
 

 

REGULAMIN HODOWLI PSO W RASOWYCH 

 

I 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

Regulamin Hodowli Psów Rasowych został wprowadzony na podstawie Statutu Związku Psów Rasowych 

zwanego dalej Związkiem.  

§ 2 

Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Związku w celu doskonalenia ras psów wg 

określonego wzorca rasy (Alianz Canine Worldwide-ACW) w Związku Psów Rasowych, uwzględniając 

najnowsze podstawy nauki w dziedzinie kynologii i nauki w dziedzinie hodowli psów. (04-01-2019r.) 

§ 3 

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i 

użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych. Każda hodowla musi zapewnić zachowanie czystości 

rasy i kłaść nacisk na dobro i zdrowie zwierząt.  

§ 4 

Hodowlę psów rasowych w Polsce ukierunkowują Zarząd Związku i wytypowani przedstawiciele.  

§ 5 

Hodowcą jest członek Związku, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego 

Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany i 

nadany nr hodowli wraz z wydanym certyfikatem. Członkowie Związku mogą posiadać psy na zasadzie 

współwłasności. Dane adresowe i teleadresowe członków Związku mogą być wykorzystywane przez 

Związek Psów Rasowych na podstawie art.6 RODO. (04-01-2019r.) 

§ 6 

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych należy do Zarządu Związku - za 

pośrednictwem Komisji Dyscyplinarnej, która po otrzymaniu skarg dot. nieprzestrzegania przepisów przez 

któregokolwiek z członków związku ma prawo i obowiązek do przeprowadzenia kontroli oraz 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Po przeprowadzonej interwencji Komisja Dyscyplinarna 

sporządza raport, który jest przedstawiany Zarządowi Głównemu. 

&7 

PIES RASOWY to pies: 

  

odpowiadający wzorcowi danej rasy, o  „odpowiednim fenotypie” oraz z udokumentowanym 

pochodzeniem określającym genotyp psa,  który zarejestrowany jest w stowarzyszeniu, należącego do 

międzynarodowej organizacji, która ma ustalone wzorce ras. 

 

PIES RASOWY (KW) to pies: 

  

odpowiadający wzorcowi danej rasy, o „odpowiednim fenotypie” oraz z nieudokumentowanym 

pochodzeniem,  który zarejestrowany jest w stowarzyszeniu, należącego do międzynarodowej 

organizacji, która ma ustalone wzorce ras. 

 

II 

LEGITYMACJA I CERTYFIKAT HODOWLI 

 

§ 7 

1. Aby stać się członkiem Związku, osoba zainteresowana winna wypełnić deklarację członkowską w celu 

wydania legitymacji członka Związku Psów Rasowych. Na wniosek interesanta Zarząd kieruje 

przedstawiciela na wizytacje w miejsce zamierzenia prowadzenia chowu w celu przeprowadzenia wywiadu 

opiniodawczego w sprawie warunków prowadzenia hodowli.  



 

 

2. Przyjęcie w poczet członków ZPR uzyskuje się na podstawie spełnienia wymogów określonych w 

statucie ZPR.  

3. Zarząd ma prawo do odmowy przyjęcia w poczet członków ZPR, gdy osoba ubiegająca się o niego w 

większym stopniu nie spełnia w/w warunków.  

4. Legitymacja członkowska wydawana jest na 12 lat z coroczną aktualizacją. (04-01-2019r.) 

5. Certyfikat hodowli wydawany jest podczas rejestracji hodowli i jest ważny od momentu wstąpienia w 

szeregi Związku Psów Rasowych do czasu rezygnacji. Z dniem skreślenia z listy członków ZPR Certyfikat 

traci ważność. 

5. W momencie, gdy Zarząd Główny otrzyma sygnały o nie przestrzeganiu obowiązujących przepisów przez 

jakąkolwiek z hodowli Związku, kieruje w tym celu Komisję Dyscyplinarną, która przeprowadza kontrolę 

oraz postepowanie wyjaśniające. Protokół z przeprowadzonej kontroli trafia do Zarządu Głównego 

Związku. W chwili uporczywego składania skarg, hodowla traci członkostwo i zostaje dyscyplinarnie 

usunięta z szeregu Związku.  

6. W momencie nieprzestrzegania regulaminu hodowli - hodowca zostaje usunięty dyscyplinarnie z 

szeregów Związku lub hodowca rezygnuje z własnej woli z członkostwa, wtedy zobowiązany jest do 

bezpłatnego zwrotu otrzymanego certyfikatu hodowli. W momencie do niezastosowania się do w/w zapisu 

zarząd ZPR kieruje informacje do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami lub Straży dla Zwierząt o 

zaprzestaniu członkostwa w Związku Psów Rasowych. (04-01-2019r.) 

 

III 

PRZYDOMEK HODOWLANY 

 

§ 8 

1. Osoba rozpoczynająca prowadzenie hodowli, zobowiązana jest wystąpić do Zarządu Związku Psów 

Rasowych o zarejestrowanie i zatwierdzenie przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się do Zarządu 

Głównego Związku na przeznaczonym ku temu formularzu/wniosku.  

2. Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, bez podania hodowcy uzasadnienia podjętej 

decyzji.  

3. Zarejestrowany przydomek zostaje zastrzeżony wew. Związku Psów Rasowych. 

4. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.  

5. Przydomek hodowlany winien składać się z max 3 członów i pisany jest dużymi literami po nazwie psa, 

zaś imię psa pisane jest małymi literami, np.: Azalia TEAM OF LOVE.  

6. Wszystkie szczenięta urodzone w jednym miocie otrzymują imiona zaczynające się na taką samą literę 

alfabetu. Kolejność alfabetyczna przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów wg uznania 

hodowcy.  

§ 9 

1. Przydomek może zostać zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę hodowcy poprzez 

złożenie stosownego wniosku do ZG oraz podanie przyczyny zmiany (zrzeknięcie się dotychczasowego 

posiadanego dokumentu rodowodowego na rzecz nowego przydomka hodowlanego).(04-01-2019r.) 

2. Po zmianie przydomka hodowlanego psy stada podstawowego zarejestrowane w ZPR na wniosek 

hodowcy mogą pozostać na starym przydomku. 

3. Zarząd może odmówić zmiany nazwy bez podania hodowcy uzasadnienia takiej decyzji.  

4. Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi na zasadzie dziedziczenia lub 

przez zawarcie stosownej umowy. O fakcie tym należy w formie pisemnej powiadomić Związek w terminie 

14 dni od zaistnienia zdarzenia. W sytuacji braku w/w informacji w formie pisemnej Związek nie wpisuje 

przydomka w rodowodach.  

5. Przydomek hodowlany zarejestrowany w Związku po wyrejestrowaniu nie może zostać ponowienie użyty 

przez inną osobę.  

6. Członek Związku nie może zarejestrować hodowli o tym samym przydomku hodowlanym w innej 

organizacji kynologicznej. 

 

IV  

KWALIFIKACJE HODOWLANE – SUKA HODOWLANA  



 

 

 

§ 10  

1. Suką hodowlaną/licencjonowaną,  jest suka zarejestrowana w Związku Psów Rasowych oraz wpisana 

do Księgi Rodowodowej (KR-rodowód klasyczny – 3 pokolenia) , lub do Księgi Rodowodowej (KR 

rodowód elitarny – 4-5 pokoleń). Do hodowli dopuszcza się wyłącznie sukę, która posiada w 

rodowodzie wpis o nabyciu uprawnień hodowlanych. Stosownego wpisu może dokonać osoba 

upoważniona przez Związek Psów Rasowych, potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem oraz 

umieszczając datę i pieczęć imienną. Suka otrzymuje uprawnienia hodowlane w momencie dokonania 

takiego wpisu. Rodowód wraz z uprawnieniami hodowlanymi wydaje ZPR na wniosek hodowcy. 

Uprawnienia hodowlane dla suki wydawane są na okres 8 lat . (04-01-2019r.) Podsumowując: Suką 

hodowlaną jest suka zdolna do rozrodu i posiadająca uprawnienia hodowlane. 

 

§ 11  

1.1. Suką hodowlaną /licencjonowaną,  jest suka, która:  

 

a) ukończyła 12-15 miesięcy, (04-01-2019) 

b) posiada Polską Księgę Rodowodową wydaną przez Związek (04-01-2019r.) 

c) uzyskała po ukończeniu 12-15 miesięcy, na przeglądzie kwalifikacyjnym – hodowlanym, od 

międzynarodowego sędziego kynologicznego, wytypowanego przez Zarząd Związku Psów Rasowych, 

minimum ocenę bardzo dobrą (04-01-2019r.) 

cc) przegląd kwalifikacyjny - hodowlany – jest to szczegółowy przegląd budowy anatomicznej suki zgodnie 

ze standardem rasy (04-01-2019r.) 

d) posiada wykonane badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych (HD) w wieku min. 12 miesięcy lub 

15 m-cy z wynikiem A, oraz wykonane badania w kierunku dysplazji stawów łokciowych (ED) w wieku 

min. 12 miesięcy lub 15 m-cy z wynikiem ED 0/0, wg grup rasowych – wg &25 pkt.1 (24-03-2018r) (04-01-

2019r) 

e) Rodowód wraz z uprawnieniami hodowlanymi wydaje ZPR na wniosek hodowcy.  

f) Nadane uprawnienia hodowlane mogą zostać utracone w skutek nieprzestrzegania regulaminu hodowli 

oraz ustawy o ochronie zwierząt  

g) Dopuszcza się do pierwszego krycia po ukończeniu 12-15 m-ca suki niektórych ras np. miniaturowych, 

wielkogłowych (04-01-2019r.) 

h) Suka hodowlana traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat , lub w 

kiedy nie stwierdzano ciąży w okresie do 3 lat. 

i) Zaleca się  przeprowadzenie konsultacji weterynaryjnej dla suki po odbytych ciążach nie mniej niż raz na 

2 lata na określonym zaświadczeniu wydanym przez Związek. (04-01-2019r.) 

j) Skreśla się z ewidencji sukę hodowlaną w przypadku ustania członkostwa właściciela. 

k) posiada wykonane w celach profilaktycznych badanie morfologii krwi i badanie ultrasonograficzne serca 

– ECHO 

l)posiada ustalony profil DNA 

 

1.2.Suką hodowlaną,  jest suka, która:  

 

a) ukończyła 12-15 miesięcy, (04-01-2019) 

b) posiada Polską Księgę Rodowodową wydaną przez Związek (04-01-2019r.) 

c) uzyskała po ukończeniu 12-15 miesięcy, na przeglądzie kwalifikacyjnym – hodowlanym, od 

międzynarodowego sędziego kynologicznego, wytypowanego przez Zarząd Związku Psów Rasowych, 

minimum ocenę bardzo dobrą (04-01-2019r.) 

cc) przegląd kwalifikacyjny - hodowlany – jest to szczegółowy przegląd budowy anatomicznej suki zgodnie 

ze standardem rasy (04-01-2019r.) 

d) zaleca się wykonanie badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych (HD) w wieku min. 12 miesięcy 

lub 15 m-cy z wynikiem A, B i C (warunkowo) oraz wykonane badania w kierunku dysplazji stawów 

łokciowych (ED) w wieku min. 12 miesięcy lub 15 m-cy z wynikiem ED 0/0, ED 1/1 (czy 0/1, 1/0) i ED 2/2 

(czy 0/2, 2/0) (warunkowo) wg grup rasowych – wg &25 pkt.1 (24-03-2018r) (04-01-2019r) 



 

 

e) Rodowód wraz z uprawnieniami hodowlanymi wydaje ZPR na wniosek hodowcy.  

f) Nadane uprawnienia hodowlane mogą zostać utracone w skutek nieprzestrzegania regulaminu hodowli 

oraz ustawy o ochronie zwierząt  

g) Dopuszcza się do pierwszego krycia po ukończeniu 12-15 m-ca suki niektórych ras np. miniaturowych, 

wielkogłowych (04-01-2019r.) 

h) Suka hodowlana traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat , lub w 

kiedy nie stwierdzano ciąży w okresie do 3 lat. 

i) Zaleca się  przeprowadzenie konsultacji weterynaryjnej dla suki po odbytych ciążach nie mniej niż raz na 

2 lata na określonym zaświadczeniu wydanym przez Związek. (04-01-2019r.) 

j) Skreśla się z ewidencji sukę hodowlaną w przypadku ustania członkostwa właściciela. 

k) zaleca się również w celach profilaktycznych wykonanie morfologii krwi i badanie ultrasonograficzne 

serca – ECHO 

l)zaleca się ustalenie profilu DNA 

 

§ 12 

Zarząd Związku na wniosek hodowcy może uznać uprawnienia suki hodowlanej z innej organizacji 

kynologicznej jeżeli uprawnienia te są zgodne z niniejszym regulaminem. Należy wówczas dostarczyć pełną 

posiadaną dokumentację suki. Każdy taki wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. 

§ 13 

1.Komisja Hodowlana może wnioskować do Związku Psów Rasowych o zawieszenie uprawnień 

hodowlanych suki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do 

wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.  

2.Do kwalifikacji hodowlanych zalicza się przegląd hodowlany. (04-10-2019r.) 

V 

KWALIFIKACJE HODOWLANE – PIES REPRODUKTOR 

 

§ 14 

1.Psem reproduktorem/licencjonowanym, jest pies zarejestrowany w Związku Psów Rasowych oraz 

wpisany do Księgi Rodowodowej ((KR-rodowód klasyczny – 3 pokolenia), lub do Księgi Rodowodowej 

(KR-rodowód elitarny – 4-5 pokoleń).Do hodowli dopuszcza się wyłącznie psa, który posiada w 

rodowodzie wpis o nabyciu uprawnień psa reproduktora. Stosownego wpisu może dokonać osoba 

upoważniona przez Związek Psów Rasowych potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem oraz 

umieszczając datę i pieczęć imienną. Pies otrzymuje uprawnienia hodowlane w momencie dokonania 

takiego wpisu. Rodowód wraz z uprawnieniami hodowlanymi wydaje ZPR na wniosek hodowcy. 

Uprawnienia hodowlane dla psa wydawane są na okres 8 lat . (04-01-2019r.). Podsumowując: 

Psem reproduktorem jest pies, który jest zdolny do rozpłodu i ma nadane uprawnienia hodowlane 

§ 15 

1.1. Psem reproduktorem/licencjonowanym jest pies, który:  

 

a) ukończył 12-15 miesięcy, (04-01-2019r) 

b) posiada Polską Księgę Rodowodową wydaną przez Związek (04-01-2019r.) 

c) uzyskał po ukończeniu 15 miesięcy, na przeglądzie kwalifikacyjnym – hodowlanym, od 

międzynarodowego sędziego kynologicznego, wytypowanego przez Zarząd Związku Psów Rasowych, 

minimum ocenę bardzo dobrą (04-01-2019r.) 

cc) przegląd kwalifikacyjny - hodowlany – jest to szczegółowy przegląd budowy anatomicznej psa zgodnie 

ze standardem rasy (04-01-2019r.) 

d) posiada wykonane badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych (HD) w wieku min. 12 miesięcy lub 

15 m-cy z wynikiem A, oraz wykonane badania w kierunku dysplazji stawów łokciowych (ED) w wieku 

min. 12 miesięcy lub 15 m-cy z wynikiem ED 0/0, wg grup rasowych – wg &25 pkt.1 (24-03-2018r) (04-01-

2019r) 

e)Pies otrzymuje uprawnienia psa reproduktora na 5 lat po przeglądzie weterynaryjnym i zaleca się wykonać 

je co 2 lata w celu aktualizacji, -uchylony (24-03-2018r.) 

f) Rodowód wraz z uprawnieniami hodowlanymi wydaje ZPR na wniosek hodowcy 



 

 

g) Nadane uprawnienia hodowlane mogą zostać utracone w skutek nieprzestrzegania regulaminu hodowli 

oraz ustawy o ochronie zwierząt (04-01-2019r.) 

h) Dopuszcza się do pierwszego krycia po ukończeniu 15 m-ca psa niektórych ras np. miniaturowych, 

wielkogłowych (04-01-2019r.) 

i) Pies reproduktor traci uprawnienia hodowlane z chwilą kiedy nie stwierdzi się skutecznego krycia w 

okresie do 3 lat.  

j) Zaleca się  przeprowadzenie konsultacji weterynaryjnej dla psa nie mniej niż raz na 2 lata, na określonym 

zaświadczeniu wydanym przez Związek. (04-01-2019r.) 

k) Skreśla się z ewidencji psa reproduktora w przypadku ustania członkostwa właściciela.(04-01-2019r.) 

k) posiada wykonane w celach profilaktycznych badanie morfologii krwi i badanie ultrasonograficzne serca 

– ECHO 

l)posiada ustalony profil DNA 

 

1.2.Psem reproduktorem jest pies, który:  

 

a) ukończył 12-15 miesięcy, (04-01-2019r) 

b) posiada Polską Księgę Rodowodową wydaną przez Związek (04-01-2019r.) 

c) uzyskał po ukończeniu 15 miesięcy, na przeglądzie kwalifikacyjnym – hodowlanym, od 

międzynarodowego sędziego kynologicznego, wytypowanego przez Zarząd Związku Psów Rasowych, 

minimum ocenę bardzo dobrą (04-01-2019r.) 

cc) przegląd kwalifikacyjny - hodowlany – jest to szczegółowy przegląd budowy anatomicznej psa zgodnie 

ze standardem rasy (04-01-2019r.) 

d) zaleca się wykonanie badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych (HD) w wieku min. 12 miesięcy 

lub 15 m-cy z wynikiem A, B i C (warunkowo) oraz wykonane badania w kierunku dysplazji stawów 

łokciowych (ED) w wieku min. 12 miesięcy lub 15 m-cy z wynikiem ED 0/0, ED 1/1 (czy 0/1, 1/0) i ED 2/2 

(czy 0/2, 2/0) (warunkowo) wg grup rasowych – wg &25 pkt.1 (24-03-2018r) (04-01-2019r) 

e)Pies otrzymuje uprawnienia psa reproduktora na 5 lat po przeglądzie weterynaryjnym i zaleca się wykonać 

je co 2 lata w celu aktualizacji, -uchylony (24-03-2018r.) 

f) Rodowód wraz z uprawnieniami hodowlanymi wydaje ZPR na wniosek hodowcy 

g) Nadane uprawnienia hodowlane mogą zostać utracone w skutek nieprzestrzegania regulaminu hodowli 

oraz ustawy o ochronie zwierząt (04-01-2019r.) 

h) Dopuszcza się do pierwszego krycia po ukończeniu 12-15 m-ca psa niektórych ras np. miniaturowych, 

wielkogłowych (04-01-2019r.) 

i) Pies reproduktor traci uprawnienia hodowlane z chwilą kiedy nie stwierdzi się skutecznego krycia w 

okresie do 3 lat. 

j) Zaleca się  przeprowadzenie konsultacji weterynaryjnej dla psa nie mniej niż raz na 2 lata, na określonym 

zaświadczeniu wydanym przez Związek. (04-01-2019r.) 

k) Skreśla się z ewidencji psa reproduktora w przypadku ustania członkostwa właściciela.(04-01-2019r.) 

k) zaleca się również w celach profilaktycznych wykonanie morfologii krwi i badanie ultrasonograficzne 

serca – ECHO 

l)zaleca się ustalenie profilu DNA 

 

§ 16 

Zarząd Związku Psów Rasowych na wniosek może uznać uprawnienia psa reproduktora z innej organizacji 

kynologicznej jeżeli uprawnienia te są zgodne z niniejszym regulaminem. Należy wówczas dostarczyć pełną 

posiadaną dokumentację psa. Każdy taki wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. 

§ 17 

1.Komisja Hodowlana może wnioskować do Związku Psów Rasowych o zawieszenie uprawnień 

hodowlanych reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela 

do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.  

2.Uchylony (04-01-2019r.) 

3.Uznanie uprawnień reproduktora z innej organizacji kynologicznej jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli 

uprawnienia te są równoważne z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie. Każdy przypadek 



 

 

jest rozpatrywany indywidualnie. Unieważnia się uprawnienia reproduktora oraz wykreśla się z rejestru 

ewidencji w przypadku ustania członkostwa właściciela lub łamania regulaminu ZPR oraz ustawy o 

ochronie zwierząt. 

VI 

PRAWA I OBOWIĄZKI HODOWCY 

 

§ 18 

1. Hodowca ma prawo do:  

a) uzyskania porad i wszelkich informacji,  

b) wyboru reproduktora,  

c) odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt,  

d) hodowca ma obowiązek dokonania podstawowych zabiegów weterynaryjnych dla każdego psa, 

odrobaczenie, badanie ogólne zwierzęcia przed każdym szczepieniem, 

2. Hodowca ma obowiązek:  

Każdy hodowca zarejestrowany w Związku Psów Rasowych ma obowiązek przestrzegania Ustawy o 

Ochronie Zwierząt z 2012r. Jednocześnie obowiązkiem hodowcy jest szczepienie wszystkich psów 

występujących w miejscu prowadzenia chowu przeciwko wściekliźnie w ciągu 30 dni od ukończeniu 3 m-ca 

życia (04-01-2019r.) 

Kontrola dobrostanu zwierząt każdorazowo wykonywana jest u nowo wstępującej osoby w szeregi Związku, 

oraz raz w roku u każdego hodowcy zarejestrowanego w Związku Psów Rasowych przez osobę 

wytypowaną przez Związek. 

a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, 

właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,  

b) upewnić się czy pies, którym zamierza kryć sukę, jest reproduktorem z uprawnieniami hodowlanymi,  

c) Jeżeli kryjącym jest pies z innej organizacji kynologicznej, należy przedstawić kartę krycia wraz z kopią 

dokumentu potwierdzającego uprawnienia reproduktora* 

d) ograniczyć krycia suki w taki sposób dając jej możliwość regeneracji po poprzednich ciążach  

e) przed kryciem suki odrobaczyć ją, ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za 

krycie, podpisać stosowną „kartę krycia”,  

f) do 14 dni od urodzenia szczeniąt zgłosić miot do Biura Zarządu Związku z wykorzystaniem formularza 

„Karta miotu”. Używając reproduktora z innej organizacji kynologicznej, należy dołączyć potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopię rodowodu reproduktora oraz ewentualnie inne dodatkowe dokumenty 

potwierdzające nabycie uprawnień reproduktora, 

g) poddać wszystkie szczenięta w miocie obowiązkowemu przeglądowi oraz trwałemu znakowaniu 

(chipowaniu), tylko chipami wydanymi przez ZPR*, najpóźniej podczas przeglądu miotu,  

h) hodowca zobowiązany jest udostępnić szczenięta z całego miotu uprawnionemu sędziemu 

kynologicznemu Związku Psów Rasowych do przeglądu po ukończeniu 5 tyg. życia – w przypadku 

zatajenia lub odmowy wstrzymuje się wydanie metryk i nakłada się karę wg regulaminu, (04-01-2019r) 

i) jeżeli liczba szczeniąt do momentu przybycia przedstawiciela Związku Psów Rasowych lub po jego 

wizycie ulegnie zmianie, należy podeprzeć to dokumentacją, np. wykonania eutanazji zaświadczenie od 

weterynarza, zaginięcie-zgłoszenie z Policji, oddanie do utylizacji – zaświadczenie, itp. a wydane metryki 

wraz z chipami zwrócić do Związku,  

j) w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przeglądu miotu przedstawiciel Związku Psów 

Rasowych może zażądać wykonanie badań DNA w celu ustalenia pochodzenia szczeniąt na koszt hodowcy, 

do momentu otrzymania wyników wstrzymuje się wydanie metryk (04-01-2019r) 

k) podczas przeglądu miotu sporządzony zostaje „Protokół przeglądu miotu” z nadanym numerem Związku 

Psów Rasowych, dokument zostaje sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron,  

l) hodowca jest zobowiązany do podpisania w/w przeglądu, 

m) oryginał „Protokołu przeglądu miotu” zostaje przekazany hodowcy, a kopia trafia do Biura Zarządu 

Związku Psów Rasowych i jest dołączana do kartoteki hodowli, na jego podstawie Związek wystawia 

„Protokół przeglądu profilaktyki psa”, który jest wypełniany przez lek. wet. Podczas przeglądu szczeniąt i 

wizyty szczepiennej (04-01-2019r) 



 

 

n) dla wszystkich szczeniąt wg wykazu „protokołu przeglądu miotu” Związek wydaje metryki na podstawie, 

których nowy właściciel po dokonaniu przerejestrowania uzyskuje rodowód na podane wcześniej dane 

osobowe (04-01-2019r) 

o) komplet dokumentów jaki każdy hodowca winien przekazać nowemu nabywcy psa podczas sprzedaży: 

umowa kupna-sprzedaży psa rasowego, książeczka zdrowia z aktualnymi wpisami, metryka dla każdego 

szczenięcia, a także informacje dot. żywienia oraz postępowania ze szczenięciem,  

p) każdy hodowca obowiązkowo musi wystąpić o wydanie metryk przez Związek Psów Rasowych dla 

wszystkich szczeniąt wg protokołu przeglądu miotu,  

r) na wniosek Komisji Dyscyplinarnej hodowca ma obowiązek udostępnić podczas kontroli miejsce 

przebywania suki, umożliwić kontrolę utrzymania i kondycji fizycznej suki – koszty związane 

przeprowadzeniem takiej kontroli ponosi hodowca,  

s) HODOWCA, KTÓRY CELOWO ZATAJI ILOŚĆ SZCZENIĄT W MIOCIE CELEM SPRZEDAŻY Z 

OMINIĘCIEM PRZEGLĄDU MIOTU ZOSTANIE DYSCYPLINARNIE USUNIĘTY ZE ZWIĄZKU 

ORAZ ZOSTANIE PRZESŁANE PISMO DO NAJBLIŻSZEGIO INSPEKTORARY WETERYNARI 

LUB TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI JAK I UMIESZCZONY W BAZIE 

NIEŻETELNYCH HODOWCÓW.  

t) Hodowca winien poinformować nowego nabywcę o przerejestrowaniu psa w ZPR  

u) Każdy hodowca posiadający rasę psa/ sukę z listy o wysokim zagrożeniu winień poinformować Urząd 

Miasta lub Gminy o siedzibie prowadzenia chowu w celu uzyskania dodatkowych zezwoleń,  

v) O prowadzeniu hodowli psów rasowych każdy hodowca winien poinformować tym fakcie odpowiedni 

Urząd Skarbowy w celu przyjęcia formy opodatkowania – PIT -6 składany do 20 stycznia br. (04-01-2019r) 

w) Uchylony (04-01-2019r) 

x) każdy hodowca ma obowiązek uczestnictwa w wystawach w celu propagowania psa rasowego (04-01-

2019r) 

y)każdy hodowca od 04-01-2019r. w ciągu 3 lat, posiadający min 1 psa reproduktora lub 1 sukę hodowlaną 

zobowiązany jest do wykonania poszczególnych badań (zgodnie z tabelą) w tym DNA (04-01-2019r) 

3.Zalecenia dla hodowcy:  

a) Dopuszcza się krycia suki w miarę jej możliwości i regeneracji po poprzednich ciążach. Zaleca się 

ograniczyć krycie suki do jednego roku kalendarzowego.  

b) brać udział w wystawach i innych imprezach organizowanych przez Związek Psów Rasowych, 

4.Zabrania się właścicielowi suki hodowlanej krycia psem bez uprawnień reproduktora. 

VII 

PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA PSA REPRODUKTORA 

 

§ 19 

Właściciel reproduktora ma prawo:  

1.Odmowy w celu udostepnienia reproduktor bez podania przyczyny,  

2.Pobrać ekwiwalent za krycie na podstawie podpisanej umowy zawartej z hodowcą jaka jest „Karta 

krycia”, 

§ 20 

 

Obowiązki właściciela reproduktora:  

1.Zapewnić właściwą opiekę i higieniczne warunki dla posiadanych psów,  

2.Zapewnić odpowiednie pożywienie i we właściwej jakości,  

3.Stosować obowiązkowe jak i również profilaktyczne szczepienia, a w razie konieczności zapewnić opiekę 

weterynaryjną,  

4.Pobrać kartę krycia i wypełnić wspólnie z hodowcą/właścicielem suki hodowlanej,  

5.Przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora powinni wypełnić kartę krycia i złożyć 

ją do Biura Związku w ciągu 7 dni od ostatniego kojarzenia oraz ustalić warunki rozliczenia należności za 

krycie, sprawy sporne reguluje Kodeks Cywilny.  

6.Przed dokonaniem krycia, właściciel psa reproduktora powinien upewnić się, czy suka ma uprawnienia 

hodowlane,  



 

 

7.Jeżeli suka jest z innej organizacji kynologicznej należy do karty krycia dołączyć kopię dokumentów 

potwierdzających nadane uprawnienia suki hodowlanej,  

8.Krycie uważa się za skuteczne od 3 zdrowych szczeniąt,(04-01-2019r)  

9.Na wniosek Komisji Dyscyplinarnej udostępnić i umożliwić kontrolę warunków bytowych posiadanych 

psów – koszty takiej kontroli ponosi właściciel reproduktora,  

10.Zalecenia dla właściciela reproduktora: brać udział w wystawach i innych imprezach organizowanych 

przez Związek,  

11.Zabrania się właścicielowi reproduktora krycia suk bez uprawnień hodowlanych.  

 

 

 

 

 

 

 

VII-I 

Krycie dwoma reproduktorami 

 

&20a 

 

Zgodę na krycie suki dwoma reproduktorami uzyskuje hodowca na wniosek złożony do opiekuna 

hodowli/przedstawiciela ds. hodowlanych. Wniosek taki musi zostać zaopiniowany przez Zarząd Główny.  

Każde takie krycie  traktowane jest osobno a urodzonym szczeniętom wykonuje się badania DNA w celu 

ustalenia, który z reproduktorów jest ojcem każdego z nich. Z takiego skojarzenia występują dwa mioty,  

dla których Związek prowadzi odrębną dokumentację.  

 

 

VIII 

Ekwiwalent za krycie 

 

§ 21 

Przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora zobowiązani są ustalić na piśmie 

warunki rozliczenia należności za krycie 

Tak więc sposób i wysokość rozliczenia za krycie są całkowicie dowolne i pozostawione w gestii hodowcy i 

właściciela reproduktora. 

 

Warunki krycia należy ustalić przed i spisać stosowną umowę, uwzględniając różne przypadki: 

 

-puste krycie 

 

-urodzenie się niezdolnych do życia szczeniąt 

 

-urodzenie się 1-2 szczeniąt 

 

-urodzenie się "pełnego" miotu (4 szczeniaki). 

 

Właściciel reproduktora nie może ponosić skutków niewłaściwego odchowu szczeniąt przez hodowcę. 

 

 

IX  

Inseminacja (sztuczne zapłodnienie) 

 

§ 22 



 

 

Inseminowanie suk (sztuczne zapłodnienie) może być przeprowadzone przez lekarza weterynarii lub osobę 

wykfalifikowaną posiadająca stosowne kwalifikacje, udokumentowane wraz z pieczęcią i podpisem (04-01-

2019r.) 

X 

Badanie DNA 

 

§ 23 

Obowiązkiem hodowcy jest, aby dla psów i suk hodowlanych było przeprowadzenie badania profilu DNA , 

które pozwoli weryfikować pochodzenie. Hodowca od 04-01-2019r. ma okres 3 lat na wykonanie badania. 

(04-01-2019r) 

XI 

  KSIĘGA RODOWODOWA 

Związku Psów Rasowych 

 

§ 24 

1. Polska Księga Rodowodowa jest wydawana na podstawie wniosku złożonego do Zarządu Głównego 

Związku Psów Rasowych z dołączonym udokumentowanym pochodzeniem: min 3 pokoleniowym, 

na podstawie którego ZG ZPR wydaje rodowód klasyczny lub 4-5 pokoleniowym, na podstawie 

którego ZG ZPR wydaje rodowód elitarny.  

2. Uchylony (04-01-2019r) 

3. Księga Wstępna – zasady ujęte w odrębnym regulaminie 

XII 

BADANIE W KIERUNKU DYSPLAZJI 

 

§ 25 

1. Hodowca ma obowiązek prowadzenie badań w kierunku prześwietlenia stawów biodrowych (HD) 

oraz stawów łokciowych (ED) dla ras podatnych na schorzenia wg tabeli (04-01-2019r) 

2. Lista ras psów, które oprócz przepisów Regulaminu Hodowli Psów Rasowych objęte są 

dodatkowymi wymogami hodowlanymi zatwierdzonymi przez Zarząd Główny Związku Psów 

Rasowych, obowiązujące od 09-01-2017r.  

3. Dodatkowo od 04-01-2019r. wprowadza się przeprowadzenie badań w kierunku dysplazji dla 

wszystkich psów powyżej 45 cm (04-01-2019r) 

 

Uwaga: w rasach, u których dopuszczalny jest wynik C z prześwietlenia na dysplazję, jeden osobnik z 

kojarzonej pary musi być wolny od dysplazji (musi mieć więc wynik A).- dopuszcza się warunkowego 

krycia. W obowiązku hodowcy jest dopilnowanie, aby wszystkie szczenięta z takiego skojarzenia, po 

ukończeniu 12 m-cy życia, zostały poddane prześwietleniu w kierunku dysplazji. Opisy badań  należy 

dostarczyć do ZG Związku Psów Rasowych. (04-01-2019r) 

XIII 

DOKUMENTACJA HODOWLANA 

 

§ 26 

 

1. Karta krycia, karta miotu (druki ewidencjonowane) oraz metryki, a także karta przeglądu miotu są 

podstawą do wystawienia rodowodów, które wydaje Związek Psów Rasowych.  

2. W przypadku krycia reproduktorem z innej organizacji kynologicznej należy dołączyć kopię rodowodu 

(potwierdzoną za zgodnością z oryginałem) a także dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień 

reproduktora. 

§ 27 

1. Rodowody są drukami ścisłego zarachowania. Związek Psów Rasowych jest zobowiązany prowadzić 

ewidencję tych druków.  

2.Każdy druk winien być opatrzony:  

a) numerem ewidencyjnym,  



 

 

b) hologram jakości dokumentu,  

c) pieczęcią Związku Psów Rasowych ,  

d) podpisem osób upoważnionych  

e) rodowód jest wydawany na wniosek hodowcy przez ZG ZPR w ciągu 3 m-cy, a odbierany przez 

właściciela/hodowcę osobiście lub korespondencyjnie. 

§ 28 

1. Rodowód na podstawie wniosku o wpisanie do Księgi Rodowodowej ma prawo otrzymać pies/suka:  

a) posiadający rodowód lub metrykę ZPR lub innej organizacji kynologicznej na stosowny wniosek 

hodowcy 

b) posiadający udokumentowane pochodzenie i oświadczenie właściciela o zgodności z zawartymi danymi 

2. Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje sędzia kynologiczny uprawniony przez Związek Psów Rasowych 

do przeprowadzania przeglądów hodowlanych. (04-01-2019r) 

3. Potomstwu psów posiadających PKR ZG ZPR wydaje metryki do 21 dni roboczych 

§ 29 

O zgubieniu lub utracie rodowodu właściciel psa jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zarząd 

Główny Związku Psów Rasowych, który unieważnia zagubiony dokument. Na wniosek złożony do Zarządu 

Związku Psów Rasowych zostaje wydany duplikat PKR z dopiskiem „DUPLIKAT”. 

§ 30 

Przeglądy hodowlane, kwalifikacyjne i miotów dokonywane są tylko i wyłącznie przez, międzynarodowych 

sędziów kynologicznych wytypowanych przez Zarząd Związku Psów Rasowych. Podczas przeglądów mogą 

uczestniczyć stażyści i asystenci kynologiczni. (04-01-2019r) 

§ 31 

Kompletowanie, obieg i przechowywanie dokumentacji hodowlanej jest wew. ustaleniem Związku Psów 

Rasowych. 

XIV 

KARY 

 

§ 32 

Za nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu Zarząd Główny Związku Psów Rasowych ma prawo 

udzielić kary w formie:  

a) Ustnej  

b) Upomnienia  

c) Nagany  

d) Grzywny  

e) Zawieszenia na okres od 6 do …….(wg ustaleń ZG ZPR). 

f) Całkowite wykluczenia z członkostwa w Związku Psów Rasowych (za: łamanie regulaminu, regulaminu 

hodowli, niestosowanie się do zasad określających członkostwo w Związku Psów Rasowych). 

§ 33 

Zawieszenie hodowli następuje w przypadku:  

a) Łamania regulaminu Hodowli Psów Rasowych  

b) Braku aktywności hodowli (od 1 roku )  

c) Sterylizacji lub śmierci osobników hodowlanych  

d) Warunki hodowlane oraz miejsce przetrzymywania zwierząt wymagają poprawy  

e) Uchylony (04-01-2019r)  

Zarząd Główny ZPR może zawiesić status hodowlany danej hodowli na okres czasowy z możliwością 

odwieszenia. 

§ 34 

Propozycję nadania wymiaru kary określa Komisja Dyscyplinarna za zgodą ZG Związku Psów Rasowych. 

Decyzja wydana przez ZG Związku Psów Rasowych jest nieodwołalna. 

XV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 35 



 

 

Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte są w załącznikach 

stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu. 

§ 36 

1. W uzasadnionych przypadkach, bez wcześniejszego powiadamiania Hodowcy, komisja wyznaczana przez 

Związek Psów Rasowych, ma prawo do kontroli warunków chowu i hodowli psów. Dwukrotna odmowa 

przez Hodowcę okazania warunków bytowych zwierząt może skutkować zawieszeniem jego członkostwa na 

czas nieokreślony.  

2. Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd Związku Psów Rasowych. (04-01-

2019r) 

3. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców Związek Psów Rasowych 

kieruje sprawę do rozpatrzenia. 

§ 37 

1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli psa rasowego, decyzje wykraczające poza 

zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd Związku Psów Rasowych. (04-01-2019r) 

2. W przypadku istotnych wątpliwości Związek Psów Rasowych może zarządzić badanie DNA celem 

ustalenia pochodzenia lub identyfikacji psa.  

3. Zaleca się hodowcy przekazywanie szczeniąt nabywcom bezpośrednio z hodowli w wieku nie mniejszym 

niż 9-11 tyg. oraz informowanie ich o ewentualnych wadach szczeniąt. 

§ 38 

Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Zarządu Związku Psów Rasowych. 

§ 39 

W sytuacjach wyjątkowych, gdzie ważną rzeczą jest dobro hodowli psa rasowego, decyzje które wykraczają 

poza niniejszy regulamin mogą być rozpatrywane przez Zarząd Główny. Niniejszy Regulamin Hodowli 

wchodzi w życie z dniem uchwalenia. (09-01-2017r.)(24-03-2018r.)(04-01-2019r) 

 

Wnioski:  

1. Wniosek o wydanie legitymacji członkowskiej  

2. Wniosek o rejestracje przydomka hodowlanego  

3. Karta krycia  

4. Karta zgłoszenia miotu  

5. Protokół przeglądu miotu  

6. Wniosek o wpis do KW i PKR ZPR  

7. Karta przeglądu hodowlanego / kwalifikacyjnego 


