klacze 
młode 

Źrebięta Ogiery 
starsze 

(przegląd) 

Ogiery 
młode 

Zmiany w stanówce 

Ogierki Klaczki 
liczba 

ogierów 
średnie 
krycie 

2016 105 34 60 87 52 25 51 18,59 

2017 118 58 86 79 62 26 71 16,06 

2018 155 53 104 111 64 29 79 16,56 

2019 182 88 94 98 84 17 85 15,21 
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Ze względu na powiększające się w Polsce pogłowie koni w typie ardeńskim oraz rosnącą liczbę 

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 Związkiem Hodowców Koni Ardeńskich 
(UECRA) oraz Francuskim Instytutem Konia i Jeździectwa (IFCE). Z chwilą podpisania umowy Polska dołączyła 
do międzynarodowej wspólnoty ksiąg ardeńskich, do której należą Francja, Belgia, Luksemburg i Szwecja. Konie te są 
zgrupowane u dobrych hodowców, najczęściej w większych stadach. 

Ze względu na fakt, iż jest to najmłodsza z ksiąg prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni, widać 
stały wzrost liczby zarówno starszych klaczy poddawanych przeglądom, jak i młodych wpisywanych do ksiąg stadnych. 
Od początku istnienia księgi rośnie liczba ogierów starszych użytkowanych w rozrodzie, przy uznawaniu młodych 
ogierów na poziomie około 25-30 sztuk rocznie. Średnie krycie w ciągu 5 lat mieściło się w zakresie 15,2-18,6 krytych 
klaczy przypadających na jednego reproduktora 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 

2016 1229 240 477 481 151 9 168 9,42 

2017 1209 188 502 496 145 14 163 9,37 

2018 1298 150 570 538 146 12 159 10,17 

2019 1321 219 557 575 145 17 166 10,89 

 
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 latach 2002-2019). Na przestrzeni 
ostatnich 4 lat stanówka sukcesywnie rośnie, osiągając w 2019 r. najwyższy wskaźnik na poziomie 10,9 pokrytych 
klaczy na ogiera. Liczba ogierów wpisanych do księgi stadnej poddawanych przeglądom od wielu lat pozostaje 
na stabilnym poziomie około 140-150 sztuk, a nowo licencjonowanych rośnie od 2016 r. Obecnie rasa 
rozprzestrzeniona jest na terenie całej Polski, najliczniej zaś reprezentowana 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 regulaminu prób 
użytkowości, przy czym Komisja wprowadziła obowiązek zaliczenia polowych prób użytkowości przez klacze 
wpisywane od 2017 roku w przeciągu czterech lat od daty wpisu. 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 

2016 1407 203 366 373 166 12 169 7,83 

2017 1283 130 390 389 161 9 152 8,09 

2018 1336 171 389 411 147 10 154 8,20 

2019 1281 165 443 405 155 12 155 8,23 

 
Liczba klaczy czynnych w rozrodzie w ciągu ostatnich lat ulega lekkim wahaniom, jednak sytuacja 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 selekcji, a od 2018 r. dodatkowo wprowadzona została 
wiosenna kwalifikacja. Łącznie corocznie uznawanych jest do hodowli około 10-12 młodych ogierów. Około 150 klaczy-
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matek jest własnością trzech państwowych stadnin, co stanowi 10% pogłowia klaczy. Coroczny remont klaczy 
utrzymuje się na poziomie około 13-14%, mimo iż liczba klaczy wpisywanych do księgi spadła o 25% w ciągu ostatnich 
5 lat. Wskaźnik średniej liczby klaczy pokrytych przez ogiera wahał się w granicach 5,1-8,2 i jest obecnie na najwyższym 
poziomie od 20 lat. 

Poza dostosowaniem programu hodowli do europejskich aktów prawnych, Komisja Księgi Stadnej 
wprowadziła również zmiany dotyczące m.in. dwuczłonowego nazewnictwa źrebiąt, podwyższenia minimalnego wieku 
wpisu koni do ksiąg oraz krycia klaczy, regulaminu wstępnej próby dzielności. Komisja stale współpracuje z Polskim 
Związkiem Hodowców Konia Huculskiego oraz Międzynarodową Federacją Konia Huculskiego (Hucul International 
Federation). 

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

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 

2016 80 7 17 4 106 130 55 11 45 3,80 

2017 74 7 26 3 116 128 57 14 53 4,77 

2018 80 7 22 4 109 144 65 15 54 4,26 

2019 69 6 38 1 132 113 64 22 50 4,78 

 
Rejestr 

Rok 
Klacze 
starsze 

(przegląd) 

Klacze 
młode 

Źrebięta Ogiery 
starsze 

(przegląd) 

Ogiery 
młode 

Zmiany w stanówce 

Ogierki Klaczki 
liczba 

ogierów 
średnie 
krycie 

2016 154 22 54 64 227 22 163 4,77 

2017 120 36 60 79 197 18 152 4,43 

2018 116 25 57 65 184 34 145 5,05 

2019 91 26 56 51 169 20 124 5,52 

 
W 2010 roku została wydana decyzja o otworzeniu księgi kuców, dlatego na podstawie posiadanych danych 

nie można jeszcze wnioskować o rozwoju rasy. Liczba klaczy młodych i ogierów wpisywanych corocznie do ksiegi daje 
nadzieję, że w ciągu kilku lat rasa osiągnie liczebności pozwalające na bezpieczne prowadzenie hodowli. 

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. 
 
 

Stanówka 
 

 
2016 2017 2018 2019 

Liczba ogierów uczestniczących w rozrodzie 3517 3421 3438 2844 

Liczba klaczy pokrytych ogółem 48638 48072 48571 38925* 

Średnia liczba pokrytych klaczy 13,83 14,05 14,13 13,69 

* liczba pokrytych klaczy w sezonie 2019 (stan na 15 marca 2020 r.). Liczba ta będzie zweryfikowana ponownie w 
marcu 2021 r., gdyż pracownicy OZHK/WZHK część pokryć wprowadzają do bazy z opóźnieniem. 
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Liczba klaczy poszczególnych ras i typów 
objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych 

 

 
2016 2017 2018 2019 

 
stada klacze stada klacze stada klacze stada klacze 

rasa małopolska 130 446 126 446 134 471 144 491 

rasa wielkopolska 30 173 31 191 27 125 24 125 

rasa śląska 246 867 261 915 270 932 293 1075 

rasa huculska 270 1265 273 1242 280 1289 258 1200 

rasa konik polski 219 1428 226 1518 230 1616 223 1662 

pkz – typ sztumski 251 1203 261 1254 264 1305 277 1428 

pkz – typ sokólski 263 1194 257 1228 254 1229 255 1284 

RAZEM 1409 6576 1435 6794 1459 6967 1474 7265 

klaczy/stado 4,66 4,73 4,77 4,92 
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DZIAŁALNOŚĆ BIURA PZHK 
 
W strukturze biura PZHK funkcjonują nastepujące działy podlegające dyrektorowi biura: 

1) Sekretariat (2016-2019 – 1 osoba, 1 etat) 
2) Dział Finansowo-Księgowy (2016 – 1 etat, dodatkowo jedna osoba na urlopie macierzyńskim / 

wychowawczym; 2017 – 2 etaty; 2018-2019 – 1 osoba, 1 etat) 
3) Dział Hodowlany (2016-2017 – 4 etaty, dodatkowo 1 osoba na urlopie macierzyńskim / wychowawczym; 

2018-2019 – 4 etaty) 
4) Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji (2016-2018 – 2,5 etatu plus 1 osoba na urlopie macierzyńskim / 

wychowawczym; 2019 – 3 etaty) 
5) Dział Informatyczny (2016-2019 – 3 etaty plus 1 osoba na urlopie macierzyńskim/wychowawczym) 
6) Samodzielne stanowisko ds. hodowlanych i organizacyjnych utworzone w 2015 r. (2016-2017 – 1 etat; 2018-

2019 – 1 etat + 1 osoba na urlopie macierzyńskim/wychowawczym) 
 
 
 

Zadania statutowe 
 
2016: 

 organizacja Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZHK 

 organizacja 6 posiedzeń Prezydium 

 organizacja 2 posiedzeń Zarządu  

 organizacja 2 posiedzeń Komisji Rewizyjnej  

 organizacja posiedzenia Komisji Koordynacyjnej 
2017: 

 organizacja 5 posiedzeń Prezydium 

 organizacja 2 posiedzeń Zarządu  

 organizacja 2 posiedzeń Komisji Rewizyjnej 

 organizacja posiedzenia Komisji Koordynacyjnej 

 organizacja posiedzeń Rady Hodowlanej 
2018: 

 organizacja Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów PZHK  

 organizacja 5 posiedzeń Prezydium 

 organizacja 3 posiedzeń Zarządu  

 organizacja 2 posiedzeń Komisji Rewizyjnej 

 organizacja posiedzenia Rady Hodowlanej 

 organizacja posiedzenia Komisji Koordynacyjnej 
2019: 

 organizacja 6 posiedzeń Prezydium 

 organizacja 3 posiedzeń Zarządu  

 organizacja 2 posiedzeń Komisji Rewizyjnej 

 organizacja posiedzenia Rady Hodowlanej 

 organizacja posiedzenia Komisji Koordynacyjnej 
 
Dodatkowo: 

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

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

 organizacja spotkania grupy roboczej (z przedstawicielami KKS m, wlkp i sp) dotyczącej wierzchowej polowej 
próby dzielności ogierów 

 organizacja 4 narad dyrektorów/kierowników OZHK/WZHK 

 organizacja 2 narad pracowników 

 przeprowadzenie lustracji w 3 OZHK/WZHK (LZHK Lublin, ZHKWlkp Gniezno, WZHK Warszawa) 
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Dział Hodowlany 
 
 
Stacjonarne próby dzielności ogierów i klaczy oraz polowe próby dzielności ogierów ras szlachetnych (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, ustalanie składu komisji kwalifikującej 
i oceniającej 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 dokumentów 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 właścicielami i osobami trenującymi zakwalifikowane konie, przygotowanie i wysyłka katalogów 
przy kwalifikacjach i próbach dzielności ogierów i klaczy, ustalenie opieki weterynaryjnej podczas kwalifikacji i próby 
(kalkulacja, rozliczenie kosztów, obieg dokumentów), nadzór nad przeprowadzanymi badaniami weterynaryjnymi, 
ubezpieczenie koni (kontakt z ubezpieczycielem, obieg dokumentacji, polisy), przygotowanie wyników klaczy i ogierów 
podczas próby dzielności (arkusz Excel), przygotowanie dekoracji zwycięskich koni (derka, puchar z tabliczką, floo), 
opracowanie informacji na stronę PZHK, opracowanie statystyk ZT klaczy i ogierów za dany rok, opracowanie i wysyłka 
do właścicieli pisemnych opinii Komisji Oceny nt. ogierów kwalifikowanych do ZT i PPO, wysyłka zaświadczeń 
po ukończeniu ZT lub PPO, publikacja wyników prób dzielności w kwartalniku „Hodowca i Jeździec”, kontrola 
przestrzegania zasad PZHK oraz regulaminów podczas organizacji i przeprowadzania prób, obieg dokumentacji 
związanej z oceną badań osteochondrozy ogierów kwalifikowanych do hodowli. 

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

 
Rasa profil 

max.liczba 
miejsc 

l. zakw. ogierów 
próba dzielności 

przystąpiły zdały nie zdały wycofane 

2016 

młp, wlkp, sp, zagr wierzch 15 17 16 9 7 1 

młp, wlkp, sp, zagr zaprz 
30 

5 5 3 2 0 

śląskie zaprz 28 28 22 6 0 

RAZEM 
45 50 49 34 15 1 

100,0% 111,1% 98,0% 69,4% 30,6% 2,0% 

2017 

młp, wlkp, sp, zagr zaprz 
30 

2 2 1 1 0 

śląskie zaprz 30 26 20 6 4 

RAZEM 
30 32 28 21 7 4 

100,0% 106,6% 87,5% 75,0% 25,0% 12,5% 

2018 

młp, wlkp, sp, zagr zaprz 
30 

3 3 2 1 0 

śląskie zaprz 27 25 22 3 2 

RAZEM 
30 30 28 24 4 2 

100,0% 100,0% 93,3% 85,7% 14,3% 6,7% 

2019 śląskie zaprz 
32 32 30 27 3 2 

100,0% 100,0% 93,7% 90% 10% 6,3% 

RAZEM 

młp, wlkp, sp, zagr wierzch 15 17 16 9 7 1 

młp, wlkp, sp, zagr zaprz 
122 

10 10 6 4 0 

śląskie zaprz 117 109 91 18 8 

RAZEM 
137 144 135 106 29 9 

100,0% 105,1% 93,5% 78,5% 21,5% 6,25% 
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Ogiery zakwalifikowane do Polowej Próby Dzielności (PPO od 2017 roku dla ogierów ras szlachetnych) 

  Rasa profil liczba zakw. ogierów 
próba dzielności 

przystąpiły zdały nie zdały wycofane* 

2017 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 12 12 9 3 0 

2018 młp, wlkp, sp, zagr wierzch 25 24** 13** 11** 1 

2019 

młp, wlkp, sp, zagr wierzch 22 20** 10** 8** 7** 

młp, wlkp, sp, zagr zaprz 10 7 6 1 3 

RAZEM 
32 27 16 9 10 

100,0% 84,4% 59,3% 33,3% 31,3% 

RAZEM 

młp, wlkp, sp, zagr wierzch 59 56 32 22 8 

młp, wlkp, sp, zagr zaprz 10 7 6 1 3 

RAZEM 
69 63 38 23 11 

100,0% 91,3% 60,3% 36,5% 16,0% 

 
*jako ogiery wycofane liczone są również konie, które nie przystąpiły do próby dzielności po zakwalifikowaniu  
**w tym ogiery, które przystąpiły do próby bez kwalifikacji  
Podczas jesiennej kwalifikacji ogierów 2,5 letnich do hodowli w 2019 r. zostało wstępnie zakwalifikowanych 
do treningu 18 ogierów. 
 
 
Miejsca przeprowadzenia prób dzielności ogierów: 

 2016: Bielice (ZT wierzch), Książ (ZT zaprz) 

 2017: Łąck (PPO wierzch), Książ (ZT zaprz) 

 2018: Leszno (PPO wierzch), Książ (ZT zaprz) 

 2019: Leszno (PPO wierzch), Książ (ZT zaprz śl. + PPO zaprz dla innych ras szlach) 
W 2019 r. w ZT Bielice dodatkowo przeprowadzono usługowo (odpłatnie) trening 12 ogierów hodowli niemieckiej.  
 
 
 
Trening stacjonarny klaczy ras szlachetnych 
 

  rasa profil 
max. liczba 

miejsc 
liczba zakw. 

klaczy 

próba dzielności 

przystąpiły zdały nie zdały wycofane 

2016 

m, wlkp, sp, zagr wierzch 64 51 47 47 0 4 

m, wlkp, sp, zagr, śl zaprz 54 42 40 29 11 2 

śl zaprz 48 42 40 32 8 2 

RAZEM 
166 135 127 108 19 8 

100,0% 81,3% 94,1% 85,0% 15,0% 6,0% 

2017 

m, wlkp, sp, zagr wierzch 86 65 63 63 0 2 

śl zaprz 48 38 35 26 9 3 

m, wlkp, sp, zagr, śl zaprz 36 34 31 22 9 3 

RAZEM 
170 137 129 111 18 8 

100,0% 80,6% 94,1% 86,0% 14,0% 5,9% 

2018 

m, wlkp, sp, zagr wierzch 54 32 29 29 0 3 

śl zaprz 24 18 16 13 3 2 

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

RAZEM 
96 68 63 54 9 5 

100,0% 70,8% 92,6% 85,7% 14,3% 7,4% 

2019 

m, wlkp, sp, zagr wierzch 18 18 18 18 0 0 

śl zaprz 48 31 29 25 4 2 

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

RAZEM 
84 67 65 57 8 2 

100,0% 79,8% 97,0% 87,7% 12,3% 3,0% 
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RAZEM 

m, wlkp, sp, zagr wierzch 222 166 157 157 0 9 

śl zaprz 168 129 120 96 24 9 

m, wlkp, sp, zagr, śl zaprz 126 112 107 77 30 5 

RAZEM 
516 407 384 330 54 23 

100,0% 78,9% 94,3% 86,0% 14,0% 5,6% 

 
Miejsca przeprowadzenia prób dzielności klaczy: 

 2016: Bielice (wierzch, 2 nabory), Doruchów (wierzch, 2 nabory), Książ (zaprz, 2 nabory), Klikowa (zaprz, 
2 nabory), Bogusławice (zaprz) 

 2017: Bielice (wierzch), Doruchów (wierzch, 2 nabory), Łąck (wierzch, 2 nabory), Książ (zaprz, 2 nabory), 
Klikowa (zaprz, 2 nabory) 

 2018: Bielice, Doruchów i Łąck (wierzch), Książ i Klikowa (zaprz) 

 2019: Doruchów (wierzch), Książ (zaprz, 2 nabory), Klikowa (zaprz) 
Ze względu na problemy ze zgromadzeniem wymaganej stawki klaczy odwołano następujące treningi w ZT: 

 2016: Bogusławice (zaprz II nabór) 

 2017: Zbrosławice, Janów Podlaski (zaprz I nabór) 

 2018: Łąck i Doruchów (wierzch II nabór), Książ i Klikowa (zaprz II nabór) 

 2019: Doruchów (wierzch II nabór) 
 
 
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 (reprodukcja, zdrowotność, …). Ocena koni jako rodziców sprowadza się więc 
do oceny genetycznej jakości gamet, jakie one produkują, a wynikająca z takiej oceny wartość hodowlana 
odzwierciedla przeciętną jakość gamet tworzonych przez oceniane zwierzę. 

W przeciwieństwie do wartości hodowlanej wskazującej na przewidywaną jakość potomstwa, 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 oceny jego użytkowości, itd.  

Wartość użytkowa służy nam do oceny samego zwierzęcia jako konia sportowego, rekreacyjnego 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 treningowy) 
‒ rzetelnym rodowodem  

 
Polski Związek Hodowców Koni we współpracy z Instytutem Hodowli i Biotechnologii Zwierząt PAN 

w Jastrzębcu szacuje wartość hodowlaną na podstawie: 
1. 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. Ze względu na zmiany w próbach dzielności liczba obserwacji 
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 sędziowską. Najnowsza cecha – 
galop wytrzymałościowy – miała zbyt mało obserwacji (210) i nie była uwzględniana w analizach.  

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. 
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Główną informacją, jaką uzyskujemy w wyniku oceny wartości hodowlanej jest uszeregowanie 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.  
 
 
Badania genetyczne finansowane przez PZHK 
 

Poza standardowym już refundowaniem hodowcom kosztów badań markerów genetycznych DNA, PZHK 
podjął również inicjatywę finansowania kosztów takich badań, wykonanych w przypadku ogierów starszych, 
a następnie klaczy starszych, czynnych nadal w hodowli, które miały przy wpisie do księgi wykonane jedynie badania 
grup krwi. Środki na ten cel udało się pozyskać dzięki rezygnacji z badań źrebiąt huculskich oraz rasy konik polski, 
wykonywanych w ubiegłych latach przed wydaniem paszportów tym źrebietom. 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 – zarowno 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 starsze RAZEM 

2016 

Poznań 1694 72 346 2112 

Balice 991 11 333 1335 

RAZEM 2685 83 679 3447 

2017 

Poznań 1735 43 285 2063 

Balice 860 27 77 964 

RAZEM 2595 70 362 3027 

2018 

Poznań 1864 23 29 1916 

Balice 986 13 27 1026 

RAZEM 2850 36 56 2942 

2019 

Poznań 1201 3 10 1214 

Balice 911 3 5 919 

RAZEM 2112 6 15 2133 

RAZEM 

Poznań 6494 141 670 7305 

Balice 3748 54 442 4244 

RAZEM 10242 195 1112 11549 

 

  2016 2017 2018 2019 RAZEM 

m 118 203 154 95 570 

wlkp 154 180 111 73 518 

sp 312 361 293 151 1117 

śl. 320 403 331 239 1293 

zimn 1720 1509 1617 1181 6027 

ard.pol. 32 92 79 107 310 

hc 357 88 149 116 710 

kn 396 143 157 138 834 

kuce 34 44 46 33 157 

xx 4 4 5  13 

RAZEM* 3447 3027 2942 2133 11549* 
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Premiowanie źrebiąt z funduszu hodowlanego PZHK 
 

Rasa Rok Liczba 
przeglądów 

Liczba koni Finansowanie PZHK % puli nagród 

z 

2016 28 561 61 500 zł 45,9 

2017 24 565 63 600 zł 47,5 

2018 21 515 58 500 zł 41,8 

2019 18 431 39 660 z 45,7 

szlach. 

2016 18 415 42 475 zł 31,7 

2017 16 442 34 000 zł 25,4 

2018 12 373 45 000 zł 32,1 

2019 10 261 26 900 zł 31,0 

śl. 

2016 8 231 25 100 zł 18,7 

2017 13 330 31 400 zł 23,4 

2018 10 270 28 500 zł 20,4 

2019 7 201 20 200 zł 23,3 

kn 

2016 0 0 0 0,0 

2017 1 10 1 000 zł 0,7 

2018 1 10 1 000 zł 0,7 

2019 0 0 0 0,0 

hc 

2016 1 37 5 000 zł 3,7 

2017 1 34 4 000 zł 3,0 

2018 2 42 5 000 zł 3,6 

2019 0 0 0 0,0 

kuc 

2016 0 0 0 0,0 

2017 0 0 0 0,0 

2018 1 14 2 000 zł 1,4 

2019 0 0 0 0,0 

SUMA 

2016 55 1244 134 075 zł 100,0 

2017 55 1381 134 000 zł 100,0 

2018 47 1224 140 000 zł 100,0 

2019 35 893 86 760 zł 100,0 

 
W 2019 r. kwota dofinansowania została zmniejszona ze 140.000 zł do 100.000 zł w związku 

z zapowiedzianym nagle znacznym ograniczeniem dotacji do prowadzenia oceny wartości użytkowej. Dodatkowo 
kwota ta nie została całkowicie wykorzystana ze względu na niewłaściwe rozliczenie imprez przez niektóre Okręgowe 
Związki Hodowców Koni. 
 
 
Ogólnopolskie czempionaty hodowlane 
 

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

 rasa małopolska: Białka (lipiec 2016; czerwiec 2017, 2018, 2019), Drzonków (sierpień, 2016), Poznań (grudzień 
2017, 2018, listopad 2019) 

 rasa wielkopolska: Drzonków (sierpień 2016), Młodzikowo (wrzesień 2017), Poznań (grudzień 2017, 2018), 
Baborówko (wrzesień 2018, 2019), Poznań (listopad 2019) 

 rasa polski koń szlachetny półkrwi: Drzonków (sierpień 2016), Poznań (grudzień 2017, 2018), Jarużyn 
(październik 2018, 2019), Poznań (listopad 2019) 

 rasa śląska: Książ (lipiec 2016, 2017, 2018, nie odbył się w 2019) 

 rasa polski koń zimnokrwisty: Kętrzyn (lipiec 2016, 2017, 2018, 2019), Kętrzyn (wrzesień 2016, 2018), Kętrzyn 
(październik 2017), Józefin (październik 2018, 2019) 

 konie sztumskie: Stare Pole (czerwiec 2016, 2017, 2018, 2019) 

 konie sokólskie: Szepietowo (maj 2016, 2017, 2018, 2019) 
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 rasa arden polski: Kętrzyn (czerwiec 2016), Kętrzyn (lipiec 2016, 2017, 2018, 2019) 

 rasa huculska: Klikowa (czerwiec 2016, 2017, 2018, 2019), SKH Gładyszów/Regietów (wrzesień 2016, 2017, 
2018, 2019) 

 rasa konik polski: Sieraków (sierpień 2016, 2017, 2018, 2019) 

 rasa kuc: Bychawa (maj 2016, 2019), Bielice (maj 2018) 
 

Na każdy z czempionatów delegowany był pracownik biura PZHK (Dział Hodowlany lub Dział Ksiąg Stadnych 
i Identyfikacji), relacje z czempionatów ukazują się regularnie w kwartalniku „Hodowca i Jeździec”. Czempionaty były 
dofinansowane z funduszu hodowlanego PZHK kwotami: 70 150,14 zł w 2016 r., 68 270,99 zł w 2017 r., 92 796,79 zł. 
w 2018 r. oraz 45 127,27 zł w 2019 r. 

W 2019 r. kwota dofinansowania została zmniejszona ze 12.000 zł do 8.000 zł na każdy czempionat rasowy 
w związku z zapowiedzianym nagle znacznym ograniczeniem dotacji do prowadzenia oceny wartości użytkowej. 
 
 
Mistrzostwa Polski Młodych Koni 
 
Współorganizacja Mistrzostw Polski Młodych Koni w 5 dyscyplinach jeździeckich: 

 Skoki przez przeszkody (2x Drzonków, 2x Strzegom) 

 Ujeżdżenie (4x Strzegom) 

 WKKW (4x Strzegom) 

 Powożenie zaprzęgami jednokonnymi (2x Strzegom, Bogusławice, Książ) 

 Sportowe rajdy konne (Koczek, Janów Podlaski, Dąbrówka, Kliczków) 
W przypadku MPMK w dyscyplinie sportowych rajdów konnych PZHK nie podpisuje umowy z głównym organizatorem. 
 

Główne obowiązki pracowników biura PZHK: współpraca z Komisją Koordynacyjną oraz Polskim Związkiem 
Jeździeckim; opracowanie propozycji zawodów, kontakt z organizatorami, opracowanie kalendarza, kwalifikacja koni 
na podstawie wyników zawodów, rejestracja koni zagranicznych w bazie PZHK, sprawdzanie czy klacze i ogiery 
spełniają warunki wpisu do ksiąg, kontrola oświadczeń MŚP, identyfikacja koni, zapewnienie i rozliczenie sędziów 
zagranicznych, organizacja dekoracji zwycięskich koni, kontrola przestrzegania zasad rozgrywania MPMK oraz 
rozwiązywanie kwestii spornych związanych z uczestnictwem w tych zawodach, organizacja oceny bonitacyjnej 
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.  

W 2016 roku organizacja Grand Prix Ogierów pod patronatem PZHK podczas MPMK w skokach przez 
przeszkody w Drzonkowie, a także organizacja Ogólnopolskiego Czempionatu Koni rasy małopolskiej, wielkopolskiej 
i polski koń szlachetny półkrwi w skokach luzem podczas MPMK.  
 
 
 
Liczba koni startujących w kolejnych edycjach MPMK z podziałem na konie polskiej hodowli oraz zagranicznej 
z wyróżnieniem grup wiekowych oraz dyscyplin 
 

Lata Konie 
Ujeżdżenie Skoki przez przeszkody 

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

2016 
pol. 12 6 4 22 21 14 9 3 47 

zagr. 5 6 2 13 22 15 14 5 56 

2017 
pol. 12 8 4 24 22 6 10 2 40 

zagr. 10 4 6 20 21 11 10 3 45 

2018 
pol. 10 8 5 23 18 14 5 0 37 

zagr. 6 4 1 11 16 20 5 0 41 

2019 
pol. 15 12 5 32 22 15 9 7 53 

zagr. 9 7 5 21 16 13 13 4 46 

RAZEM 79 55 32 166 158 108 75 24 365 
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Lata Konie 
WKKW Powożenie zaprzęgami jednokonnymi 

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

2016 
pol. 21 15 9 45 6 2 3 11 

zagr. 0 1 3 4 0 0 0 0 

2017 
pol. 15 11 6 32 3 5 1 9 

zagr. 3 1 2 6 0 0 0 0 

2018 
pol. 16 12 3 31 nie rozegrano z powodu zbyt 

małej liczby zgłoszeń 

- 

zagr. 2 0 2 4 - 

2019 
pol. 12 9 5 26 4 2 0 6 

zagr. 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 69 49 30 148 13 9 4 26 

 
 
Cavaliada Tour 

Organizacja stoiska wystawienniczego na największych w Polsce zawodach sportowych w dyscyplinie skoków 
przez przeszkody, ujeżdżeniu, Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego oraz powożeniu, w Lublinie (wspólnie 
z LZHK w Lublinie), na Torwarze (Warszawa), w Tauron Arena (Kraków od 2019 r., wspólnie z MZHK w Krakowie) oraz 
Pawilonu Polskiej Hodowli - Cavaliada (Poznań), w ramach którego prezentowane były polskie rasy koni – Dział 
Hodowlany i Dział Ksiąg. W 2016 zorganizowana została po raz ostatni aukcja polskich koni wierzchowych 
(we współpracy z ANR) i zorganizowano ogólnopolski czempionat koni ras szlachetnych w skokach luzem 
(we współpracy ze Związkiem Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi i Związkiem Hodowców Koni 
Wielkopolskich). Czempionat ten jest bardzo popularną imprezą wśród hodowców, a także publiczności, w związku 
z czym stał się doskonałym miejscem promocji koni polskiej hodowli. Cykle Cavaliada Tour zostały dofinansowane 
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 
 
 
Krajowa/Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych 

XXVIII edycja KWZH odbyła się w dniach 4-7 maja 2017 r. Według regulaminu ocena była dokonywana 
oddzielnie dla każdej grupy rasowej. W ocenie indywidualnej sędziowie stosowali skalę od 1 do 10 punktów 
(co 0,5 pkt.). Podczas wystawy zaprezentowano 7 koni rasy małopolskiej, 7 koni rasy wielkopolskiej, 6 koni rasy polski 
koń szlachetny półkrwi, 10 koni rasy śląskiej, 6 koni ras zimnokrwistych i arden polski, 8 koników polskich, 7 koni 
huculskich oraz 6 koni rasy kuc. Łącznie oceniono 58 koni, które poza tradycyjną oceną eksterieru i ruchu zostały 
poddane ocenie użytkowości. Ze wszystkich prezentowanych koni wyłoniono 8 czempionów i 8 wiceczempionów. 
Podczas wydarzenia można było zobaczyć konie prezentowane w ręku, w ruchu i skokach luzem, w zaprzęgu 
czy podczas ścieżki huculskiej.  

Kolejna XXIX edycja pod nazwą Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych miała miejsce 17-19 maja 2019 r. 
również w Poznaniu. Łącznie poddano ocenie 50 koni reprezentujących 9 ksiąg stadnych. Najliczniej prezentowanymi 
rasami były konie huculskie i polski koń szlachetny półkrwi. W obydwu grupach oceniono po 7 koni. Podczas wystawy 
wyodrębniono 7 czempionów i 7 wiceczempionów. W przypadku koni ras arden polski, a także konik polski zgodnie 
z regulaminem ze względu na zbyt małą liczbę koni nagrodzono je złotym medalem, bez nadania tytułu czempiona 
lub wiceczempiona. W tym roku po raz pierwszy konie rasy polski koń zimnokrwisty i arden polski przedstawiono 
w oddzielnych kategoriach. 
 
 
Projekt Polscy Mistrzowie – Konie i Ludzie 

Rok 100-lecia odzyskania niepodległości Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki i Bober 
Team postanowili uczcić specjalnym projektem: Polscy Mistrzowie – Konie i ludzie. 100 gwiazd polskiej hodowli 
i sportu na 100-lecie Niepodległości #Winners100gwiazd 

Przypominając historię Polski przez przywołanie dziejów polskiej hodowli koni i jeździectwa, chcieliśmy 
pokazać sukcesy polskich jeźdźców na polskich koniach podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy, 
liczących się w Europie gonitwach koni pełnej krwi angielskiej oraz czempionatach czystej krwi arabskiej, jak również 
koni innych ras zasłużonych dla polskiej hodowli. Patronatem honorowym projekt objął Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Spośród prawie 400 zgłoszonych koni, organizatorzy wybrali 100, których lista została opublikowana w Internecie. 
Rok stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę to czas, w którym staraliśmy się przypomnieć i pokazać 
to wszystko, co przyniosły nam lata wolności, a także to, co Polacy wypracowali sami i z czego mogą być dumni. 
Miłośnicy koni też mają swoje powody do dumy. Nasz projekt ma przypomnieć najlepsze konie wyhodowane w Polsce 
i ich sukcesy na arenie międzynarodowej.  
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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 informacje o najnowszych zdarzeniach były 
publikowane na bieżąco. Wyżej wymienione strony służą nam do przekazywania najnowszych komunikatów, 
regulaminów, wyników z prób dzielności, MPMK, Cavaliady i innych wydarzeń oraz zamieszczania zdjęć i filmów 
z przejazdów, startów koni polskiej hodowli podczas zawodów krajowych i międzynarodowych.  

Social media powinny stać się 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 przykuwające uwagę ciekawostki. Takich postów powinno się pojawiać jak najwięcej. 
Konieczne jest stworzenie strategii komunikacji 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 promocyjne, którego siłę będziemy skuteczniej wykorzystywać w popularyzacji koni polskiej hodowli 
i działalności PZHK. 
 
 
Najważniejsze działania promocyjne 

W działania na rzecz rozwoju przemysłu konnego wpisujemy się organizując kolejną, niestety ostatnią edycję 
aukcji polskich koni wierzchowych podczas Cavaliady w Poznaniu w 2016 roku. Działając wspólnie z Agencją 
Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz firmą Polturf Barbara Mazur, podejmujemy 
próby przekonania polskich jeźdźców, a właściwie szerokiego grona miłośników sportu jeździeckiego, do inwestycji 
w polski „produkt”. W tym celu powstaje m.in. witryna www.terazpolskiekonie.pl. Nie jest to zresztą jedyna strona 
internetowa, która zaistniała z inicjatywy PZHK, kolejnymi są bowiem www.rynekpolskichkoni.pl (serwis sprzedażowy) 
i www.koninapoznajtensmak.pl. Witryna 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.  

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

W latach 2016-2019 w akcję promocji polskich koni wpisał się również cykl nagród specjalnych prezesa PZHK 
dla zawodników dosiadających najlepszych koni polskiej hodowli w wybranych imprezach sportowych. Są to zawody 
krajowe i międzynarodowe: Sopot CIC3*, CSIO*5, Baborówko CIC*3, Poznań CSI*4, Strzegom CIC*3, HPP, CAI3*, 
Mistrzostwa Polski we wszystkich dyscyplinach i Mistrzostwa Europy w WKKW, a także zawody cyklu Cavaliada Tour 
różnej rangi. 

Od paru lat sponsorujemy zawodników startujących na arenie międzynarodowej końmi polskiej 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 2019 roku po raz 
pierwszy przyznano koniom honorowe tytuły Ambasadarów Polskiej Hodowli. Trafiły one do koni MJT NEVADOS S sp 
(Calvados Z Z – Nestia sp / Romualdo KWPN), hod. Stanisław Szurik i SONET śl. (Dastin xx – Sorbona śl. / Bojkot śl.), 
hod. SO Książ. 
 
 
Organizacja szkoleń, prowadzenie egzaminów i kontroli 
 
2016: 

 Szkolenie z elektronicznej identyfikacji koni dla 10 pracowników OZHK/WZHK i PZHK - Wiączyń Dolny 
(KJ Zbyszko) (marzec) 

 Spotkanie z organizatorami ścieżek huculskich – Klikowa (kwiecień) - 20 osób 

 Kurs dla budowniczych ścieżek huculskich – Klikowa (kwiecień) - 9 osób 

 Szkolenie z oceny koni huculskich dla pracowników OZHK/WZHK - Odrzechowa (kwiecień-maj) – 43 osoby 

 Szkolenie z Arie Hamoenem (Holandia) z oceny liniowej dla pracowników OZHK/WZHK - Racot (czerwiec) – 
47 osób 

 Szkolenie z oceny koni śląskich dla pracowników OZHK/WZHK - Książ (czerwiec) - 54 osoby 

http://www.terazpolskiekonie.pl/
http://www.rynekpolskichkoni.pl/
http://www.koninapoznajtensmak.pl/
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 Szkolenie pracowników OZHK/WZHK oraz hodowców ze skoków luzem oraz oceny eksterieru podczas selekcji 
ogierów KWPN w Ermelo (Holandia, grudzień) - 21 osób 

 Egzamin z opisu słownego i graficznego koni dla pracowników OZHK/WZHK i PZHK: 
o Wiączyń Dolny (KJ Zbyszko, marzec) - 10 osób 
o Książ – (lipiec) - 1 osoba 

 Egzamin z opisu słownego i graficznego koni dla studentów UR w Lublinie (11 osób) – Felin (maj) 

 Egzamin teoretyczny na uprawnienia do wpisu koni do ksiąg stadnych dla 11 pracowników OZHK/WZHK 
i PZHK (Warszawa, maj)  

 Egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy konik polski do ksiąg stadnych dla 4 pracowników 
OZHK/WZHK (Popielno, sierpień) 

 Egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni ras polski koń zimnokrwisty i arden polski do ksiąg 
stadnych dla 6 pracowników OZHK/WZHK i PZHK (Nowe Jankowice, sierpień)  

2017: 

 Spotkanie z organizatorami ścieżek huculskich – Klikowa (kwiecień) - 20 osób 

 Szkolenie z Arie Hamoenem (Holandia) z oceny liniowej dla pracowników OZHK/WZHK – KJ Zbyszko (czerwiec) 
– 29 osób, SK Udórz (czerwiec) - 14 osób 

 Egzamin teoretyczny na uprawnienia do wpisu koni do ksiąg stadnych dla 3 kandydatów zgłoszonych przez 
OZHK/WZHK (Warszawa, maj) 

 Egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni ras szlachetnych do ksiąg stadnych dla 4 pracowników 
OZHK/WZHK (Wiączyń Dolny, kwiecień) 

 Egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy śląskiej do księgi stadnej dla 2 pracowników 
OZHK/WZHK (Książ, kwiecień)  

 Egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy konik polski do księgi stadnej dla 2 pracowników 
OZHK/WZHK (Sieraków, sierpień) 

 Egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy konik polski do księgi stadnej dla 1 pracownika 
OZHK/WZHK (Popielno, wrzesień) 

 Egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy śląskiej do księgi stadnej dla 2 pracowników 
OZHK/WZHK (Książ, październik) 

 Egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni ras polski koń zimnokrwisty i arden polski do ksiąg 
stadnych dla 3 pracowników OZHK/WZHK (Lesznowola, październik) 

2018: 

 Spotkanie z organizatorami ścieżek huculskich –podczas Walnego Zjazdu Polskiego Związku Hodowców Konia 
Huculskiego (Gładyszów, marzec) 

 Szkolenie z oceny użytkowej koni ras szlachetnych dla pracowników OZHK/WZHK i PZHK – (Holandia, 
kwiecień) – 28 osób 

 Szkolenie dotyczące przepisów o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) dla dyrektorów / kierowników 
OZHK/WZHK oraz PZHK – (Warszawa, czerwiec) – 22 osoby 

 Szkolenie z oceny wartości użytkowej koni ras szlachetnych dla inspektorów OZHK/WZHK – (Strzegom, 
wrzesień) – 26 osób 

 Szkolenie z oceny wartości użytkowej koni ras szlachetnych dla uczniów techników hodowli koni – (Strzegom, 
wrzesień) – ok. 50 osób 

 Szkolenie z Jeanem Bemelmansem z oceny koni ujeżdżeniowych dla hodowców – KJ Golden (Dream, 
październik) – 5 osób 

 Egzamin z opisu słownego i graficznego koni dla 2 pracowników OZHK/WZHK – (Pszczyna, styczeń) 

 Egzamin z elektronicznej identyfikacji koni dla 6 pracowników OZHK/WZHK – (Pszczyna, styczeń) 

 Egzamin z opisu słownego i graficznego koni dla 17 studentów UR w Lublinie – (Felin, czerwiec) 

 Egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy huculskiej do ksiąg stadnych dla 6 pracowników 
OZHK/WZHK (Odrzechowa, listopad)  

 Egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni ras szlachetnych do ksiąg stadnych dla 4 pracowników 
OZHK/WZHK (Wiączyń Dolny, listopad)  

2019: 

 Szkolenie dla pracowników OZHK/WZHK oraz PZHK ze znowelizowanych programów hodowli i z bazy PZHK- 
(Sękocin Nowy, styczeń) 

 Egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy śląskiej do ksiąg stadnych dla 3 pracowników 
OZHK/WZHK (Książ, kwiecień) 

 Konferencja naukowa pt. ,,Hodowla i Użytkowanie Koni Zimnokrwistych w Polsce” – Grudziądz (maj) 

 Egzamin teoretyczny na uzyskanie uprawnień do wydawania decyzji o wpisie koni do ksiąg stadnych koni 
dla 3 pracowników OZHK/WZHK – (Warszawa, czerwiec) 
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 Szkolenie dla pracowników OZHK/WZHK na przedłużenie uprawnień do wpisu koni do ksiąg stadnych w rasie 
konik polski – (Sieraków, sierpień) 

 Egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy konik polski do ksiąg stadnych dla 2 pracowników 
OZHK/WZHK (Sieraków, sierpień)  

 Egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy konik polski do ksiąg stadnych dla 3 pracowników 
PZHK, OZHK/WZHK (Popielno, wrzesień)  

 Szkolenie dla pracowników OZHK/WZHK na przedłużenie uprawnień do wpisu koni do ksiąg stadnych w rasie 
konik polski – (Popielno, wrzesień). 

 Egzamin z opisu słownego i graficznego koni dla 7 pracowników OZHK/WZHK – KJ Zbyszko, (Wiączyń Dolny, 
październik)  

 Egzamin praktyczny na uprawnienia do wpisu koni rasy huculskiej do ksiąg stadnych dla 1 pracownika 
OZHK/WZHK ( Tarnów-Klikowa, październik) 

 
 
Konsultacje i redagowanie aktów prawnych 
 
2016 i 2017: 

 Prace nad jednolitymi wersjami „Programów hodowli” koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń 
szlachetny półkrwi, śląskiej, zimnokrwistej, arden polski, huculskiej 

2018: 

 Prace nad jednolitymi wersjami „Programów hodowli” koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń 
szlachetny półkrwi, śląskiej, zimnokrwistej, arden polski, huculskiej – dostosowanie do Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt z dnia 8 czerwca 2016 r. 

 Opracowanie stanowiska PZHK w sprawie projektu ustawy obywatelskiej o ochronie humanitarnej domowych 
koni, osłów i mułów, zgłoszonego przez Fundację „Tara” 

 Przygotowanie materiałów do sprawozdań Komisji Ksiąg Stadnych poszczególnych ras po zakończeniu 6-
letniej kadencji 

2019: 

 Prace nad dostosowaniem „Programów hodowli” koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny 
półkrwi, śląskiej, zimnokrwistej, arden polski, huculskiej – dostosowanie do Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt z dnia 8 czerwca 2016 r 

 
 
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 genetycznych 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 

Pod koniec roku 2019 (wrzesień) uruchomiliśmy nową internetową wersję bazy koni prowadzonej 
przez PZHK. Nowo powstała baza informacyjnie oparta jest na Centralnym Rejestrze Koniowatych PZHK (w skrócie 
Rejestr). Oznacza to, że prezentowane dane są wiarygodne i potwierdzone, ponieważ opierają się na dokumentacji 
zootechnicznej (zarówno krajowej jak i zagranicznej), jaką Związek posiada. 

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 zawartych 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, 

https://baza.pzhk.pl/
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a także multimediów (jeśli multimedia te zostały załączone przez posiadacza danego konia, 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. 

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 informacji i funkcjonalności widzi ponadto 
informacje dotyczące zdarzeń użytkowych, wystaw i wyników sportowych, jakie zapisano w Rejestrze, 
a także wykaz posiadanych koni, dla których może zamieszczać zdjęcia i filmiki. Ma również 
możliwość zgłaszania koni do opisu. Użytkownicy 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 artykuły 
w związkowym kwartalniku, a w szczególności relacje z ogólnopolskich czempionatów rasowych, stacjonarnych prób 
dzielności ogierów i klaczy rasy śląskiej i innych ras szlachetnych, polowej próby dzielności ogierów ras szlachetnych, 
ogólnopolskiego uznawania ogierów rasy huculskiej, z jesiennych wystaw-aukcji ogierów ras zimnokrwistych: 

 2016 – 26 artykułów 

 2017 – 16 artykułów 

 2018 – 10 artykułów 

 2019 – 13 artykułów 
W październiku 2016 r., w związku ze śmiercią Michała Wierusz-Kowalskiego, w wyniku przeprowadzonej rekrutacji 
na stanowisko redaktora naczelnego naszego kwartalnika „Hodowca i Jeździec”, Prezydium PZHK wybrało Panią Ewę 
Jakubowską. 
 
 
Publikacje książek: 
1. „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu” autorstwa Inez Kampman 

Polski Związek Hodowców Koni wykupił licencję od związku KWPN na wydanie znanej w Europie książki: 
„The KWPN horse. Selection for performance” . Została wydana polska wersja pod tytułem: „Koń KWPN. Selekcja 
do wyczynu”. Książka  stanowi kompendium wiedzy na temat oceny eksterieru koni sportowych w połączeniu 
z ich użytkowością. Szczegółowo opisane są w niej kryteria budowy, oceny chodów oraz skoków luzem. 
W publikacji tej drobiazgowo zostały przedstawione konie wierzchowe KWPN (ze skrótem RP) oraz konie 
Tuigpaarden (TP), które stanowią oddzielny dział w księdze. Bardzo ważnym elementem książki są  szczegółowe 
rysunki pomagające zrozumieć i zwizualizować dany rozdział, jednak to czym wyróżnia się ta książka są filmy 
pokazujące i omawiające każdy z chodów oraz elementów oceny skoków luzem (dostępne poprzez kody QR). 

2. „Trening młodych koni. Ujeżdżenie, Skoki, WKKW, Zaprzęgi jednokonne” autorstwa Wiesława Adama 
Jończyka oraz Łukasza Jończyka 
Książka ma być pomocą dla jeźdźców, którzy zamierzają szkolić konie samodzielnie. Składa się z pięciu rozdziałów, 
opisujących najważniejsze zasady szkolenia, sprawdzone przez autorów w praktyce. 
Wielką zaletą książki jest szczegółowo rozpisany i omówiony plan treningowy dla koni w zależności od kierunku 
ich użytkowania w przyszłości.  

 
 
Organizacja międzynarodowych Walnych Zjazdów 

 Walny Zjazd Hucul International Federation, Polska, Kraków (maj 2017)  

 Walny Zjazd Międzynarodowej Konfederacji Konia Anglo-Arabskiego CIAA, Walewice (czerwiec 2018) 
 
 
Udział w konferencjach 
2016: 

 Spotkania w MRiRW w sprawie płatności bezpośrednich – Warszawa (styczeń i czerwiec) 

 Seminarium dotyczące markerów genetycznych – Poznań (styczeń) 

 Doroczny Jarmark Koński „Wstępy” – Skaryszew (luty) 

 Konferencja „PAX – program wspomagający postęp genetyczny w hodowli koni” – Walewice (luty) 

 Spotkanie w sprawie organizacji MPMK – Drzonków (marzec) 

 Uznawanie ogierów rasy arden szwedzki – Szwecja (marzec) 

https://baza.pzhk.pl/regulamin.html
https://baza.pzhk.pl/faq.html
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 Aukcja ogierów zimnokrwistych – Józefin (marzec) 

 Spotkanie w sprawie wydania książki KWPN – Warka (marzec) 

 Organizacja spotkania grupy roboczej dotyczącego wierzchowej polowej próby dzielności ogierów 
(przedstawiciele 3 KKS) – Warszawa (maj) 

 Kwalifikacja ardenów szwedzkich do czempionatu – Malbork (maj) 

 Wystawa koni zimnokrwistych – Józefin (maj) 

 Spotkanie w sprawie czempionatu ardeńskiego – Kętrzyn (maj) 

 Udział w ocenie koni podczas Regionalnego czempionatu koni śląskich – Pajęczno (czerwiec) 

 Udział w ocenie koni podczas Regionalnego czempionatu koni śląskich – Poręba (czerwiec) 

 Regionalna wystawa koni zimnokrwistych – Janowo (lipiec) 

 Przegląd źrebiąt – Żelichów (lipiec) 

 Spotkanie zespołu roboczego powołanego przez Prezydium PZHK w celu przeanalizowania wniosków ostatniego 
Walnego Zjazdu Delegatów PZHK dotyczących koni zimnokrwistych – Warszawa, (lipiec) 

 Regionalny Czempionat koni huculskich – Rudawka Rymanowska, (sierpień) 

 Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni – Olsza, (wrzesień) 

 Międzynarodowy czempionat koni huculskich – Słowacja, Topolczanki, (wrzesień) 

 Ogólnopolski Czempionat Ogierów Ras Zimnokrwistych – Kętrzyn, (wrzesień) 

 Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody – Jakubowice, (wrzesień) 

 Aukcja ogierów zimnokrwistych – Skaryszew, (wrzesień) 

 Mistrzostwa Polski w powożeniu – Bogusławice (wrzesień) 

 Udział w obchodach 65-lecia Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW – Warszawa (wrzesień) 

 Udział w ocenie koni podczas próby dzielności koni huculskich – Sajzy (wrzesień) 

 Aukcja ogierów zimnokrwistych – Józefin (wrzesień) 

 Aukcja ogierów zimnokrwistych – Górki (wrzesień) 

 Warsztaty „Sprzedaż koni w świetle prawa – zagadnienia praktyczne” prowadzone przez zespół kancelarii Lex 
Hippica – Strzegom (październik) 

 Kwalifikacja ogierów zimnokrwistych i ardeńskich – Szepietowo, Józefin, Kętrzyn (październik) 

 Spotkanie w sprawie aukcji koni szlachetnych – Baborówko (październik) 

 Aukcja ogierów zimnokrwistych – Starogard Gd (październik) 

 Aukcja ogierów zimnokrwistych – Nowe Jankowice (październik) 

 Organizacja kwalifikacji ogierów rasy huculskiej do hodowli – Klikowa (październik) 

 Kwalifikacja klaczy sztumskich i sokólskich do POZG – Wólka Terechowska, Piliki, Lasków (październik) 

 Otwarcie stacji ogierów ujeżdżeniowych „Cichoń Stallions” – Radzionków (październik) 

 Obchody 95-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich – Poznań (październik) 

 Przeglądy koni w SK - Racot i Pępowo (październik) 
2017: 

 Konferencja „Polski Koń Sportowy?” – Walewice (luty) 

 Konferencja dotycząca koni małopolskich – Janów Podlaski (luty) 

 Spotkanie w sprawie organizacji Walnego Zjazdu Hucul International Federation w Polsce – Kraków (luty) 

 Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Poznań (maj) 

 Spotkanie w sprawie organizacji polowej próby dzielności ras szlachetnych – Leszno (maj) 

 Obchody 200-lecia stadniny Janów Podlaski – Janów Podlaski (maj) 

 Organizacja kwalifikacji ogierów ras szlachetnych do wierzchowej polowej próby dzielności – Leszno (maj) 

 Organizacja kwalifikacji ogierów ras szlachetnych do wierzchowej polowej próby dzielności – Białka (maj) 

 Szkolenie dla kandydatów na sędziów stylu konia – Michałowice (czerwiec) 

 Regionalna wystawa koni zimnokrwistych- Bratoszewice (czerwiec) 

 Czempionat źrebiąt rasy holsztyńskiej- Róża (czerwiec) 

 Regionalny czempionat koni rasy śląskiej – Poręba (czerwiec) 

 Udział w ocenie koni podczas próby dzielności koni huculskich – Rzeszotary (sierpień) 

 Udział w ocenie koni podczas próby dzielności koni huculskich – Kołaczyce (sierpień) 

 Mistrzostwa Europy w WKKW – Strzegom (sierpień) 

 Regionalny czempionat koni rasy huculskiej – Rudawka Rymanowska (sierpień) 

 Ogólnopolski czempionat porównawczy koni ras szlachetnych w skokach luzem – Młodzikowo (wrzesień) 

 Organizacja testu połówkowego dla ogierów ras szlachetnych – Łąck (wrzesień) 

 Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni – Olsza (wrzesień) 

 Udział w ocenie koni podczas regionalnego czempionatu koni rasy śląskiej – Klikowa (wrzesień) 

 Aukcje ogierów zimnokrwistych – Kwidzyn, Kętrzyn, Józefin, Bogusławice, Nowe Jankowice, Skaryszew 
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 LXXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Nowoczesna hodowla, a dobrostan zwierząt” – 
Poznań (wrzesień) 

 Konferencja „Dobre praktyki w transporcie zwierząt – skutki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe” – 
Warszawa (październik) 

 Udział w ocenie podczas próby dzielności koni rasy huculskiej – Antoniów (październik) 

 Kwalifikacja ogierów rasy huculskiej– Klikowa (październik) 

 Konferencja „Wdrażanie Krajowej Strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych 
zwierząt gospodarskich: osiągnięcia i wyzwania" – Balice (październik) 

 Organizacja polowej próby dzielności ogierów szlachetnych – Łąck (październik) 

 Ogólnopolski czempionat ogierów zimnokrwistych – Kętrzyn (październik) 

 Spotkanie dotyczące dyscypliny powożenia zaprzęgami – Boszkowo (październik) 

 Spotkanie dotyczące dyscypliny skoków przez przeszkody – Leszno (październik) 

 Kwalifikacje klaczy zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim – Ładzyń, Skaryszew, Prusinowice 
(październik) 

 Spotkanie dotyczące dyscypliny WKKW – Racot (październik) 

 II Sympozjum Naukowe „Perspektywy w Ochronie Bioróżnorodności” – Popielno (listopad) 

 Spotkanie robocze INTERREG – Kraków (listopad) 

 Międzynarodowa konferencja hipoterapeutyczna oraz 25-lecia PTHip „Hipoterapia – teoria, praktyka, 
możliwości 25 lat później” – Kraków (listopad) 

 Spotkanie dotyczące dyscypliny ujeżdżenia – Zakrzów (listopad) 

 Spotkanie dotyczące dyscypliny powożenia – Wrocław (grudzień) 

 Konferencja naukowa "Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni - nowoczesne narzędzia dla hodowców" 
– Balice (grudzień) 

2018: 

 Rozmowy w sprawie organizacji MPMK i ZT – Strzegom, Książ (styczeń) 

 Pokaz ogierów hodowlanych Cichoń Dressage oraz ŚOZHK Katowice – Radzionków (luty) 

 Spotkanie w sprawie Narodowego Programu Hodowli Koni – Siedlce (marzec) 

 Spotkanie w sprawie organizacji międzynarodowego czempionatu koni ardeńskich oraz uznawanie ogierów rasy 
arden szwedzki do hodowli – Szwecja, Flyinge, Grevagarden (marzec) 

 Szkolenie z rozrodu koni i opieki okołoporodowej klaczy oraz źrebiąt (lek. wet. Tomasz Wójtowicz, w ramach 
Funduszu Promocji Mięsa Końskiego) – Zielonka (marzec) 

 Wiosenne aukcje ogierów zimnokrwistych – Józefin, Kwidzyn, Dąbrowa Białostocka (marzec-kwiecień) 

 Kwalifikacja ogierów rasy huculskiej do hodowli – Klikowa (kwiecień) 

 Udział w ocenie koni podczas próby dzielności koni huculskich – Klikowa (kwiecień) 

 Kwalifikacja koni rasy arden polski na międzynarodowy czempionat w Szwecji – PomZHK Malbork, WZHK 
Białystok (maj) 

 Kwalifikacja koni rasy arden polski na międzynarodowy czempionat w Szwecji – WZHK Warszawa, OZHK Łódź 
(maj) 

 Organizacja kwalifikacji ogierów ras szlachetnych do polowej próby dzielności – Leszno (maj) 

 Udział w ocenie koni podczas Regionalnego Czempionatu Koni Śląskich – Siedlec (maj)  

 Regionalna wystawa koni zimnokrwistych – Łuszczów (czerwiec) 

 Przekazanie dokumentacji hodowlanej i identyfikacyjnej OZHK Łódź – Łódź (czerwiec) 

 Udział w ocenie koni podczas próby dzielności koni huculskich – Filice (czerwiec) 

 Udział w ocenie koni podczas Regionalnego Czempionatu Koni rasy śląskiej – Poręba (czerwiec) 

 Udział w ocenie koni podczas II Wojewódzkiej Wystawy koni rasy śląskiej – Tryńcza (lipiec) 

 Przegląd hodowlany w Stadninie Koni Nowielice – Nowielice (lipiec) 

 Międzynarodowy Czempionat Koni rasy ardeńskiej – Szwecja, Bollerup (sierpień) 

 Spotkanie w sprawie organizacji MPMK – Strzegom (sierpień) 

 Udział w ocenie koni podczas próby Wielkopolskiego Czempionatu Koni Huculskich – Racot (sierpień) 

 Udział w ocenie koni podczas Regionalnego Czempionatu Koni rasy huculskiej – Rudawka Rymanowska 
(sierpień) 

 Konferencja Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego – Poznań (wrzesień) 

 Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni – Olsza (września) 

 Udział w ocenie koni podczas X Wojewódzkiego Czempionatu Hodowlanego koni rasy śląskiej (Klikowska 
Parada Konna) – Klikowa (wrzesień) 

 Organizacja testu połówkowego oraz kontroli miejsc treningu ogierów ras szlachetnych – wrzesień 
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 Aukcje ogierów zimnokrwistych – Bogusławice, Kozienice, Szepietowo, Wola Łagowska, Kwidzyn, Nowe 
Jankowice, Skaryszew (wrzesień-październik) 

 Kwalifikacja ogierów ardeńskich do hodowli – Kwidzyn, Kętrzyn, Józefin (wrzesień) 

 20-lecie Litewskiego Związku Hodowców Koni – Wilno (październik) 

 Kwalifikacja ogierów rasy huculskiej– Klikowa (październik) 

 Organizacja polowej próby dzielności ogierów ras szlachetnych – Leszno (październik) 

 Kwalifikacje klaczy zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim – Prusinowice, Trzcianka, Jadwisin, Palczew 
(październik) 

 Posiedzenie Rady ds. Rozwoju Hodowli Koni – Janów Podlaski (listopad) 

 Spotkanie dotyczące dyscypliny ujeżdżenia – Zakrzów (listopad) 

 Organizacja kwalifikacji ogierów ras szlachetnych do polowej próby dzielności – Leszno (listopad) 

 Spotkanie organizacyjne dotyczące konferencji o koniach zimnokrwistych – Nowe Jankowice (listopad) 

 Spotkanie dotyczące regulaminu MPMK w ujeżdżeniu w sezonie 2019 – Cavaliada Poznań (grudzień) 
2019: 

 Prelekcja ,,Działania PZHK ze szczególnym uwzględnieniem oceny wartości użytkowej koni” w Technikum 
Hodowli Koni – Piaseczno (styczeń) 

 Pokaz ogierów hodowlanych Cichoń Dressage oraz ŚOZHK Katowice – Radzionków (luty) 

 V Kongres Rolnictwa organizowany przez OPZZRiOR – Warszawa (luty) 

 Wiosenna kwalifikacja ogierów ras zimnokrwistych – Skaryszew (marzec) 

 Wiosenna Wystawa-Sprzedaż ogierów ras zimnokrwistych – Józefin (marzec) 

 Skaryszewski Jarmark Koński ,,WSTĘPY” – Skaryszew (marzec) 

 Pokaz ogierów hodowlanych – Partynice (marzec) 

 Spotkanie z władzami PZJ dotyczące współpracy pomiędzy organizacjami, Leszno (marzec) 

 Kwalifikacja ogierów huculskich do hodowli – Klikowa (kwiecień) 

 Wiosenna kwalifikacja ogierów zimnokrwistych – Suchowola (kwiecień) 

 Konferencja naukowa pt. ,,Hodowla i Użytkowanie Koni Zimnokrwistych w Polsce” – Grudziądz (maj) 

 XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Bratoszewice (czerwiec) 

 Regionalny Czempionat Koni Śląskich – Poręba (czerwiec) 

 Regionalny Czempionat Koni Śląskich – Tryńcza (lipiec) 

 Ścieżka huculska – Kołaczyce (sierpień) 

 Ścieżka huculska – Rudawka Rymanowska (sierpień) 

 Obchody 190-lecie SO Sieraków podczas XX Tarpaniady – Sieraków (sierpień) 

 XI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej oraz VIII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni 
Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, pod nazwą ,,Klikowska Parada Konna – Konie w służbie Ojczyzny – 80 rocznica 
wybuchu II Wojny Światowej” – Klikowa (sierpień-wrzesień) 

 Konferencja naukowa ,,Mazurska hodowla koników polskich – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” – 
Popielno (wrzesień) 

 Sportowy Czempionat Młodych Koni – Olsza (wrzesień) 

 Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody – Jakubowice (wrzesień) 

 Udział w ocenie podczas aukcji ogierów ras zimnokrwistych: Józefin, Kozienice, Białka, Bogusławice (wrzesień) 

 Udział w ocenie podczas aukcji ogierów ras zimnokrwistych: Józefin, Klikowa, Zabajka (październik) 

 Dni Polskiego Konia Sportowego – Jarużyn (październik) 

 Udział w ocenie podczas aukcji ogierów ras zimnokrwistych – Szepietowo, Kwidzyn (październik) 

 Kwalifikacja ogierów ardeńskich do hodowli – Józefin (październik) 

 Aukcja ogierów zimnokrwistych – Gorzów Wielkopolski (październik) 

 Ogólnopolska Wystawa Klaczy Hodowlanych Ras Zimnokrwistych – Józefin (październik) 

 Kwalifikacja ogierów rasy huculskiej – Klikowa (październik) 

 Ścieżka huculska – Antoniów (październik) 

 Kwalifikacja klaczy rasy polski koń zimnokrwisty w typie sokólskim do Programu Ochrony Zasobów 
Genetycznych – Wólka Terechowska, Kowalowce, Suchowola (październik) 

 Kwalifikacja klaczy rasy polski koń zimnokrwisty w typie sokólskim do Programu Ochrony Zasobów 
Genetycznych – Prusinowice, Jadwisin (październik) 

 Próba dzielności ogierów ras zagranicznych – Bielice (listopad) 

 Spotkanie dotyczące Programu Ochrony Zasobów Genetycznych – Balice (listopad) 

 Udział w przeglądzie hodowlanym SK Nad Wigrami – Czerwony Krzyż (grudzień) 
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Kontrole w OZHK/WZHK, przeprowadzone wspólnie z Działem Finansowo- Księgowym oraz Działem Ksiąg Stadnych 
i Identyfikacji 
2016: 

 Kontrola wykonania zadań hodowlanych w WZHK Warszawa (styczeń i marzec) 

 Kontrola wykonania zadań hodowlanych w K-PZHK Bydgoszcz (lipiec) 
2017: 

 Ze względu na kilkumiesięczne zwolnienie lekarskie kierownika Działu Hodowlanego, kontrole z zakresu 
prawidłowości wykonania zadań hodowlanych (administrowanie księgami oraz ocena wartości 
użytkowej), zleconych OZHK przez PZHK, nie mogły odbyć się w planowanym okresie wiosny 2017 r. 
i zostały zrealizowane w I kwartale 2018 r. 

2018: 

 Kontrole z zakresu prawidłowości wykonania zadań hodowlanych (administrowanie księgami oraz ocena 
wartości użytkowej), zleconych OZHK przez PZHK, zostały przeprowadzone w następujących Związkach: 

 WMZHK Olsztyn – styczeń 

 OZHK Kielce – styczeń 

 PomZHK Malbork – luty 

 LZHK Lublin – marzec 

 WZHK Białystok – listopad 

 OZHK Rzeszów – grudzień 
2019: 

 Kontrola z zakresu prawidłowości wykonania zadań hodowlanych (administrowanie księgami oraz ocena 
wartości użytkowej), zleconych OZHK przez PZHK, przeprowadzone w MZHK Kraków w kwietniu 

 
 
Kontrole działalności biura PZHK 

 marzec – lipiec 2016, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt – kontrola sposobu wykorzystania dotacji 
na pokrycie kosztów prowadzenia ksiąg stadnych i dofinansowania kosztów prowadzenia oceny wartości 
użytkowej koni w latach 2013-2014, prowadzenie księgi hodowlanej koni rasy arden polski w latach 2013-
2014; 

 czerwiec 2017, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt – kontrola w związku ze skarga złożoną przez OZHK 
w Łodzi na działania PZHK; 

 sierpień – wrzesień 2017, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt – kontrola sposobu prowadzenia ksiąg stadnych 
oraz oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni na terenie woj. łódzkiego; 

 marzec – sierpień 2017, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt – kontrola sposobu wykorzystania środków 
pochodzących z dotacji budżetowych w latach 2015-2016 podmiotom świadczącym subsydiowane usługi 
na rzecz hodowców MŚP, na refundacje kosztów prowadzenia ksiąg stadnych i dofinansowania prowadzenia 
oceny wartości użytkowej koni; 

 styczeń 2018, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kontrola realizacji usług zawartych w rozliczeniach 
dotacji budżetowej za październik 2017 r. za prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej 
koni; 

 styczeń 2018, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 kwiecień 2019, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt – kontrola prowadzenia ksiąg stadnych i oceny wartości 
użytkowej koni rasy pkz; 

 wrzesień – listopad 2019, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt – kontrola sposobu wykorzystania dotacji 
budżetowych na prowadzenie ksiąg stadnych i oceny wartości użytkowej w 2018 r. 

 
 
Udział w Walnych Zjazdach OZHK/WZHK i związków rasowych: 
2016:  

 Walny Zjazd Sprawozdawczy Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego (Klikowa, styczeń) 

 Walny Zjazd Sprawozdawczy OZHK Rzeszów (luty) 

 Zarząd Hucul International Federation (Słowacja, Topolczanki, luty) 

 Walny Zjazd Sprawozdawczy WZHK Białystok (marzec) 

 Walny Zjazd Sprawozdawczy ŚOZHK Katowice (marzec) 

 Walny Zjazd Hucul International Federation (Czechy, Horni Vestonice, marzec) 

 Walny Zjazd Sprawozdawczy KPZHK Bydgoszcz (Grabowiec, kwiecień) 

 Walny Zjazd Sprawozdawczy Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych (Nowe Jankowice, kwiecień) 

 Walny Zjazd Sprawozdawczy MZHK Kraków (Klikowa, kwiecień) 
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 Walny Zjazd Sprawozdawczy WZHK Warszawa (Zielonka, kwiecień) 

 Walny Zjazd Sprawozdawczy OZHK Kielce (kwiecień) 

 Walny Zjazd Sprawozdawczy ZHKWlkp (Racot, kwiecień) 

 Zarząd Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych (Lublin, wrzesień) 

 Zarząd OZHK Łódź (wrzesień) 
2017: 

 Zarząd Hucul International Federation (Słowacja, Topolczanki, marzec) 

 Walny Zjazd Sprawozdawczy OZHK Wrocław (Wrocław, marzec) 

 Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni Huculskich (Gładyszów, marzec) 

 Spotkanie Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH) (Dania, listopad) 

 Spotkanie Komisji Statutowej HIF (Słowacja, Topolczanki, listopad) 
2018: 

 Walny Zjazd Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych (Nowe Jankowice, luty) 

 Walny Zjazd Sprawozdawczy OZHK Rzeszów (Rzeszów, marzec) 

 Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni Huculskich (Gładyszów, marzec) 

 Walny Zjazd Sprawozdawczy MZHK Kraków (Klikowa, kwiecień) 

 Walny Zjazd Sprawozdawczy PomZHK Malbork (Malbork, kwiecień) 

 Zarząd Hucul International Federation (Ukraina, Sołoczyn, październik) 

 Spotkanie Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych WBFSH (Węgry, listopad- grudzień) 
2019: 

 Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni Huculskich (Gładyszów, marzec) 
 
 
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 koniny, badania naukowe i rynkowe, 
wystawy zwierząt, a także szkolenia producentów. 
 
2016: 

 Wystawy koni zimnokrwistych 93.997,49 zł 

 Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich w Kętrzynie 14.500,00 zł 

 Ogólnopolski Czempionat Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie 16.260,00 zł 

 Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku "Hodowca i Jeździec" 6.000,00 zł 

 Promocja mięsa końskiego podczas targów w Tokio (Japonia) 11.070,00 zł 

 Prowadzenie strony internetowej www.koninapoznajtensmak.pl 4.098,77 zł 

 Czempionat ogierów ras zimnokrwistych w Kętrzynie 11.373,00 zł 
2017: 

 Wystawy koni zimnokrwistych 112.000,00 zł 

 Ogólnopolski Czempionat Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie 16.730,00 zł 

 Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku "Hodowca i Jeździec" 6.000,00 zł 

 Prowadzenie strony internetowej www.koninapoznajtensmak.pl 4.000,00 zł 

 Czempionat ogierów ras zimnokrwistych 8.000,00 zł 

 Promocja koni zimnokrwistych podczas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 4.284,00 zł 
2018: 

 Prowadzenie strony internetowej koninapoznajtensmak.pl 6 000 zł 

 Ogólnopolska Wystawa Klaczy Ras Zimnokrwistych 10 000 zł 

 Ogólnopolski Czempionat Koni Zimnokrwistych 16 800 zł 

 Ogólnopolski czempionat Ogierów Zimnokrwistych 10 000  zł 

 Dofinansowanie artykułów o Hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku Hodowca i Jeździec 5 000 zł 

 Prowadzenie strony internetowej konina poznaj ten smak.pl 6 000 zł 

 Szkolenia dla Hodowców 22 700 zł 

 Międzynarodowy Czempionat koni ardeńskich 5 000 zł 

 Wystawy koni zimnokrwistych 89 000  zł 

 Działalność na forum europejskim 3 000 FBZPR zł 
 

http://www.koninapoznajtensmak.pl/
http://www.koninapoznajtensmak.pl/
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2019: 

 Wystawy koni zimnokrwistych 92.209 zł 

 Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku „Hodowca i Jeździec” 7.000 zł 

 Konferencja naukowa 10.000 zł 

 Czempionaty ogólnopolskie młodzieży oraz ogierów zimnokrwistych 20.596 zł 

 Czempionat ogólnopolski klaczy 10.000 zł 

 Strona internetowa www.polskakonina.pl 2.470 zł 
 
 
 

Samodzielne stanowisko ds. hodowlanych i organizacyjnych 
 

1. Rasa małopolska - program hodowlany, program ochrony rasy, opieka nad Komisją Księgi Stadnej 
2. Sprawy organizacyjne związane z obecnością PZHK na imprezach i wystawach  
3. Zadania związane z identyfikacją i oceną wartości użytkowej koni 
4. Współpraca z organizacjami zagranicznymi  
5. Korespondencja oraz tłumaczenia - język francuski i angielski 
6. Zamówienia na derki, nagrody/puchary, tabliczki, kwiaty, rollapy, flots, czapraki, zdjęcia, szampan, przesyłki 

kurierskie, materiały reklamowe oraz katalogi 
7. Opracowanie reklam foto/video/audio i współpraca z wykonawcami 
8. Tworzenie planów marketingowych PZHK, kalendarza nagradzania koni polskiej hodowli na zawodach 

ogólnopolskich 
9. Praca nad jednolitą wersją programów hodowli koni rasy małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny 

półkrwi 
10. Opracowanie regulaminu Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich i Aukcji ,,Teraz Polskie Konie” 
11. Przygotowywanie tekstów do katalogów Cavaliada  
12. Pisanie artykułów do kwartalnika ,,Hodowca i Jeździec” 
13. Wnioski o patronaty medialne (Międzynarodowy Czempionat Ardeński, MPMK) 
14. Doniesienia/aktualności na stronę internetową 
15. Opracowanie programu polowej próby dzielności ogierów ras szlachetnych 
16. Adresy okolicznościowe 
17. Umowy i pisma w sprawie sponsoringu i patronatów (zawodnicy, konferencje, imprezy sportowo-hodowlane) 
18. Organizacja i udział w wydarzeniach: 

 
2016: 

 kontrola WZHK Warszawa (styczeń) - kontrola dokumentacji, sporządzenie części protokołu 

 spotkania w PZHK i GIW ws. eksportu koni do Japonii (styczeń, kwiecień, wrzesień) - korespondencja, 
tłumaczenie 

 Cavaliada-Tour w Lublinie (luty), Warszawie (luty) i Poznaniu (grudzień) - organizacja stoiska, pokazów, 
ceremonii dekoracji, realizacja zamówień i umów, opracowanie tekstów do katalogów 

 Walny Zjazd ZHKWlkp - Racot (kwiecień) 

 preselekcja ogierów do ZT - Janów k. Chełma (maj) 

 posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. identyfikacji i rejestracji koniowatych (marzec) 
i Sejmowa Konferencja dot. rozwoju obszarów wiejskich (maj) 

 egzamin z opisu słownego i graficznego koniowatych dla studentów UP w Lublinie (maj) - przygotowanie 
prezentacji (prelekcja), pomoc w prowadzeniu egzaminu 

 Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich - SO Kętrzyn (czerwiec) - opracowanie i tłumaczenie 
regulaminu, przyjmowanie zgłoszeń, koordynacja przyjazdu, zakwaterowania i transportu ekip zagranicznych, 
projekt i zamówienie reklam, zaproszeń, katalogów, nagród, materiałów reklamowych, wnioski o patronaty, 
organizacja konferencji, tłumaczenie, komentarz 

 Kwalifikacja ogierów do ZT - Bielice (czerwiec) - obsługa komputerowa/biurowa, koordynacja pracy komisji, 
kontrola identyfikacji, komentarz 

 Walny Zjazd Międzynarodowej Konfederacji Koni Anglo-Arabskich CIAA - Vaxjo, Szwecja (czerwiec) 

 spotkanie „Zespołu do spraw zmian legislacyjnych w jeździectwie i hodowli koni” (lipiec) 

 XIX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich - SO Białka (lipiec) - organizacja przyjazdu sędziów 
zagranicznych, organizacja wizyt u hodowców, opracowanie regulaminu, tłumaczenie, komentarz 

 Ogólnopolski Czempionat Koni rasy polski koń szlachetny półkrwi / Czempionat Porównawczy Ras 
Szlachetnych w skokach luzem / MPMK w skokach – Drzonków (sierpień) - projekt reklam i zaproszeń, 

http://www.polskakonina.pl/
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realizacja zamówień materiałów reklamowych, nagród dla hodowców, zawodników i koni, obsługa stoiska, 
identyfikacja koni, kontrola zasad rozgrywania oraz danych na listach i wynikach, koordynacja dekoracji 
zwycięskich koni, komentarz 

 kwalifikacja klaczy do ZT - Doruchów (wrzesień) - pomoc przy obsłudze biurowej 

 MPMK w WKKW - Strzegom (wrzesień) - j.w. (MPMK w skokach) 

 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego - Warszawa (wrzesień)  

 próba dzielności ogierów w ZT - Bielice (wrzesień) - obsługa komputerowa/biurowa, koordynacja pracy 
komisji, kontrola identyfikacji, komentarz 

 uznawanie ogierów ardeńskich - Józefin, Kętrzyn (październik) - organizacja przyjazdu sędziów zagranicznych, 
tłumaczenie, komentarz 

 nagrywanie materiałów reklamowych koni aukcyjnych - Leszno (listopad) - dostarczenie materiałów 
reklamowych, współpraca z ekipą foto-video 

 organizacja Aukcji „Teraz Polskie Konie” podczas Cavaliady - Poznań (grudzień) - opracowanie i tłumaczenie 
regulaminu, przyjmowanie zgłoszeń, opracowanie materiałów promocyjnych koni, współpraca 
ze współorganizatorami i osobami oficjalnymi., zakwaterowanie ekip i koni, projekt i zamówienie materiałów 
reklamowych, katalogów, tłumaczenie, komentarz 

 Walny Zjazd WBFSH, spotkanie WHIRDEC - Genewa, Szwajcaria (grudzień) 
2017 

‒ spotkanie ws. wyścigów koni półkrwi – PZHK (styczeń) 
‒ spotkania ws. aukcji TPK z Bernard Demets – PZHK (styczeń), H & H. Święciccy - Baborówko (marzec) 
‒ Cavaliada-Tour w Lublinie (luty), Warszawie (luty) i Poznaniu (listopad-grudzień) - organizacja stoiska, 

transportu, pokazów, ceremonii dekoracji, opracowanie tekstów do katalogów, realizacja zamówień i umów, 
rozliczenie z KOWR 

‒ Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w skokach luzem (grudzień) - pomoc w opracowaniu 
katalogu i spotu reklamowego, współpraca z MTP i Związkiem sp, realizacja zamówień ogrodzeń i nagród, 
tłumaczenie, komentarz. 

‒ Kwalifikacja ogierów do wierzchowego treningu polowego (Leszno maj i Białka maj) - pomoc w prowadzeniu 
biura, rezerwacja noclegu i wyżywienia, komentarz 

‒ wierzchowa próba dzielności ogierów ras szlachetnych - Łąck (październik) - identyfikacja koni, koordynacja 
pracy komisji, komentarz, pomoc w prowadzeniu dokumentacji 

‒ Festiwal Sztuki Jeździeckiej - Warszawa (kwiecień) - dostarczenie materiałów reklamowych i nagród 
‒ KWZH - Poznań (maj) - pomoc w organizacji stoiska i pokazów, opracowaniu katalogu i wyników, realizacja 

zamówień, rezerwacji hotelowej  
‒ MPMK w skokach - Drzonków (sierpień) - projekt reklam i zaproszeń, realizacja zamówień materiałów 

reklamowych i nagród, organizacja transportu, identyfikacja koni, kontrola zasad rozgrywania oraz danych na 
listach i wynikach, koordynacja dekoracji zwycięskich koni 

‒ Mistrzostwa Europy w WKKW - Strzegom (sierpień) - organizacja stoiska, transportu, przygotowanie 
i komentarz/tłumaczenie pokazów, rezerwacja hotelowa, projekt i realizacja zamówień materiałów 
reklamowych i nagród, współpraca z organizatorem, pomoc w przygotowaniu umów, korespondencji, 
rozliczeniu. 

‒ uznawanie ogierów do Księgi Arden Polski - Kwidzyn, Kętrzyn, Józefin (wrzesień) - organizacja przyjazdu 
sędziów zagranicznych, tłumaczenie, komentarz 

‒ Finał Pucharu Polski WKKW, aukcja BHSS - Baborówko (wrzesień-październik) - dostarczenie nagród, 
przygotowania pod kątem organizacji aukcji TPK 

‒ Wizyta delegacji z Chin - Warszawa GIW (listopad) - prezentacja nt. PZHK i struktury pogłowia koni w Polsce 
 
Korespondencja zagraniczna / sprawy międzynarodowe: 
2016 

 organizacja przyjazdu oraz tłumaczenie sędziów z Belgii, Francji, Luksemburga, Szwecji podczas 
Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich w Kętrzynie (czerwiec) 

 organizacja przyjazdu oraz tłumaczenie sędziów z Francji i Szwajcarii na Narodowy Czempionat Koni 
Małopolskich w Białce (lipiec) 

 organizacja przyjazdu oraz tłumaczenie sędziów z Francji na uznawaniu ogierów ardeńskich w Józefinie 
i Kętrzynie (październik) 

 korespondencja oraz tłumaczenie przedstawicieli Japonii podczas spotkań w PZHK, GIW/MRiRW (styczeń, 
kwiecień, wrzesień) 

 codzienna korespondencja biurowa w języku angielskim i francuskim 
2017 
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‒ organizacja przyjazdu oraz tłumaczenie sędziego ze Szwajcarii na Narodowym Czempionacie Koni 
Małopolskich w Białce (czerwiec) 

‒ organizacja przyjazdu oraz tłumaczenie sędziów z Francji i Belgii na uznawaniu ogierów ardeńskich 
w Kwidzynie, Kętrzynie i Józefinie (wrzesień) 

‒ codzienna korespondencja biurowa w języku angielskim i francuskim 
 
Komisja Księgi Stadnej Koni Rasy Małopolskiej  
2016 

 organizacja posiedzeń (Warszawa; luty , Sękocin; listopad) 

 praca nad programem hodowlanym i regulaminem czempionatu narodowego 

 przygotowanie rejestru ogierów, dobór ogierów do programu ochrony rasy 
2017 

‒ organizacja posiedzeń (Warszawa styczeń, Walewice czerwiec, Warszawa listopad, Sękocin listopad) 
‒ praca nad programem hodowlanym i regulaminem czempionatu narodowego 
‒ przygotowanie rejestru ogierów oraz listy ogierów do programu ochrony zasobów genetycznych 
‒ konferencja nt. rasy małopolskiej - Janów Podlaski (luty) - opracowanie programu, listy gości, wysyłka 

zaproszeń, przygotowanie  prezentacji, udział w dyskusji 
‒ XX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich - SO Białka (czerwiec) - organizacja przyjazdu 

sędziego zagranicznego,  tłumaczenie, komentarz 
‒ konferencja „Konie arabskie i małopolskie wczoraj, dziś i jutro” - Janów Podlaski (czerwiec) - prezentacja 

pt. „Stan hodowli oraz główne założenia programu hodowlanego koni rasy małopolskiej” 
‒ przegląd hodowlany, posiedzenie Komisji KKS, MP w WKKW - Walewice (czerwiec) i Baborówko (lipiec) 

 
Identyfikacja i ocena wartości użytkowej 

‒ narada przewodniczących KKS (W-wa, luty 2017), kierowników (W-wa, luty 2017) i pracowników (Białowieża, 
kwiecień 2017) 

‒ szkolenie z oceny liniowej - Udórz (czerwiec, 2017) 
‒ Czempionat Koni Ras Szlachetnych - Udórz (wrzesień, 2017) - asystowanie Komisji Sędziowskiej 

 
W latach 2018-2019 obowiązki związane ze sprawami hodowlanymi (koordynacja KKS rasy małopolskiej, 

programy hodowli koni m, wlkp, sp, regulamin i program próby dzielności ogierów ras szlachetnych, pisanie artykułów 
do kwartalnika „Hodowca i Jeździec”) przejął Dział Hodowlany PZHK. W 2018 roku zatrudniono również pracownika 
ds. marketingowo-organizacyjnych. 
 
 
 

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. Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania do biura PZHK. 
3. Instalacja oprogramowania na serwerach i stacjach roboczych oraz ich aktualizacja, konserwacja i pomoc 

techniczna. 
4. Szkolenie użytkowników aplikacji dostępowej do Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK - pracowników 

związków okręgowych (30 osób) - szkolenia indywidualne. 
5. Rozszerzenie aplikacji dostępowej do „Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK o moduły „Nowy unijny 

paszport NUP”, „Wystawy”, „Ocena liniowa” oraz rozszerzenia i modyfikacje w aplikacji dostosowujące 
do nowych programów hodowlanych, zmian przepisów itp. 

6. Szkolenia grupowe pracowników związków okręgowych związane z nowymi rozwiązaniami informatycznymi 
oraz wdrożeniem RODO oraz współpraca i pomoc dla pracowników związków okręgowych z pracą na bazie 
danych. 

7. Wykonywanie sprawozdań rocznych, kwartalnych i miesięcznych oraz innych z wykorzystaniem danych 
gromadzonych w bazie na potrzeby PZHK  (np. komisji ksiąg) i związków okręgowych, Ministerstwa Rolnictwa, 
GUS, ARiMR, uczelni i instytutów związanych z hodowlą koni. 

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

9. Wykonanie  aplikacji – „Kartoteka Elektroniczna – Interaktywne raportowanie danych hodowlanych”. 
10. Wykonanie aplikacji do analizy danych w bazie CBDK „CBDK Analiza danych”. 
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11. Udzielanie informacji z CBDK organom administracji państwowej (np. policja, US, NIK, sądy) oraz danych 
z rejestru koniowatych wewnątrz związku. 

12. Przekazywanie danych z bazy do Instytutu Zootechniki w Balicach (program ochrony zasobów genetycznych). 
13. Obsługa i aktualizacja strony internetowej dotyczącej koniny (www.koninapoznajtensmak.pl.).  
14. Obsługa i aktualizacja strony internetowej dotyczącej aukcji polskich koni (www.terazpolskiekonie.pl.). 
15. Administracja i aktualizacja danych na stronie internetowej PZHK (http://pzhk.pl) oraz rozszerzanie zakresu 

informacji. 
16. Testowanie i uruchomienie rozszerzonego serwisu internetowego z bazą rodowodową oraz użytkowo-

hodowlaną koni „Baza koni PZHK” (https://baza.pzhk.pl). 
17. Administracja i aktualizacja serwisu „Baza koni PZHK” (https://baza.pzhk.pl) od 09.2019. 
18. Obsługa i aktualizacja strony internetowej Bazy Rodowodowej PZHK do 08.2019. 
19. Obsługa i aktualizacja strony internetowej Hodowcy i Jeźdźca (http://hij.com.pl). 
20. Obsługa, aktualizacja i administracja strony internetowej Rynek Polskich Koni (http://rynekpolskichkoni.pl). 
21. We współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynarii przeprowadzono  coroczne szkolenia - w latach 2016-

2019 przeszkolono teoretycznie i praktycznie 144 (oraz 121 teoretycznie) pracowników Inspekcji 
Weterynaryjnej i upoważnionych lekarzy weterynarii w zakresie dostępu do danych zawartych w CBDK 
(dostęp przez Internet)  

22. Obsługa i aktualizacja strony internetowej  CBDK (http://cbdk.pl). 
23. Zapewniono też aktualizację danych (2 razy w tygodniu) w CBDK w stosunku do rejestrów koniowatych 

(też innych niż PZHK) będących źródłem pierwotnych danych o koniowatych. 
24. Bieżąca obsługa i konserwacja elektronicznej Książki Korespondencji w biurze  PZHK. 
25. Modyfikacja bazy i export danych dla międzynarodowej organizacji HIF. 
26. Modyfikacje instrukcji do wymagań RODO  – Ochrona danych osobowych (nowe przepisy). 

 
 
 

Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji 
 
1. Liczenie kodów i % krwi arabskiej u koni rasy małopolskiej na bieżąco przed wydaniem paszportów. 
2. Administrowano danymi w bazie i uzupełniano bazę o wyniki z ZT klaczy i ogierów, MPMK i czempionatów 

krajowych. Bieżące porządkowanie bazy. 
3. Uzupełnienie wyników MPMK o półfinały za lata 2009-2019; 
4. Wybór ogierów do programów ochrony i wysłanie kartotek ogierów do IZ Balice. Współpraca z IZ Balice 

w zakresie programów ochrony. 
5. Bieżące sprawy, pisma, korespondencja w języku angielskim, niemieckim. 
6. Kwalifikacja rodowodów koni do księgi koni rasy arden polski. 
7. Weryfikacja kuców do księgi stadnej. 
8. Delegacje do ZT klaczy oraz krajowe czempionaty koników polskich i kuców, a także na Cavaliadę. 
9. Pomoc w organizacji MPMK. 
10. Wdrożenie przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dostosowania ustawy 

do rozporządzenia wykonawczego komisji UE 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. które obowiązuje wprost 
od 1 stycznia 2016 roku - szkolenia OZHK/WZHK. 

11. Dostosowanie druków paszportów  do rozporządzenia UE 2016/1012 uzupełniając druk o „Świadectwo 
zootechniczne”.   

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

13. Współpraca z „Hodowcą i Jeźdźcem” – pisanie i korekta artykułów. 
14. 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. 
15. Ewidencja druków paszportów i transponderów oraz wysyłka do OZHK/WZHK, reklamacje. 
16. Rozwiązywanie problemów związanych z identyfikacją, które OZHK/WZHK nie jest w stanie rozwiązać. 
17. Konsultacje aktów prawnych. 
18. Koordynacja pracy OZHK/WZHK w zakresie identyfikacji koni. 
19. Rejestracja koni sprowadzanych z zagranicy oraz wprowadzanie do bazy : 

W 2016 zarejestrowano 3258 koni sprowadzonych do Polski, w 2017 zarejestrowano 3975 koni sprowadzonych 
do Polski, w tym 2600 ubojowych i 1375 hodowlanych i sportowych, w 2018 zarejestrowano 2908 koni 
sprowadzonych do Polski w tym 1395 ubojowych i 1513 hodowlanych i sportowych, w 2019 zarejestrowano 
3597 koni sprowadzonych do Polski, w tym 1569 ubojowych i 2028 hodowlanych i sportowych. Rejestracja 
koni hodowlanych polega na wprowadzeniu danych konia do bazy wraz z rodowodem do 3 lub czwartego 

https://baza.pzhk.pl/
https://baza.pzhk.pl/
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pokolenia. Część dokumentów wymaga wyjaśnienia lub potwierdzenia u zagranicznego wystawcy. Konie 
przeznaczone do uboju wprowadza OZHK, a PZHK sprawdza i rejestruje. 

20. Wyjazdy delegacje zagraniczne: 

 WHIRDEC Meeting (Francja) 

 COPA/COGECA Grupa Konie, Bruksela 
21. Organizacja przetargów na dostawę druków paszportów w 2018 r. i transponderów w 2016 i 2019. 
22. Kontrole w OZHK/WZHK z identyfikacji koni – skontrolowano: 

 w 2016 r.: OZHK w Łodzi, KPZHK w Bydgoszczy i W-MZHK w Olsztynie 

 w 2017 r.: OZHK w Łodzi, OZHK w Kielcach, LZHK w Lublinie. 

 w 2018 : PomZHK w Malborku, OZHK w Kielcach, OZHK w Kielcach z siedzibą Bogusławice, WZHK 
Białystok, MZHK Kraków, OZHK Rzeszów 

 w 2019 :OZHK w Kielcach i LZHK w Lublinie 
23. Koordynacja prac Komisji ksiąg stadnych ras konika polskiego, kuców i koni małych 

Dnia 25.08.2017 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Hodowców Koników 
Polskich, odbyły się dwa zebrania Zarządu ZHKPol. w dniach 15.03.2017 i 06.11.2017 r. oraz posiedzenie 
komisji 06.11.2017r. Komisja Rejestru/Księgi kuców zebrała się 07.12.2017 r. i 14.03.2019 r. 

24. Przygotowano katalogi: 

 w 2016 r. 5 katalogów na kwalifikację ogierów i na próby dzielności w ZT 

 w 2017 r. 14 katalogów na kwalifikację ogierów i na czempionaty, próby dzielności ogierów i klaczy w ZT. 
Katalog na KWZH 

 w 2018 r. 16 katalogów na kwalifikację ogierów i na czempionaty, próby dzielności ogierów i klaczy w ZT 

 w 2019 r. 17 katalogów na kwalifikację ogierów na czempionaty, próby dzielności ogierów i klaczy w ZT 
25. Egzamin z opisu koni i szkolenie z elektronicznej identyfikacji koni w KJ Zbyszko na terenie OZHK Łódź w 2016 

roku. 
26. Udział w konferencjach naukowych dotyczących koni: 

 LXXXII Zjazd naukowy PTZ 20-22.09.2017 r. 

 Ogólnopolska konferencja „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku, dobrostan zwierząt w różnych 
perspektywach” - 29-30.09.2017r. 

 Konferencja naukowa „Dobre praktyki w transporcie zwierząt, skutki ekonomiczne, społeczne 
i środowiskowe 6.10.2017 r. 

 II Sympozjum perspektywy w ochronie bioróżnorodności 6-8.11.2017 r. 

 Metody treningu zwierząt 18-19 listopada 2017 r. 

 „Genetyka koni wyścigowych” 1.10.2017 r. 

 Seminaria i konferencje podczas „Tarpaniady” w Sierakowie i przeglądu 
27. Dostosowanie programów hodowlanych konika polskiego i Polskiej księgi stadnej kuców do rozporządzenia 

UE 2016/1012. 
 
 
 

Największe sukcesy koni polskiej hodowli 
 

2016 
 
Igrzyska Olimpijskie - Rio de Janeiro (Brazylia) 
Start w WKKW:  
BANDERAS sp (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape), 
hod. Roman Drabiński, wł. Marek Jodko, zaw. Paweł 
Spisak 
SIMON PORLOE (ex BESTSELLER) sp (Sofix sp – Babilonia 
wlkp / Czubaryk xx), hod. SK Nowa Wioska, zaw. Padraig 
McCarthy (IRL) 
 
Igrzyska Paraolimpijskie - Rio de Janeiro (Brazylia) 
I m. (złoty medal) w ujeżdżeniu: Natasha Baker - wał. 
CABRAL wlkp (Bujak wlkp –Casona wlkp/poch.trk. / Agar 
wlkp/poch.trk.), hod. SK Liski, wł. Christiana Landolt, P. 
Baker, D. Alder 
 

Mistrzostwa Świata D-1 - Piber (Austria) 
II m. drużynowo: 
Weronika Kwiatek, wał. BARTNIK wlkp (Caretino K hes. 
– Biaroza wlkp / Clayton baw.), hod. i wł. SK Pępowo,  
Bartłomiej Kwiatek, og. SONET śl. (Dastin xx – Sorbona 
śl. / Bojkot śl.), hod. i wł. SO Książ,  
Marcin Kilańczyk, wał. PRYMUS śl. (Tycjan – Prymka / 
Ryko), hod. Antoni Zwierzański, wł. Andrzej Kilańczyk 
II m. indywidualnie - Weronika Kwiatek - wał. BARTNIK 
wlkp (Caretino K hes. – Biaroza wlkp / Clayton baw.), 
hod. i wł. SK Pępowo 
 
MŚMK - Mezohegyes (Węgry) 
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5-latki: II m. kl. REBELIA śl. (Hutor – Regencja / Bank), 
hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki, zaw. 
Bartłomiej Kwiatek 
6-latki: V m. og. IMBRED śl. (Pikolo – Izyda / Mundial), 
hod. Grzegorz Świątek, wł./zaw. Weronika Kwiatek. 
7-latki: II m. og. EPILOG śl. (Lokan – Egida / Nomen), 
hod. SO Książ, wł./zaw. Weronika Kwiatek 
III m. og. BAZYLI śl. (Lokan – Bazylia / Palant) hod. SO 
Książ, wł. Grzegorz Świątek, zaw. Bartłomiej Kwiatek 
 
MŚMK w skokach - Lanaken (Belgia) 
42 m. w kat. 6-latków - kl. HAJDA sp (Cantanis hol. – 
Harda Dusza sp / Czuwaj sp), hod./wł. Sławomir 
Orbaczewski  
Czempionat Koni Huculskich - Topolcanky (Słowacja) 
Klacze 1-2 letnie – I m. OREWA (Wieśniak – Oktawia / 
Orzeł O), hod./wł. Andrzej Pelc 
Klacze 3-4 letnie – I m. ARALIA (Wieśniak – Azalia W / 
Ousor VIII-50), hod. Andrzej Pelc, wł. Wacław Kurowski; 
Klacze 5-letnie i starsze – I m. FURORA (Piaf – Fala / 
Sonet), hod. Wojciech Krzyżak, wł. Mieczysław Janczyk; 
Ogiery 1-2 letnie  - I m. PRYMUS (Czerchan –Prima-O / 
Ważniak), hod. Stanisław Gajewski, wł. Konrad Pelc; 
Ogiery 3-4 letnie – I m. OUSOR FAKLYA (Ousor Vidra – 
Hroby Arany / Hroby Grad), hod./wł. Aggteleki Nemzeti 
Park; 
Ogiery 5-letnie i starsze - I m. WIEŚNIAK (Ważniak – 
Wibracja / Tuhaj-Bej), hod. Andrzej Pelc, wł. Rafał 
Dąbkowski. 
Czempion młodzieżowy - og. PRYMUS (Czerchan –
Prima-O / Ważniak), hod. Stanisław Gajewski, wł. 
Konrad Pelc; 
Czempion koni starszych i Najlepszy Koń Pokazu - kl. 
FURORA (Piaf – Fala / Sonet), hod. Wojciech Krzyżak, wł. 
Mieczysław Janczyk; 
Sportowa ścieżka huculska - I m. Łukasz Pupczyk i og. 
JUDYM (Len – Iliada / Prislop IX-81), hod./wł. SKH 
Gładyszów (Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.)  
Konkurs ujeżdżenia - II m. Anna Chojniak i og. OZI (Wikt 
– Oktawia / Sajgon), hod. Elżbieta Wałaszek, wł. Czesław 
Gruca.  
Konkurs powożenia - III m. Stanisław Stasiowski i para: 
WIWIEN (Waluch – Noris / Proton), hod. Henryk 
Piotrowski, wł. Marek Krajewski i ODESSA-W (Nefryt – -
Ona / Nokturn), hod. Bieszczadzki Park Narodowy, wł. 
Marek Krajewski. 
 
Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich - 
Kętrzyn  
Klacze 2-letnie - III m. KASJA (Rio du Dol – Karin / 
Mascot), hod./wł. Jarosław Wolak  
Klacze 3-letnie - I m. VULCANA (Leo – Volcane de Sery / 
Orion du Vallon), hod./wł. Andrzej Ślepowroński 
Ogiery 2-letnie - II m. WERSAL S.A. (Rival du Caire – 
Werwa / Bonair), hod./wł. Andrzej Ślepowroński 
Ogiery 3-letnie i starsze - III m. PERKOZ (Nestor Ter 
Massin – Polka de Maucourt / Kenn de Maucourt) hod. 
Henryk Strzelecki, wł. Waldemar Sekściński 
 

MP D-1 - Bogusławice 
I m. Bartłomiej Kwiatek - og. NIGER (Turkus śl. – Niwa śl. 
/ Alpinex xx), hod. i wł. SO Książ  
II m. Marcin Kilańczyk - wał. PRYMUS (Tycjan śl. – 
Prymka śl. / Ryko), hod. Antoni Zwierzański, wł. Andrzej 
Kilańczyk.  
III m. Katarzyna Kuryś - BIRALDO (Halogen m – Buchta 
sp / Caretino hes.), hod. Michał Sikora, wł. zawodniczka 
 
MP D-2 - Bogusławice 
I m. Waldemar Kaczmarek - kl. CYBINKA sp (Patriarch 
baw. – Cyfra sp po/enius han.), CEDROSO Zw (New 
Nobel hol. –  Hacerda hol. / Cascavelle hol), hod. SK 
Bielin, wł. SK Bielin 
III m. Rafal Wojtacha - wał. EROS śl. (Burgund – Estonia / 
Dudek), hod. Mirosław Jarmuż, wał. RESPEKT śl. (Jogurt 
śl. – Renatka śl. / Butanol), hod. SO Książ, wł. zawodnika 
 
MP MJ w WKKW  
I m. Aleksandra Grzybkowska - CZEREŚNIA sp (Bolero de 
Ravel hol. – Czarnuszka xx / Royal Court), hod. SK 
Jaroszówka, wł. Aleksandra Grzybkowska.  
II m. Jakub Kreft - CORRNERO sp (Carry Son hol. – 
Camea / Aviano), hod. Mariusz Grzybowski, wł. Andrzej 
Kreft,  
III m. Karolina Podwińska - DZIEŻBA sp (Bolero de Ravel 
hol. – Dzierlatka / Azarro), hod. SK Jaroszówka, wł. 
Jarosław Podwiński. 
 
MP S w WKKW - Strzegom 
II m. Paweł Warszawski - FILER sp (Contender Son hol – 
Fila wlkp / Golem wlkp), hod. i wł. Henryk Święcicki,  
III m. Jan Kamiński - SENIOR sp (Rytm han – Segowia sp / 
Genius han), hod. SK Prudnik, wł. Marcin Kamiński. 
 
MP S w ujeżdżeniu - Augustówek 
I m. Aleksandra Szulc - RUMBA HIT sp (Samba Hit brdbg 
– Rowa han / Rotspon han), hod. Piotr Wiese, wł. 
zawodniczka.  
 
MP MJ w ujeżdżeniu - Augustówek 
III m. Jan Gawecki - KUANTO W wlkp  (Samba Hit brdbg 
– Kondina wlkp / Rulon sp), hod. Jacek Wilczyński, wł. 
Aleksandr Dąbrowska 
 
MP J w ujeżdżeniu - Augustówek 
II m. Anna Wojtkowska - PASCAL sp (Woland han – 
Pandora sp / Nirkan sp), hod. Waldemar Zientek, wł. 
Zofia Wojtkowska 
 
MP S w skokach - Jakubowice 
I m. Kamil Grzelczyk i WIBARO sp (Bajou Du Rouet hol. – 
Wiagra sp / Graf Quidam sp), hod. Marian Skop, wł. 
Bogdan Kuchejda 
 
MP MJ w skokach - Jakubowice 
I m. Andrzej Opłatek - wał. EL CAMP sp (Campari 
,,M’’ old. – Eleine sp / Elvis KWPN), hod. SK Prudnik, wł. 
zawodnik 
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HPP D-2 Cavaliada - Warszawa 
III m. Rafał Wojtacha - wał. EROS śl. (Burgund – Estonia / 
Dudek), hod. Mirosław Jarmuż, wał. RESPEKT śl. (Jogurt 
śl. – Renatka śl. / Butanol śl.), hod. SO Książ, wł. 
zawodnik 
 
Polskie konie pod zagranicznymi zawodnikami: 
Andreas i Suzana Dibowski (GER): 

MPMK w WKKW - Strzegom, III m. w kat. 5-latków - 
BRENNUS sp (Moravia westf – Britanika xx / Aprizzo), 
hod. Mirosław Górny, wł/zaw. Andreas Dibowski, II m. w 
kat. 6-latków - BELFAST 35 sp (Moravia westf – 
Babilonia xx / Jape), hod. Roman Drabiński, wł. Suzana 
Dibowski, II m. w CIC1* - BARBADOS sp (Moravia westf - 
Babilonia xx / Jape), hod. Roman Drabiński, wł. Suzana 
Dibowski. 

 

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

L. 2016  MIEJSCE RANGA DYSCYPLINA Koń Zawodnik 

1 29.04. Sopot CIC3* WKKW APOKALIPSA „M” (Paradys KWPN 
– Amhara sp / Le Voltaire KWPN), 
hod./wł. SK Moszna 

Jerzy 
Krukowski 

2 27.05. Baborówko CIC3* WKKW BANDERAS sp (Moravia westf. – 
Babilonia xx / Jape), hod. Roman 
Drabiński, wł. Marek Jodko 

Paweł 
Spisak 

3 2.06. Poznań CSI4* Skoki WIBARO sp (Balou du Rouet – 
Wiagra / Graf Quidam), hod. 
Marian Skop, wł. Bogdan 
Kuchejda 

Kamil 
Grzelczyk 

4 9.06. Sopot CSIO5* Skoki WIBARO sp (Balou du Rouet – 
Wiagra / Graf Quidam), hod. 
Marian Skop, wł. Bogdan 
Kuchejda 

Kamil 
Grzelczyk 

5 23.06. Strzegom CIC3* WKKW BANDERAS sp (Moravia westf. – 
Babilonia xx / Jape), hod. Roman 
Drabiński, wł. Marek Jodko 

Paweł 
Spisak 

6 1.07. Bogusławice MP D-1 zaprzęgi 
jednokonne 

NIGER śl. (Turkus śl. – Niwa śl. / 
Alpinex xx), hod. i wł. SO Książ 

Bartłomiej 
Kwiatek 
I m. 

7 2.09. Augustówek MP ujeżdżenie RUMBA HIT sp (Samba Hit brdbg 
– Rowa han / Rotspon han), ho-
d.Piotr Wiese, wł. zawodniczka 

Aleksandra 
Szulc  
I m. 

8 8.09. Jakubowice MP Skoki WIBARO sp (Balou du Rouet – 
Wiagra / Graf Quidam), hod. 
Marian Skop, wł. Bogdan 
Kuchejda 

Kamil 
Grzelczyk 
I m. 

9 16.09. Strzegom MP WKKW FILER sp (Contender Son hol – Fila 
wlkp / Golem wlkp), hod. i wł. 
Henryk Święcicki 

Paweł 
Warszawski  
II m 

10 16.09 Bogusławice MP D-2 Zaprzęgi w 
parach 

EROS śl. (Burgund – Estonia / 
Dudek), hod. Mirosław Jarmuż 
RESPEKT śl. (Jogurt śl. - Renatka 
śl. / Butanol śl.), hod. SO Książ, 
wł. zawodnik 

Rafal 
Wojtacha 
III m. 

12 1.12. Poznań CSI3*-W Skoki WIBARO sp (Balou du Rouet – 
Wiagra / Graf Quidam), hod. 
Marian Skop, wł. Bogdan 
Kuchejda 

Kamil 
Grzelczyk 
X m. 

 
 
 
 

2017 
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MŚMK w zaprzęgach - Mezohegyes (Węgry) 
6-latki: III m. kl. REBELIA śl. (Hutor – Regencja / Bank), 
hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki, zaw. 
Bartłomiej Kwiatek 
7-latki: III m. og. ETER śl. (Basior śl. - Eurella śl. / 
Domingo xx), hod. Jan Wiszniowski, wł. BartoszKowalski, 
zaw. Weronika Kwiatek 
 
Mistrzostwa Świata Młodych Koni w WKKW Le Lion 
d’Angeres (Francja)  
6-latki: 38 m. kl. GARDA sp (Vandamme KWPN – 
Gardenia „M” / So in Love KWPN), hod./wł. SK 
Dobrzyniewo, zaw. Paweł Warszawski 
7-latki: 33 m. wał. ARISTO A-Z sp (Lordanos hol – 
Artemida sp / Reval hol), hod. Andrzej Marek Ździebło, 
wł. Zuzanna Burkert; 35 m. BELFAST 35 sp (Belfast 
westf. – Babilonia xx / Jape), hod./ wł. Roman Drabiński 
 
ME w WKKW - Strzegom  
IX m. drużynowo: 
Mariusz Kleniuk - WINONA sp (Love Affair han. – Waikiki 
sp / Spartakus han), hod./wł. Remigiusz Makowski 
Paweł Spisak - BANDERAS sp (Moravia westf. – 
Babilonia xx / Jape), hod. Roman Drabiński, wł. Marek 
Jodko 
Mateusz Kiempa - GRAND SUPREME sp (Chef Supreme 
xx – Grenlandia sp / Landos hol.), hod. SK Racot, wł. 
Paula Mańczak 
Paweł Warszawski - FUKSJA wlkp (Contender Son hol. – 
Flawa wlkp / Island wlkp), hod./wł. Henryk Święcicki 
XXV m. indywidualnie: 
Mariusz Kleniuk - WINONA sp (Love Affair han. – Waikiki 
sp / Spartakus han), hod/wł. Remigiusz Makowski  
XXXIV m. indywidualnie: 
Pauliina Swindells (FIN) - FERRO S sp (Talent BWP - 
Fantazja sp / Fanimo KWPN) hod. Andrzej Skibiński 
 
Mistrzostwa Belgii w skokach - Lanaken 
III m. Gregory Wathelet - MJT Nevados S sp (Calvados Z 
Z – Nestia S sp / Romualdo KWPN), hod. Stanisław 
Szurik, wł. MJT Marcelewo 
 
CSI5* - Valence (Francja) 
II m. Gregory Wathelet - MJT Nevados S sp (Calvados Z 
Z – Nestia S sp / Romualdo KWPN), hod. Stanisław 
Szurik, wł. MJT Marcelewo  
 
CDI4* - Achleiten (Austria) 
CDIYH 6-latków - I m. Aleksandra Szulc - BREAKDANCE 
(ex BOMBASTIC) wlkp (Fred sp – Bossa Nova wlkp / 
Carbano hol.), hod. Krzysztof Lik, wł. zawodniczka 
 
CAI3* - Ptakowice 
I m. - Bartłomiej Kwiatek - og. SONET śl. (Dastin xx – 
Sorbona śl. / Bojkot śl.), hod. i wł. SO Książ, 
FROMBORK śl. (Nomen – Fuksja / Jogurt), hod. SO Książ, 
wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki,  
RENESANS śl. (Lokan śl. – Regencja śl. / Bank śl.), hod. 
SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki,  

PASSAT śl. (Izydor – Passa / Lokan), hod. i wł. Grzegorz 
Świątek i  AROMAT śl. (Lokan – Aronia / Nomen), hod. 
SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki  
DRAB śl. (Hutor śl. – Dama śl. / Arsen śl.), hod. SO Książ, 
wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki, RODOS śl. (Drab śl. – 
Regencja śl. / Bank śl.) hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec 
Ząbkowicki, IMBRED śl. (Pikolo śl. – Izyda śl. / Mundial 
śl.), hod. Grzegorz Świątek, wł. Beata Świątek,, BAZYLI 
śl. (Lokan – Bazylia / Palant), hod. SO Książ, wł. Grzegorz 
Świątek. 
 
Międzynarodowy Czempionat Koni Anglo-Arabskich - 
Pompadour (Francja) 
Klasa ogierów 2-letnich - I m. EFEZ (Davinci m – Erisa m / 
Hindus m), hod. i wł. Michał Kuczera,  
Klasa klaczy 2-letnich - I m. KARIOKA (Efekt m – Karoca 
m / Divisor xx), hod. i wł. SK Janów Podlaski.  
Klasa klaczy 3-letnich - I m. BASZIDA (Efekt m – Baszkiria 
m / Emir m), hod. i wł. SK Janów Podlaski.  
Klasa 3-letnich ogierów i wałachów - II m. MONOLITOS 
(Huzar m – Mocca m / Baryt m), hod. Aleksander Łój, wł. 
Thomas Carlile (FRA). 
 
CSI3*-W Cavaliada - Poznań 
Konkurs Małej Rundy CSI3*-W pod patronatem Prezesa 
PZHK: 
I m. Mateusz Kiempa - JALANDAHAR sp (Karandasj 
KWPN – Juka sp / Kingsten KWPN), hod. Artur Mańczak, 
wł. Paula Mańczak 
II m. Andrei Shalohin - EPOKA wlkp (Diades sp – Epika 
wlkp / Blask wlkp), hod. R.S.P. Kotlin, wł. Zbigniew Kruk 
 
MP D-1 - Bogusławice 
I m. Bartłomiej Kwiatek - SONET śl. (Dastin xx – Sorbona 
śl. / Bojkot śl.), hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec 
Ząbkowicki 
II m. Katarzyna Kuryś - BIRALDO sp (Halogen m – Buchta 
sp / Caretino K hes.), hod. Michał Sikora, wł. Katarzyna 
Kuryś 
III m. Marcin Kilańczyk - PRYMUS śl. (Tycjan śl. – Prymka 
śl. / Ryko śl.), hod. Antoni Zwierzański, wł. Andrzej 
Kilańczyk. 
 
MP D-2 - Ptakowice  
I m. Rafał Wojtacha - EROS śl. (Burgund –  Estonia / 
Dudek), hod. Mirosław Jarmuż i RESPEKT śl. (Jogurt –  
Renatka / Butanol), hod. SO Książ. Oba konie własności 
zawodnika. 
II m. Jacek Kozłowski – LARGO śl. (Rokwor – Laguna / 
Literat), hod. Andrzej Czupryna, wł. Andrzej Adamczyk, 
ALICE śl. (Nefryt – Ariadna / Hutor), hod. Szczęsny 
Szymański, wł. Andrzej Adamczyk 
 
MP D-4 - Bogusławice 
I m. Bartłomiej Kwiatek - IMBRED śl. (Pikolo śl. – Izyda 
śl. / Mundial śl.), hod. Grzegorz Świątek, wł. Beata 
Świątek; RODOS śl. (Drab śl. – Regencja śl. / Bank śl.), 
hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki; BAZYLI śl. 
(Lokan śl. – Bazylia śl. / Palant śl.) hod. SO Książ, wł. 
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Grzegorz Świątek; DRAB śl. (Hutor śl. – Dama śl. / Arsen 
śl.), hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki; 
EPILOG śl. (Lokan śl. – Egida śl. / Nomen śl.), hod. SO 
Książ, wł. Weronika Kwiatek. 
II m. Piotr Mazurek z końmi sp: BANKIER (Pastisz m – 
Bakalia sp / Insider old.), hod. Tadeusz Lipiński, wł. Piotr 
Mazurek; DONNA LOVE (Pastisz m – Donnerfee saks. / 
Donnerklang A old.), hod. i wł. Piotr Mazurek; 
DONNERKUSS (Pastisz m – Donnerfee saks. / 
Donnerklang A old.), hod. i wł. Piotr Mazurek; ERAZMUS 
(Ulisses KWPN – Eroica sp / Lancer III hol.), hod. Eco-Abi 
Ewa Fabińska, wł. Piotr Mazurek; ERIC (Carambole 
KWPN – Eroica sp / Lancer III hol.), hod. Eco-Abi Ewa 
Fabińska, wł. Piotr Mazurek. 
 
MP w WKKW - Baborówko 
I m. Paweł Spisak - BANDERAS sp (Moravia westf. – 
Babilonia xx / Jape), hod. Roman Drabiński, wł. Marek 
Jodko 
II m. Jan Kamiński - SENIOR sp (Rytm han – Segowia sp / 
Genius han), hod. SK Prudnik, wł. Marcin Kamiński 
III m. Mariusz Kleniuk - LORETTA sp (Lorio hol – Letycja 
sp / Efez sp), hod. SK Bielin, wł. Mariusz Kleniuk 
I m. w CIC2* - Andreas Dibowski (GER) - BELFAST 35 sp 
(Moravia westf – Babilonia xx / Jape), hod. Roman 
Drabiński, wł./zaw. Andreas Dibowski 
 
MP Dz w skokach - Jakubowice 
I m. Maja Marchwicka - wał.  SZAFIR M sp (So in Love 
KWPN – Selene M sp / Elvis KWPN), hod. SK Moszna, wł. 
A. Słuszniak-Marchwicka 
 
MP J w skokach - Jakubowice 
IV m. Martyna Rynkiewicz - NIRMETTE sp (Hetmen sp – 
Nagari xx / Winds of Light), hod. Monika Jackiewicz, wł. 
Wojciech Rynkiewicz 
 
MP MJ w skokach - Jakubowice  
IX m. Weronika Minkiewicz - JOGA sp (Le Voltaire KWPN 
– Jara sp / Revel KWPN), hod. SK Rzeczna, wł. Ryszard 
Minkiewicz 
 
 
MP S w skokach - Jakubowice  

VIII m. Arkadiusz Fimmel - ZIMOWA DAMA sp (Calico 
hol. – Zicora han. / Cala Millor han.), hod. Marek 
Szatkowski, wł. Adam Jarmuszczak 
 
MP Dz w ujeżdżeniu - Janów Podlaski 
I m. Matylda Cybula - BESSIE sp (Cancoon hol – Barbara 
wlkp / Dżamir xx), hod. Agnieszka i Cezary Mattusch, wł. 
Natalia Szpulecka 
III m. Natalia Głębowska - KORIDA-P sp (Corleone Z – 
Kaljope-P sp / Saracen sp), hod. Bogdan Parkitny, wł. 
Agata Głębowska 
 
MP J w ujeżdżeniu - Janów Podlaski 
II m. Anna-Maria Wojtkowska - PASCAL sp (Woland han 
– Pandora sp / Nirkan sp), hod. Waldemar Zientek, wł. 
Zofia Wojtkowska 
 
MP MJ w ujeżdżeniu - Janów Podlaski 
V m. Magda Kowaluk - ALL YOU NEED sp (Love Affair 
han. – Ascona thür. / Weltgeist han.), hod. Przemysław 
Marczak, wł. Renata Kowaluk 
 
 
MP S w ujeżdżeniu - Janów Podlaski 
VII m. Agnieszka Domagała - DON KENNEDY sp 
(Stakkatol old – Dolina sp / Caletto’s Son hol.), hod. 
Diter Staniek, wł. Agnieszka Domagała 
 
CCI3* - Strzegom  
I m. Andreas Dibowski - BARBADOS 26 sp (Moravia 
westf. – Babilonia xx / Jape), hod. Roman Drabiński, wł. 
Susanna Dibowski.  
 
HPP D-2 Cavaliada - Warszawa 
III m. Bartłomiej Kwiatek - IMBRED śl. (Pikolo śl. – Izyda 
śl. / Mundial śl.), hod. Grzegorz Świątek, wł. Beata 
Świątek; RODOS śl. (Drab śl. – Regencja śl. / Bank śl.), 
hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki; BAZYLI śl. 
(Lokan śl. – Bazylia śl. / Palant śl.), hod. SO Książ, wł. 
Grzegorz Świątek; DRAB śl. (Hutor śl. – Dama śl. / Arsen 
śl.), hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki 
 
CSI3*-W Cavaliada - Poznań 
XLII m. Arkadiusz Fimmel - ZIMOWA DAMA sp (Calico 
hol. – Zicora han. / Cala Millor han.), hod. Marek 
Szatkowski, wł. Adam Jarmuszczak. 

 

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

L. 2017 MIEJSCE TYP DYSCYPLINA Koń Zawodnik 

1 02.02 Lublin CSI2* skoki wał. OKARINO sp (Pavarotti Van 
De Helle westf. – Obella hol. / 
Cassini II hol.), hod. Justyna 
Kubik Manitta, wł. Sylwia 
Grzegorzewska 

Adam 
Grzegorzewski 
III m. 

2 23.02. Warszawa CSI3*-W   skoki wał. EL CAMP sp (Campari ,,M’’ 
old. – Eleine sp/ Elvis KWPN), 
hod. SK Prudnik, wł. zawodnik 

Andrzej 
Opłatek 
X m. 
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3 31.03. Łąck HPP skoki WIBARO sp (Balou du Rouet – 
Wiagra / Graf Quidam), hod. 
Marian Skop, wł. Bogdan 
Kuchejda 

Kamil 
Grzelczyk 
II m. 

4 28.04. Sopot CCI3* WKKW BANDERAS sp (Moravia westf. – 
Babilonia xx / Jape), hod. 
Roman Drabiński, wł. Marek 
Jodko 

Paweł Spisak 
II m. 

5 19.05. Strzegom CICO3* WKKW WINONA sp (Love Affair han. – 
Waikiki sp / Spartakus han), 
hod./wł. Remigiusz Makowski 

Mariusz 
Kleniuk 
X m. 

6 26.05. Bogusławice CAI3* zaprzęgI wał. PRYMUS śl. (Tycjan –
Prymka / Ryko), hod. Antoni 
Zwierzański, wł. Andrzej 
Kilańczyk 

Marcin 
Kilańczyk 
I m. 

7 08.06. Sopot CSIO5* skoki WIBARO sp (Balou du Rouet – 
Wiagra / Graf Quidam), hod. 
Marian Skop, wł. Bogdan 
Kuchejda 

Kamil 
Grzelczyk 
VI m. 

8 15.06. Poznań CSI4* skoki WIBARO sp (Balou du Rouet – 
Wiagra / Graf Quidam), hod. 
Marian Skop, wł. Bogdan 
Kuchejda 

Kamil 
Grzelczyk 
V m. 

9 30.06. Baborówko MP WKKW BANDERAS sp (Moravia westf. – 
Babilonia xx / Jape), hod. 
Roman Drabiński, wł. Marek 
Jodko 

Paweł Spisak 
I m. 

10 21.07. Bogusławice MP D-1 zaprzęgI SONET śl. (Dastin xx – Sorbona 
śl. / Bojkot śl.), hod. SO Książ, 
wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki 

Bartłomiej 
Kwiatek 
I m. 

11 17.08. Strzegom ME WKKW WINONA sp (Love Affair han. – 
Waikiki sp / Spartakus han), 
hod./wł. Remigiusz Makowski 

Mariusz 
Kleniuk 
XXV m. 

12 24.08. Ptakowice MP D-2 zaprzęgI EROS śl. (po Burgund od Estonia 
/ Dudek) hod. Mirosław Jarmuż 
i RESPEKT śl. (po Jogurt – 
Renatka / Butanol), hod. SO 
Książ, wł. zawodnik 
 

Rafał 
Wojtacha 
I m. 

13 15.09. Bogusławice MP-D4 zaprzęgI IMBRED śl. (Pikolo śl. – Izyda śl. 
/ Mundial śl.), hod. Grzegorz 
Świątek, wł. Beata Świątek; 
RODOS śl. (Drab śl. – Regencja 
śl. / Bank śl.), hod. SO Książ, wł. 
OHZ Kamieniec Ząbkowicki; 
BAZYLI śl. (Lokan śl. – Bazylia śl. 
/ Palant śl.), hod. SO Książ, wł. 
Grzegorz Świątek; DRAB śl. 
(Hutor śl. – Dama śl. / Arsen śl.), 
hod. SO Książ, wł. OHZ 
Kamieniec Ząbkowicki; EPILOG 
śl. (Lokan śl. – Egida śl. / Nomen 
śl.), hod. SO Książ, wł. Weronika 
Kwiatek 

Bartłomiej 
Kwiatek 
I m. 

14 15.09. Jakubowice MP skoki ZIMOWA DAMA sp (Calico hol. 
– Zicora han. / Cala Millor han.), 
hod. Marek Szatkowski, wł. 
Adam Jarmuszczak 

Arkadiusz 
Fimmel 
VIII m. 
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15 29.09. Baborówko CIC2*/PP WKKW SENIOR sp (Rytm han. – 
Segowia sp / Genius han.), hod. 
SK Prudnik, wł. Marcin Kamiński 

Jan Kamiński 
II m. 
 

16 28.09. Janów Podl. MP ujeżdżenie ALL YOU NEED sp (Love Affair 
han. – Ascona thür. / Weltgeist 
han.), hod. Przemysław 
Marczak, wł. Renata Kowaluk  

Magda 
Kowaluk 
V m. 

17 13.10. Strzegom CCI3* WKKW BARBADOS 26 sp (Moravia 
westf. – Babilonia xx / Jape), 
hod. Roman Drabiński, wł. 
Susanna Dibowski 

Andreas 
Dibowski 
I m. 

18 30.11. Poznań CSI3*-W skoki ZIMOWA DAMA sp (Calico hol. 
– Zicora han. / Cala Millor han.), 
hod. Marek Szatkowski, wł. 
Adam Jarmuszczak 

Arkadiusz 
Fimmel 
XLII m. 

 
 
 

2018 
 

FEI World Equestrian Games - Tryon (USA)  
WKKW: 
22/82 m. Paweł Spisak- BANDERAS sp (Moravia westf. – 
Babilonia xx / Jape), hod. Roman Drabiński, wł. Marek 
Jodko. 
D-4: 
17 m. Piotr Mazurek- BANDAR sp (Pastisz m – Bona sp / 
Orbaldo old.), hod. Monika Andrzejewska, 
BANKIER sp (Pastisz m – Bakalia sp / Insider old.), hod. 
Tadeusz Lipiński, 
BLIZARD sp (Pastisz m – Burza śl. / Beryl xx) hod. 
Edmund Kadziszewski, 
ERAZMUS sp (Ulisses KWPN – Eroica sp / Lancer III hol.), 
hod. Eco-Abi Ewa Fabińska, 
ERIC sp (Carambole KWPN – Eroica sp / Lancer III hol.), 
hod. Eco-Abi Ewa Fabińska 
Wszystkie konie własności zawodnika. 
 
Mistrzostwa Finlandii WKKW 
1 m. Tuija Rosenqvist- NARVIK sp (Rubin han. – Navada 
sp / Loxley hol.), hod. Anna Tomaszewska, własności 
zawodnika 
3 m. Aki Karhapaa- IRBIS-A wlkp (Ignam – Innowacja / 
Olimp sp), hod. Agata Adrianowska  
 
Mistrzostwa Świata  w powożeniu D-1 Kronenberg 
(Holandia)  
1 m. Bartłomiej Kwiatek- SONET śl. (Dastin xx – Sorbona 
śl. / Bojkot), hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec 
Ząbkowicki 
3 m. drużynowo Bartłomiej Kwiatek, Katarzyna Kuryś, 
Sebastian Bogacz- SONET śl. (Dastin xx – Sorbona śl. / 
Bojkot), hod. SO Książ wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki 
BIRALDO sp (Halogen m – Buchta sp / Caretino K hes.), 
hod. Michał Sikora, wł. Katarzyna Kuryś 
DYLANO KWPN (Victory KWPN – Soliste / Alpinist), hod. 
Holandia, wł. Zbigniew Kruk 
 

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w powożeniu D-1 
Mezohegyes (Węgry) 
2 m. Bartłomiej Kwiatek (konie 5 letnie)- FROMBORK śl.  
(Nomen – Fuksja / Jogurt), hod. SO Książ, wł. OHZ 
Kamieniec Ząbkowicki 
3 m. Bartłomiej Kwiatek (konie 6 letnie)- RENESANS śl. 
(Lokan – Regencja / Bank), hod. SO Książ, wł. OHZ 
Kamieniec Ząbkowicki 
3 m. Weronika Kwiatek (konie 7 letnie)- LOXIA śl. 
(Nefryt – Łupawa / Palant), hod. Beata Kapica, wł. 
Andrzej Bryl 
 
Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich – 
Bollerup (Szwecja)  
1 m. klacze 2 letnie- TEKLIJA (Suliwan ard.pol. – Tequila 
ard.szw. / Expo De Feulen ard.), hod./wł. Witold Świątek 
Brzeziński 
2 m. klacze 3 letnie- VIOLA S.A. (Qeo AWG ard. – 
Violette Du Chateau ard.fr. / Neron 50 ard.), hod./wł. 
Andrzej Ślepowroński 
3 m. klacze 3 letnie SAKWA (Pippo Du Blofagnu ard.bel. 
– Samba z / Bossman ard.szw.), hod./wł. Waldemar 
Sekściński 
2 m. ogiery 2 letnie- STYLL (Marino ard.szw. – Stina 
ard.szw. / Paular ard.szw.) hod./wł. A.Derlecki 
3 m. ogiery 2 letnie- AMOLIS (Marino ard.szw. – 
Amorina ard.szw. / Amiralen ard.szw.) hod./wł. Andrzej 
Derlecki 
2 m. ogiery 3 letnie i starsze- ELMAR (Marino ard.szw. – 
Ellen ard.szw. / Elegant ard.) hod./wł. Andrzej Derlecki 
1 m. ogiery 4 letnie i starsze- SANTOR (Pippo Du 
Blofagnu ard.bel. – Samba z / Bossman ard.szw.) hod. 
Waldemar Sekściński, wł. Krzysztof Giers 
 
CSI5* Waregem Horse Week- Belgia 
1 m. Gregory Wathelet- MJT NEVADOS S sp (Calvados 
Z Z – Nestia sp / Romualdo KWPN), hod. Stanisław 
Szurik, wł. MJT Marcelewo 
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CSIO5* Budapeszt 
5 m. Jan Bobik- FARMER sp (Rovetto old. – Feola sp / 
Lavendel KWPN), hod. i wł. SK Nowielice 
 
CSI 4* Samorin 
3 m. Andrzej Opłatek- EL CAMP sp (Campari "M" old. – 
Eleine sp / Elvis KWPN), hod. SK Prudnik,  
własności zawodnika 
 
CDI5* Sopot 
2 m. Adam Grzegorzewski- OKARINO sp (Pavarotti Van 
De Helle westf. – Obella hol. / Cassini II hol.), hod. 
Justyna Kubik Manitta, wł. Sylwia Grzegorzewska 
 
CSI2*- Cavaliada - Lublin 
Konkurs Grand Prix: 
6 m. Andrzej Opłatek – EL CAMP sp (Campari ,,M’’ old. – 
Elaine sp / Elvis KWPN), hod. SK Prudnik, własności 
zawodnika 
 
CSI4*- Cavaliada- Poznań 
Konkurs Grand Prix: 
2 m. Andrzej Opłatek- EL CAMP sp (Campari ,,M’’ old. – 
Elaine sp / Elvis KWPN), hod. SK Prudnik, własności 
zawodnika 
 
CDI3*- konkurs GPS- Sopot 
1 m. Rishat Sabitov- AZZARO sp (Rubin han. – Aza sp / 
Montevideo KWPN), hod. Marian Orłowski, wł. Galina 
Sabitova 
 
CSN- Drzonków 
Konkurs Grand Prix- finał Dużej Rundy, dwunawrotowy 
o puchar prezesa Związku Hodowców Koni Ziemii 
Lubuskiej w Zielonej Górze: 
V m. Nawojka Kiecoń – CHARYZMA „W” sp (Largo hol. – 
Chałtura m / Jurand m), hod./wł. Rinaldo Kiecoń 
 
Puchar Polski  kategorii seniorów w ramach konkursu 
CIC3* BABORÓWKO HORSE SALE SHOW  
3. Paweł Warszawski- ARISTO A-Z sp (Lordanos hol. – 
Artemida sp / Reval hol.), hod. Andrzej Zdziebło, wł. 
Zuzanna Burkert 
 
Mistrzostwa Polski Seniorów w ujeżdżeniu: 

2 m. Rishad Sabitov- AZZARO sp (Rubin sp – Aza sp / 
Montevideo KWPN), hod. Marian Orłowski, wł. Galina 
Sabitova 
5 m. Luiza Rutkowska- klacz SUPRA sp (Rhytmus S westf. 
– Sue sp / L’Ami thür.), hod. Remigiusz Makowski, wł. 
zawodniczka 
 
Mistrzostwa Polski Seniorów w Paraujeżdżeniu 
1 m. Monika Bartyś- CASPAR sp (Landos II hol. – Clasica 
L sp / Reval hol.), hod. Tomasz Lepper, wł. zawodniczka 
2. Karol Jędrzejczyk- LUK śl. (Nomen – Liwia / Lansjer), 
hod. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, wł. Magdalena 
Uracz 
3. Magdalena Cycak- SYBILLA sp (Quamiro hol. – Shakira 
han. / Sherlock Holmes han.), hod. Damian Wechta, wł. 
zawodniczka 
 
Mistrzostwa Polski w WKKW (Strzegom) 
1 m. Jan Kamiński- SENIOR sp (Rytm han. – Segowia sp / 
Genius han.), hod. SK Prudnik, wł. Marcin Kamiński 
3 m. Paweł Spisak- ADMIRAŁ m (Vis Versa xo – Aragona 
m / Szał xxoo), hod. SK Janów Podlaski, wł. Mieszko 
Wędrowski 
 
Mistrzostwa Polski w powożeniu D-1 
1 m. Bartłomiej Kwiatek- SONET śl. (Dastin xx – Sorbona 
śl. / Bojkot  śl.), hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec 
Ząbkowicki 
 
Mistrzostwa Polski w powożeniu D-2 
2 m. Jacek Kozłowski- KUBA śl. (Arsenał śl. – Kara typ 
szlach.), hod. Franciszek Jamry, wł. Adam Szulc, MICHEL 
sp (Awans śl. – Maja sp / Jaz sp), hod. FH Piotr Lorych 
wł. Adam Szulc 
 
Mistrzostwa Polski w powożeniu D-4 
1 m. Bartłomiej Kwiatek- AROMAT śl. (Lokan śl. – Aronia 
śl. / Nomen śl.), hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec 
Ząbkowicki, 
RODOS śl. (Drab śl. – Regencja śl. / Bank śl.), hod. SO 
Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki, 
BAZYLI  śl. (Lokan śl. – Bazylia śl. / Palant śl.), hod. SO 
Książ, wł. Grzegorz Świątek, 
RENESANS śl. (Lokan śl. – Regencja śl. / Bank śl.), hod. 
SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki, 
EPILOG śl. (Lokan śl. – Egida śl. / Nomen śl.), hod. SO 
Książ, wł. Grzegorz Światek 

 

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

L. 2018  MIEJSCE RANGA DYSCYPLINA Koń Zawodnik 

1 Luty Lublin CSI2* 
Grand Prix  

Skoki EL CAMP sp (Campari ,,M’’ old. 
– Eleine sp / Elvis KWPN) 

Andrzej 
Opłatek 

2 Marzec Sopot HPP Skoki SZULER sp (Luron KWPN – Szaki 
sp / Kissovo s.f.)  

Grzegorz 
Kubiak 

3 Czerwiec Poznań CSI4* 
Grand Prix  

Skoki ELCAMP sp (Campari ,,M’’ old. – 
Eleine sp / Elvis KWPN) 

Andrzej 
Opłatek 

4 Czerwiec Sopot  CSIO5* Skoki OKARINO sp (Pavarotti Van De Adam 
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Helle westf. – Obella hol. / 
Cassini II hol.) 

Grzegorzewski 

5 Czerwiec Poznań CSI4* Skoki WIBARO sp (Bajou Du 
Rouet hol. – Wiagra sp / Graf 
Quidam sp) 

Kamil 
Grzelczyk 

6 Lipiec Sopot CDI3* Ujeżdżenie AZZARO sp (Rubin han. – 
Aza sp / Montevideo KWPN) 

Rishat Sabitov 

7 Lipiec Ochaby CDI3*/CDI  Ujeżdżenie BREAKDANCE 
(ex BOMBASTIC) wlkp (Fred sp – 
Bossa Nova wlkp / Carbano hol.) 

Aleksandra 
Szulc 

8 Lipiec Jakubowice CSI3*  Skoki WIBARO sp (Bajou Du 
Rouet hol. – Wiagra sp / Graf 
Quidam sp) 

Kamil 
Grzelczyk 

9 Sierpień Bogusławice MP Powożenie SONET śl. (Dastin xx – Sorbona / 
Bojkot) 

Bartłomiej 
Kwiatek 

10 Wrzesień Baborówko CIC3* WKKW ARISTO A-Z sp (Lordanos hol. – 
Artemida sp / Reval hol.) 

Paweł 
Warszawski 

11 Wrzesień Radzionków CDI 3* Ujeżdżenie AZZARO sp (Rubin han. –
Aza sp / Montevideo KWPN) 

Rishat Sabitov 

12 Grudzień Poznań CSI4*-W Skoki EL CAMP sp (Campari ,,M’’ – 
Eleine / Elvis KWPN)  

Andrzej 
Opłatek 

 
 
 

2019 
 

CH-EU-S Rotterdam 
1 m. drużynowo G.Wathelet- MJT NEVADOS 
S sp (Calvados Z Z – Nestia sp / Romualdo KWPN), 
hod. Stanisław.Szurik, wł. MJT Marcelewo 
 
Kwalifikacja Olimpijska WKKW: 
Mariusz Kleniuk i WINONA sp (Love Affair han. – Waikiki 
sp / Spartakus han.), hod./wł. Remigiusz Makowski 
Paweł Spisak i BANDERAS sp (Moravia westf. – 
Babilonia xx / Jape), hod. Roman Drabiński, wł. Marek 
Jodko 
Paweł Warszawski i ARISTO-AZ sp (Lordanos hol. – 
Artemida sp / Reval hol.)  hod. Andrzej Zdziebło, wł. 
Zuzanna Burkert 
 
Mistrzostwa Polski Seniorów w skokach (Jakubowice) 
5 m. Grzegorz Kubiak- ogier SZULER sp (Luron KWPN – 
Szaki sp / Kissovo s.f.), hod. SK Ochaby, wł. zawodnik 
7 m. Michał Ziębicki- wałach WHOOPY BOY sp (Bajou Du 
Rouet hol. – Whoopy westf. / Weinberg westf.), 
hod./wł. Władysław Giza 
 
Mistrzostwa Polski Seniorów w ujeżdżeniu 
(Radzionków) 
2 m. Aleksandra Szulc- klacz MIRA-P sp (Le Duc sp – 
Maxsima-P sp / Corleone Z Z), hod. Bogdan Parkitny, wł. 
Gabriela Wójcicka 
7 m. Luiza Rutkowska- klacz SUPRA sp (Rhytmus S westf. 
– Sue sp / L’Ami thür.), hod. Remigiusz Makowski, wł. 
zawodniczka 
 
 
 

Mistrzostwa Polski WKKW Seniorów (Sopot) 
1 m. Paweł Spisak- wałach BANDERAS sp (Moravia 
westf. – Babilonia xx / Jape), hod. Roman Drabiński, wł. 
Marek Jodko 
5 m. Mariusz Kleniuk- klacz LORETTA (Lorio hol. – 
Letycja sp / Efez sp), hod. SK Bielin, wł. zawodnik 
 
Mistrzostwa Polski w powożeniu D-1 (Bogusławice) 
3 m. Tomasz Jankowiak- ogier BARTNIK wlkp (Caretino K 
hes. – Biaroza wlkp / Clayton baw.), hod./wł. SK Pępowo 
 
Mistrzostwa Polski w powożeniu D-2 (Ptakowice) 
3 m. Bartłomiej Kwiatek- AROMAT śl. (Lokan – Aronia / 
Nomen), hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki 
FROMBORK śl. (Nomen – Fuksja / Jogurt), hod. SO Książ, 
wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki 
BAZYLI śl. (Lokan – Bazylia / Palant), hod. SO Książ, wł. 
Grzegorz Świątek 
 
Mistrzostwa Polski w powożeniu D-4 (Książ) 
1 m. Piotr Mazurek- BANKIER sp (Pastisz m – Bakalia sp/ 
Insider old.), hod. Tadeusz Lipiński 
BLIZARD sp (Pastisz m – Burza śl. / Beryl xx), hod. 
Edmund Kadziszewski 
BRENTINA śl. (Portos – Bryza / Balaton), hod. Jan 
Wójtowicz 
ERAZMUS sp (Ulisses KWPN – Eroica sp / Lancer III hol.), 
hod. Eco-Abi Ewa Fabińska 
ERIC sp (Carambole – Eroica sp / Lancer III hol.), hod. 
Eco-Abi Ewa Fabińska 
Wszystkie konie własności zawodnika. 
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Mistrzostwa Świata Młodych Koni w powożeniu D-1 
(Mezohegyes – Węgry) 
2 m. Weronika Kwiatek (6 letnie konie)- DAJLUK  śl. (Iluk 
– Daluzja / Lokan), hod./wł. Grzegorz Świątek 
2 m. Bartłomiej Kwiatek (7 letnie konie)- AROMAT śl. 
(Lokan – Aronia / Nomen), hod. SO Książ, wł. OHZ 
Kamieniec Ząbkowicki 
 
Międzynarodowe Zawody w powożeniu CAI 
D-4: 
3 m. Piotr Mazurek- BANKIER sp (Pastisz m – Bakalia sp 
/ Insider old.), hod. Tadeusz Lipiński, ERAZMUS sp 
(Ulisses KWPN – Eroica sp / Lancer III hol.), hod. Eco-Abi 
Ewa Fabińska, ERIC sp (Carambole KWPN – Eroica sp / 
Lancer III hol.), hod. Eco-Abi Ewa Fabińska, BRENTINA śl. 
(Portos – Bryza / Balton), hod. Jan Wójtowicz, JAŚMIN 
sp (Atomik śl. – Jaśmina sp / Grand Amour westf.), hod. 
Wojciech Okrój.D-2: 
1 m. Bartłomiej Kwiatek- AROMAT śl. (Lokan – Aronia / 
Nomen) oraz FROMBORK śl. (Nomen – Fuksja / Jogurt). 
Oba konie hod. i wł. SO Książ/OHZ Kamieniec 
Ząbkowicki Sp. z o.o. 
2 i 3 m. Rafał Wojtacha, w dwóch zaprzęgach konie rasy 
śląskiej- EROS (Burgund – Estonia / Dudek), hod. 
Mirosław Jarmuż oraz RESPEKT (Jogurt –Renatka / 
Butanol), hod. SO Ksiaż, wł. zawodnika. 
4 m. Weronika Kwiatek- EPILOG śl. (Lokan – Egida / 
Nomen), hod. SO Książ, wł. zawodniczka oraz PASSAT śl. 
(Izydor – Passa / Lokan), hod./wł. Grzegorz Świątek. 
D-1: 
1 m. Katarzyna Kuryś- BIRALDO sp (Halogen m – Buchta 
sp / Caretino K hes.) hod. Michał Sikora, wł. 
zawodniczka. 
 
CAI2*, CAI3* (Książ) 
1 m. D-1- Bartłomiej Kwiatek- SONET śl. (Dastin xx – 
Sorbona śl. / Bojkot śl.), hod. SO Książ, wł. OHZ 
Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. 
1 m. D-2- Weronika Kwiatek- EPILOG śl. (Lokan – Egida / 
Nomen), hod. SO Książ, wł. zawodniczki oraz DAJLUK śl. 
(Iluk – Daluzja / Lokan), i PASSAT śl. (Izydor – Passa / 
Lokan), oba konie hod. i wł. Grzegorza Świątka. 
 
CSI3* w Braunschweig 
2 m. Jarosław Skrzyczyński- JERICO sp (Wieland thür. – 
Jennifer sp / Ever for Pleasure han.), hod./wł. Remigiusz 
Makowski 
 
CSIO 3* w Drammen 
1 m. Hege Tidemandsen- CARVIS sp (Cantanis hol. – 
Carisma 97 han. / Capitol II), hod./wł. Tadeusz Pilipiec 
 
Mistrzostwa Europy Kuców- Strzegom (A) 
9 m. Dreesage Freestyle, 17 m. indywidualnie, 12 m. 
drużynowo, tytuł najlepszego konia polskiej hodowli, 
My Sandgren- TWENTY TWO kuc (Durello Top DRP – 

Twenty kuc / Mister Man kuc), hod. Dominik Gronet, wł. 
Louise Sandgren 
 
Baltica Spring Tour, Ciekocinko CSI2* 
1 m. Jarosław Skrzyczyński- JERICO  sp (Wieland thür. – 
Jennifer sp / Ever for Pleasure han.),  
hod./wł. Remigiusz Makowski 
2x 3 m. Kamil Grzelczyk- WIBARO sp (Bajou Du Rouet 
hol. – Wiagra sp / Graf Quidam sp), hod. Marian Skop, 
wł. Bogdan Kuchejda 
 
CSI2* Wiener Neustadt 
1 m. Kamil Grzelczyk-  
WIBARO sp (Bajou Du Rouet hol. – Wiagra sp / Graf 
Quidam sp), hod. Marian Skop, wł. Bogdan Kuchejda 
 
Puchar Narodów CSIOCH- Samorin 
ROCKY (Ex CARABELLO) sp (Caretello B hol. – Red 
Allegra SI / Rommel SI), hod. Agata Zawada, wł. 
„Stowarzyszenie – Klub. Sportowy Klub Jazdy Konnej 
Szary Michałowice”, pod Klarą Kozioł  
MONSUN sp (Contact Me hol. – Marinera sp / Quamiro 
hol.), hod. Andrzej Gołaś, wł. Anna Pietrzak, pod Darią 
Pietrzak. 
Konkurs 125 cm: 1 m. Maja Marchwicka- wałach SZAFIR 
,,M’’ sp (So in Love KWPN – Selene ,,M’’ sp / Elvis 
KWPN), hod. SK Moszna Sp. z o. o., wł. Aleksandra 
Słuszniak-Marchwicka 
 
CSI4*- Tetouan 
5 m. Grzegorz Kubiak- SZULER sp (Luron KWPN – Szaki 
sp / Kissovo s.f.), hod. SK Ochaby, wł. zawodnik 
 
Foulee CSI4*- Poznań 
2 m. Andrzej Opłatek- EL CAMP sp (Campari ,,M’’ old. – 
Eleine sp / Elvis KWPN), hod. SK Prudnik, wł. zawodnik 
 
CCI3*-S – Strzegom 
3 m. Jan Kamiński- SENIOR sp (Rytm han. – Segowia sp / 
Genius han.), hod. SK Prudnik, wł. Marcin Kamiński  
 
CCIO4*- L- Festiwal Jeździecki Baborówko 
1 m. Paweł Spisak- BANDERAS sp (Moravia westf. – 
Babilonia xx / Jape xx) hod. R.Drabiński, wł. M.Jodko 
3 m. Jan Kamiński- JARD sp (Czuwaj sp – Jucznia xx / 
Chef Supreme), hod. SK Rzeczna, wł. Marcin Kamiński 
5 m. Paweł Warszawski- ARISTO A-Z sp (Lordanos hol. – 
Artemida sp / Reval hol.), hod. Andrzej Zdziebło, wł. 
Zuzanna Burkert 
 
CCI3*- L – Sopot 
4 m. Josephine Schnaufer- SINGAPURE sp  (Vandamme 
KWPN – Simone KWPN / Corland), hod. Antoni Dahlke, 
wł. Gestüt Im Engels / Annette Schnaufer & Josephine 
Schnaufer. 
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Nagrodzeni zawodnicy dosiadający najlepszych koni polskiej hodowli na zawodach krajowych i międzynarodowych  

L. 2019 MIEJSCE RANGA DYSCYPLINA Koń Zawodnik 

1 Luty Lublin Duża runda 
LR 

Skoki FARMER sp (Rovetto old. – Feola sp 
/ Lavendel KWPN) 

Jan Bobik 

2 Marzec Kraków Grand Prix Skoki OKARINO sp (Pavarotti Van De 
Helle westf. – Obella hol. po Cassini 
II hol.) 

Adam 
Grzegorzewski 

3 Marzec Warszawa Duża Runda Skoki WINCHESTER sp (Qulester hol. – 
Winona sp / Nobody KWPN) 

Daria Kobiernik 

4 Marzec Warszawa Cavaliada 
Future 

Skoki SZOGUN (Angelo kuc wal. – 
Szampanka kuc / Farah-Kajus oo) 

Antoni Śliwiński 

5 Maj Sopot CCI-3*-L WKKW SINGAPURE sp  (Vandamme KWPN 
– Simone KWPN / Corland) 

Josephine 
Schnaufer 

 Czerwiec Poznań CSI4* Skoki JERICO sp (Wieland thür. – Jennifer 
sp / Ever for Pleasure han.) 

Jarosław 
Skrzyczyński 

6 Czerwiec Sopot CSIO5* 
(1,60 m)  

Skoki CARVIS sp (Cantanis hol. – Carisma 
97 han. / Capitol II)  

Hege Tidemandsen 

7 Lipiec Jakubowice Grand Prix 
CSI 3* LR  

Skoki WIBARO sp (Bajou Du Rouet hol. – 
Wiagra sp / Graf Quidam sp) 

Kamil Grzelczyk 

8 Sierpień Ptakowice MP Powożenie AROMAT śl. (Lokan – Aronia / 
Nomen) i FROMBORK śl. (Nomen – 
Fuksja / Jogurt) 

Bartłomiej Kwiatek 

9 Sierpień Strzegom Mistrzostw 
Europy 
Kuców 

Ujeżdżenie TWENTY TWO kuc (Durello Top 
DRP – Twenty kuc / Mister Man 
kuc) 

My Sandgren 

10 Sierpień Bogusławice MP Powożenie BARTNIK wlkp (Cartino K hes. – 
Biaroza wlkp / Clayton baw.) 

Tomasz Jankowiak  

11 Listopad Wrocław  CSI2* 
 „Talent 
Roku”  

Skoki SENIOR sp (Robin II Z han. – 
Seniora Bella sp / Banita m)  

Kamil Grzelczyk 

12 Grudzień Poznań Grand Prix, 
CEL FEI 
World Cup, 
LR group B 
(160 cm) 

Skoki JERICO sp (Wieland thür. – Jennifer 
sp / Ever for Pleasure han.) 

Jarosław 
Skrzyczyński 

 

https://baza.pzhk.pl/horse/id/709083.html
https://baza.pzhk.pl/horse/id/1077630.html
https://baza.pzhk.pl/horse/id/709083.html
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Wnioski ustępującego Zarządu 
 

1. Kontynuować działania mające na celu: 
a) objęcie koni systemem płatności bezpośrednich oraz dopłatami z tytułu ponadnormatywnych warunków 

dobrostanu 
b) objęcie hodowców dopłatami do paliwa rolniczego 
c) możliwość zastępowania hodowli świń na terenach objętych ASF, hodowlą koni 

2. Przywrócić obowiązek sprawdzania pochodzenia źrebiąt urodzonych w wyniku sztucznego unasienniania, 
przed wystawieniem dokumentu identyfikacyjnego 

3. Ustalić wysokość minimalnej składki członkowskiej, od której nalicza się delegatów na Walny Zjazd PZHK 
na 100 zł, w tym roczna prenumerata magazynu „Hodowca i Jeździec”. 

 
 
 
 
 

Kończąc sprawozdanie z 4-letniej kadencji Zarządu chciałbym gorąco podziękować  hodowcom, którzy mimo 
wielu trudności prowadzą i rozwijają hodowlę koni. Dziękuję Wam za zaangażowanie w popularyzację polskiej hodowli 
koni. 

Bardzo dziękuję kierownictwu i pracownikom Ministerstwa Rolnictwa za zrozumienie dla problemów 
hodowców koni. Liczę na pozytywne zakończenie rozmów w najważniejszych dla hodowców koni sprawach. 

Dziękuję Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Międzynarodowym Targom Poznańskim za współpracę 
przy przedsięwzięciach promujących polską hodowlę. 

Dziękuję za współpracę placówkom naukowym, a szczególnie Instytutowi Zootechniki PIB w Balicach, 
Instytutowi Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz uczelniom wyższym. 

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

Wyrażam nadzieję na dalsze zacieśnianie współpracy z Polskim Związkiem Jeździeckim. 

Dziękuję wszystkim innym instytucjom i organizacjom, których nie wymieniłem, a które współpracują 
z naszym Związkiem. 

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Zarządu PZHK za konstruktywną współpracę. Nierzadko dyskusje 
podczas naszych spotkań miały burzliwy przebieg, ale jednocześnie wszyscy mieliśmy świadomość tego, że wynikały 
one z troski o przyszłość Polskiej Hodowli Koni i naszej organizacji. Dziękuję wszystkim pozostałym członkom organów 
statutowych PZHK – Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz  Radzie Hodowlanej i Komisjom Ksiąg Stadnych. 

Ostatnie, ale równie mocne i serdeczne słowa podziękowania kieruję do pracowników biur 
Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców Koni oraz do pracowników biura Polskiego Związku Hodowców Koni 
w Warszawie. 

Jeszcze raz wszystkim wymienionym i tym, których nie wymieniłem, a z którymi współpracowaliśmy, 
jak również tym, którzy okazywali nam swoje poparcie, bardzo dziękuję. 


