
                      Załącznik nr 7 
 
 
 
 

KRYTERIA  DOBORU  KONI  DO  SŁUŻBY  W  POLICJI 
 
 

1. WYMOGI ZDROWOTNE 
 
             
 § 1.1. Do nabycia i szkolenia do służby w Policji kwalifikuje się konie w wieku od  
3 do 6 lat, ras szlachetnych (z wyjątkiem pełnej krwi angielskiej i czystej krwi 
arabskiej), maści zasadniczych – jednolitych. 

2. W momencie nabycia koń powinien mieć: 
1) paszport; 
2) aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko grypie i tężcowi; 
3) aktualne zaświadczenie o odrobaczeniu. 

§ 2.1. O zakwalifikowaniu konia do nabycia i szkolenia do służby w Policji pod 
względem zdrowotnym decyduje lekarz weterynarii, wchodzący w skład komisji do 
nabycia koni. 

2. W razie braku pełnych możliwości diagnostycznych określenia stanu 
zdrowotnego przez lekarza, o którym mowa w ust. 1, podstawą dyskwalifikacji konia 
do nabycia i szkolenia do służby w Policji jest  uzasadnione podejrzenie 
występowania u niego chorób i wad mogących wpłynąć na jego użytkowość,,  
a w szczególności:  
1) szpatu stawu skokowego; 
2) wnętrostwa jedno- i dwu stronnego; 
3) widocznej kulawizny; 
4)  nadmiernej pobudliwości i płochliwości; 
5)  wzrostu poniżej 165 cm w kłębie; 
6)  nieprawidłowego pokroju; 
7)  kopyt ze zmianami poochwatowymi; 
8)  grzybicy skóry; 
9)  narowów i nałogów. 

§ 3. Wadami dyskwalifikującymi konia do nabycia i szkolenia do służby w Policji 
są „wady zwrotne” w postaci: 
1)  łykawości; 
2)  dychawicy świszczącej; 
3)  wartogłowienia; 
4) przewlekłego schorzenia wewnętrznej części gałki ocznej powstałego na tle 
nieurazowym. 



 
2. WYMOGI  UŻYTKOWE 

 
 

§ 4.1. W celu sprawdzenia i oceny predyspozycji konia do szkolenia w Policji 
należy przed nabyciem konia przeprowadzić próby użytkowe, które w szczególności 
powinny obejmować: 
1) zdolność stania w pozycji „stój” przez minimum 5 minut; 
2) umiejętność poruszania się w stępie; 
3) umiejętność poruszania się kłusem; 
4) umiejętność poruszania się galopem;  
5) umiejętność cofnięcia się o długość konia; 
6) umiejętność prawidłowego reagowania na pomoce jeźdźca; 
7) odporność na bodźce wizualne i dźwiękowe. 

2. Próby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 6, przeprowadza się na padoku, na 
koniu osiodłanym dosiadanym przez hodowcę, policyjnego instruktora jeździectwa 
lub cywilnego instruktora jeździectwa wchodzącego w skład komisji do nabycia koni. 

3. Próbę, o której mowa w ust. 1 pkt 7, można przeprowadzać na nieosiodłanym 
koniu na padoku. 

§ 5. O zakwalifikowaniu konia do nabycia i szkolenia do służby w Policji pod 
względem użytkowym decyduje koordynator, policyjny instruktor jeździectwa lub 
cywilny instruktor jeździectwa wchodzący w skład komisji do nabycia koni. 


