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KOMUNIKATY ARCHIWALNE Z LAT 2003 - 2012

29.12.2012

Plenum Zarządu Głównego ZKwP na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2012 r. podjęło następujące
uchwały:
1. Sprawy finansowe
Oddziały zobowiązane są do wniesienia wpłaty do ZG w ciągu 21 dni od otrzymania obciążenia oraz
rozliczania kwartalnie do 15-go dnia miesiąca po kwartale składek członkowskich. Przy opóźnieniu
naliczane będą ustawowe odsetki.
Dotyczy to również VAT-u, którym oddziały będą obciążane notami każdego miesiąca.
2. Sprawy hodowlane
Zatwierdzono zmiany w załączniku nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych - dodatkowe
wymogi hodowlane w rasie owczarek podhalański:
- dopuszcza się do hodowli psy z wynikiem A, B i C.
Lek.wet. Maciej Gogulski, 62-023 Borówiec k/Poznania, ul. Główna 22 - został upoważniony do
odczytu zdjęć RTG w kierunku dysplazji.
3. Sprawy organizacyjne
Zatwierdzono skład powołanych komisji na poprzednim plenum.
Komisja Naukowa - przewodniczący Andrzej Kaźmierski, członkowie: Tomasz Borkowski, Elżbieta
Junikiewicz, Janusz Opara, Tomasz Wolańczyk.
Komisja Młodego Prezentera - przewodnicząca Dorota Witkowska, członkowie: Ina Małecka,
Viva Maria Soleckyj-Szpunar.
Komisja Statutowa - przewodniczący Marek Trębala, członkowie: Anna Bogucka, Viva Maria
Soleckyj-Szpunar.
Ustalono, że Zjazd Sędziów odbędzie się 29.03.2014 roku w Warszawie.

02.10.2012

Informujemy, że w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Szutkiewicza z funkcji Skarbnika Zarządu
Głównego, w dniu 28.09.2012 r. Zarząd Główny wybrał na funkcję Skarbnika Pana Marka Trębalę, a
na Sekretarza Panią Joannę Szczepańską-Korpettę.
Uchwałą Plenum z 28.09.2012 r. zakres specjalności nr 14 otrzymuje brzmienie:
Praca psów towarzyszących PT, test zachowania socjalnego BH, praca psów obronnych IPO i psów
tropiących FH.
W związku z powyższym uprawnienia sędziów oceny specjalności 14 ulegają poszerzeniu o tę
specjalność.

17.04.2012

Plenum Zarządu Głównego ZKwP na posiedzeniu w dniu 31 marca 2012 r. podjęło następujące
uchwały:
1. Ustalono termin Zjazdu Delegatów na 11 i 12 maja 2013 roku.
2. Zatwierdzono zmiany w §13 Regulaminu Rasy (grupy Ras) oraz w Regulaminie Hodowli
Psów Rasowych w rozdziałach: IV §10 pkt 1 ppkt c, V §13 pkt 1 ppkt c, VI §16 pkt 1 ppkt e, pkt 2
ppkt a, VII § 17 pkt 2 ppkt f, X § 27 pkt 5 ppkt c.
Pełne teksty (zmiany zaznaczono pogrubioną kursywą) znajdują się w zakładce Regulaminy.
3. Powiększono listę lekarzy weterynarii uprawnionych do odczytów wyników badań na
dysplazję o dr Grzegorza Wąsiatycza z Poznania.
4. W związku z różną interpretacją zapisu w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych dotyczącym
odstępu 6 miesięcy między zdobyciem pierwszego CWC, a trzecim CWC dopisano przykład (np.
1.01. do 2.07.)
5. Na wniosek Klubu Spaniela i Psów Dowodnych wyrażono zgodę na przyznawanie oddzielnego
CWC angielskim cocker spanielom o umaszczeniu 1. złotym, 2. czarnym, czarnym podpalanym,
czekoladowym, czekoladowo podpalanym, 3. kolorowym.
Podział ten jest zgodny z systematyką FCI lub dla spanieli jednomaścistych i kolorowych na
wystawach organizowanych przez Klub-Komisję ZG.
6. Na wniosek Klubu Komisji Owczarka Niemieckiego zatwierdzono wniosek dotyczący
warunków przyznawania uprawnień sędziego licencjatora specjalność 24.
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Sędzia licencjator powinien posiadać uprawnienia sędziego międzynarodowego, wyhodować
minimum 10 miotów pod własnym przydomkiem hodowlanym, posiadać zdany egzamin z co
najmniej 3 psami na poziomie IPO, piastować funkcje w Oddziale ZKwP lub Klubie.
Uchwała obowiązuje od 1.04.2012 roku.
7. Zadecydowano, że wystawach psów myśliwskich mogą brać udział psy/suki należące do
następujących grup i sekcji: Grupa III sekcje 1 i 2, Grupa V sekcje 2, 7, 8, Grupa VI bez
dalmatyńczyka, całe grupy IV, VII VIII i X.
W/w ustalenie obowiązuje na wystawach w 2012 roku od dnia ogłoszenia na stronie www.zkwp.pl

16.01.2012

Informujemy, że Zarząd Główny ZKwP uchwalił m.in. następujące opłaty, które obowiązywać będą
od 1 lutego 2012 roku:
Metryka: 30 zł
Rodowód krajowy, nostryfikacja, księga wstępna: 50 zł
Rodowód eksportowy: 100 zł
Nostryfikacja ekspresowa: 150 zł
Rodowód eksportowy ekspresowy: 300 zł
Przydomek hodowlany (ZG i FCI): 100 zł
Rejestracja przydomka w FCI: 50 zł
Zmiany w przydomku: 100 zł
Dyplom Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski: 50 zł (dotyczy członków ZKwP)
Egzamin asystencki: 70 zł
Egzamin sędziowski teoretyczny: 150 zł
Egzamin sędziowski praktyczny: 150 zł

12.12.2011

Plenum Zarządu Głównego ZKwP na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2011 r. podjęło m.in.
następujące uchwały:
1. Składka członkowska na rok 2012 wynosi 70 zł. Pozostałe opłaty pozostają bez zmian.
2. Z dniem 1 stycznia 2012 roku Związek zaprzestaje sprzedaży kwartalnika „Pies”, który będzie
rozprowadzany wyłącznie dla członków Związku, którzy opłacili składkę za rok bieżący.
3. Począwszy od 2012 roku Championat Polski będzie przysługiwał po uzyskaniu przez psa/sukę
czterech CWC, w tym jednego na wystawie międzynarodowej lub klubowej od trzech różnych
sędziów w odstępie czasu co najmniej sześciu miesięcy. Zasada ta dotyczy psów/suk, które
pierwsze CWC uzyskają po 1.01.2012 roku. Pozostałe nabierają prawo do championatu
na dotychczasowych warunkach.
4. Oddziały zobowiązane są do niezwłocznego przekazywania do biura ZG dokumentów niezbędnych
do wypisania rodowodu ekspresowego i ekspresowej nostryfikacji. Rodowody będą wydawane przez
biuro ZG w terminie 5 dni do wpłynięcia kompletu dokumentów.
5. Zmiany osób, którym przysługuje wspólny przydomek podlegają jednej opłacie niezależnie od
tego ilu osób ta zmiana dotyczy, czyli 65 zł od zmiany przy przydomku.

18.11.2011

Plenum Zarządu Głównego ZKwP na posiedzeniu w dniu 29 października 2011 r. podjęło m.in.
następujące uchwały:
1. Dokonano zmiany w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych w rozdz. III pkt 14 - pełny tekst
regulaminu dostępny jest w zakładce REGULAMINY.
2. Dokonano zmiany w Regulaminie Sędziów i Asystentów Kynologicznych w § 27 pkt 1 pełny tekst regulaminu dostępny jest w zakładce REGULAMINY.
3. Zaakceptowano zawarcie umowy z Litewskim Związkiem Kynologicznym (LKF) dotyczącej
wzajemnego przyznawania tytułu championa wystawowego po uzyskaniu jednego CWC/CAC na
wystawie międzynarodowej.
Warunkiem przyznania championatu jest wcześniejsze posiadanie championatu własnego kraju.
4. Rozwiązano wybieralny Klub Rhodesian Ridgeback’a.
5. Z wykazu ras podlegającym testom psychicznym z użyciem rękawa wykreślono dobermana oraz
rottweilera, natomiast na wniosek hodowców utrzymano wcześniejszy regulamin.
6. Oceny bardzo dobre dla owczarków niemieckich z wystaw klubowych dla psów w wieku
powyżej 15 miesięcy zdobyte w klasach młodzieży i juniorów są uwzględniane przy kwalifikowaniu
do hodowli na równi z oceną doskonałą z pozostałych wystaw.
7. Podwyższono opłaty za egzamin sędziowski i asystencki: asystencki 50 zł, sędziowski
pisemny i ustny 100 zł, sędziowski praktyczny 100 zł, rozszerzenie uprawnień sędziowskich nie ulega
zmianie i wynosi po 50 zł za egzamin.
W/w opłaty obowiązywać będą od 1.01.2012 r.
8. Od 1.01.2012 r. wprowadzono opłatę za wypisanie dyplomów Championa Polski i
Młodzieżowego Championa Polski od wystawców zagranicznych w wysokości 25 EURO.

07.11.2011

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230,
poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania
zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął
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następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione
naturalne uszy i ogony.
Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego
przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu zarządowi oddziału.
W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone, ogony wszystkich szczeniąt muszą
zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.
2. Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi
ogonami i/lub uszami.
Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po
01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z
poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim
przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez
jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać,
umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie
lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w
dokumentach wystawowych organizatora imprezy.

29.04.2011

Zarząd Główny ZKwP informuje o zawartych porozumieniach o wzajemnym uznawaniu tytułu
Championa krajowego pomiędzy Łotewską Federacją Kynologiczną (Latvijas Kinologiska
Federacija) oraz Ukraińskim Związkiem Kynologicznym (КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ УКРАИНЫ), a
Związkiem Kynologicznym w Polsce, które obowiązują od 30 marca 2011 r.
1. Strony ustalają, że psy zarejestrowane w ich księgach posiadające tytuł krajowego championa
wystawowego jednej ze stron zyskuje tytuł drugiej strony po uzyskaniu jednego CWC w przypadku
Polski i jednego CAC w przypadku Łotwy i Ukrainy, na wystawie międzynarodowej.
2. Procedura zatwierdzania tytułu championa krajowego w krajach reprezentowanych przez Strony:
Właściciel psa zwraca się do swojej krajowej organizacji kynologicznej (uznanej przez F.C.I) o
zatwierdzenie tytułu championa Łotwy, Ukrainy lub Polski.
Główna organizacja kynologiczna wysyła zatwierdzony wniosek wraz z zatwierdzonymi tytułami
zdobytymi wcześniej oraz kopię rodowodu.
Po otrzymaniu oraz sprawdzeniu wspomnianych powyżej dokumentów, kraj przyznający tytuł
championa krajowego przesyła dyplom na adres pocztowy właściciela psa lub na adres pocztowy
głównej krajowej organizacji kynologicznej nie pobierając z tego tytułu opłat.

4.04.2011

Plenum Zarządu Głównego ZKwP na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2011 podjęło m.in. następujące
uchwały:
1. Zatwierdzono wymóg badania w kierunku dysplazji dla wyżłów - psów i suk
kwalifikowanych do hodowli po 1 lipca 2011 roku.
2. W związku z dopełnieniem regulaminu Klubu Rasy powołano Klub Welsh Corgi z władzami
wybieralnymi.
3. Rozwiązano Klub Hovawarta z władzami wybieralnymi.

28.02.2011

Plenum Zarządu Głównego ZKwP na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2011 podjęło następujące
uchwały:
1. Wystawą nominującą na wystawę Cruft's 2012 jest Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
w Poznaniu w dniu 23 października 2011 r.
2. Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych dotyczące zasad znakowania
psów (tatuowanie lub czipowanie).
Hodowcy daje się możliwość wyboru znakowania szczeniąt, jednak decyzja musi dotyczyć całego
miotu (cały miot tatuowany lub czipowany). Czipowanie jako zabieg musi być wykonane przez
lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu i być potwierdzone w załączniku nr 4
podpisem i pieczątką. - nowa wersja dostępna jest w zakładce REGULAMINY.
3. Zatwierdzono procedurę kwalifikacji owczarków niemieckich urodzonych przed 2011 rokiem do
odmiany długowłosej zgodnie z załącznikiem nr 10b do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych WNIOSEK O ZMIANĘ PRZYNALEŻNOŚCI DO ODMIANY RASOWEJ, jak również zmiany zał. nr 10 A
do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych - Zasady przesunięć między odmianami ras oraz zasady
kojarzenia między odmianami ras poprzez dopisanie do pkt 1. Dozwolone przesunięcia między
odmianami ras:
ppkt: Długość lub gatunek włosa - ustalanie po ukończeniu 9 miesięcy życia,
rasy Owczarek niemiecki krótkowłosy / długowłosy .
4. zatwierdzono zmiany w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych dotyczące zgłaszania psów
północnych ras zaprzęgowych do klasy użytkowej - nowa wersja dostępna jest w zakładce
REGULAMINY.
5. Włączono Klub Terierów typu Bull - Komisję ZG w struktury Klubu Terierów i Czarnego
Teriera Rosyjskiego.
6. Zatwierdzono wymóg badania w kierunku dysplazji dla suk rasy Bokser od 1 stycznia 2011
roku.
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7. Wprowadzono zasadę, że w rasie Entlebucher przy numerze rodowodu będzie podawana
informacja o długości ogona: D – długi, K -krótki, S - szczątkowy.
Jednocześnie informujemy, że Prezydium ZG podjęło decyzję o możliwości realizacji w ekspresowym
tempie rodowodów eksportowych oraz nostryfikacji rodowodów.
Ustalenie terminu wypisania rodowodu każdorazowo ustala właściciel psa telefonicznie lub mailowo z
biurem Zarządu Głównego.
Koszt rodowodu eksportowego (ekspres) - 200 zł, koszt nostryfikacji (ekspres) - 100 zł.
Ustalono również, że każdą zmianę przy przydomku hodowlanym (dopisanie współwłaściciela lub
jego wykreślenie) Oddział pobierać będzie od właściciela i współwłaściciela przydomka opłatę tak jak
za jego rejestrację, czyli 65 zł.

18.01.2011

W związku z opublikowaniem przez FCI w dniu 23.12.2010 roku nowego wzorca Owczarka
niemieckiego wprowadzającego odmianę długowłosą, pismem z dnia 30 grudnia FCI pozostawiło
sposób w jaki owczarki niemieckie będą kwalifikowane jako "owczarki niemieckie: odmiana
długowłosa", do uznania przez kraje członkowskie.
W ślad za tym Główna Komisja Hodowlana w porozumieniu z Klubem Owczarka Niemieckiego przy
ZG opracowała następującą procedurę kwalifikacji owczarków niemieckich urodzonych
przed 2011 rokiem do odmiany długowłosej:
1) Powołane zostały cztery zespoły sędziowskie:
BYDGOSZCZ (dla Polski północnej)
Przewodniczący: Zbigniew Szcześniak, członkowie: Waldemar Kosmalski, Piotr Król
KATOWICE (dla Polski południowej)
Przewodnicząca : Barbara Czasławska, członkowie: Ewa Bukład, Krzysztof Dobrzański
WARSZAWA (dla Polski środkowej i wschodniej)
Przewodniczący: Waldemar Federak, członkowie: Marek Czerniakowski, Mieczysław Gątkowski
WROCŁAW (dla Polski zachodniej)
Przewodnicząca: Iwona Madziarska, członkowie: Janusz Arnold, Stanisław Pasek
2) Upoważnieni sędziowie dokonają kwalifikacji zgodnie z Załącznikiem nr 10b do Regulaminu
Hodowli Psów Rasowych pt. WNIOSEK O ZMIANĘ PRZYNALEŻNOŚCI DO ODMIANY RASOWEJ >
załącznik
Ważne jest w tym wniosku oświadczenie właściciela, że w/w pies/suka:
- nie posiada tytułu „Młodzieżowy Champion Polski” w dotychczasowej odmianie rasy,
- nie posiada tytułu „Champion Polski” w dotychczasowej odmianie rasy,
- nie posiada kwalifikacji hodowlanych w dotychczasowej odmianie rasy,
- nie był/a użyty/a do hodowli w dotychczasowej odmianie rasy.
Wniosek o zmianę przynależności winien być sporządzony w 3 egzemplarzach:
- dla Zarządu Głównego
- dla Oddziału macierzystego
- dla właściciela psa
3) Właściciele rodowodowych (rodowód ew. metryka Związku Kynologicznego w Polsce) Owczarków
niemieckich zainteresowani zmianą przynależności do odmiany długowłosej, zgłoszą chęć
przystąpienia do przeglądu w macierzystym Oddziale ZKwP. Oddziały skontaktują się z najbliżej
położonym zespołem i ustalą szczegóły przeglądu.
4) Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez sędziego, właściciel owczarka niemieckiego
długowłosego zwróci w macierzystym Oddziale dotychczasowy rodowód wraz z wnioskiem, a Oddział
prześle rodowód do Zarządu Głównego w celu wymiany i naniesienia zmian w PKR.
5) Przeglądy kwalifikacyjne owczarków niemieckich długowłosych urodzonych przed 2011 rokiem
powinny być zakończone do 30 marca 2011 roku.
Do czasu zmiany przynależności do odmiany długowłosej, sędziowanie tych psów na
wystawach w kraju odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

29.12.2010

Kolejny egzamin na Sędziego Kynologicznego planowany jest w dniach 26-27.03.2011. Podania
wraz z kompletem dokumentów należy przysyłać do biura ZG do dnia 15.02.2011.

25.11.2010

W dniu 24.10.2010 r. Zarząd Główny ZKwP podjął następujące uchwały:
1. Uzupełniono skład Kapituły Odznaczeń.
Aktualny skład osobowy: Przewodniczący - Henryk Fonfara, Członkowie Janusz Betting,
Stanisław Czerner, Andrzej Mania, Teofil Mrowiec.
2. Odwołano kol. Marka Martykę z funkcji Przewodniczącego Klubu Terierów Typu Bull
- Komisji Zarządu Głównego.
3. Zamknięto Księgę Wstępną dla ogara polskiego.
4. Na wniosek Klubu Boksera wprowadzono obowiązek prześwietlenia na dysplazję
suk tej rasy, jako warunek dopuszczenia do hodowli.
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5. Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Sędziów i Asystentów, który obowiązywać będzie
od 1 stycznia 2011 r. (tekst dostępny jest w zakładce REGULAMINY).
6. Dokonano zmiany w Regulaminie Wystaw - pkt IV ppkt 3 "...organizator może przyznać
medale ...".

12.03.2010

Informujemy, że w dniu 30 stycznia 2010 r. Zarząd Główny zatwierdził zmiany w Regulaminie
Wystaw Psów Rasowych, który obowiązuje od 1.01.2010 roku. Regulamin dostępny jest w dziale
REGULAMINY.
Wprowadzono m.in. dolną granicę wieku w klasie baby - od 3 miesięcy.
Informujemy także, iż w tekście Regulaminu Wystaw opublikowanym w czasopiśmie "Pies" i na
naszej stronie internetowej wystąpił błąd cyfrowy w punkcie 6 w/w regulaminu. W przykładzie na
ustalenie daty pierwszego dnia, w którym pies może być zgłoszony na wystawę powinno być 16
listopada, a nie 15, jak mylnie podano.

04.03.2010

Zarząd Główny informuje, że zostały wprowadzone zmiany w załączniku nr 10 do Regulaminu
Hodowli Psów Rasowych - dodatkowe wymogi hodowlane, a mianowicie:
- pkt. 1 otrzymał brzmienie: "W rasach, u których dopuszczalny jest wynik C prześwietlenia
na dysplazję, jeden osobnik z kojarzonej pary musi być wolny od dysplazji ( wynik A i B).
- z pkt. Grupa VIII - został wykreślony zapis "Uwaga! Nie zezwala się łączenie psów i suk
z wynikiem C."
Załącznik dostępny jest w dziale REGULAMINY.

11.01.2010

W dziale REGULAMINY dostępny jest STATUT Związku Kynologicznego w Polsce, zawierający
zmiany zatwierdzone uchwałą Zjazdu Delegatów w dniu 9 maja 2009 r.
Zmiany dotyczą: § 9 ust.1, § 10 ust.2, § 14 ust.1 pkt 2, § 31 ust. 1, § 35 ust. 1

23.12.2009

Informujemy, że 13 grudnia 2009 r. Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1. Wybrano na Skarbnika Zarządu Głównego Andrzeja Szutkiewicza.
2. Rozwiązano Kluby o władzach wybieralnych:
- Dogue de Bordeuax i Mastifa Tybetańskiego (likwidatorami klubu są M.Lewandowski i J.Rurarz z
Oddziału w Łodzi)
- Polskiego Owczarka Nizinnego (likwidatorami klubu są V. M. Soleckyj Szpunar i E. Augustyniak z
Oddziału Warszawskiego).
3. Uchwalono Regulamin Wystaw Psów Rasowych, który obowiązuje od 1.01.2010 roku dostępny w dziale REGULAMINY.
4. Dokonano zmian w Regulaminie Głównej Komisji Szkolenia Psów.
5. Dokonano zmian w kalendarzu wystaw na 2010 rok - dostępny w dziale WYSTAWY.

9.12.2009

Zarząd Oddziału ZKwP w Inowrocławiu oświadcza, że hodowla Inowrocławski Dwór, na którą
ukazało się na forach internetowych wiele negatywnych opinii i zażaleń, nie jest zarejestrowana
w Związku Kynologicznym w Polsce, Oddział w Inowrocławiu i nie ma nic wspólnego ze
środowiskiem kynologicznym Inowrocławia.

7.09.2009

Na posiedzeniu w dniu 5 września 2009 roku Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1 Zatwierdzono wystawy międzynarodowe na 2011 roku w Białymstoku, Katowicach, Kielcach,
Krakowie, Legnicy, Lesznie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Sopocie, Szczecinie, Warszawie,
Wrocławiu
2. Zatwierdzono wystawę championów w Lesznie 27 lutego 2011 r.
3. Powołano kluby komisje i ich przewodniczących.
4. Zatwierdzono zmiany w załączniku nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
Jednocześnie przestały obowiązywać klubowe przeglądy hodowlane.
5. Wstępnie zatwierdzono kluby wybielane ras Welsh Corgi oraz Jack Russell i Parson Russel Terrier.
6. Zawieszono wybieralny Klub Hovawarta.
7. Na przewodniczącego GKSP wybrano Kol. Janusza Rurarza.

19.06.2009

Plenum Zarządu Głównego w dniu 12 czerwca b.r. podjęło następujące uchwały:
1. Powołano Główną Komisję Hodowlaną w składzie:
Barbara Larska - Przewodnicząca
Anna Bogucka - Zastępca
Viva Maria Soleckyj Szpunar - Sekretarz
Członkowie: Tomasz Borkowski, Zygmunt Jakubowski Andrzej Kaźmierski,
Iwona Magdziarska, Magdalena Musiał, Joanna Szczepańska-Korpetta,
Dorota Witkowska.
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2. Na rzecznika dyscyplinarnego ZG wybrano Danutę Osowską, a na zastępcę Małgorzatę
Lorenc.
3. Przedłużono kadencję kierownictwa klubów komisji (z wyjątkiem klubu ogara i gończego
polskiego) do czasu następnego plenum ZG. Klubem gończego i ogara polskiego kieruje
Główna Komisja Hodowlana.
4. Zawieszono stosowanie regulaminu kwalifikacji hodowlanej klubu rottweilera
do końca roku.
5. W 2010 roku międzynarodowa wystawa w Łodzi będzie nominować na wystawę Cruft’s.
6. Zjazd Sędziów Kynologicznych odbędzie się w Łodzi 20 lutego 2010 roku.

18.03.2009

Główna Komisja Hodowlana informuje, że od dnia 1 czerwca 2009 r. wprowadza się zmiany w
kwalifikacji hodowlanej dla wszystkich psów i suk rasy Rottweiler, które dotychczas nie uzyskały
kwalifikacji hodowlanej.
UWAGA ! Decyzją Plenum ZG uchylono stosowanie regulaminu kwalifikacji hodowlanej
klubu rottweilera.

18.03.2009

W kwartalniku PIES ukazało się ogłoszenie o pierwszym wyborczym Walnym Zgromadzeniu
Klubu Niemieckiego Teriera Myśliwskiego przy Związku Kynologicznym w Polsce z pomyłką w
dacie. Prawidłowy termin to 29.03.2009 r.
Informujemy, że Walne odbędzie się o godzinie 10.00, w miejscowości Głęboczek w Ośrodku
Edukacji Ekologicznej, Gmina Skępe, Powiat Lipno, woj. Kujawsko-Pomorskie,.
Wybory odbędą się zgodnie ze Statutem ZKwP (§ 28 pkt 23 oraz § 38 pkt 3 i 5).

30.12.2008

Zarząd Główny ZKwP informuje, że od dnia 1 stycznia 2009 roku wchodzi w życie nowy Regulamin
Sędziów i Asystentów Kynologicznych, który dostępny jest w dziale REGULAMINY.

22.01.2009

Zarząd Główny informuje, że decyzją Komitetu Generalnego FCI od dnia 1 stycznia 2009 roku dla
psów ras poddawanych próbom pracy (zgodnie z Nomenklaturą Ras FCI) został
wprowadzony nowy tytuł - Międzynarodowy Champion Wystawowy - C.I.E.
Dla otrzymania tytułu Międzynarodowego Championa Wystawowego (C.I.E.) pies spełnić musi
następujące warunki:
a) uzyskać 4 (cztery) wnioski CACiB w trzech krajach od trzech różnych sędziów; liczba konkurentów
nie ma znaczenia
b) pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACiB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden
dzień, na przykład od 1 stycznia 2009 do 1 stycznia 2010.
Wniosek (do pobrania >) o przyznanie tytułu C.I.E. musi być skierowany do Sekretariatu
FCI na piśmie za pośrednictwem Zarządu Głównego ZKwP.
Przepisy FCI, odnoszące się do tytułu Międzynarodowego Championa, będą odpowiednio zmienione i
rozesłane w późniejszym terminie.
Dla ras foksterier krótkowłosy (12) i szorstkowłosy (169), Airedale terier (7) (patrz pismo okólne nr
33/1998 z datą 25.02.1998), parson russel terier (339) i jack russel terier (345) (patrz pismo okólne
66/2004 z datą 22.11.2004) mają zastosowanie poniższe zasady:
1. Tytuł Międzynarodowego Championa Piękności (C.I.B.) może być przyznany po uzyskaniu 2 lub 4
wniosków CACiB, w zależności od decyzji organizacji krajowej.
2. Tytuł Międzynarodowego Championa Wystawowego może być przyznany jedynie po uzyskaniu 4
wniosków CACiB
FCI zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie i partnerów kontraktowych do używania we
wszystkich dokumentach następujących skrótów tytułów:
C.I.B. (Miedzynarodowy Champion Piękności)
C.I.T. (Międzynarodowy Champion Pracy)
C.I.E. (Międzynarodowy Champion Wystawowy)

11.12.2008

Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 23 11.2008 podjął m.in. następujące uchwały:
1. Składka członkowska na 2009 rok wynosić będzie 60 zł. Pozostałe opłaty nie uległy zmianie.
2. Czasopismo „ Pies” od 2009 roku będzie ukazywało się co 3 miesiące, jako kwartalnik.
Przyjęto zasadę, że wszyscy członkowie Związku ,którzy mają opłaconą składkę na rok bieżący
będą otrzymywali czasopismo do domu.
3. Zatwierdzono wystawy międzynarodowe na 2010 rok.
13-14.02 Rzeszów, 19-21.03 Katowice, 24-25.04. Opole, 1-2.05. Łódź, 5-6.06. Leszno,
19-20.06. Szczecin, 9-11.07. Warszawa, 14-15.08. Sopot, 28-29.08. Białystok,
4-5.09. Kraków, 25-26.09. Wrocław, 7.11. Poznań, 13-14.11. Kielce
4.Zatwierdzono wystawę championów w Lesznie 28.02.2010 roku.
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23.10.2008

Zarząd Główny informuje, że na posiedzeniu w dniu 18.10.2008 podjęto m.in. następujące uchwały:
- na Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego ZKwP wybrany został Henryk Fonfara,
- wstępnie zatwierdzono Klub Niemieckiego Teriera Myśliwskiego (o władzach wybieralnych) koordynatorem grupy inicjatywnej jest Dariusz Szałkowski z Oddziału w Grudziądzu.

12.03.2008

Główna Komisja Hodowlana ZKwP informuje, że na wniosek Klubu Psów do Towarzystwa
postanowiono, że do czasu ostatecznych decyzji, rasa ROSYJSKI TOY, jako rasa wstępnie uznana
przez FCI (bez prawa do CACIB), będzie sędziowana na wystawach w Polsce osobno (odmiana
krótkowłosa i odmiana długowłosa). Kojarzenie obu odmian w hodowli jest dopuszczalne i leży w
gestii hodowców, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia.

03.03.2008

Zarząd Główny ZKwP informuje, że dokonano zmiany w zasadach sędziowania na wystawach
spanieli angielskich i amerykańskich.
Decyzją Plenum ZG z dnia 1.03.2008 cocker spaniele angielskie i amerykańskie będą
sędziowane wszystkie umaszczenia razem.
Zmiany w terminarzu wystaw w 2008 r.:
- nowe wystawy
14.06 - Ostrów Wlkp. (org. O/Kalisz) - Krajowa Wystawa Pudli
23 i 24.08 - Olsztyn - Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich
13.09 - Bytom - Klubowa Dobermanów i Pinczerów Krótkowłosych
21.09 - Ustka (org. O/Słupsk) - Klubowa Wystawa Briardów i Beauceron'ów
- zmiana terminu
05.10 - Przechlewko - Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich Podlegających Próbom Pracy
- odwołane wystawy
23.08 - Mińsk Maz. - Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich
21.09 - Będzin - Klubowa Dobermanów

05.11.2007

Zarząd Główny ZKwP informuje, że od dnia 1 listopada 2007 roku obowiązuje znowelizowany
Regulamin Konkursu Młody Prezenter. Wprowadzony został także nowy druk zgłoszenia do
konkursu. Regulamin dostępny jest w dziale REGULAMINY.
Zgodnie z pkt.8. Regulaminu Konkursu Młody Prezenter, sezon 2008 to okres od 02.10.2007 do
29.09.2008. W sumowaniu punktacji liczą się wszystkie noty zdobyte na wystawach organizowanych
w tym czasie.
Termin przesyłania kopii kart ocen z wystaw za sezon 2008 mija 13.10.2008 roku.

04.11.2007

Zarząd Główny ZKwP informuje, że zgodnie z aktualnym Regulaminem FCI wszystkie rasy
wstępnie uznane tj. Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Biały owczarek szwajcarski, Cimarron
Uruguayo, Ciobanesc Romanesc Mioritic, Ciobanesc Romanesc Carpatin, Dog kanaryjski, Gończy
polski, Rosyjski toy, Taiwan Dog, Tornjak, powinny być wpisywane do Księgi Wstępnej. Psy i suki ras
wstępnie uznanych, które zostały wpisane do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) będą miały
oznaczenia rodowodów - PKR.WU-.

23.10.2007

Zarząd Główny ZKwP informuje, że składka członkowska na rok 2008 została ustalona w
wysokości 50 zł.
Od 1 stycznia 2008 roku zmianie ulegną wysokości niektórych opłat na rzecz ZKwP:
- rejestracja przydomka hodowlanego - 65 zł,
- rejestracja przydomka w FCI (zarejestrowanego dotychczas w ZG ZKwP) - 40 zł,
- opłata za egzamin sędziowski teoretyczny i praktyczny po 50 zł, egzamin asystencki - 30 zł
(opłata jest jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu. Nieobecność na egzaminie nie
uzasadnia zwrotu opłaty.

22.01.2007

Zarząd Główny ZKwP informuje, że od 1 stycznia 2007 roku obowiązuje nowy Regulamin
Konkursu Młody Prezenter, zgodnie z którym w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie
prezenterzy ujęci w katalogu wystawy.
Zmieniona została również dokumentacja tego konkursu. Zamiast dotychczasowych Indeksów
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Młodego Prezentera i Formularzy Ocen zostały wprowadzone Karty Oceny Młodego Prezentera.
Karty sporządzane są w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których po zakończeniu konkursu,
oryginał otrzymuje uczestnik, a kopię organizator wystawy przesyła do biura Zarządu Głównego
ZKwP w regulaminowym terminie 45 dni (łącznie ze sprawozdaniem z wystawy).
Zgodnie z pkt.7. Regulaminu Konkursu Młody Prezenter, sezon 2007 to okres od 13.11.2006 do
1.10.2007. W sumowaniu punktacji liczą się wszystkie noty zdobyte na wystawach organizowanych
w tym czasie.
Regulamin dostępny jest w dziale REGULAMINY.

28.12.2006

Zarząd Główny ZKwP informuje, że został wprowadzony obowiązek badań w kierunku dysplazji
stawów biodrowych dla wszystkich ras RETRIEVERÓW, który dotyczy psów i suk urodzonych po
01.01.2006 r. Dopuszczalny jest wynik: A, B lub C. Uwaga: nie zezwala się na łączenie psów i suk z
wynikiem C.

28.12.2006

Zarząd Główny ZKwP informuje, że od dnia 1 stycznia 2007 roku wchodzi w życie nowy Regulamin
Wystaw Psów Rasowych ZKwP oraz Regulamin Wystawy Championów, które dostępne są
w dziale REGULAMINY.

12.11.2006

Zarząd Główny ZKwP informuje, że w dniu 10 listopada br. Międzynarodowa Federacja Kynologiczna
(FCI) uznała piątą polską rasę - GOŃCZY POLSKI i wpisała ją do rejestru pod liczbą 354 (grupa 6,
sekcja 1.2 - średnie psy gończe), jednakże rasa ta nie może jeszcze otrzymywać wniosków CACIB na
wystawach, a co za tym idzie tytułów Championa Międzynarodowego.
Oficjalnego ogłoszenia tego faktu dokonał Prezydent FCI Hans Müller podczas uroczystości
zakończenia Światowej Wystawy Psów Rasowych w Poznaniu.

20.01.2006

Zarząd Główny ZKwP uprzejme informuje o zmianie nazwy rasy DUŻY JAPOŃSKI PIES na AKITA
AMERYKAŃSKA (American Akita) i przeniesieniu jej z grupy II do grupy V FCI.
Nr wzorca pozostaje bez zmian tj. 344. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.

20.12.2005

Zarząd Główny ZKwP informuje, że począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. wszystkie
noworejestrowane przydomki hodowlane będą podlegały obowiązkowej rejestracji w FCI (za
pośrednictwem Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce). W związku z powyższym czas
rejestracji przydomka może wynosić obecnie nawet 2-3 miesiące. Prosimy o składanie wniosków
w oddziałach z odpowiednim wyprzedzeniem.
Koszt rejestracji przydomka wynosi 50 zł.
Jednocześnie informujemy, że obowiązkowej rejestracji w FCI podlegają wyłącznie przydomki
noworejestrowane (po 1 stycznia 2006 r.).
Przydomki, które były już wcześniej zarejestrowane w ZG ZKwP mogą być również rejestrowane w
FCI. W takim przypadku koszt rejestracji przydomka wynosi 25 zł.
Zgodnie z uchwałą Zjazdu Delegatów począwszy od 1 stycznia 2006 r. polskie owczarki nizinne
zostały zwolnione z opłat za udział w wystawach organizowanych przez ZKwP.
Obecnie wszystkie rasy polskie są zwolnione z opłat za udział w wystawach organizowanych
przez ZKwP - pod warunkiem wystawienia psa/suki. Zwolnienie nie dotyczy wystaw klubowych.
Decyzją Zarządu Głównego składka członkowska za rok 2006, jak również inne opłaty na rzecz
Związku nie uległy zmienie (nie dotyczy opłat ustalanych przez oddziały).

02.12.2005

Komunikat Klubu Owczarka Niemieckiego
W związku z licznymi zapytaniami od hodowców owczarków niemieckich w sprawie dopuszczenia do
hodowli psów i suk sprowadzonych z zagranicy, a których właścicielem jest członek ZKwP, na
podstawie Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, ustala się co następuje:
a) wszystkie psy i suki muszą posiadać odpowiednie oceny z wystaw obowiązujące w ZKwP,
b) wszystkie psy i suki muszą odpowiadać polskim wymogom w zakresie prześwietleń w kierunku
dysplazji stawów biodrowych (wynik A i B),
c) uznaje się wyszkolenie w zakresie IPO zdobyte w kraju, z którego pies został sprowadzony,
d) uznaje się zagraniczne licencje dożywotnie.
Uwaga: warunki zawarte w punkcie C i D dotyczą tylko psów i suk sprowadzonych z krajów
zrzeszonych w FCI.

09.12.2004

Plenum Zarządu Głównego zatwierdziło dodatkowe wymogi hodowlane dla psów i suk rasy
ROTTWEILER wchodzących do hodowli po 1.01.2005, według następującej kwalifikacji:
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- wynik badania w kierunku dysplazji A, B,
- klubowy przegląd hodowlany dla psów/suk w wieku powyżej 15 miesięcy,
- testy psychiczne
Główna Komisja Hodowlana zatwierdziła Regulamin klubowego przeglądu hodowlanego dla
chartów polskich.

25.11.2004

Postanowiono, utrzymać wszystkie opłaty, łącznie ze składką członkowską, w dotychczasowej
wysokości.
Podjęto następujące uchwały w sprawach hodowlanych:
1. Wprowadzono do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych zapis o obowiązku nadawania
wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie imion rozpoczynających się na tę samą literę.
Decyzja ta tradycyjnie obowiązująca od dawna, jest obligatoryjna od 25.11.2004 r.
2. Do obowiązku właściciela suki należy sprawdzenie, czy pies jest reproduktorem, a jego
właściciel ma aktualnie opłaconą składkę (okazanie legitymacji członkowskiej). Nieprzestrzeganie
powyższego może pociągnąć za sobą w konsekwencji odmowę wydania metryk.
3. Plenum ZG zaleca wszystkim Oddziałom, aby na wystawach odbywały się konkurencje
finałowe dla ras polskich.

04.10.2004

Informacja Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
domowych na dotychczasowych zasadach:

dotycząca

przemieszczania

zwierząt

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panią Marię Boratyn-Laudańską
informuję, że w najbliższych tygodniach służby graniczne Czech, Niemiec i Słowacji przy
przekraczaniu granicy przez obywateli polskich podróżujących z psami (jako zwierzętami
przemieszczanymi w celach niekomercyjnych) będą respektowały dotychczasowe warunki
przemieszczania tych zwierząt (obowiązujące do 1 października 2004r.).
dr Andrzej Rudy, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii
Źródło: (Wydawanie paszportów dla psów, kotów i fretek. 01.10.2004)
Więcej informacji na stronie:http://www.vetpol.org.pl/paszporty.htm

27.07.2004

Poszerzono listę ras objętych obowiązkiem testów psychicznych o rasę Pies z Majorki (dotyczy
psów i suk urodzonych po 1 stycznia 2003 r.)

08.07.2004

ZG informuje, że powołany został oddział ZKwP z siedzibą w Będzinie (adres biura oddziału
podany jest w dziale ODDZIAŁY).

02.06.2004

ZG przypomina, że zgodnie z par. 21 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych rodowody eksportowe
wystawione przez zagraniczną organizację kynologiczną, przesyłane są za pośrednictwem biura
Oddziału do biura Zarządu Głównego w celu nostryfikacji. Rejestracja psa/suki w Oddziale następuje
po nostryfikacji rodowodu.

03.03.2004

Na wniosek grup inicjatywnych powołano Klub Pudla oraz Klub Howavarta z władzami
wybieralnymi.

15.01.2004

Wprowadzono obowiązek przeprowadzania testów psychicznych dla suk rasy BOKSER
urodzonych po 1 stycznia 2003 roku oraz dla psów i suk rasy DOG ARGENTYŃSKI, PIES
KANARYJSKI i TOSA urodzonych po 1 stycznia 2003 roku.
Zatwierdzono projekt kwalifikacji hodowlanej dla DOBERMANÓW obowiązujący: dla psów od 1
stycznia 2004 roku, dla suk urodzonych po 1 stycznia 2003 roku.
Zatwierdzono regulamin przeglądu hodowlanego OWCZARKÓW NIEMIECKICH, który
obowiązuje dla psów i suk urodzonych po 1 stycznia 2003 roku.
Zalegalizowano kojarzenie dwóch odmian ras CHIHUAHUA - krótkowłosej z długowłosą oraz
dwóch odmian ras BERNARDYN krótkowłosy i długowłosym. Tatuowanie w obu rasach
prowadzone jest w kolejności, bez podziału na odmiany.
Wprowadzono obowiązek oznaczeń literowych w rodowodach dla POLSKICH OWCZARKÓW
NIZINNYCH, po numerze PKR: S - ogon szczątkowy, K - ogon krótki, D - ogon długi. W kartach
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miotu i metrykach ww. oznaczenia należy wpisywać w uwagach.

15.01.2004

Zmieniono zasady sędziowania na WYSTAWIE CHAMPIONÓW.

15.01.2004

Na wniosek zarządów klubów zostały rozwiązane wybieralne Klub Rottweilera i Klub Wyżłów
Kontynentalnych.
Do Klubu Posokowców włączono rasę Alpejski gończy krótkonożny, którą dotychczas obejmował
swoim działaniem Klub Psów Gończych.
Na Przewodniczącego Klubu Owczarka Podhalańskiego powołano Kol. Andrzeja Kota z
Oddziału w Bytomiu.

15.01.2004

Od sezonu wystawowego 2004 do karty zgłoszenia psa/suki na wystawę należy dołączyć
KSEROKOPIĘ RODOWODU.

25.11.2003

Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie noworejestrowane przydomki hodowlane będą podlegały
obowiązkowej rejestracji w FCI, za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w
Polsce.

01.08.2003

Powołano Klub Doga de Bordeaux z siedzibą przy Oddziale we Wrocławiu. Przewodniczącym
Zarządu Klubu jest Pan Jerzy Mrugasiewicz.

01.08.2003

Zarząd Główny przypomina, że warunkiem nostryfikowania rodowodów wystawionych przez
niemickie i holenderskie organizacje kynologiczne jest załączenie zaświadczenia wydanego
odpowiednio przez VDH lub Raad van Behher, zezwalające na zarejestrowanie psa w księdze
rodowodowej kraju do którego został wyeksportowany. Wymóg taki wprowadziły organizacje
kynologiczne w tych krajach i nasz Związek jest zobowiązany do przestrzegania tych wymogów.

01.08.2003

Zarząd Główny przypomina, że do zgłoszenia psa/suki do klasy użytkowej należy dołączyć
certyfikat użytkowości.
Tylko na podstawie certyfikatu organizator ma prawo umieścić psa/sukę w klasie użytkowej
(dyplomy, karty ocen, świadectwa nie uprawniają do zgłoszenia psa/suki do klasy użytkowej).

31.03.2003

Plenum ZG zatwierdziło system oznaczeń ras w rodowodach jamników.
Przyjęto symbole: K-krótkowłosy, D-długowłosy, S-szorstkowłosy, s-standardowy, m-miniaturowy, kkróliczy.
Np. nr rodowodu jamnika długowłosego miniaturowego wygląda następująco:PKR.VI-00000Dm

31.03.2003

Uwzględniając zalecenia FCI oraz sygnały napływające z oddziałów ustalono, że członkowie
Związku nie mogą sprzedawać zarówno szczeniąt jak i psów dorosłych na wystawach, giełdach,
targowiskach, sklepach i innych podobnych miejscach oraz dokonywać sprzedaży poprzez
pośredników zajmujących się dalszą odsprzedażą. Naruszenie powyższego zakazu podlega sankcjom
przewidzianym w Statucie Związku orzekanym przez Oddziałowe Sądy Koleżeńskie.
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