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SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI KSIĘGI STADNEJ POLSKIEGO 

KONIA SZLACHETNEGO PÓŁKRWII W LATACH 2012-2015 

 

1. STATYSTYKA HODOWLANA 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

st.kl.G 1.106 1.120 1.269 1.699 1.970 2.174 2.181 2.303 2.395 2.431 

mł.kl.G 310 316 325 199 316 307 414 407 411 554 

st.kl.W 89 93 136 325 238 279 320 428 526 509 

mł.kl.W 25 27 12 16 24 23 45 60 50 85 

st.og.G 222 207 229 267 296 268 263 477 605 602 

mł.og.G 28 14 19 18 22 37 41 27 45 48 

źreb.hod. 897 825 1.098 1.406 1.468 1.675 2.065 2.496 2.498 2.542 

śr.krycie 
brak 

danych 
8,49 7,86 

brak 

danych  
8,22 8,52 9,02 9,46 11,27 10,24 

 

       Hodowla koni rasy polski koń szlachetny półkrwi wpisuje się  w ogólny  trend spadkowy w  

liczbie hodowanych koni ras szlachetnych zarówno w Polsce jak i na świecie. W okresie ostatnich 

dziesięciu lat odnotowano spadki we wszystkich grupach  koni hodowlanych. 

 

W najważniejszej grupie stanowiącej bazę hodowlaną, czyli w grupie klaczy starszych wpisanych 

do księgi głównej (klacze które urodziły przynajmniej jedno źrebię w ciągu ostatnich 4 lat), za okres 

ostatnich dziesięciu lat, spadek sięga 45,5%. Niepokojącym jest fakt, że aż 60% (2015) klaczy w tej 

grupie ma 16 i więcej lat. W omawianej grupie klaczy starszych ok. 75% stanowią klacze sp, a ok. 25 % 

to klacze z paszportami wystawionymi przez zagraniczne podmioty. Klacze posiadające w rodowodzie 

przynajmniej jednego przodka śląskiego do drugiego pokolenia (II dział),  stanowiły ok. 14% ogółu 

wszystkich wpisanych do księgi sp, oraz ok. 19% wśród wpisanych klaczy sp. 
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W przypadku klaczy młodych, przy wpisie do księgi zniesiono obowiązek przedstawienia przez 

właściciela świadectwa pokrycia lub źrebięcia do opisu pochodzącego od licencjonowanej klaczy, oraz  

wprowadzono wymóg obligatoryjnego wpisu do księgi klaczy poddawanych próbie dzielności. 

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost liczby klaczy poddawanych ocenie i wpisywanych do 

ksiąg w porównaniu z rokiem 2012. Jednak w na przestrzeni  dziesięciu lat, również w tym 

zestawieniu odnotowano spadek (44%).   

 

Zmniejszanie się pogłowia koni sp jest wynikiem  bardzo wyraźnego, trwającego kilka lat, spadku 

liczby urodzonych źrebiąt hodowlanych tej rasy.  Kryzys zapoczątkowany w roku 2010 trwa do dziś, a 

spadek liczby urodzonych źrebiąt porównując rok 2006 i 2015 sięgnął 64,7%.  

Tendencja ta jest również konsekwencją bardzo dużej aktywności zagranicznych związków 

opisujących źrebięta szlachetne na terenie naszego kraju. 

 

 

2. ANALIZA DOTYCZĄCA OGIERÓW CZYNNYCH W HODOWLI ZAPISANYCH DO KSIĘGI 

POLSKIEGO KONIA SZLACHETNEGO PÓŁKRWII 

 

W roku 2012 spośród 388 ogierów wpisanych do księgi sp użytych w hodowli, 212 (54,6 %) było 

rasy sp, a 176 (45,4 %) importowanych. W roku 2015 natomiast, w rozrodzie użytych zostało 240 

ogierów zapisanych do księgi sp, z czego 128 (53,3 %) było rasy sp, a 112 (46,7 %) importowanych.  

 

Za rejestrem PZHK struktura wiekowa  (grupy 4 - 9 lat, 10 – 15 lat oraz 16 i więcej) i rasowa 

ogierów wpisanych do księgi sp przedstawia się następująco: 
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2012 

4 – 9 lat 10 – 15 lat 16 ≤ 

sp import sp import sp import 

57 (57%) 43 (43%) 74 (50,7%) 72 (49,3%) 75 (55,6%) 60 (44,4%) 

100 146 135 

26,3 % 38,3 % 35,4 % 

 

2015 

4 – 9 lat 10 – 15 lat 16 ≤ 

sp import sp import sp import 

27 (62,8%) 16 (37,2%) 37 (52,1%) 34 (47,9%) 64 (50,8%) 62 (49,2%) 

43 71 126 

17,8 % 29,9 % 52,3 % 

 

Stosunkowo niski udział ogierów młodych związany jest ze zmniejszającą się populacją koni, a co 

za tym idzie mniejszą liczbą materiału męskiego przedstawianego na kwalifikacji do ZT, jak również 

coraz szerszym zastosowaniem inseminacji, w dużym stopniu również importowanym nasieniem. 

W 2014 roku uznano nasienie/ ogiery z zagranicznymi paszportami w liczbie 51 szt. (w tym 1 ogier 

przedstawiony do wpisu w Polsce) , a w 2015 – 41 ( w tym 10 ogierów przedstawionych do wpisu w 

Polsce) na podstawie wyników prób selekcyjnych czy osiągnięć hodowlanych w związkach 

zagranicznych z listy WBFSH.  

 

W przypadku ogierów młodych to spośród 28 wpisanych do księgi głównej rasy polski koń 

szlachetny półkrwi 6 posiadało paszport PZHK, a 22 sztuki legitymowało się obcym paszportem.  

 

Wskaźnik średniej liczby klaczy pokrytych przez ogiera wpisanego do księgi sp wynosi ok. 8 sztuk/ 

sezon. Jest on bardzo niski, nie pozwalający w przyszłości na statystycznie uzasadnione szacowanie 

wartości hodowlanej reproduktorów. Wskaźnik ten jest wynikiem utrudnionego dostępu hodowców 

w naszym kraju do najnowocześniejszych metod rozrodu np. inseminacji. 
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Powyższe dane dowodzą, że w chwili obecnej remont ogierów w bardzo dużym stopniu zależny 

jest od materiału importowanego. W głównej mierze wynika to z ilości i jakości materiału żeńskiego. 

W porównaniu z wiodącymi światowymi hodowlami mamy od kilku do nawet kilkunastu razy mniej 

klaczy.  

Posiadamy zbyt małą wiedzę na temat wartości użytkowych kwalifikowanych do hodowli klaczy, 

co jest niezwykle istotne w kontekście  kwalifikacji ogierów do hodowli na podstawie rodowodu. 

Dlatego też ważne jest poddawanie ocenie w próbach dzielności  jak największej liczby klaczy. Pilną 

potrzebą jest również inwentaryzacja materiału żeńskiego ze względu na użytkowość (kategoryzacja), 

jak również ze względów rodowodowych (podział na grupy użytkowe na podstawie rodowodu). 

 

 

3. OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KONI Z PRAWEM DO WPISU DO KSIĘGI SP HODOWLI 

KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ  (MPMK, PRÓBY STACJONARNE, PRÓBY POLOWE) – STATYSTYKI I 

PORÓWNANIE  

 

W latach 2012 - 2015 różnego rodzaju próbom użytkowości poddane zostały następujące ilości 

koni z prawem wpisu do księgi stadnej polskiego konia szlachetnego półkrwi: 

 

A. Stacjonarna próba zaprzęgowa  

2012 w cyklu 100 – dniowym - ogiery: 3 sp  

2013 w cyklu 60 -  dniowym – ogiery: 1 sp 

2014  -  2 sp 

2015 – 1 sp 

 

B. Stacjonarna próba wierzchowa w cyklu 100 – dniowym – ogiery:   

2012 – 8 sp i 5 import 

2013 -  4 sp i 1 import 

2014 – 7 sp i 3 import 

2015 – 2 sp i 2 import 

 

W ostatnich latach zauważalny jest spadek liczby ogierów przedstawianych  do kwalifikacji  i 

biorących udział w stacjonarnych próbach dzielności , a coraz więcej ogierów uzyskuje licencję na 

podstawie wyników w MPMK i sporcie jeździeckim.  
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Ze względów ekonomicznych i statystycznych podważa to celowość dalszego prowadzenia selekcji 

na podstawie wierzchowej stacjonarnej próby dzielności. Przykładowo - zgodnie z wytycznymi FN 

przeprowadzenie próby stacjonarnej jest uzasadnione przy minimalnej stawce składającej się z 25 

trenowanych ogierów.  

Od początku swojej kadencji KKS sp pracuje nad wprowadzeniem „polowego systemu kwalifikacji 

młodych ogierów do hodowli”. Jesienią 2015 KKS sp przegłosowała jego wprowadzenie od 2016 roku, 

zgodnie z ramowym projektem  komisji powołanej w tym celu przez KKS sp, m i wlkp. W programie 

tym, przygotowanym przez Komisję sp, po raz pierwszy, zaproponowano podział ogierów 

kwalifikowanych do próby dzielności na ogiery skokowe, ujeżdżeniowe oraz zaawansowane w krew 

na podstawie rodowodu, tak jak od lat robią to wiodące związki hodowlane koni sportowych. 

Niestety, decyzją PZHK wniosek ten nie został zrealizowany.  

 

C. Stacjonarna próba wierzchowa w cyklu 60 - dniowym – klacze:  

2012 – 44 sp  

2013 - 63 sp i 1 import 

2014 – 38 sp i 4 import 

2015  - 41 sp i 5 import 

 

D. Polowa próba wierzchowa:  

2012 – 34 sp i 17 import 

2013 - 51 sp i 5 import 

2014 – 47 sp i 9 import 

2015 – 26 sp i 1 import 

 

E. Stacjonarna próba zaprzęgowa w cyklu 60 – dniowym – klacze:  

2012 – nie odbyła się 

2013 - 5 sp 

 

2014 – 8 sp 

2015 – brak 
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F. Polowa próba zaprzęgowa:  

2012 – 3 sp 

2013 – brak danych 

2014 – 3 sp 

2015 – 1 sp 

 

Liczba klaczy poddawanych próbom dzielności  (bez MPMK i sportu jeździeckiego) w stosunku do 

liczby klaczy wpisywanych do księgi głównej: 2012 – 98 / 199 (49,2 %), 2013 – 125 / 325  (38 %), 2014 

– 109 / 316 (34,5 %), 2015 – 74 / 310 (23,9%). 

 

G. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w skokach, w finale startowało: 

 

- konie 4 – letnie:  

2012 – 14 ogierów sp + 4 klacze sp (45%) i 18 ogierów + 4 klacze import (55%) 

2013 - 14 ogierów + 7 klaczy sp (46%) i 20 ogierów + 5 klaczy import (54%) 

2014 – 10 og. sp i 12 kl. sp (63 %) / 10 og. import i 3 kl. Import (37%) 

2015 – 5 og. sp i 10 kl. sp (47%) / 11 og. import i 6 kl. import (53%) 

 

- konie 5 – letnie:  

2012 – 15 ogierów sp + 5 klaczy sp (38%) i 19 ogierów + 14 klaczy import (62%) 

2013 - 8 ogierów + 7 klaczy sp (44%) i 14 ogierów + 5 klaczy import (56%) 

2014 – 7 og. sp i 4 kl. sp (37%) / 10 og. import i 9 kl. import (63%) 

2015 – 4 og. sp i 7 kl. sp (39%) / 8 og. import i 9 kl. import (61%) 

 

- konie 6 – letnie:  

2012 – 4 ogiery sp + 1 klacz sp (15%) i 19 ogierów i 9 klaczy import (85%) 

2013 - 13 ogierów/wałachów + 7 klaczy sp (71%) i 3 ogiery + 5 klaczy import (29%) 

2014 –  10 og. sp i 3 kl. sp (52%) / 7 og. import i 5 kl. import (48%) 

2015 – 3 og. sp i 3 kl. sp (32%) / 8 og. import i 5 kl. import (68%) 
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- konie 7 – letnie: 

2012 – 5 ogierów i 3 klacze sp (57%) i 3 ogiery i 3 klacze import (43%) 

2013 - 1 ogier + 1 klacz sp (22%) i 4 ogiery + 3 klacze import (78%) 

2014 – 3 og. sp i 3 kl. sp (50%) / 1 og. import i 5 kl. import (50%) – 5 koni sp w GP Ogierów 

2015 – 3 og. sp i 1 kl. sp (57%) / 1 og. import i 2 kl. Import (43%) -  brak koni sp w GP Ogierów 

 

OGÓŁEM: sp – 197 (44%), import – 248 (56%) 

 

H. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu: 

- konie 4 – letnie:  

2012 – 8 ogierów i 1 klacz sp (53%) i 3 ogiery i 5 klaczy import (47%) 

2013 - 10 ogierów + 1 klacz sp (65%) i 5 ogierów i 2 klacze import (35%) 

2014 – 1 og sp i 4 kl. sp (50%) / 2 og. import i 3 kl. import (50%) 

2015 – 1 og. sp/ 6 og. import (70%) i 3 kl. import (30%) 

 

- konie 5 – letnie:  

2012 – 3 ogiery i 3 klacze sp  (60%) + 3 ogiery i 1 klacz import (40%) 

2013 - 1 ogier sp i 1 ogier  (40%) + 3 klacze import (60%) 

2014 – 1 og. sp i 3 kl. sp (50%) / 2 og import i 2 kl. import (50%) 

2015 – 3 kl. sp (43%) / 3 og. import i 1 kl. import (57%) 

 

- konie 6 – letnie  

2012 – 1 ogier sp (20%) i 2 ogiery i 2 klacze import (80%) 

2013 – nie rozgrywano 

2014 – brak koni sp / 1 og. i 2 kl. Import (100%) 

2015 – 2 og. sp (50%) / 1 og. import i 1 kl. import (50%) 

 

OGÓŁEM: sp – 50 (51%), import – 48 (49%) 
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I. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW: 

- konie 4 – letnie:  

2012 – 6 ogierów i 3 klacze sp + 1 ogier import 

2013 - 4 ogiery sp i 1 ogier + 2 klacze import 

2014 – 3 og. sp i 2 kl. sp/ 1 og. import i 1 kl. import 

2015 – 3 og. sp i 3 kl. sp/ 1 og. import 

 

- konie 5 – letnie:  

2012 – 2 ogiery + 3 klacze sp i 3 klacze import 

2013 -  4 ogiery  + 1 klacz sp  i 2 klacze import 

2014 – 3 og. sp i 1 kl. sp/ 1 og. import i 1 kl. import 

2015 – 5 kl. sp/1 kl. import 

 

- konie 6 – letnie:  

2012 – 1 klacz sp i 1 ogier import 

2013 - 1 ogier + 1 klacz sp i 1 klacz import 

2014 – 1 og. sp i 2 kl. sp/ 1 kl. import 

2015 – 1 kl. sp/ 2 kl. import 

 

J. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powożeniu: 

- konie 4 – letnie:  

2012 – 4 ogiery sp i 1 ogier import 

2013 - 2 ogiery sp  

2014 - brak 

2015 – 1 kl. sp 

 

- konie 5 – letnie:  

2012 – 1 ogier + 1 klacz sp i 1 ogier import 

2013 - 1 ogier  + 1 klacz sp   

2014 - brak 

2015  - 1 og. sp 
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- konie 6 – letnie:  

2012 – 2 ogiery i 1 klacz sp 

2013 - 2 ogiery + 1 klacz sp  

2014 - brak 

2015 – brak 

 

Analiza powyższych wyników wskazuje, że wśród młodych koni z prawem wpisu do księgi 

polskiego konia szlachetnego półkrwi startujących w MPMK dla dwóch najbardziej popularnych 

dyscyplin, czyli  skoków i ujeżdżenia, coraz więcej koni posiada paszporty zagranicznych związków.    

 

K. Sport jeździecki – brak danych.  

 

Na wniosek KKS sp PZHK we współpracy z SGGW opracowane zostały standardy bazy danych 

wyników sportowych koni, zgodnie z którymi obecnie wprowadzane są archiwalne wyniki zawodów 

jeździeckich.  

Niestety, nadal nie ma wymiernych efektów współpracy  z PZJ w ramach tworzenia wspólnej bazy 

wyników sportowych koni. KKS pragnie zwrócić uwagę na rażący brak woli i zrozumienia dla tego 

projektu ze strony PZJ. Komisja uważa, że istnienie bazy jest warunkiem istotnego statystycznie 

poprawienia dokładności  szacowania wartości hodowlanej  koni półkrwi, zgodnie z zasadą 

selekcjonowania koni sportowych na podstawie wyników w zawodach.  Z drugiej zaś strony 

publikacja  wyników przez oficjalne organizacje (PZHK i PZJ), uwiarygodni wartość trenowanych  i 

startujących  w naszym kraju koni na światowym rynku koni sportowych.  

Niestety PZJ nie odpowiedział na naszą prośbą i nie przedstawił zestawienia dotyczącego liczby 

koni sp i innych ras, którym została przyznana licencja sportowa  na starty w ostatnich  latach. 
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4. KATEGORYZACJA OGIERÓW I KLACZY    

 

1. Ogiery zgodnie z programem hodowlanym sklasyfikowane są w następujących kategoriach: 

C,B,A i E. Komisja zadecydowała o następujących korektach w kategoryzacji: 

 

 W przypadku ogierów które zostały wpisane do księgi z kategorią C, a następnie startowały 

w MPMK: „Aby ogier ras m, sp, wlkp, trk i importowanych mógł uzyskać kategorię B na podstawie 

wyników MPMK, musi spełnić takie same wymagania, jak w przypadku wpisu do księgi stadnej.” 

 

 Ze względu na: 

- mały udział ogierów młodych w strukturze ogierów kryjących,  

- małą liczby stanowionych klaczy, a co za tym idzie trudnościami w osiąganiu przez 

poszczególne młode ogiery tzw. punktów hodowlanych wymaganych do przejścia do wyższej 

kategorii,  

- koszty wymaganej kategoryzacją promocji sportowej w obecnej sytuacji ekonomicznej 

postanowiono usunąć zapis: „Ogiery kat. C mogą być używane w rozrodzie maksymalnie do 9 roku 

życia włącznie. Nieuzyskanie w tym okresie kat. B powoduje wycofanie ogiera z rozrodu.”  

 

2. Komisja zaaprobowała wprowadzenie kategoryzacji klaczy na bazie projektu dr Jacka Łojka, oraz 

zaproponowała dodanie kategorii, w której odrębnymi prefiksami  oznaczane będą młode klacze z 

zaliczoną próbą dzielności (PRÓBA) oraz (STANDARD) dla klaczy, które ukończą polową lub 

stacjonarną próbę dzielności ze średnim wynikiem 7,5 pkt za cechy: stęp, kłus, galop i skoki luzem, 

jezdność,  oraz zostaną zbonitowane na minimum 78 pkt. Prefiks oraz wynik próby dzielności ma być 

wpisywany w paszporcie klaczy. Właściciele klaczy, które w przeszłości ukończyły próby dzielności, 

mają prawo ubiegać się o wpis wyników do paszportu, po okazaniu oficjalnej dokumentacji.  

Prefiksy obowiązujące w kategoryzacji klaczy:  

1) PRÓBA  

2) STANDARD 

3) SPORT 

4) POTOMSTWO 

5) ELITA 

 



11 

 

W przodujących związkach hodowlanych koni sportowych kategoryzacja klaczy jest powszechnie 

stosowanym sposobem inwentaryzacji materiału żeńskiego pod kątem jego użytkowości. KKS sp 

wprowadzi kategoryzację w życie wraz z zatwierdzeniem nowej wersji programu hodowlanego przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

5. WPROWADZONE, NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PROGRAMIE HODOWLANYM, DOTYCZACE 

WYMAGAŃ RODOWODOWYCH I UŻYTKOWYCH, KRYTERIÓW SELEKCJI, METODYKI OCENY 

WARTOŚCI UŻYTKOWEJ ORAZ DOPUSZCZANIA MATERIAŁU ZARODOWEGO INNYCH RAS DO 

DOSKONALENIA KONI RASY POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI:                                        

Zmiany obowiązujące od 01.01.2014 roku: 

 klacz rasy wlkp i sp przystępująca do próby dzielności i pretendująca do wpisu do księgi nie 

musi posiadać świadectwa pokrycia (obowiązuje od roku 2014.) 

 przez pierwsze 2 lata trwania obowiązkowych polowych prób wierzchowych, minimalna 

liczba klaczy sp i wlkp przystępujących do testu wynosi 5 sztuk, aby po tych 2 latach wzrosnąć do 

min. 10 sztuk (od 2016) 

 przez pierwsze 2 lata trwania obowiązkowych polowych prób zaprzęgowych, minimalna 

liczba klaczy sp i wlkp przystępujących do testu wynosi 3 sztuki, aby po tych 2 latach wzrosnąć do 

min. 5 sztuk (od 2016) 

 wiek klaczy – po wprowadzeniu obowiązkowych prób dzielności (zarówno polowych, jak i 

stacjonarnych) klacz wlkp i sp bez względu na wiek może zostać poddana próbie, a od wyniku 

końcowego próby dzielności nie będą odejmowanie punkty klaczom ze względu na wiek 

została opracowana nowa skala ocen końcowych polowej próby dzielności klaczy sp i wlkp od 

2014 roku.: 

wyb. 45-50 pkt. 

bdb. 40-44,99 pkt. 

dobra 35-39,99 pkt. 

dost. 30-34,99 pkt. 

mierna 25-29,99 pkt. 

ndst. poniżej 25 pkt. 

 klacz, która otrzyma ocenę niedostateczną może próbę polową powtarzać bez ograniczeń 

czasowych 

 aby klacz została wpisana do księgi musi ukończyć polową próbę z min. wynikiem miernym 

(min. 25 pkt.). Minimum to dotyczy klaczy, które będą podlegały obligatoryjnym próbom dzielności 

(od 2014 r.) 
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 aby klacz została wpisana do księgi musi ukończyć stacjonarną próbę z min. wynikiem 

dostatecznym (min. 45 pkt.). Ocena ta dotyczy tych klaczy, które będą podlegały obligatoryjnym 

próbom dzielności (od 2014 r.) 

 klacz hodowli zagranicznej od roku 2014 podlega takim samym zasadom wpisu do księgi sp 

lub wlkp jak klacz polskiej hodowli. W uzasadnionych przypadkach Komisje Księgi sp i wlkp mogą 

odstąpić od tej zasady, jeżeli dana klacz została pozytywnie sprawdzona na potomstwie. 

 aby ogier uzyskał wpis do księgi na podstawie wyniku zaprzęgowej próby dzielności musi 

uzyskać następujące minimalne wyniki końcowe z próby (obowiązuje od 20.06.2013 r.): 

 ogier sp i wlkp, kończący ZT zaprzęgowy uzyskuje wpis do księgi, gdy uzyska wynik równy 
co najmniej średniej stawki 

 

 ogier m, kończący ZT zaprzęgowy uzyskuje wpis do księgi, gdy uzyska wynik równy co naj-
mniej średniej stawki – (minus) 1 SD. Aby ogier m mógł być użyty w rozrodzie w rasach sp i wlkp 
musi uzyskać wynik równy co najmniej średniej stawki 

 

 ogier importowany uzyskuje wpis do księgi, gdy uzyska wynik równy co najmniej średniej 
stawki + (plus) 1 SD 

 

 ogier maści kolorowej uzyskuje wpis do księgi, gdy uzyska wynik równy co najmniej śred-
niej stawki – (minus) 1 SD. 

 

SD (odchylenie standardowe) w pierwszych latach ZT zaprzęgowego będzie liczone wspólnie dla 

stawki ogierów śląskich i szlachetnych. Natomiast wyniki próby dzielności sklasyfikowane zostaną 

osobno dla ogierów śląskich, osobno dla ogierów małopolskich i osobno dla grupy ogierów sp, 

wlkp i importowanych. 

 

 Ogier hodowli niemieckiej w wieku od 3 do 6 lat (bądź nasienie), który zdał właściwą próbę 

użytkowości w kraju urodzenia lub pochodzenia i na tej podstawie został dopuszczony do rozrodu, 

może uzyskać w Polsce wpis do księgi na podstawie wyników próby dzielności. Za właściwą próbę 

użytkowości uznaje się próbę po 70-dniowym treningu stacjonarnym. Próbę tę ogiery muszą 

ukończyć z wynikiem min. 120 pkt. indeksu wartości hodowlanej skokowej lub ujeżdżeniowej. 

 Komisje sp, wlkp i m zdecydowały, iż od roku 2017 księgi wstępne dla koni tych ras będą 

zamknięte dla klaczy od matek NN. Prawo wpisu będą miały jedynie klacze po ogierach wpisanych 

do ksiąg, od matek po ogierach wpisanych do ksiąg. 

 Do księgi może zostać wpisany koń pochodzący od klaczy spełniającej wymagania wpisu do 

księgi,  jeżeli klacz ta zostanie wpisana do tej księgi najpóźniej w dniu wpisu tego konia. 
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Zmiany obowiązujące od 15.01.2015 roku: 

Z treści „Programu hodowli koni rasy polski koń szlachetny półkrwi usunięto następujące 

zapisy załącznika nr 2. Kategoryzacja ogierów: 

1. Ust. I, pkt 2 w brzmieniu: 

„Ogiery kat. C mogą być używane w rozrodzie maksymalnie do 9 roku życia włącznie. Nie 

uzyskanie w tym okresie kat. B powoduje wycofanie ogiera z rozrodu.” 

2. Ust. II, pkt 3, ostatnie zdanie w brzmieniu: 

„Nie spełnienie tego warunku powoduje wycofanie ogiera z rozrodu.” 

3. Ust. II, pkt 4, ostatnie zdanie w brzmieniu: 

„Nie spełnienie tego warunku powoduje wycofanie ogiera z rozrodu.” 

4. Informacje dodatkowe, pkt I, drugie zdanie w brzmieniu: 

„Jeżeli ogier rasy czystej w ciągu 5 kolejnych sezonów nie uzyska za potomstwo 30 pkt. 

hodowlanych, zostaje wycofany z rozrodu.” 

 

Uzasadnienie: 

Utrzymujący się od kilku lat kryzys ekonomiczny oraz likwidacja państwowych stad ogierów 

zagrażają prowadzeniu prawidłowego rozrodu w rasach: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń 

szlachetny półkrwi. Młode ogiery coraz częściej użytkowane są w sporcie jeździeckim, czego efektem 

jest m.in. stale malejąca liczba krytych klaczy i rodzącego się potomstwa. Niespełnienie warunków 

kategoryzacji powoduje wycofanie ogierów z rozrodu, jednocześnie zawężając pulę genów w 

populacjach wymienionych ras. 
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W latach 2012-2015KKS sp pracowała nad:  

- rozpatrywaniem wniosków dotyczących dopuszczania do rozrodu  ogierów i ich nasienia, 

zmianami kwalifikacji hodowlanej koni i innych związanych z populacją materiału męskiego czy 

żeńskiego koni z księgi sp, 

- tworzeniem tekstu jednolitego nowego programu hodowlanego zgodnego z wytycznymi Rady 

Hodowlanej oraz wymogami czasów współczesnych. W programie tym Komisja sp jako jedyna 

spośród innych Komisji koni szlachetnych wyraźnie rozdzieliła populację koni sp pod względem 

rodowodu, a więc i określonej ścieżki selekcji na m.in. na konie skokowe i ujeżdzeniowe 

- wprowadzeniem nowego systemu kwalifikacji młodych ogierów do hodowli (polowa próba 

dzielności)-  wprowadzeniem jako oficjalnej liniowej metody opisu/ oceny pokroju i cech użytkowych 

klaczy sp na bazie  wzoru stosowanego przez KWPN wraz z jednym arkuszem ( a nie dwoma 

arkuszami, jak do tej pory) tej oceny oraz wytycznymi oceny/ opisu metodą liniową klaczy o ogierów 

pretendujących do wpisu do księgi (w załączeniu) 

- wprowadzeniem kategoryzacji klaczy 

- wprowadzaniem elektronicznej ewidencji wyników hodowlanych i sportowych koni  

- stworzeniem ogólnopolskiej listy osób uprawnionych do dokonywania oceny klaczy, również 

jeźdźców testerów, podczas prób dzielności,  oraz  opracowywania systemu nadawania uprawnień 

Jedną z inicjatyw Komisji sp było opracowanie jednolitych wymagań „korytarza” oraz oceny 

młodych koni w skokach luzem, obowiązujących dla koni ras szlachetnych w całym kraju. Temu 

schematowi miałyby być poddawane konie oceniane w skokach luzem podczas Czempionatów 

rasowych, premiowań oraz prób dzielności. Ponadto w roku 2014 w Gajewnikach, po raz pierwszy, 

rozegrano Czempionat Koni rasy sp i wlkp w skokach luzem podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni, 

o co zabiegała Komisja sp. W roku ubiegłym odbył się tylko Ogólnopolski Czempionat Hodowlany 

Koni Rasy sp w skokach luzem. W tym sezonie także planowana jest organizacja Czempionatu Koni 

ras szlachetnych, w tym także koni sp podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach przez 

przeszkody. Możliwość zaprezentowania podczas jednej imprezy hodowcom, zawodnikom czy 

miłośnikom jeździectwa, koni sportowych od najmłodszych pokazywanych w „korytarzu” aż do 

konkursów najwyższej rangi (GP) jest nie tylko bardzo istotnym elementem selekcyjnym, ale także 

promocją koni z paszportami polskimi.  
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6. SKŁAD KOMISJI: 

 

Jarosław Lewandowski – przewodniczący 

Bogdan Kuchejda – wiceprzewodniczący 

Anna Cuber  

Remigiusz Makowski 

Grzegorz Orliński 

Jarosław Szymoniak 

Edward Trzemżalski 

  

                                      

Sprawozdanie zatwierdzone przez KKS sp – Gniezno, 04.04.2016 

 

 

 


