REGULAMIN HODOWLI
PSÓW RASOWYCH
z dnia 1 grudnia 2019 r.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art 1.

Regulamin hodowli psów rasowych – zwany dalej regulaminem wprowadza się na podstawie przepisów Statutu Polskiej Federacji
Kynologicznej, zwanej dalej Federacją.

Art 2.

Celem regulacji zawartych w niniejszym regulaminie jest stanie na straży
czystości ras psów, organizacji etycznej i nastawionej na dobro zwierząt
hodowli psów rasowych z uwzględnieniem ich cech fizycznych,
psychicznych, użytkowych a także podstaw naukowych i zapisów ustawy
o ochronie zwierząt.

Art 3.

Ilekroć mowa w niniejszym regulaminie o:
a) hodowli, należy przez to rozumieć zarejestrowaną w Federacji hodowlę
psów rasowych prowadzoną przez członka Federacji, posiadającą
przypisany i zarejestrowany unikalny przydomek hodowlany,
b) hodowcy, należy przez to rozumieć członka Federacji posiadającego
pełną zdolność do czynności prawnych, mającego zarejestrowaną w
Federacji

hodowlę

i

posiadającego

co

najmniej

jedną

sukę

z

uprawnieniami hodowlanymi,
c) pseudohodowli, należy przez to rozumieć hodowlę psów, gdzie psy
utrzymywane są w złych warunkach, łamane są podstawowe zapisy
niniejszego regulaminu i innych regulaminów, nieprzestrzegane są zapisy
Ustawy o ochronie zwierząt, brakuje podstawowej opieki weterynaryjnej
oraz właściwego stosunku do zwierząt,
d) pseudohodowcy, należy przez to rozumieć hodowcę, który narusza bądź
łamie podstawowe zapisy niniejszego regulaminu i innych regulaminów, nie
przestrzega zapisów Ustawy o ochronie zwierząt, w prowadzeniu hodowli
nie kieruje się dobrem zwierząt i ich właściwym rozwojem, sprzedaje psy
bez dokumentów potwierdzających ich pochodzenie, sprzedaje psy
nierasowego jako rasowe bądź nie zapewnia podstawowej opieki
posiadanym psom.
Art 4.

Członek Federacji oraz hodowca mają szczególny obowiązek otoczyć
opieką posiadane psy bez względu na ich pochodzenie, zapewnić im
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humanitarne i higieniczne warunki utrzymania, należytą pielęgnację,
wyżywienie

a

także

poddawać

je

co

najmniej

obowiązkowym

szczepieniom zgodnie z kalendarzem szczepień.
Art 5.

Nadzór

i

kontrolę

nad

hodowlami,

hodowcami

oraz

członkami

posiadającymi psy sprawuje Zarząd Główny – zwany dalej ZG – osobiście
oraz przez powołane przez siebie: Komisję Hodowlaną, kluby ras, komisje
przy ZG oraz oddziały.
ROZDZIAŁ II
PRZYDOMKI HODOWLANE

Art 6.

Członek Federacji rozpoczynający prowadzenie hodowli psów rasowych
zobowiązany

jest

przerejestrowanie

do

przesłania

przydomka

wniosku

o

hodowlanego

rejestrację
na

bądź

formularzu

udostępnionym przez ZG Federacji.
Art 7.

ZG rejestruje jeden z proponowanych przez członka przydomków
hodowlanych odnotowując to w bazie hodowli prowadzonej przez ZG
Federacji nadając mu indywidualny numer hodowli.

Art 8.

ZG odmawia rejestracji przydomka hodowlanego:
a) o brzmieniu identycznym lub zbliżonym do już rejestrowanego w PFK lub
innej organizacji kynologicznej,
b) jeśli członek nie posiada suki z uprawnieniami hodowlanymi nadanymi lub
nostryfikowanymi przez PFK,
c) jeśli członek posiada lub posiadał już inny przydomek hodowlany
zarejestrowany w PFK,
d) z innych ważnych przyczyn nie jest możliwe jego zarejestrowanie,

Art 9.

ZG rejestrując przydomek może dodać na jego końcu dopisek „PFK”.

Art 10.

Zarejestrowany przydomek hodowlany otrzymują wszystkie psy z miotu
urodzonego w danej hodowli niezależnie od rasy.

Art 11.

Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona
zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać
kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych
miotów.
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Art 12.

Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie rodowodów lub
metryk dla szczeniąt.

Art 13.

Nazwę psa pisze się wielkimi literami, zaś przydomek hodowlanymi od
wielkiej litery (np. ROSA z Kolorowego Wybrzeża).

Art 14.

Przydomek może być pisany przed lub po imieniu o czym decyduje
hodowca rejestrując przydomek hodowlany.

Art 15.

Po zatwierdzeniu przydomek hodowlany może być́ zmieniony wyłącznie w
wyjątkowych sytuacjach, np. jeżeli w zatwierdzonej wersji nie może być́
zarejestrowany w ACW lub innej organizacji kynologicznej, został
zarejestrowany w wyniku pomyłki lub z błędem oraz innych podobnych
sytuacjach.

Art 16.

Przydomek hodowlany może być własnością więcej niż jednej osoby na
zasadach ogólnych współwłasności z zastrzeżeniem, że wszyscy
współwłaściciele są członkami Federacji.

Art 17.

Przydomek hodowlany zarejestrowany przez ZG jest chroniony i nie może
być w żaden sposób wykorzystany przez inną osobę bez wyraźnej zgody
jego właściciela.
ROZDZIAŁ III
UPRAWNIENIA HODOWLANE

Art 18.

Do hodowli i rozrodu dopuszcza się sukę hodowlaną, która posiada
odnotowane w rodowodzie uprawnienia hodowlane nadane lub uznane i
nostryfikowane przez ZG Federacji.

Art 19.

Do wpisania adnotacji nostryfikującej uprawnienia hodowlane nadane
przez inną organizację, o której mowa w art. 18 upoważniony jest członek
ZG po przedłożeniu mu kopii rodowodu lub metryki, kopii badania DNA
oraz

kopii

przeglądu

hodowlanego

wykonanego

przez

osobę

upoważnioną przez ZG.
Art. 19a. Do wpisania adnotacji nadającej uprawnienia hodowlane na podstawie
wystaw lub przeglądu hodowlanego wykonanego na podstawie
niniejszego Regulaminu upoważniony jest członek ZG zgodnie z zasadami
reprezentacji, po przedłożeniu mu kompletu dokumentów.
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Art 20. Suce można nadać uprawnienia hodowlane, jeżeli:
a) jest zarejestrowana w Krajowej Księdze Rodowodów, Krajowej Księdze
Metryk lub Krajowej Księdze Wstępnej,
b) ukończyła wiek
- 12 miesięcy dla ras miniaturowych i wielkogłowych,
- 15 miesięcy dla ras pozostałych,
(od 01.11.2021 r. - 18 miesięcy dla ras pozostałych)
- 24 miesiące dla ras olbrzymich.
c) uzyskała na wystawie organizowanej lub uznawanej przez Federację w
klasie pośredniej lub otwartej co najmniej dwie oceny bardzo dobre (lub
co najmniej dwie oceny dobre dla linii użytkowych) od dwóch różnych
sędziów lub uzyskała pozytywną ocenę na przeglądzie hodowlanym
przeprowadzonym przez krajowego lub międzynarodowego sędziego
kynologicznego wpisanego na listę Federacji bądź osobę upoważnioną
przez ZG,
d) posiada profil DNA,
e) została przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych (dotyczy ras
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu),
f) zaliczyła pozytywnie testy psychotechniczne Federacji (dotyczy ras
wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu).
Art. 20a. Dla suk, u których wymóg nadania uprawnień hodowlanych wynosi co
najmniej 18 miesięcy, przegląd hodowlany może zostać wykonany nie
wcześniej, niż 3 miesiące przed ukończeniem tego wieku z tym
zastrzeżeniem, że uprawnienia hodowlane wejdą w życie z dniem
ukończenia przez tą sukę wieku wymaganego do uzyskania uprawnień.
Art 21.

Do krycia suk hodowlanych dopuszcza się psa reproduktora, który
posiada odnotowane w rodowodzie uprawnienia hodowlane nadane lub
uznane przez ZG Federacji z tym zastrzeżenie, że pies niezarejestrowany
w PFK spełnia wymagania psa reproduktora stawiane niniejszym
regulaminem.

Art 22. Psu można nadać uprawnienia hodowlane, jeżeli:
a) jest zarejestrowany w Krajowej Księdze Rodowodów, Krajowej Księdze
Metryk lub Krajowej Księdze Wstępnej,
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b) ukończył wiek
- 12 miesięcy dla ras miniaturowych i wielkogłowych,
- 15 miesięcy dla ras pozostałych,
- 18 miesięcy dla ras olbrzymich.
c) uzyskały na wystawie organizowanej przez Federację w klasie pośredniej
lub otwartej co najmniej jedną ocenę bardzo dobrą i jedną doskonałą (lub
co najmniej dwie oceny dobre dla linii użytkowych) od dwóch różnych
sędziów lub uzyskał pozytywną ocenę na przeglądzie hodowlanym
przeprowadzonym przez krajowego lub międzynarodowego sędziego
kynologicznego wpisanego na listę Federacji bądź osobę upoważnioną
przez Zarząd Główny,
d) posiada profil DNA,
e) został przebadany w kierunku dysplazji stawów biodrowych (dotyczy ras
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu),
f) zaliczył pozytywnie testy psychotechniczne Federacji (dotyczy ras
wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu).
Art 23. ZG może zawiesić czasowo lub na stałe uprawnienia hodowlane w
przypadku naruszenia przez hodowcę lub właściciela psa zapisów
niniejszego regulaminu. Zawieszenie czasowe trwa co najmniej 10 miesięcy
i nie dłużej niż 24 miesiące. Zawieszenie podlega odnotowaniu w
dokumencie pochodzenia.
Art 24. Nie ustala się górnego limitu kryć ani wieku hodowlanego dla psa z
nadanymi uprawnieniami hodowlanymi.
Art 25. Suka traci uprawnienia hodowlane z ostatnim dniem roku, w którym
ukończyła 9 lat.
Art 26. Pies i suka tracą swoje uprawnienia hodowlane w Federacji z chwilą
skreślenia hodowcy lub właściciela psa z liczy członków Federacji.
ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI HODOWCÓW

Art 27. Hodowca ma prawo do:
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a) uzyskiwania od władz Federacji wszelkich informacji i porad dotyczących
hodowli i rozrodu psów rasowych,
b) krycia suki hodowlanej psem posiadającym uprawnienia hodowlane w
myśl niniejszego regulaminu,
c) otrzymania rodowodów dla miotu zgłoszonego w Federacji.
Art 28. Hodowca ma obowiązek:
a) zapewnić posiadanym psom należyta opiekę, higieniczne warunki
utrzymania i stosowna pielęgnację,
b) dbać o czystość rasy,
c) poddawać psy regularnym szczepieniom,
d) prawidłowo odchować szczenięta,
e) przed kryciem sporządzić stosowną umowę z właścicielem reproduktora
zawierającą warunki krycia i rozliczenia,
f) rozliczyć się z właścicielem reproduktora na zasadach określonych w
stosownej umowie,
g) prowadzić w należyty sposób dokumentację hodowlaną,
h) kryć suki hodowlane wyłącznie psami posiadającymi uprawnienia
reproduktora nadane lub uznawane przez Federację,
i) graniczyć miot jednej suki hodowlanej do 8 w ciągu jej życia przy
równoczesnym zadbaniu o jej dobrą kondycję,
j) poddać komisyjnemu przeglądowi lub kontroli posiadane psy i hodowlę na
każde żądanie władz Federacji,
k) chronić sukę przed przypadkowym kryciem,
l) w ciągu 14 dni od daty urodzenia szczeniąt zawiadomić o tym właściciela
reproduktora,
m) w ciągu 30 dni od daty urodzenia szczeniąt zgłosić miot na Karcie
Zgłoszenia Miotu do macierzystego oddziału nadając im imiona
rozpoczynające się tą samą literą alfabetu,
n) poddać miot znakowaniu z wykorzystaniem mikroczipa dostarczonego
przez Federację najpóźniej na dzień przed planowanym przeglądem
miotu,
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o) pomiędzy 40 a 65 dniem od daty urodzenia szczeniąt poddać miot
przeglądowi ustalając termin jego wykonania z Przewodniczącym
Oddziału,
p) wydać nowym właścicielom psów rodowody lub metryki oraz książeczki
zdrowia, a na żądanie nabywcy także kserokopię Karty Przeglądu Miotu,
q) sporządzić stosowne umowy sprzedaży,
r) przekazać nowym właścicielom odpowiednie porady dotyczące rasy
zakupionego psa, specyfiki odżywiania i wychowania,
s) przekazać nowym właścicielom stosowne informacje o Federacji,
t) zawiadomić władze Federacji o wszelkich posiadanych psach, w tym
niezarejestrowanych w Federacji,
u) zawiadomić władze Federacji o zbyciu lub śmierci psa zarejestrowanego
w Federacji,
v) zarejestrować wszystkie posiadane psy w bazie European Pet Network z
wykorzystaniem Federacji lub innych organizacji pośredniczących,
w) zawiadomić nabywcę szczeniąt o konieczności zmiany danych właściciela
w bazie European Pet Network z wykorzystaniem Federacji lub innych
organizacji pośredniczących bądź po uzyskaniu zgody na piśmie
samodzielne zgłosić powyższą zmianę.
Art 29. Federacja

samodzielnie

zgłasza

szczenięta

urodzone

z

miotu

zgłoszonego Federacji do bazy European Pet Network.
Art 30. Zabrania się hodowcy:
a) sprzedaży psów bez rodowodów lub metryk Federacji,
b) używania do hodowli suk nieposiadających uprawnień hodowlanych,
(od 01.11.2021 r. - używania do hodowli suk nieposiadających uprawnień
hodowlanych i wykonanych badań DNA),
c) używania do krycia psów nieposiadających uprawnień reproduktora,
(od 01.11.2021 r. - używania do krycia psów nieposiadających uprawnień
reproduktora i wykonanych badań DNA),
d) rozmnażania suk, które ukończyły 9 rok życia,
e) doprowadzania do skutecznego krycia suki w więcej niż dwóch
następujących po sobie rujach,
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f) rozmnażać suk i używać do krycia psów, które są obciążone wadami
genetycznymi, chorobami, suk i psów agresywnych bądź w złej kondycji
fizycznej,
g) kopiowania ogonów i uszu u psów,
h) sprzedaży psów bez znakowania mikroczipem,
i) doprowadzenia do krycia suki bez nadanych uprawnień hodowlanych.
Art. 30a. Wobec wykrycia przewinienia określonego w art. 30, osoba do tego
zobowiązana zawiadamia niezwłocznie Komisję Hodowlaną o tym fakcie. Dla
spraw określonych w art. 30 ust. b-e oraz i, ZG za wydane rodowody stosuje
dziesięciokrotność opłaty za wydanie rodowodu dla szczeniąt.
ROZDZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA REPRODUKTORA

Art 31.

Właściciel psa z uprawnieniami hodowlanymi ma prawo:

a) odmówić udostępnienia psa reproduktora do krycia bez podania
przyczyny,
b) otrzymać ekwiwalent za krycie ustalony w pisemnej umowie zawartej z
hodowcą,
c) uzyskać informacje o urodzeniu się szczeniąt po reproduktorze.
Art 32. Właściciel psa z uprawnieniami hodowlanymi ma obowiązek:
a) zapewnić posiadanym psom należyta opiekę, higieniczne warunki
utrzymania i stosowna pielęgnację,
b) dbać o czystość rasy,
c) poddawać psa regularnym szczepieniom,
d) przed kryciem sporządzić stosowną umowę z hodowcą zawierającą
warunki krycia i rozliczenia,
e) po kryciu podpisać hodowcy Kartę Krycia,
f) na każde żądanie władz Federacji poddać kontroli warunki utrzymania
reproduktora,
g) dopuszczać reproduktora do krycia wyłącznie suki hodowlane, które
uzyskały stosowne uprawnienia w macierzystej organizacji kynologicznej.
Art 33. Zabrania się właścicielowi psa z uprawnieniami hodowlanymi:
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a) kryć suki bez udokumentowanego pochodzenia,
b) kryć suki nieposiadające uprawnień hodowlanych,
c) kryć suki, które ukończyły 9 rok życia,
d) kryć suki w złej kondycji.
ROZDZIAŁ VI
DOKUMENTACJA HODOWLANA

Art 34. Podstawą wydania rodowodów lub metryk dla miotu urodzonego w
Federacji jest dostarczenie do macierzystego oddziału Karty Krycia, Karty
Przeglądu Miotu oraz Karty Zgłoszenia Miotu.
Art 35. Dla miotu pochodzącego z hodowli zarejestrowanej w Federacji a
zgłoszonego po terminie 30 dni od daty urodzenia szczeniąt hodowca
wykonuje obowiązkowe badania DNA, które stanowią podstawę wydania
dla miotu rodowodów.
Art 36. Przeglądu miotu dokonuje sędzia stażysta, sędzia kynologiczny Federacji
lub osoba, której ZG udzielił zgodny na jego wykonanie. Osoba
wykonująca przegląd miotu dokonuje adnotacji na rodowodzie suki
hodowlanej wskazując w niej datę urodzenia miotu oraz ilość urodzonych
szczeniąt.
Art 37. Przeglądu hodowlanego dokonuje sędzia kynologiczny Federacji lub
osoba, której ZG udzielił zgody na jego wykonanie.
Art 38. W przypadku krycia psem reproduktorem niezarejestrowanym w
Federacji, do dokumentacji wymienionej w art. 34 należy dołączyć:
a) kserokopię rodowodu psa wraz z oświadczeniem właściciela i czytelnym
podpisem o zgodności z oryginałem,
b) kserokopię profilu DNA,
c) dla ras wymienionych w załącznikach do niniejszego regulaminu
kserokopię testów psychotechnicznych oraz wyniku badania w kierunku
dysplazji biodrowej.
Art 39. Hodowca ma obowiązek przechowywać przez okres co najmniej 5 lat:
a) Kartę Krycia
b) Karty Przeglądu Miotu,
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c) Kartę Zgłoszenia Miotu,
d) umowy sprzedaży,
e) dokumenty, na podstawie których nadano uprawnienia hodowlane.
ROZDZIAŁ VII
KRYCIE DWOMA REPRODUKTORAMI

Art 40. Dopuszcza się krycie suki z uprawnieniami hodowlanymi dwoma psami
posiadającymi uprawnienia hodowlane.
Art 41.

Zgodę na krycie dwoma psami z uprawnieniami hodowlanymi wydaje
każdorazowo ZG na pisemny wniosek hodowcy.

Art 42. Każde krycie traktowane jest jako osobne, a od urodzonych szczeniąt w
terminie 21 dni - po uprzednim oznakowaniu przy pomocy mikroczipa –
osoba upoważniona przez ZG pobiera materiał genetyczny celem
ustalenia ojcostwa jednego z psów.
Art 43. Wydane certyfikaty z ustalonym profilem DNA i potwierdzonym
obustronnym pochodzeniu stanowią obok Karty Krycia, Karty Przeglądu
Miotu oraz Karty Zgłoszenia Miotu podstawę wydania szczeniętom
rodowodów lub metryk.
Art 44. Termin wydania rodowodów dla tak urodzonych miotów zależy jest od
terminu wydania certyfikatów DNA.
Art 45. Szczenięta

urodzone

po

kryciu

dwoma

psami

z

uprawnieniami

hodowlanymi – po ustaleniu ojcostwa – traktuje się jako dwa osobne
mioty.
ROZDZIAŁ VIII
INSEMINACJA

Art 46. Dopuszcza się inseminację u suk z uprawnieniami hodowlanymi.
Art 47. Inseminację można wykonać wyłącznie u suk zdrowych.
Art 48. U jednej suki podczas jednej rui można dokonać inseminacji nasieniem
pochodzącym wyłącznie od jednego psa z uprawnieniami hodowlanymi.
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Art 49. Na żądanie ZG hodowca ma obowiązek przeprowadzić badania DNA
szczeniętom z miotu celem obustronnego potwierdzenia pochodzenia.
ROZDZIAŁ IX
BADANIE DNA

Art 50. Badania DNA zleca ZG z inicjatywy własnej lub na wniosek właściciela
bądź hodowcy psa.
Art 51.

Próbkę materiału genetycznego do badania DNA może pobrać wyłącznie
osoba upoważniona przez ZG sporządzając jednocześnie stosowny
raport.

Art 52. Koszt badań DNA pokrywa właściciel psa lub hodowca.
Art 53. ZG dostarcza certyfikat z wynikiem badania DNA w terminie 30 dni od
daty jego otrzymania od laboratorium wykonującego badanie. Czas
wykonania badania przez laboratorium jest niezależny od Federacji.
Art 54. Kopię certyfikatu DNA ZG pozostawia w aktach wewnętrznych Federacji.
Art 55. Informacja o przeprowadzonym badaniu w DNA u konkretnego psa jest
informacją publiczną. Nie udostępnia się wyników badania DNA osobom
ani podmiotom, z którymi Federacja nie ma zawartej stosownej umowy.
Art 56. Właściciel lub hodowca psa zlecając wykonanie badania DNA wyraża
zgodę na udostępnianie wyniku badania innym podmiotom i osobom, z
którymi Federacja lub podmiot wykonujący badania zawarły stosowne
porozumienie.
Art. 56a. Właściciel lub hodowca psa, na wniosek ZG zobowiązany jest przekazać
kserokopie wyniku badania DNA w terminie 7 dni od daty tego wniosku.
ROZDZIAŁ X
METRYKA

Art 57. Metryka wydana przez Federację stanowi dokument potwierdzający
pochodzenie psa, którego dane się w niej znajdują oraz jego rasę.
Art 58. Metryka może zostać wydana dla każdej rasy uznawanej przez Federację.
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Art 59. Metryka wydawana jest w języku polskim i jest ważna wyłącznie na terenie
Polski.
Art 60. Metryka może stanowić podstawę wydania rodowodu przez Federację.
Art 61.

W metryce umieszcza się co najmniej:

a) dane organu wydającego,
b) niepowtarzalny numer metryki zgodny z numeracją przyjętą przez ZG,
c) imię psa z przydomkiem,
d) płeć,
e) datę urodzenia,
f) rasę,
g) umaszczenie,
h) numer mikroczipa,
i) imiona i przydomki rodziców,
j) umaszczenie rodziców,
k) dane identyfikujące dokumenty pochodzenia rodziców,
l) dane osobowe i adresowe hodowcy,
m) podpis/y i stanowiska osób wydających metrykę.
Art 62. W metryce można umieścić dodatkowo m.in.:
a) informacje o badaniach i ich wynikach,
b) informacje o uzyskanych tytułach,
c) informacje o nostryfikacji,
d) informacje o nadaniu uprawnień hodowlanych,
e) dane osobowe i adresowe właściciela,
f) inne informacje, które ZG uzna za niezbędne do umieszczenia.
Art 63. Wszelkie adnotacje w metryce mogą być dokonywane wyłącznie przez
członków ZG lub osoby przez ZG upoważnione. Inne adnotacje powodują
unieważnienie dokumentu.
Art 64. Metrykę wydaje ZG szczeniętom urodzonym w miocie zgłoszonym w
Federacji na wniosek hodowcy.
Art 65. Metrykę nostryfikowaną wydaje ZG dla psa na podstawie dokumentu
pochodzenia uznawanego przez Federację na wniosek właściciela.
ROZDZIAŁ XI
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RODOWÓD

Art 66. Rodowód wydany przez Federację stanowi dokument potwierdzający
pochodzenie psa, którego dane się w niej znajdują oraz jego rasę.
Art 67. Rodowód może zostać wydany dla każdej rasy uznawanej przez
Federację.
Art 68. Rodowód krajowy wydawany jest w języku polskim i jest ważny na terenie
Polski.
Art 69. Rodowód eksportowy wydawany jest w języku angielskim i jest ważny w
organizacjach należących do ACW.
Art 70. W rodowodzie umieszcza się co najmniej:
a) dane organu wydającego,
b) niepowtarzalny numer rodowodu zgodny z numeracją przyjętą przez ZG,
c) imię psa z przydomkiem,
d) płeć,
e) datę urodzenia,
f) rasę,
g) umaszczenie,
h) numer mikroczipa,
i) imiona i przydomki przodków do 4 pokolenia,
j) umaszczenie rodziców,
k) dane identyfikujące dokumenty pochodzenia przodków,
l) dane osobowe i adresowe hodowcy
m) podpis/y i stanowiska osób wydających rodowód.
Art 71.

W rodowodzie można umieścić dodatkowo m.in.:

a) informacje o badaniach i ich wynikach,
b) informacje o uzyskanych tytułach,
c) informacje o nostryfikacji,
d) informacje o nadaniu uprawnień hodowlanych,
e) dane szczegółowe przodków,
f) dane osobowe i adresowe właściciela
g) inne informacje, które ZG uzna za niezbędne do umieszczenia.
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Art 72. Wszelkie adnotacje w rodowodzie mogą być dokonywane wyłącznie
przez członków ZG lub osoby przez ZG upoważnione. Inne adnotacje
powodują unieważnienie dokumentu.
Art 73. Nabywca psa z rodowodem wydanym przez Federację ma obowiązek
umieścić na nim odręcznie swoje dane osobowe i adresowe w miejscu do
tego przeznaczonym. Taka adnotacja nie powoduje unieważnienia
dokumentu.
Art 74. Rodowód wydaje ZG szczeniętom urodzonym w miocie zgłoszonym w
Federacji na wniosek hodowcy.
Art 75. Rodowód nostryfikowaną wydaje ZG dla psa na podstawie dokumentu
pochodzenia uznawanego przez Federację na wniosek właściciela.
ROZDZIAŁ XII
KSIĘGA WSTĘPNA

Art 76. Księga

Wstępna

wydana

przez

Federację

stanowi

dokument

potwierdzający pochodzenie psa, którego dane się w niej znajdują oraz
jego rasę.
Art 77. Księga Wstępna może zostać wydana wyłącznie dla rasy określonych w
załączniku nr 3.
Art 78. Księga Wstępna wydawana jest w języku polskim i jest ważny na terenie
Polski.
Art 79. W Księdze Wstępnej umieszcza się co najmniej:
a) dane organu wydającego,
b) niepowtarzalny numer Księgi Wstępnej zgodny z numeracją przyjętą przez
ZG,
c) imię psa z przydomkiem,
d) płeć,
e) datę urodzenia,
f) rasę,
g) umaszczenie,
h) numer mikroczipa,
i) dane osobowe właściciela,
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j) podpis/y

i

stanowiska

osoby/osób,

które

wykonały

przegląd

kwalifikacyjny,
k) podpis/y i stanowiska osób wydających Księgę Wstępną.
Art 80. W rodowodzie można umieścić dodatkowo m.in.:
a) informacje o badaniach i ich wynikach,
b) informacje o uzyskanych tytułach,
c) informacje o nostryfikacji,
d) informacje o nadaniu uprawnień hodowlanych,
e) dane przodków,
f) dane osobowe i adresowe hodowcy,
g) inne informacje, które ZG uzna za niezbędne do umieszczenia.
Art 81.

Wszelkie adnotacje w Księdze Wstępnej mogą być dokonywane
wyłącznie przez członków ZG lub osoby przez ZG upoważnione. Inne
adnotacje powodują unieważnienie dokumentu.

Art 82. Nabywca psa z Księgą Wstępną wydanym przez Federację ma
obowiązek umieścić na nim odręcznie swoje dane osobowe i adresowe w
miejscu do tego przeznaczonym. Taka adnotacja nie powoduje
unieważnienia dokumentu.
Art 83. Potomstwu, którego co najmniej jeden z rodziców posiadał Księgę
Wstępną wydaje się metryki.
Art 84. Księgę Wstępną nostryfikowaną wydaje ZG dla psa na podstawie
dokumentu pochodzenia uznawanego przez Federację na wniosek
właściciela.
Art 85. Przegląd kwalifikacyjny nie jest równoznaczny z nadaniem uprawnień
hodowlanych.
ROZDZIAŁ XIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art 86. O fakcie zagubienia lub zniszczenia rodowodu, metryki lub Księgi
Wstępnej należy zawiadomić ZG w terminie 7 dni. Zawiadomienie stanowi
podstawę wydania duplikatu.
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Art 87. Zasady przeprowadzania przeglądów miotu, przeglądów hodowlanych,
przeglądów kwalifikacyjnych ustala ZG.
Art 88. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem, w tym krycia na
zasadach specjalnych, decyzję podejmuje po weryfikacji Komisja
Hodowlana. Od decyzji Komisji Hodowlanej przysługuje odwołanie do
Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty wydania decyzji. Zarząd
rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu.
ROZDZIAŁ XIV
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I WPROWADZAJACE

Art 89. Dla spraw toczących się w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu
zastosowanie mają zapisy Regulaminu hodowli psów rasowych z dnia 20
maja 2017 r.
Art 90. Przepis art. 28 ust. n) może nie mieć zastosowania wobec hodowców,
którzy w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu posiadali na stanie
mikroczipy niedostarczone przez Federację. O fakcie tym hodowca
zawiadamia ZG w terminie 14 dni wskazując numery mikroczipów
będących na stanie hodowcy. MIkroczipy te będą mogły być
wykorzystane najpóźniej do 1 czerwca 2020 r. Termin 14 dni nie podlega
przywróceniu.
Art 91.

Niniejszy regulamin uchyla Regulamin hodowli psów rasowych z dnia 20
maja 2017 r. z dniem jego wejścia w życie.

Art 92. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:
a) Załącznik nr 1 do Regulaminu hodowli psów rasowych „wykaz ras objętych
obowiązkiem prześwietlenia w kierunku dysplazji HD”,
b) Załącznik nr 2 do Regulaminu hodowli psów rasowych „wykaz ras objętych
obowiązkiem zaliczenia testów psychotechnicznych”,
c) Załącznik nr 3 do Regulaminu hodowli psów rasowych „wykaz ras
uprawnionych do wydania Księgi Wstępnej”,
d) Załącznik nr 4 do Regulaminu hodowli psów rasowych „wykaz ras
miniaturowych i wielkogłowych”,
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e) Załącznik nr 5 do Regulaminu hodowli psów rasowych „wykaz ras
olbrzymich”,
f) Załącznik nr 6 do Regulaminu hodowli psów rasowych „zasady
przesunięcia między odmianami ras i rasami”,
g) Załącznik nr 7 do Regulaminu hodowli psów rasowych „kojarzenie między
odmianami ras”.
Art 93. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
„WYKAZ RAS OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM PRZEŚWIETLENIA W KIERUNKU
DYSPLAZJI HD”
Z DNIA 1 GRUDNIA 2019 r.

Art. 1. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu hodowli psów
rasowych z dnia 1 listopada 2019 r.
Art. 2. W rasach, gdzie dopuszczalny jest wynik „HD C”, jeden osobnik ze
skojarzonej pary musi być całkowicie wolny od dysplazji (wynik „HD A”).
Art. 3. Uznawane są badania w kierunku dysplazji HD wykonane psom, które
ukończyły w dniu badania 15 miesięcy.
Art. 4. Rasami, które podlegają obowiązkowemu prześwietleniu na dysplazję są:
Rasa
Bernardyn
Berneński pies pasterski
Bokser
Bouvier des Flandres
Buldog francuski
Bullmastiff
Curly Coated Retriever
Czarny terier rosyjski
Doberman
Dog de Bordeaux
Dog niemiecki
Duży szwajcarski pies pasterski
Golden retriever
Flat coated retriever
Hovawart
Labrador retriever
Landseer
Leonberger
Mastif angielski
Mastif hiszpański
Mastif Neapolitański
Mastif tybetański
Moskiewski pies stróżujący
Nowa Scotia Duck Tolling Retriever

Wynik prześwietlenia
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
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Nowofundland
Owczarek belgijski
Owczarek francuski beauceron
Owczarek kaukaski
Owczarek niemiecki
Owczarek niemiecki długowłosy
Owczarek podhalański
Owczarek południowo rosyjski jużak
Owczarek staroniemiecki
Owczarek szkocki
Polski owczarek nizinny
Rottweiler
Sznaucer olbrzymi
Sarplaninac
Tosa Inu

ABC
AB
ABC
ABC
AB
AB
Pies - A B Suka - A B C
ABC
AB
ABC
Pies – AB, Suka – ABC
AB
ABC
ABC
ABC
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ZAŁĄCZNIK NR 2
„WYKAZ RAS OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZALICZENIA TESTÓW
PSYCHOTECHNICZNYCH”
Z DNIA 1 GRUDNIA 2019 r.

Art. 1. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu hodowli psów
rasowych z dnia 1 listopada 2019 r.
Art.

2.

Rasami,

które

podlegają

obowiązkowemu

psychotechnicznych są:
TEST NR 1

- Bokser,
- Bouvier des flandres,
- Cane corso,
- Doberman,
- Hovawart,
- Owczarek belgijski,
- Owczarek francuski beauceron,
- Owczarek francuski Biard,
- Owczarek niemiecki,
- Owczarek niemiecki długowłosy,
- Owczarek staroniemiecki
- Rottweiler,
- Sznaucer olbrzym.
TEST NR 2

- Bernardyn (długowłosy i krótkowłosy),
- Berneński pies pasterski,
- Chart (wszystkie odmiany),
- Dog argentyński,
- Dog kanaryjski,
- Dog niemiecki,
- Dog z Majorki,

zaliczeniu

testów
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- Duży szwajcarski pies pasterski,
- Fila brasileiro,
- Labrador retriever,
- Moskiewski pies stróżujący,
- Owczarek kaukaski,
- Owczarek południowo rosyjski jużak,
- Owczarek środkowoazjatycki,
- Pit bull terrier
- Pit bull terier red nose,
- Tosa.
TEST NR 3

- Gończy polski,
- Ogar polski.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
„WYKAZ RAS UPRAWNIONYCH DO WYDANIA KSIĘGI WSTĘPNEJ”
Z DNIA 1 GRUDNIA 2019 r.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
„WYKAZ RAS MINIATUROWYCH I WIELKOGŁOWYCH”
Z DNIA 1 GRUDNIA 2019 r.

Art. 1. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu hodowli psów
rasowych z dnia 1 listopada 2019 r.
Art. 2. Rasami miniaturowymi i wielkogłowymi są:
- Buldog francuski,
- Buldog angielski,
- Boston terrier,
- Pekińczyk, - Mops,
- Chihuahua,
- Toy rosyjski,
- Pinczer miniaturowy,
- Yorkshire terrier,
- Yorkshire terrier biewer á la pom pon,
- Yorkshire terrier (inne odmiany barwne).
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ZAŁĄCZNIK NR 5
„WYKAZ RAS OLBRZYMICH”
Z DNIA 1 GRUDNIA 2019 r.

- Bernardyn,
- Dog niemiecki,
- Mastif angielski,
- Mastif hiszpański,
- Mastif neapolitański,
- Mastif pirenejski,
- Mastif tybetański,
- Leonberger,
- Landseer,
- Nowofunland,
- Moskiewski pies stróżujący,
- Wilczarz Irlandzki.

REGULAMIN HODOWLI
PSÓW RASOWYCH
z dnia 1 grudnia 2019 r.
ZAŁĄCZNIK NR 6
„ZASADY PRZESUNIĘCIA MIĘDZY ODMIANAMI RAS i RASAMI”
Z DNIA 1 GRUDNIA 2019 r.

Art. 1. Dopuszcza się przesunięcia między odmianami ras.
Art. 2. Przesunięcia

dokonuje

kwalifikacyjnego

ZG

na

wykonanego

podstawie
przez

protokołu

z

międzynarodowego

przeglądu
sędziego

kynologicznego wpisanego na listę sędziów Federacji.
Art. 3. ZG dokonując przesunięcia w miejsce obecnego dokumentu pochodzenia
wydaje nowy dokument ze zmienioną informacją oraz adnotacją o
dokonanym przesunięciu.
Art. 4. Zmiana przynależności do odmiany lub rasy może być dokonana u jednego
psa tylko jeden raz.
Art. 5. Zmiana nie jest możliwa u psa, który posiada już uprawnienia hodowlane lub
uzyskał tytuł młodzieżowego championa lub tytuł wyższy.
Art. 6. W zakresie długości lub gatunku włosa, przesunięcie możliwe jest po
ukończeniu przez psa wieku 9 miesięcy w rasach:
a) Owczarek niemiecki krótkowłosy / długowłosy,
b) Bernardyn krótkowłosy / długowłosy,
c) Cao da Serra da Estrela krótkowłosy / długowłosy,
d) Jamnik krótkowłosy / długowłosy (szczenię długowłose po rodzicach
krótkowłosych),
e) Podengo portugalski szorstkowłosy / krótkowłosy,
f) Podenco z Ibizy szorstkowłosy / krótkowłosy,
g) Chihuahua krótkowłosy / długowłosy,
h) Gryfonik brukselski / belgijski / brabancki,
i)

Rosyjski toy terier długowłosy / krótkowłosy.

Art. 7. W zakresie wielkości lub wzrostu przesunięcie możliwe jest po ukończeniu
przez psa wieku 9 miesięcy w rasach:
a) Szpic niemiecki mały 26 cm +/- 3 cm,
b) Szpic niemiecki miniaturowy 20 cm +/- 2 cm,
c) Pudel toy maks. 28 cm,
d) Pudel miniaturowy 28-35 cm,
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e) Pudel średni 35-45 cm.
Art. 8. W zakresie wielkości lub wzrostu przesunięcie możliwe jest po ukończeniu
przez psa wieku 15 miesięcy w rasach:
a) Nagi Pies Meksykański
– Miniaturowy 25–35 cm
– Średni 35–45 cm
– Standardowy 45–50 cm
b) Nagi Pies Peruwiański
– Miniaturowy 25–40 cm
– Średni 40–50 cm
– Duży 50–65 cm
c) Podengo Portugalski
– Miniaturowy 20–30 cm
– Średni 40–55 cm
– Duży 55–70 cm
Art. 9. W zakresie odmiany na podstawie obwodu klatki piersiowej przesunięcie
możliwe jest w pomiarze dokonanym w wieku co najmniej 15 miesięcy dla
ras:
a) Jamnik miniaturowy maks. 35 cm
b) Jamnik króliczy maks. 30 cm
Art. 10.

W zakresie umaszczenia przesunięcie możliwe jest po ukończeniu

przez psa wieku 9 miesięcy w rasach:
a) Puli,
b) Szpic niemiecki miniaturowy,
c) Szpic niemiecki mały,
d) Szpic niemiecki średni.
e) Szpic niemiecki duży,
f) Pudel,
g) Gryfonik brukselski / belgijski / brabancki.
Art. 11. W zakresie rodzaju noszenia uszu przesunięcie możliwe jest po ukończeniu
przez psa wieku 9 miesięcy w rasach Papillon / Phalene.
ZAŁĄCZNIK NR 7
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„KOJARZENIA MIĘDZY ODMIANAMI RAS”
Z DNIA 1 GRUDNIA 2019 r.

Art. 1. Dopuszcza się dowolne kojarzenie między wskazanymi rasami.
Art. 2. Przez dowolne, należy rozumieć kojarzenie takie, które odbywa się wedle
uznania hodowcy i nie wymaga wcześniejszego zgody ZG.
Art. 3. Dowolne kojarzenie dopuszczone dla:
a) Bernardyn krótkowłosy / długowłosy,
b) Cao da Serra da Estrela krótkowłosy / długowłosy,
c) Podengo portugalski szorstkowłosy / krótkowłosy (w obrębie tej samej
wielkości),
d) Podenco z Ibizy szorstkowłosy / krótkowłosy,
e) Gryfonik brukselski / belgijski / brabancki,
f) Chihuahua krótkowłosy / długowłosy,
g) Pudle (wszystkie kolory, w obrębie tej samej wielkości),
h) Jamniki miniaturowe / królicze.
Art. 4. W zakresie kojarzeń między innymi odmianami ras, decyzję podejmuje
każdorazowo ZG na pisemny wniosek hodowcy.

