
Kwalifikacja i stacjonarny trening zaprzęgowy 

ogierów rasy śląskiej oraz innych ras szlachetnych 

w 2017 r. 
 

 

Terminy kwalifikacji i prób dzielności w 2017 r. 

Rodzaj próby Miejsce Data kwalifikacji Data próby 

Ogiery szlachetne (trening zaprzęgowy) 
Leszno 23-24.05. 

ZT Książ 

6-7.10. 
SO Białka 30-31.05. 

Ogiery śląskie (trening zaprzęgowy) ZT Książ 7-8.08. 

Uwaga: ogiery szlachetne, zgłaszane do stacjonarnego treningu zaprzęgowego w ZT Książ, 

są kwalifikowane na podobnych zasadach jak ogiery do polowej próby wierzchowej (badanie 

weterynaryjne, ocena bonitacyjna, liniowa oraz ruch luzem). Ogiery szlachetne 

zakwalifikowane wstępnie do treningu zaprzęgowego muszą zostać przedstawione 

ponownie w dniach 7-8.08. w ZT Książ (badanie weterynaryjne, przygotowanie ogiera 

do pracy w zaprzęgu). 

 

Opłaty 

Koszt brutto 60-dniowego treningu zaprzęgowego wynosi 3.370 zł. 

W przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez 

PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej ogierów poddawanych 60-dniowemu 

treningowi zaprzęgowemu, będzie możliwość dofinansowania przez PZHK do 70%* kosztów 

takiego treningu. 

* dotyczy właścicieli ogierów, którzy zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. są mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami 

(MŚP). W załączniku nr 1 do tego rozporządzenia jest opisana definicja mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku SK/SO istotny jest zapis w załączniku 

nr 1 art. 3 ust. 4  („przedsiębiorstwa nie można uznać za MŚP, jeżeli 25 % lub więcej kapitału 

lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, 

co najmniej jeden organ państwowy”). 

 MŚP DP 

Wpisowe 200 zł. 400 zł. 

 



Zgłoszenia 

W zgłoszeniu ogiera do OZHK/WZHK należy podać jego nazwę i numer identyfikacyjny 

(z paszportu), dane właściciela (imię, nazwisko/nazwę, NIP, PESEL/REGON, serię i numer 

dowodu osobistego właściciela, podmiot wystawiający dokument, adres, numer telefonu 

kontaktowego) z adnotacją, że jest to zgłoszenie ogiera do treningu zaprzęgowego. Dane te 

będą niezbędne w związku z podpisywaniem przez PZHK umowy z właścicielami ogierów 

zakwalifikowanych do treningu. 

 

 

Badania markerów genetycznych 

Ogiery zakwalifikowane do treningu zaprzęgowego muszą mieć potwierdzone pochodzenie 

po obojgu rodzicach. W tym celu lekarz weterynarii pracujący na zlecenie PZHK pobiera krew 

lub włosy zakwalifikowanym ogierom i wysyła do analizy. Pochodzenie potwierdza się 

na podstawie badań markerów genetycznych ogiera i jego rodziców. Jeśli wynik badania 

wykaże niezgodność pary rodzicielskiej lub w przypadku braku możliwości potwierdzenia 

pochodzenia po obojgu rodzicach, ogier zostanie wycofany z treningu. W takiej sytuacji 

koszty pobytu i treningu ogiera w ZT pokrywa właściciel. 

UWAGA: Tylko zakwalifikowanym do treningu ogierom przysługuje dotacyjne badanie 

markerów genetycznych. 

 

 

Zdrowie 

Ogiery muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii oraz 

paszport konia z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź 

jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie ogiera 

do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

1. szczepienia bazowe:  

o pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 

o drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia 

od pierwszego szczepienia 

2. szczepienie przypominające:  

o co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres 

przekroczenia terminu); 

o żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż 7 dni 

przed przybyciem na kwalifikację. 



W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić 

wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją. 

Brak wyników badań skutkować będzie nieprzyjęciem ogiera do ZT. 

Przybywające do ZT ogiery, mimo braku widocznych zmian skórnych, mogą być nosicielami 

np. grzybicy i pomimo przestrzegania zasad higieny przez organizatora treningu osobniki 

mniej odporne mogą zachorować i zostać czasowo wycofane z pracy, co odbije się na wyniku 

próby dzielności. Dlatego zalecamy, aby przybywające na kwalifikacje ogiery zostały 

uodpornione na tę chorobę za pomocą szczepienia przeciw grzybicy (podobna zasada 

obowiązuje np. w Niemczech). 

W czasie kwalifikacji ogier nie może być pod wpływem środków pobudzających 

ani uspokajających (doping). Komisja w porozumieniu z lekarzem weterynarii PZHK 

ma prawo skierować ogiera na badania antydopingowe. 

Kierownik Zakładu ma prawo do 18 dnia po kwalifikacji wycofać ogiera z treningu, gdy jego 

zachowanie odbiega od normy. O tym fakcie musi być powiadomiony pisemnie właściciel 

oraz PZHK. 

Uwaga!!! Na każdym etapie kwalifikacji i treningu wykluczone zostaną ogiery, u których 

stwierdzi się występowanie następujących wad: łykawość, wartogłowienie, ślepota 

miesięczna oraz wad uniemożliwiających wpis do księgi (obustronna ślepota, nieprawidłowa 

budowa szczęki – zgryz karpiowaty lub zgryz szczupaczy, jedno- lub obustronne wnętrostwo, 

szpat kostny, zajęczak oraz porażenie krtani). 

 

 

Powtórny trening 

Ogier, który: 

 zostanie wycofany przez właściciela przed końcem treningu, z innego powodu niż 

kontuzja i/lub choroba 

 nie zda próby dzielności (ocena niedostateczna), 

 ukończy próbę dzielności z wynikiem niewystarczającym do wpisu do księgi 

może przystąpić do ponownego treningu i próby dzielności w roku następnym, ale jedynie 

w ZT o tym samym profilu, w jakim był poddawany treningowi pierwotnie, pod warunkiem, 

że spełnia wymagania dotyczące wieku. W takim wypadku właściciel ogiera jest zobowiązany 

pokryć całkowite koszty ponownego treningu. Wynik końcowy próby dzielności ogiera 

po drugim stacjonarnym treningu jest obniżany o 10% i jest wynikiem ostatecznym (nawet, 

jeśli jest gorszy od wyniku uzyskanego po pierwszym stacjonarnym treningu). 

Ogier, który został wycofany z treningu z powodu kontuzji i/lub choroby, może przystąpić 

do powtórnego treningu na takich samych warunkach (wiek i koszty), jak inne ogiery 

powtarzające trening. W tym przypadku wynik końcowy nie jest obniżany o 10%. 



Właściciel, który bez uzasadnionych przyczyn, zaakceptowanych przez PZHK, wycofa 

przed końcem treningu ogiera, jest zobowiązany opłacić całość kosztów treningu. 

 

 

Porażenie krtani 

Do księgi koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polskiego konia szlachetnego półkrwi 

i śląskiej nie mogą być wpisane konie, u których stwierdzono jakikolwiek stopień porażenia 

krtani. Ogiery ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi muszą 

mieć wykonane badanie endoskopowe przed rozpoczęciem treningu w ZT. Gdy właściciel 

ogiera rasy śląskiej nie zgadza się poddać ogiera podejrzanego o porażenie krtani badaniu 

endoskopowemu, podczas kwalifikacji lub treningu, ogier taki zostanie wyłączony 

z kwalifikacji lub treningu. Informacja o podejrzeniu porażenia krtani u ogiera i terminie 

badania musi jak najszybciej w formie pisemnej zostać przekazana właścicielowi 

przez kierownika ZT lub inną upoważnioną osobę. Biuro PZHK musi być poinformowane 

o zaistniałym fakcie w formie pisemnej. 

Podczas treningu ogier nie ma prawa opuścić ZT w celu uczestniczenia w zawodach 

sportowych np. MPMK. 

 

Komisja Kwalifikacyjna 

Ogiery rasy śląskiej: 

 Janusz Lawin – Przewodniczący 

 Beata Kapica 

 Maciej Wyszomirski 

Komisja Oceny 

Ogiery rasy śląskiej: 

 Janusz Lawin – Przewodniczący 

 Beata Kapica 

 Maciej Wyszomirski 

Ogiery ras szlachetnych: 

 Bogdan Kuchejda – Przewodniczący 

 Janusz Lawin 

 Maciej Wyszomirski  



Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej 

 

 

Termin kwalifikacji 

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej na 60-dniowy trening zaprzęgowy odbędzie się w dniach 7-

8 sierpnia 2017 r. w ZT Książ. 

 

 

Zgłoszenia i opłaty 

Właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK, w nieprzekraczalnym 

terminie do 26 czerwca 2017 r. OZHK/WZHK zgłaszają ogiery do PZHK w nieprzekraczalnym 

terminie do 24 lipca 2017 r. wraz z oceną bonitacyjną. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń 

ogierów do ZT bezpośrednio od właścicieli. 

Właściciele ogierów zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 24 lipca 2017 r. opłaty 

kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 200 zł 

w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 400 zł w przypadku dużych 

przedsiębiorstw za każdego ogiera zgłoszonego do ZT. Na przelewie należy nanieść adnotację 

„Zgłoszenie ogiera do ZT”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera 

na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana. 

UWAGA!!! Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej 

po 24 lipca 2017 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 400 zł w przypadku 

mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 800 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw 

i musi być wpłacona najpóźniej do 4 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00 (decyduje data 

zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). 

Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje 

niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji. 

 

 

Wiek ogierów 

Do treningu kwalifikowane są ogiery 2-letnie, urodzone do 31 maja 2015 r. Ogiery urodzone 

po 1 czerwca zdają próbę dzielności w roku następnym bez obniżania wyniku. Ogiery starsze, 

które z różnych przyczyn nie zdawały próby we właściwym terminie, mogą do niej przystąpić 

do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 5 lat. 

 



Program kwalifikacji 

 

 

7 sierpnia (poniedziałek) – godz. 15:00 

1. Identyfikacja, badanie weterynaryjne ogólnego stanu 

zdrowia (w tym sprawdzenie szczepień przeciwko grypie w paszporcie hodowlanym) 

oraz zmierzenie ogiera (trzy podstawowe wymiary). 

 

8 sierpnia (wtorek) – godz. 9:00 

1. Prezentacja w ręku 

Ogiery oceniane będą przez Komisję na płycie w pozycji „stój” oraz w ruchu (stęp, 

kłus) na trójkącie. Aby ogier został zakwalifikowany do treningu musi zostać 

zbonitowany na minimum 78 pkt. Zgodnie z zapisami „Programu hodowli”, ogiery 

zostaną zakwalifikowane do starego lub nowego typu. 

2. Sprawdzenie stopnia przygotowania ogiera do pracy 

w zaprzęgu – ok. godz. 15:00 

Ogier musi dać zaprząc się do bryczki przez nie więcej niż 3 osoby, po czym ruszyć 

stępem, kłusem i zatrzymać się. Ogier bez oporu musi cofnąć się między dyszelki, 

podciąganie pojazdu jednokonnego w kierunku ogiera jest niedopuszczalne. Ocenie 

pracy w zaprzęgu poddawane są tylko te ogiery, których eksterier został pozytywnie 

oceniony przez Komisję. 

Podczas prezentacji w ręku oraz kwalifikacji w zaprzęgu dopuszczone jest wędzidło 

grube, dwuczęściowe. 

Ogier bez oporów musi podawać wszystkie nogi. 

Sprawdzenia stopnia przygotowania ogiera dokonuje Kierownik Zakładu w obecności 

członka Komisji. 

 

UWAGA!!! 

Ogier, który nie spełnia któregoś z ww. wymogów, nie będzie przyjęty do Zakładu 

Treningowego. 

  



Kwalifikacja ogierów ras szlachetnych 

 

Termin kwalifikacji 

Kwalifikacja ogierów ras szlachetnych do stacjonarnego treningu zaprzęgowego jest 

dwuetapowa: 

 badanie weterynaryjne, ocena bonitacyjna, ocena liniowa, ocena ruchu luzem – 

w terminie: 

o Leszno – 23-24.05.2017 r. lub 

o Białka – 30-31.05.2017 r. 

 badanie weterynaryjne, przygotowanie ogiera do pracy w zaprzęgu – w dniu 

8 sierpnia 2017 r. w ZT Książ. 

 

 

Wiek ogierów 

Do kwalifikacji można przedstawić ogiery rocznika 2013 oraz rocznika 2014 urodzone 

do 15 października następujących ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny 

półkrwi, pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, trakeńskiej urodzone w Polsce oraz 

hodowli zagranicznej z listy WBFSH, zaakceptowane przez odpowiednie Komisje Ksiąg 

Stadnych. 

  



Program I etapu kwalifikacji (Leszno lub Białka) 

(patrz Regulamin kwalifikacji - http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Trening-ogier%C3%B3w-

ras-szlachetnych-w-2017.pdf ) 

 

 

 

Program II etapu kwalifikacji (ZT Książ) 

 

8 sierpnia (wtorek) – godz. 15:00 

1. Identyfikacja oraz badanie weterynaryjne ogólnego stanu 

zdrowia (w tym sprawdzenie szczepień przeciwko grypie w paszporcie hodowlanym. 

2. Sprawdzenie stopnia przygotowania ogiera do pracy 

w zaprzęgu 

Ogier musi się dać zaprząc przez nie więcej niż 3 osoby, bez oporu cofnąć się między 

dyszelki. Podciąganie pojazdu jednokonnego w kierunku ogiera jest niedopuszczalne. 

Ocenie pracy w zaprzęgu poddawane są tylko te ogiery, których eksterier został 

pozytywnie oceniony przez Komisję. 

Zarówno podczas prezentacji w ręku, jak i kwalifikacji w zaprzęgu dopuszczone jest 

wędzidło grube, dwuczęściowe. 

Ogier bez oporów musi podawać wszystkie nogi. 

Sprawdzenia stopnia przygotowania ogiera dokonuje Kierownik Zakładu w obecności 

członka Komisji. 

 

UWAGA!!! 

Ogier, który nie spełnia któregoś z ww. wymogów, nie będzie przyjęty do Zakładu 

Treningowego. 

  

http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Trening-ogier%C3%B3w-ras-szlachetnych-w-2017.pdf
http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Trening-ogier%C3%B3w-ras-szlachetnych-w-2017.pdf


Wpis do ksiąg 

Podczas stacjonarnej próby zaprzęgowej ogierów rasy śląskiej oraz ras szlachetnych 

obowiązuje ocena punktowa będąca sumą ocen za poszczególne cechy, pomnożonych przez 

wagi tych cech (w ułamku dziesiętnym) oraz stałą 10. 

Progi, od których ogiery będą wpisywane do ksiąg/dopuszczone do doskonalenia rasy, 

zależeć będą od średniej oraz odchylenia standardowego (SD) stawki i będą wynosić 

odpowiednio: 

 dla ogierów śląskich w nowym typie: min. średnia – 1 SD 

 dla ogierów śląskich w starym typie: min. średnia – 1,25 SD 

 dla ogierów szlachetnych hodowli polskiej (wlkp, sp): min. średnia 

 dla ogierów szlachetnych hodowli zagranicznej: min. średnia + 1 SD 

 dla ogierów rasy małopolskiej (wpis do księgi małopolskiej): min. średnia – 1 SD 

 dla ogierów rasy wielkopolskiej do krycia klaczy objętych Programem Ochrony 

Zasobów Genetycznych: min. średnia – 1 SD 

 dla ogierów kolorowych: min. średnia – 1 SD 

 

 

Wpis do ksiąg 

ogierów po alternatywnych próbach użytkowości 
Właściciele, za pośrednictwem OZHK/ WZHK, zgłaszają do biura PZHK na 3 tygodnie przed 

próbą dzielności ogiery, które uzyskały minimum sportowe w MPMK lub innych 

alternatywnych próbach użytkowości, w celu bonitacji przez Komisję Oceniającą Ogiery. 

Odpowiednie dokumenty z wynikami alternatywnych prób użytkowości, umożliwiającymi 

wpis ogiera do księgi, zaświadczenie o wyniku badania w kierunku porażenia krtani (lista 

wyznaczonych lekarzy PZHK) oraz opłata w wysokości 200 zł muszą zostać wpłacone 

na konto PZHK (68 1240 6175 1111 0000 4571 0410) najpóźniej na 3 tygodnie przed próbą 

dzielności. W tytule przelewu należy podać nazwę ogiera. 

Jeśli ogier uzyska bonitację umożliwiającą wpis do księgi, musi mieć potwierdzone 

pochodzenie po obojgu rodzicach oraz wykonane badanie RTG w kierunku OCD, które 

zostanie opisane przez Komisję powołaną przez PZHK. Bez dostarczenia dokumentów 

z wynikiem badania potwierdzającego pochodzenie po wskazanej parze rodzicielskiej 

i odpowiednich wyników badań RTG (wyklucza 3 stopień), ogier nie otrzyma wpisu do księgi. 


