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CEL HODOWLANY

Udoskonalanie materiału hodowlanego przy jednoczesnym zachowaniu cech 
czystorasowych kuca szetlandzkiego według wzorca przyjętego dla tej rasy.

Zwraca się szczególną uwagę 
na uzyskanie kuca 
prawidłowego:

• odpornego i zdrowego

• przystosowanego do trudnych warunków 

bytowych

• o niewielkich wymogach paszowych

• charakteryzującego się siłą, wytrzymałością...
3



Miejsce na logo lub nazwę

...ale przede 
wszystkim:

łagodnego, 
inteligentnego 

i...
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…długowiecznego!
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Szczególnie ostre wymagania muszą
być stawiane kucom mini (do 86 cm
w kłębie), gdzie dążenie do
miniaturyzacji (co prowadzi do
pojawiania się cech karłowatości) i
cele koniunkturalne nie mogą
górować nad wymienionymi celami
hodowlanymi.
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• Dla osiągnięcia celu hodowlanego konieczna jest stała współpraca z księgą
kraju pochodzenia rasy kuc szetlandzki Shetland Pony Stud-Book (SPSB) oraz
Międzynarodowym Komitetem ds. Hodowli Kuców Szetlandzkich (ISPC),
którego PTKS jest członkiem od roku 1999.

• W związku z powyższym istnieje konieczność koordynacji i zgodności
wszelkich poczynań hodowlanych z wytycznymi SPSB, co jest możliwe dzięki
szkoleniom i konsultacjom w ramach ISPC oraz udziałowi sędziów
zagranicznych w ocenie kuców hodowanych w naszym kraju.

• Uczestnictwo w międzynarodowych strukturach stowarzyszeń hodowców
kuców szetlandzkich jest konieczne dla skutecznego wdrażania celu
hodowlanego, którym jest też utrzymanie jakości i tempa rozwoju hodowli
tej rasy w Polsce. 7

CEL HODOWLANY 
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KUC SZETLANDZKI, SZCZEGÓŁOWA 
CHARAKTERYSTYKA I WZORZEC RASY

Kuce szetlandzkie hodowane są w czystości rasy zgodnie 
ze wszystkimi aspektami wzorca rasowego księgi stadnej 

kraju pochodzenia rasy (SPSB) uznawanego przez kraje 
stowarzyszone w Międzynarodowym Komitecie ds. 

Hodowli Kuców Szetlandzkich (ISPC).
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WZORZEC RASOWY 

WYSOKOŚĆ: maksymalnie 
107 cm w wieku czterech 

lat i powyżej.
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WZORZEC RASOWY 

UMASZCZENIE: 

dowolne za wyjątkiem maści tarantowatej.
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WZORZEC RASOWY 

SIERŚĆ zmieniająca się w zależności 
od pory roku.

podwójna sierść zimowa, której zewnętrzny 
włos osłania przed deszczem i utrzymuje 
skórę kuca całkowicie suchą w najgorszych 
warunkach atmosferycznych. 
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WZORZEC RASOWY 

Sierść letnia z kolei jest krótka i winna mieć 
piękny jedwabisty połysk.  Przez cały rok 
włos grzywy i ogona powinien być długi, 
prosty i obfity a szczotki pęcinowe proste
i również jedwabiste.
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WZORZEC RASOWY 

GŁOWA: mała, dobrze osadzona
i proporcjonalna. Uszy małe, stojące, 

szeroko osadzone, skierowane wyraźnie ku 
przodowi. Czoło szerokie. Oczy ciemne, 

inteligentne, odzwierciedlające duży 
temperament. Część nosowa szeroka,

z dobrze rozwiniętymi nozdrzami. Zęby
i żuchwa muszą być poprawne.
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WZORZEC RASOWY 

KŁODA: szyja właściwie 
osadzona. Łopatka ukośna. Kłąb 

wydatny. Klatka piersiowa 
głęboka, żebra wysklepione. 

Lędźwie mocne i muskularne. 
Zad szeroki i długi z normalnie 

osadzonym ogonem.
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WZORZEC RASOWY

KOŃCZYNY PRZEDNIE: właściwie umieszczone,
o solidnej, płaskiej kości. Przedramię mocne. 

Krótka proporcjonalna kość nadpęcia.
Pęcina sprężysta.

KOŃCZYNY TYLNE: mocne i muskularne uda,
z dobrze ukształtowanymi, mocnymi stawami 

skokowymi, ani szablastymi ani zbyt rozwartymi. 
Nogi widziane z tyłu, nie powinny być 

rozstawione zbyt szeroko, a stawy skokowe nie 
powinny być zbieżne.

KOPYTA: twarde, zaokrąglone i dobrze 
ukształtowane; nie krótkie ani wąskie.
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WZORZEC RASOWY

RUCH: poprawny, swobodny, 
angażujący wszystkie stawy, 
ślady nóg tylnych pokrywają 

ślady nóg przednich.
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Wzorzec rodowodowy zakłada całkowity 
brak dolewu krwi obcych ras we wszystkich 

uwidocznionych w dokumencie 
identyfikacyjnym pokoleniach. 

Pełny rodowód winien sięgać przodków 
wpisanych do kięgi kraju pochodzenia rasy 

Shetland Pony Stud-Book. 
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W praktyce pełne rodowody
kuców szetlandzkich
w większości sięgają początków 
Shetland Pony Stud-Book. Do 
celu hodowlanego dąży się 
bowiem metodą hodowli w 
czystości rasy co musi być 
bezwzględnie przestrzegane.
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Program hodowlany PTKS 
realizowany jest na obszarze całej 

Rzeczpospolitej Polskiej.
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SPOSÓB IDENTYFIKACJI KUCÓW 
SZETLANDZKICH WPISYWANYCH 

DO POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ 
KUCÓW SZETLANDZKICH

➢ Wpis źrebiąt do księgi stadnej jest poprzedzony
identyfikacją na podstawie świadectwa pokrycia. Przed
odłączeniem źrebięcia od matki, źrebięciu jest
implantowany transponder z numerem
identyfikacyjnym. Numer ten jest następnie
wprowadzany do rejestru i księgi hodowlanej. Źrebięciu
nadaje się numer księgi stadnej, który jednocześnie
stanowi cztery ostanie cyfry niepowtarzalnego
dożywotniego numeru konia (UELN).

➢ Zgodnie z praktyką księgi stadnej kraju pochodzenia
rasy (SPSB), nazwa źrebięcia jest poprzedzona prefiksem
identyfikującym jego hodowcę.

➢ W wyjątkowych sytuacjach, na zasadzie odstępstwa
(załącznik I część 3, pkt. 1 rozporządzenia UE nr
2016/1012), gdy zachodzi konieczność identyfikacji
źrebięcia po odłączeniu od matki, kontrola pochodzenia
oparta jest na analizie DNA. 23
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SPOSÓB IDENTYFIKACJI KUCÓW 
SZETLANDZKICH WPISYWANYCH 

DO POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ 
KUCÓW SZETLANDZKICH

➢ Klacze są identyfikowane na 
podstawie transpondera, 
dokumentacji i rodowodu. 

➢ Zalecane jest nieobligatoryjne 
przeprowadzenie analizy DNA.
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SPOSÓB IDENTYFIKACJI KUCÓW 
SZETLANDZKICH WPISYWANYCH 

DO POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ 
KUCÓW SZETLANDZKICH

➢W wypadku ogierów niezależnie 
od weryfikacji transpondera, 
dokumentacji i rodowodu 
obligatoryjna jest analiza DNA. 
Właściwa oraz wiarygodna 
identyfikacja, jest nieodzownym 
warunkiem powodzenia 
wszystkich działań wymienionych 
w programie hodowlanym.
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SPOSÓB IDENTYFIKACJI KUCÓW 
SZETLANDZKICH WPISYWANYCH 

DO POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ 
KUCÓW SZETLANDZKICH

➢ Kuce importowane z EU zapisane w księgach stadnych
uznawanych przez księgę kraju pochodzenia rasy kuc
szetlandzki (SPSB) są identyfikowane na podstawie
opisu w dokumencie identyfikacyjnym konia,
potwierdzenia wpisu do księgi stadnej, numeru
transpondera i/lub analizy DNA.

➢ Kuc importowany winien przed wywozem do Polski
zostać zgłoszony do księgi stadnej w swoim kraju w
celu otrzymania świadectwa zootechnicznego oraz
zgodnie z decyzją ISPC, wewnętrznego dokumentu
używanego między związkami hodowców krajów
stowarzyszonych, Międzynarodowego Świadectwa
Przemieszczenia Kuca (International Pony Movement
Certificate, Export Details).
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SPOSÓB IDENTYFIKACJI KUCÓW 
SZETLANDZKICH WPISYWANYCH 

DO POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ 
KUCÓW SZETLANDZKICH

➢ Kuce importowane z państw trzecich nie
będących członkami Międzynarodowego
Komitetu ds. Hodowli Kuców Szetlandzkich
muszą mieć udokumentowane obustronne
pochodzenie dające się prześledzić do przodków
wpisanych do SPSB. Identyfikacji dokonuje się na
podstawie opisu w dokumencie
indentyfikacyjnym i numeru transpondera i/lub
analizie DNA, przeglądu kwalifikacyjnego oraz
sprawdzenia rodowodu.

➢ PTKS współpracuje z Laboratorium Badań
Markerów Genetycznych u Koni Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu ul. Wołyńska 33, 60-
637 Poznań, które przeprowadza badania DNA
dla hodowców kuców szetlandzkich. 27



Miejsce na logo lub nazwę

INFORMACJE O SYSTEMIE EWIDENCJONOWANIA RODOWODÓW 
KUCÓW SZETLANDZKICH HODOWLANYCH CZYSTORASOWYCH 

WPISANYCH LUB ZAREJESTROWANYCH I KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO 
WPISANIA DO KSIĘGI HODOWLANEJ 

• PTKS prowadzi ewidencjonowanie rodowodów kuców szetlandzkich przy pomocy programu
komputerowego i przy stałym dostępie do baz danych rodowodowych SPSB i państw członkowskich
ISPC oraz oryginalnych tomów ksiąg stadnych.

• Do księgi stadnej kuców szetlandzkich mogą być wpisywane wyłącznie kuce szetlandzkie na podstawie
rodowodu sięgającego przodków wpisanych do księgi stadnej pochodzenia rasy.

• Dokumentacja rodowodowa jest na bieżąco weryfikowana i ewidencjonowana w programie
komputerowym.

• Ze względu na wymóg wzorca rodowodowego hodowli w czystości rasy konieczna jest stała weryfikacja i
aktualizacja danych rodowodowych.

• Stosowany program ewidencyjny rodowodów umożliwia również ustalenie stopnia potencjalnego
inbredu uczestniczących w programie hodowlanym poszczególnych uznanych ogierów szetlandzkich
kojarzonych z dostępnymi klaczami.

• Według danych rodowodowych kuce szetlandzkie są od 1890 roku rasą czystą: do ksiąg stadnych są
wpisane wyłącznie kuce rodziców również wpisanych do SPSB. 28
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CEL PROGRAMU HODOWLANEGO KUCÓW 
SZETLANDZKICH W ZAKRESIE SELEKCJI I 

HODOWLI

• Oprócz wymienionych głównych celów hodowlanych istotne jest
prowadzenie selekcji tak, aby gwarantowała ona zmienność genetyczną
jak i ochronę różnorodności biologicznej kuców szetlandzkich. Głównymi
kryteriami selekcji mającymi na celu ustalenie właściwego typu kuca
szetlandzkiego są: pochodzenie, fenotyp, charakter i temperament,
zdrowie, oraz ocena ogólna.

• Wzorzec nie dopuszcza przekroczenia 107 cm w kłębie u kuców
szetlandzkich w wieku lat czterech, dlatego też wzrost jest ważnym
aspektem selekcji kuców szetlandzkich, przy czym istotnym elementem
jest właściwy dobór wzrostowy kuców do kojarzeń.
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SELEKCJA I HODOWLA

Podstawową wartością kuca 
szetlandzkiego jest jego 

wszechstronność w 
użytkowaniu: 

wierzchowym... 
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SELEKCJA I HODOWLA

...zaprzęgowym...

(rekreacyjnym, sportowym, 
rehabilitacyjnym)
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SELEKCJA I HODOWLA

...w użytkowaniu wystawowym...
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SELEKCJA I HODOWLA

...oraz użytkowaniu czysto amatorskim –
mowa tu o rosnącą grupę hodowców-
hobbystów, którzy nie mając warunków na
utrzymanie dużego konia, realizują swe
aspiracje przy pomocy kuców. Ta grupa
stanowi znaczącą liczbę wśród właścicieli
kuców szetlandzkich. Nie należy zawężać
możliwości użytkowania kuców do
użytkowania ich jedynie przez dzieci.
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SELEKCJA I HODOWLA

Zatem celem hodowlanym musi być kuc 
wszechstronnie użytkowy, 
charakteryzujący się właściwym typem jak 
i dobrym ruchem.
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SELEKCJA I HODOWLA

Kuc szetlandzki winien być 
przystosowany do środowiska i do 

chowu bezstajennego, mieć 
niewielkie wymagania żywieniowe i 

pielęgnacyjne, a jednocześnie 
charakteryzować się doskonałym 

zdrowiem i wysoką płodnością.

Najistotniejszymi i podstawowymi 
cechami kuca szetlandzkiego są jego 

ogólna żywotność, wytrzymałość, siła 
oraz długowieczność. 
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SELEKCJA I HODOWLA

Długowieczność kuców szetlandzkich 
związana jest ze zdecydowanie 

dłuższym okresem dojrzewania w 
stosunku do innych ras koni. Zaleca 
się zatem rozpoczęcie użytkowania 

rozpłodowego nie wcześniej niż w 
wieku lat trzech, zaś u niektórych 

osobników nawet później.
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SELEKCJA I HODOWLA

Kuce szetlandzkie, jako rasa prymitywna, najlepiej bytują w naturalnych
warunkach i w naturalnym środowisku, dlatego też jedyną dopuszczalną
techniką rozrodu czystorasowych kuców szetlandzkich jest krycie naturalne
w tabunie lub „z ręki”.
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SELEKCJA I HODOWLA

Równocześnie zaleca się unikanie chowu w bardzo bliskim pokrewieństwie,
który powtarzany w kilku pokoleniach, może prowadzić do depresji
inbredowej skutkującej na przykład ujawnieniem się wad genetycznych.
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SELEKCJA I HODOWLA

Silny nacisk w hodowli kładzie się na 
łagodny charakter kuców 

szetlandzkich.
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SELEKCJA I HODOWLA

Wyniki oceny wartości użytkowej
przeprowadzanej na wystawach i
przeglądach hodowlanych kuców
szetlandzkich stanowią podstawowe
kryteria selekcyjne. Wyniki te
pozwalają na uzyskanie danych o
cechach kuców szetlandzkich, które
wiążą się z celami programu
hodowlanego PTKS.
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➢ Niniejszy program hodowlany zakazuje stosowania sztucznego unasienniania oraz
transferu zarodków w hodowli kuców szetlandzkich, na zasadzie odstępstwa od ust.
1 art. 21 rozporządzenia UE nr 2016/1012.

➢ Niniejszy program hodowlany zakłada, że przy identyfikacji źrebiąt odsadzonych od
matki kontrola pochodzenia oparta jest na analizie DNA na zasadzie odstępstwa:
załącznik I część 3 pkt. 1 rozporządzenia UE nr 2016/1012.

➢ Wyniki oceny wartości użytkowej znajdują się na stronie internetowej PTKS
shetland-pony.pl, w zakładce Ocena kuców, na zasadzie odstępstwa od art. 30 ust.
7 lit. a) rozporządzenia UE nr 2016/1012 zgodnie z art.32 ust.3.
Link do oceny wartości użytkowej: www.shetland-pony.pl/index.php/ocena-kucow

41

INFORMACJE O DECYZJACH PODJĘTYCH NA 
PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA ORAZ DOPUSZCALNYCH 

ODSTĘPSTWACH
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OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

• PTKS nie prowadzi oceny genetycznej koni rasy kuc szetlandzki.

• PTKS prowadzi ocenę wartości użytkowej kuców szetlandzkich w celu
zachowania i doskonalenia cech użytkowych całej populacji kuców
szetlandzkich.

• Ocena wartości użytkowej dokonywana jest, z uwzględnieniem płci i wieku
kuca poddawanego ocenie, na podstawie jego typu, pokroju, ruchu,
charakteru i temperamentu.
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• Kuc szetlandzki oceniany musi być przez sędziego
międzynarodowego z listy sędziów
międzynarodowych zatwierdzonej przez księgę
stadną pochodzenia rasy (SPSB). Sędziowie ISPC
prowadzą ocenę wartości użytkowej na
przeglądach hodowlanych i wystawach, w czasie
których organizowane są szkolenia dla hodowców
z metodyki oceny użytkowej kuców szetlandzkich.

• Sędziowie PTKS i przyszli sędziowie winni
uczestniczyć w corocznych szkoleniach
odbywających się przy okazji wystaw i
przeglądów w państwach stowarzyszonych w
ISPC.

43
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OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

Kuce szetlandzkie polskiej hodowli
powinny uczestniczyć w wystawach
międzynarodowych, co pozwala na
wymierną konfrontację oceny ich
wartości użytkowej z kucami
hodowanymi z zagranicą.
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OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

• Wymienione niżej stosowane procedury
oceny wartości użytkowej są zgodne z
procedurami księgi stadnej pochodzenia
rasy (SPSB).

• Ocena wartości użytkowej kuców
szetlandzkich jest dokonywana na zasadzie
dobrowolności ze strony hodowców.

• Zgodnie z decyzją ISPC, nie dopuszcza się
do udziału w wystawach, pod auspicjami
PTKS, klaczy trzyletnich i młodszych ze
źrebięciem (klacze te mogą jednak, na
życzenie hodowcy, być przedstawione do
przeglądu hodowlanego).
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OCENA WARTOŚCI 
UŻYTKOWEJ

KUCÓW SZETLANDZKICH

Ocena rozwoju fizycznego,
pokroju i cech charakteru obejmuje:

46

➢ ocenę stanu zdrowia kuca szetlandzkiego w oparciu o podstawowe
parametry fizjologiczne, a w wypadku ogierów, badanie
weterynaryjne zgodne z Międzynarodowym Standardem
Weterynaryjnym

➢ ocenę rozwoju i budowy kuca szetlandzkiego na podstawie
fenotypowych cech źrebięcia jak typ, budowa, rozwój, zdrowie
i ruch. W przypadku ogierów i klaczy właściwego typu,
poprawności budowy, wzrostu, rozwoju i ruchu oraz zdrowotności.

➢ ocenę temperamentu i charakteru na podstawie informacji
hodowcy oraz obserwacji zachowania i współpracy kuca
z prezentującym podczas przeglądu/wystawy na próbie
sprawnościowej.

POLSKIE   TOWARZYSTWO   KUCE   SZETLANDZKIE 

PRZEGLĄD WETERYNARYJNY OGIERA SZETLANDZKIEGO 

Imię: Nr ident.:  

Nr w Księdze Stadnej: Data ur.: Wys.:  ..............cm 

GŁOWA                           

 

BRAK UWAG 

ZGRYZ:     Karpiowaty                 NIE        TAK 

                Szczupaczy                NIE        TAK 
  

OCZY:       Katarakta                    NIE        TAK 

Inne uwagi: 

 

KŁODA 

 

BRAK UWAG 

ALERGIA NA OWADY:                NIE        TAK 

PRZEPUKLINA:                           NIE        TAK 
Inne uwagi: 

 

SERCE I PŁUCA 

BRAK UWAG 

NORMALNE:                               NIE        TAK 

 

Inne uwagi: 

 

JĄDRA 

 

BRAK UWAG 

ZBYT TWARDE                          NIE        TAK 

ZBYT MIĘKKIE                           NIE        TAK 

NIERÓWNEJ lub NIENORMALNEJ  

WIELKOŚCI                                NIE        TAK 

ZROTOWANE                             NIE        TAK 

Inne uwagi: 

 

 

 

 

 

 
 

 
Jedno TAK    Dwa TAK 

KOŃCZYNY 

BRAK UWAG 

STAW KOLANOWY                   NIE         TAK 

STAW SKOKOWY                     NIE         TAK 

 

PĘCINA                                          NIE         TAK 

  

KOPYTA                                         NIE         TAK 
 

Inne uwagi: 

Zwichnięcie rzepki 

 
Wady 

 
Wady 

 
Mocne,zdrowe,poprawne 

 
RUCH 
 
BRAK UWAG 

  
                                                                                                                                                                                     

 

TEMPERAMENT 

 
BRAK UWAG 

 

 NIE NADAJE SIĘ DO PRZEGLĄDU 

 WYKONAĆ BADANIE DNA                     NIE        TAK 

Formularz 5 a 

Badanie weterynaryjne 

Zaświadczam, że w/w ogier przeszedł badanie weterynaryjne z oceną:  POZYTYWNĄ  /  NEGATYWNĄ 

Imię i nazwisko, podpis i pieczęć lekarza weterynarii przeprowadzającego badanie 

 

............................................................................................................................................................. .............. 

   

Miejsce i data badania....................................................................................................................................... 



Miejsce na logo lub nazwę

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

✓ Ocena cech pokrojowych, niezbędna do oceny predyspozycji
użytkowych jest prowadzona wg skali 50-punktowej na
podstawie oględzin kuca szetlandzkiego

✓ Równocześnie przeprowadza się pomiar wysokości oraz ocenę
zdrowia i konstytucji prezentowanego kuca.

47



Miejsce na logo lub nazwę

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

Szczegółowa ocena dokonywana jest na arkuszu oceny przy 
czym maksymalna ilość punktów za poszczególne elementy tej 

oceny wynosi :

typ – do 10 pkt,

głowa, szyja i kłoda – do 10 pkt,

kończyny, kopyta – do 10 pkt,

ruch (stęp i kłus) – do 10 pkt,

temperament – do 10 pkt.        

SUMA: 50 pkt. 48



Miejsce na logo lub nazwę

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

Ocena pokroju: typ, głowa i szyja, kłoda, kończyny i kopyta 
dokonywana jest w pozycji stój na płycie. 

Teren pod płytę powinien być równy, a w przypadku podłoża 
trawiastego wykoszony.
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Miejsce na logo lub nazwę

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

Minimalna ilość punktów kwalifikująca ogiera do rozrodu 
wynosi 40.

Nie zaleca się używania do rozrodów ogierów, których ocena 
wynosi poniżej 40 punktów.
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Miejsce na logo lub nazwę

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

✓ Ruch (zarówno stęp jak i kłus) oceniany jest na ringu (placu)
oznakowanym stojakami, keglami i drągami na koziołkach
(trójkąt –20x20x20m lub prostokąt o wymiarach około
20x40m).

✓ Prezentujący pokonuje z kucem całą trasę dwukrotnie, raz
stępem, drugi raz kłusem. Ocena kończy się postawieniem
kuca w pozycji stój przed sędzią. W przypadku wątpliwości w
ocenie sędzia może prosić o dodatkową prezentację kuca
szetlandzkiego. 51



Miejsce na logo lub nazwę

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

u
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Miejsce na logo lub nazwę

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH
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Miejsce na logo lub nazwę

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

Przy ocenie źrebiąt oceniany jest swobodny ruch przy klaczy matce.
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Miejsce na logo lub nazwę

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

▪ Podczas oceny brane są pod uwagę ogólna kondycja,
pielęgnacja, przygotowanie do przeglądu oraz charakter
i temperament.

▪ Charakter i temperament są oceniane przy pokonywaniu
przeszkód na oznaczonej części ringu w próbie
sprawnościowej.
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Miejsce na logo lub nazwę

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

Przeszkodami mogą być m.in. płachta lub inna forma symulująca 
przeszkodę wodną, okser i/lub niewielka stacjonata, mostek, ościeżnica 
z paskami folii, obustronnie mocowana lina, drągi, opony, dętki czy piłki 

wielkośrednicowe.

56



Miejsce na logo lub nazwę

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

• Oznakowanie, ilość i zestaw przeszkód uzależniony jest od 
warunków lokalnych na wystawie/przeglądzie, infrastruktury, 
możliwości transportowych itp.

• Teren pod ring powinien być równy, a w przypadku podłoża 
trawiastego wykoszony. 

• Na wystawie kuce i prezentujący są oznakowani kolejnymi 
numerami startowymi, a stanowiska stajenne tablicami z 
danymi kuca.
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Miejsce na logo lub nazwę

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

• Arkusz oceny, jest narzędziem, które prócz punktacji, zawiera
uwagi i notatki pomocnicze oceniającego. Z tego względu
oryginały arkusza ocen nie są udostępniane ani publikowane,
uwagi natomiast (bez notatek pomocniczych) są udostępniane
ustnie zainteresowanym hodowcom, bezpośrednio po
dokonaniu oceny wraz ze wszystkimi dodatkowymi
wyjaśnieniami.
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Miejsce na logo lub nazwę

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

• W wypadku oceny dokonywanej przez sędziów zagranicznych PTKS zapewnia bezpłatnie
tłumaczenie informacji/wyjaśnień ustnych i pisemnych.

• Informacja o uzyskanej punktacji (w odniesieniu do poszczególnych kategorii oraz ocena
łączna) jest udostępniana również w formie pisemnej na życzenie hodowców.

• Wyniki oceny wartości użytkowej są wpisywane do bazy danych PTKS, która przystosowana
jest do rejestrowania, generowania, przekazywania i publikowania tych wyników.

• Wyniki oceny użytkowej są publikowane na stronie internetowej PTKS, na końcu danego
roku.

• Hodowcy są informowani o metodyce oceny użytkowej jak i przygotowaniu się do tej
oceny również za pośrednictwem strony internetowej.

• Zarówno w przypadku oceny w czasie przeglądu hodowlanego jak i wystawy jest
stosowane narzędzie umożliwiające klasyfikowanie ocenianych kuców w kolejności od
najwyżej do najniżej ocenionego.
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Miejsce na logo lub nazwę

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
KUCÓW SZETLANDZKICH

Hodowcy nie otrzymują gratyfikacji w żadnej formie za wyniki oceny użytkowej 
uzyskanej przez ich kuce. Podczas wystaw otrzymują natomiast:

• rozety (trzy najwyżej ocenione kuce) 

• szarfy (najlepszy kuc pokazu: Best in Show – BiS) 

• symboliczne trofea umownie odpowiadające uzyskanej ilości punktów, bądź 
zajętemu w klasyfikacji grupowej miejscu dla ich hodowców. 

Wszystkie kuce uczestniczące w wystawie otrzymują rozety o neutralnej barwie, które 
nie symbolizują zajętego miejsca, a jedynie potwierdzają fakt uczestnictwa w 

wystawie. 60



Miejsce na logo lub nazwę

STRUKTURA KSIĘGI HODOWLANEJ KUCÓW 
SZETLANDZKICH

Księga stadna czystorasowych kuców szetlandzkich jako księga zamknięta 
posiada jedynie:

SEKCJĘ GŁÓWNĄ, w której znajdują się:

KLASA: OGÓLNA

KLASA: OGIERY i WAŁACHY, 

KLASA: KLACZE

61



Miejsce na logo lub nazwę

STRUKTURA KSIĘGI HODOWLANEJ KUCÓW 
SZETLANDZKICH

Każdy wpisywany kuc szetlandzki o cechach zgodnych z wzorcem
rasowym, musi pochodzić od rodziców, którzy zostali wpisani do
sekcji głównej księgi stadnej kuców szetlandzkich oraz musi mieć
rodowód ustalony zgodnie z zasadami określonymi w programie
hodowlanym oraz zostać zidentyfikowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi w zakresie
identyfikacji koniowatych.
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Miejsce na logo lub nazwę

STRUKTURA KSIĘGI HODOWLANEJ KUCÓW 
SZETLANDZKICH

• Przy wpisie do księgi kucowi nadawany jest indywidualny numer. Kuce 
wpisane do księgi hodowlanej prowadzonej przez inny związek hodowców 

zachowują swój niepowtarzalny numer dożywotni (UELN).

63

UELN  
POL 002 190000XXX



Miejsce na logo lub nazwę

STRUKTURA KSIĘGI HODOWLANEJ KUCÓW 
SZETLANDZKICH

• Do sekcji głównej wpisywane jest potomstwo kuców wpisanych do sekcji
głównej księgi stadnej kuców szetlandzkich oraz odsadzone źrebięta
i młodzież spełniające warunki rodowodowe, sprowadzone z państw
członkowskich UE oraz z państw trzecich zgodnie z prawem UE.
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Miejsce na logo lub nazwę

STRUKTURA KSIĘGI HODOWLANEJ KUCÓW 
SZETLANDZKICH

KLASA OGÓLNA

Do klasy OGÓLNA wpisywane są na wniosek hodowcy czystorasowe kuce 
szetlandzkie spełniające jedynie warunki określone w załączniku II część 1 

rozdział 1 oraz art. 21 rozporządzenia UE nr 2016/1012.
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Miejsce na logo lub nazwę

STRUKTURA KSIĘGI HODOWLANEJ KUCÓW 
SZETLANDZKICH

KLASA OGIERY i WAŁACHY 

Do klasy OGIERY i WAŁACHY wpisywane są ogiery o cechach zgodnych z 
wzorcem rasowym, w wieku minimum lat trzech po przeglądzie 

klasyfikacyjnym i weterynaryjnym zgodnym z Międzynarodowym Standardem 
Weterynaryjnym (International Veterinary Standard).
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Miejsce na logo lub nazwę

STRUKTURA KSIĘGI HODOWLANEJ KUCÓW 
SZETLANDZKICH

KLASA OGIERY i WAŁACHY 

67

Otrzymują one po numerze księgi stadnej oznaczenie 

„OL/rok przeglądu”  np. PKSKS 0999 OL/2019

Do tej samej klasy są wpisywane również ogiery o cechach zgodnych z wzorcem
rasowym po kastracji. 

Otrzymują one po numerze księgi stadnej oznaczenie 

„W/rok kastracji” np. PKSKS 0999 W/2019



Miejsce na logo lub nazwę

STRUKTURA KSIĘGI HODOWLANEJ KUCÓW 
SZETLANDZKICH

KLASA KLACZE
Do klasy KLACZE księgi stadnej są wpisywane klacze:

• o cechach zgodnych z wzorcem rasowym, 

• wpisane jako źrebięta do sekcji głównej, 

• które zostały zaźrebione w zalecanym wieku lat trzech lub później, co 
potwierdzone jest świadectwem pokrycia. 

Otrzymują one po numerze księgi stadnej oznaczenie 

„KL/rok pokrycia” np. PKSKS 0999 KL/2019 68



Miejsce na logo lub nazwę

STRUKTURA KSIĘGI HODOWLANEJ KUCÓW 
SZETLANDZKICH

Czystorasowe kuce szetlandzkie, sprowadzone z innych państw 
członkowskich UE oraz z państw trzecich zgodnie z prawem UE, 

wpisane do klas w sekcji głównej księgi hodowlanej pochodzenia 
rasy lub innych ksiąg hodowlanych kuców szetlandzkich zrzeszonych 
w ISPC, są wpisywane w analogicznej klasie sekcji głównej księgi jak 

w kraju pochodzenia. 

Otrzymują one jedynie czterocyfrowy numer księgi stadnej:

Np. PKSKS 0XXX
69



Miejsce na logo lub nazwę

STRUKTURA KSIĘGI HODOWLANEJ KUCÓW 
SZETLANDZKICH

Uznawanie dokumentacji międzynarodowej jest nieodłącznym elementem prawidłowego prowadzenia
księgi stadnej kuców szetlandzkich kraju stowarzyszonego w ISPC:

• automatyczne uznawanie ogierów dopuszczonych do rozrodu na zasadach wzajemności w krajach
członkowskich ISPC,

• International Transfer Certificate, który informuje PTKS o wszystkich kucach eksportowanych i
przybywających do Polski z państw członkowskich,

• International Stinting Certificate, które to zaświadczenie umożliwia wpis źrebiąt od klaczy pokrytych za
granicą,

• International Veterinary Standard, który ujednolica zakres badania weterynaryjnego ogierów,

• Assesment Standards pomocnych w przygotowaniu systemu oceny.

• Wizowanie dokumentu identyfikacyjnego kraju pochodzenia, który wizowany jest podobnie przez
wszystkie kraje członkowskie ISPC przy zachowaniu oryginalnego dożywotniego numeru UELN. 70



Miejsce na logo lub nazwę

ŚWIADECTWA ZOOTECHNICZNE

o Na żądanie hodowców, PTKS wydaje świadectwa zootechniczne zgodnie z wzorami
formularzy określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/1940 z dn.
13.07.2017 uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/1012 w odniesieniu do treści i formatu świadectw zootechnicznych wydawanych
dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych, umieszczonych w
unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym zwierząt z rodziny koniowatych
(Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2017, str.1).

o Wyniki oceny wartości użytkowej znajdują się na stronie internetowej PTKS
(www.shetland-pony.pl/index.php/ocena-kucow) na zasadzie odstępstwa od art. 30 ust.
7 lit. a) rozporządzenia UE nr 2016/1012.
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Miejsce na logo lub nazwę

LICZEBNOŚĆ POPULACJI KUCÓW 
SZETLANDZKICH UCZESTNICZĄCEJ W 

REALIZACJI PROGRAMU HODOWLANEGO

➢ W realizacji programu hodowlanego PTKS uczestniczy (dane z grudnia 2019
r.) 370 hodowców będących w posiadaniu 905 kuców szetlandzkich na
obszarze całego kraju, co stanowi populację wystarczająco liczną do
realizacji założeń programu hodowlanego PTKS. W wymienionej liczbie jest
76 ogierów oraz 253 klacze co zapewnia możliwość kojarzenia zwierząt
niespokrewnionych ze sobą. PTKS posiada program komputerowy do
określenia stopnia spokrewnienia kuców szetlandzkich uczestniczących w
programie hodowlanym.
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Miejsce na logo lub nazwę 73
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Miejsce na logo lub nazwę 75



Miejsce na logo lub nazwę 76



Miejsce na logo lub nazwę 77



Miejsce na logo lub nazwę 78
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Miejsce na logo lub nazwę 80
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Miejsce na logo lub nazwę 83


