REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Regulamin hodowli psów rasowych – zwany dalej Regulaminem - wprowadza się
na podstawie przepisów Statutu Polskiej Federacji Kynologicznej, zwanych dalej
odpowiednio Statutem i Federacją.
Celem regulacji zawartych w niniejszym Regulaminie jest stanie na straży
dobrostanu zwierząt, 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.
Na członkach Federacji ciąży szczególny obowiązek otaczania opieką posiadane
psy bez względu na ich pochodzenie, zapewniania im humanitarnych i higienicznych
warunków utrzymania, należytej pielęgnacji oraz poddawania ich co najmniej
obowiązkowym szczepieniom zgodnie z kalendarzem szczepień.
Nadzór i kontrolę nad hodowlami, hodowcami oraz członkami Federacji sprawuje
Zarząd Główny osobiście, przez Rzecznika Dyscyplinarnego oraz przez powołane
przez siebie Komisję Hodowlaną, kluby ras oraz oddziały.
ROZDZIAŁ II
PRZYDOMKI HODOWLANE

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Członek Federacji rozpoczynający prowadzenie hodowli psów rasowych
zobowiązany jest do przesłania wniosku o rejestrację przydomka hodowlanego do
Zarządu Głównego.
Komisja Hodowlana na wniosek zainteresowanego rejestruje bądź odmawia
rejestracji przydomka hodowlanego w rejestrze prowadzonym przez Zarząd
Główny.
Komisja Hodowlana rejestruje przydomek hodowlany proponowany przez członka
Federacji dokonując odpowiedniego wpisu w rejestrze hodowli nadając
indywidualny numer hodowli.
Komisja Hodowlana odmawia rejestracji przydomka hodowlanego:
a) o brzmieniu identycznym lub zbliżonym do już rejestrowanego w Federacji lub
innej organizacji kynologicznej;
b) jeśli członek nie posiada suki z uprawnieniami hodowlanymi nadanymi lub
nostryfikowanymi przez Federację;
c) jeśli członek posiada lub posiadał już inny przydomek hodowlany
zarejestrowany w Federacji;
d) jeśli członek ma nieuregulowane składki członkowskie lub inne opłaty
względem Federacji;
e) jeśli członek ma orzeczony zakaz prowadzenia hodowli psów rasowych;
f) jeśli jego rejestracja jest niemożliwa z innych uzasadnionych przyczyn.
Komisja Hodowlana rejestrując przydomek hodowlany może dodać na jego końcu
dopisek „PFK”.
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Art. 10
Art. 11
Art. 12

Art. 13
Art. 14
Art. 15.

Art. 16

Zarejestrowany przydomek hodowlany otrzymują wszystkie szczenięta z miotu
urodzonego w danej hodowli niezależnie od rasy.
Brak zarejestrowanego przydomka hodowlanego uniemożliwia wydanie
szczeniętom metryk lub rodowodów.
Po zatwierdzeniu przydomek hodowlany może być́ zmieniony wyłącznie w
sytuacjach wyjątkowych na wniosek własny Komisji Hodowlanej lub
zainteresowanego.
Przydomek hodowlany może być własnością tylko jednego członka Federacji.
Własność przydomka hodowlanego może zostać przeniesiona na innego członka
Federacji na jego wniosek i za zgodą przyjmującego oraz Komisji Hodowlanej.
Po przejęciu hodowli w drodze dziedziczenia lub za pisemną zgodą obecnego
właściciela, nowy właściciel może zachować już zarejestrowany przydomek
hodowlany za uprzednią zgodą Komisji Hodowlanej.
Zarejestrowany przydomek hodowlany podlega ochronie prawnej i nie może być w
żaden sposób wykorzystany przez inną osobę bez wyraźnej zgody jego właściciela.

ROZDZIAŁ III
UPRAWNIENIA HODOWLANE

Art. 17

Art. 18
Art. 19

Do hodowli dopuszcza się psy posiadające uprawnienia hodowlane nadane przez
Federację, które w rodowodzie lub metryce posiadają stosowną adnotację
umieszczoną przez Komisję Hodowlaną.
Do wpisania w rodowodzie lub metryce adnotacji potwierdzającej nadanie
uprawnień hodowlanych upoważniona jest Komisja Hodowlana.
W przypadku nostryfikacji rodowodu lub metryki psa wydanej przez inną
organizację, nostryfikacji nie podlegają uprawnienia hodowlane.

ROZDZIAŁ IV
SUKI HODOWLANE

Art. 20

Komisja Hodowlana może nadać uprawnienia hodowlane suce, która:
a) jest zarejestrowana w Krajowej Księdze Rodowodowej, Krajowej Księdze
Metryk lub Krajowej Księdze Wstępnej;
b) ukończyła wiek 12 miesięcy dla ras miniaturowych i wielkogłowych,
ukończyła wiek 24 miesięcy dla ras olbrzymich,
ukończyła wiek 18 miesięcy dla ras pozostałych;
c) uzyskała na wystawie organizowanej przez Federację w odpowiedniej dla
rasy klasie co najmniej dwie oceny bardzo dobre (co najmniej dwie oceny
dobre dla linii użytkowych) od dwóch różnych sędziów lub uzyskała
kwalifikację na przeglądzie hodowlanym przeprowadzonym przez Federację
nie wcześniej, niż na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku dla
ras olbrzymich i ras pozostałych;
d) posiada profil DNA;

2

REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH

Art. 21

Art. 22

Art. 23.

e) została przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych (dla ras
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu);
f) zaliczyła pozytywnie testy psychotechniczne Federacji (dla ras wymienionych
w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu).
Do krycia suk hodowlanych dopuszcza się psa z uprawnieniami reproduktora
odnotowanymi na rodowodzie, metryce lub księdze wstępnej nadanymi przez
Komisję Hodowlaną lub uznanymi przez Federację z tym zastrzeżeniem, że pies
niezarejestrowany w Federacji musi spełniać wymagania psa reproduktora
stawiane niniejszym Regulaminem.
Komisja Hodowlana może zawiesić czasowo lub na stałe uprawnienia hodowlane
suki hodowlanej. Zawieszenie czasowe trwa co najmniej 10 miesięcy i nie dłużej niż
24 miesiące. Zawieszenie podlega odnotowaniu w dokumencie pochodzenia.
Suka traci uprawnienia hodowlane:
a) z ostatnim dniem roku, w którym ukończyła 9 lat;
b) z chwilą skreślenia jej właściciela z listy członków Federacji;
c) z chwilą urodzenia trzeciego miotu w wyniku krycia po następujących po
sobie cieczkach;
d) wykrycia wad uniemożliwiających jej dalszą hodowlę ze względów etycznych,
jej dobrostanu lub mających wpływ na czystość rasy;
e) z chwilą dokonania na rodowodzie szczenięcia urodzonego po tej suce „nie
do hodowli”.

ROZDZIAŁ V
PSY REPRODUKTORY

Art. 24

Art. 25

Komisja Hodowlana może nadać uprawnienia hodowlane psu, który:
a) jest zarejestrowany w Krajowej Księdze Rodowodowej, Krajowej Księdze
Metryk lub Krajowej Księdze Wstępnej;
b) ukończył wiek 12 miesięcy dla ras miniaturowych i wielkogłowych,
ukończył wiek 18 miesięcy dla ras olbrzymich,
ukończył wiek 15 miesięcy dla ras pozostałych;
c) uzyskał na wystawie organizowanej przez Federację w odpowiedniej dla rasy
klasie co najmniej jedną ocenę doskonałą i jedną bardzo dobrą (co najmniej
dwie oceny dobre dla linii użytkowych) od dwóch różnych sędziów lub uzyskał
kwalifikację na przeglądzie hodowlanym przeprowadzonym przez Federację;
d) posiada profil DNA;
e) został przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych (dla ras
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu);
f) zaliczył pozytywnie testy psychotechniczne Federacji (dla ras wymienionych
w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu).
Pies reproduktor może być dopuszczony do krycia suk hodowlanych, jeśli w jego i jej
rodowodzie, metryce lub księdze wstępnej Komisja Hodowlana odnotowała fakt
nabycia uprawnień hodowlanych.
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Art. 26

Art. 27

Komisja Hodowlana może zawiesić czasowo lub na stałe uprawnienia hodowlane
psa reproduktora. Zawieszenie czasowe trwa co najmniej 10 miesięcy i nie dłużej niż
24 miesiące. Zawieszenie podlega odnotowaniu w dokumencie pochodzenia.
Pies traci uprawnienia hodowlane:
a) z chwilą skreślenia jego właściciela z listy członków Federacji;
b) z chwilą dopuszczenia do pokrycia suki bez nadanych lub uznawanych
uprawnień hodowlanych;
c) wykrycia wad uniemożliwiających jego dalszą hodowlę ze względów
etycznych, jego dobrostanu lub mających wpływ na czystość rasy.

ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 28

Art. 29

Hodowca ma prawo:
a) uzyskania od władz Federacji informacji i porad dotyczących hodowli i
rozrodu psów rasowych;
b) krycia suki hodowlanej psem posiadającym uprawnienia w myśl niniejszego
Regulaminu;
c) otrzymania rodowodów lub metryk dla miotu zgłoszonego Federacji;
d) bezpłatnie zarejestrować za pośrednictwem Federacji posiadane psy w
bazie European Pet Network;
e) wnioskować do Zarządu Głównego o dokonanie adnotacji w rodowodzie lub
metryce urodzonego w jego hodowli szczenięcia „nie do hodowli” z
zastrzeżeniem postanowień art. 23 ust. e.
Hodowca ma obowiązek:
a) zapewnić posiadanym psom należytą opiekę, higieniczne warunki
utrzymania, stosowną pielęgnację oraz poddawać psy regularnym
szczepieniom;
b) dbać o czystość rasy;
c) prawidłowo odchować i socjalizować szczenięta;
d) przed kryciem spisać stosowną umowę krycia z właścicielem reproduktora
zawierającą warunki krycia i rozliczenia;
e) rozliczyć się z właścicielem reproduktora na zasadach określonych w
zawartej umowie;
f) prowadzić w należyty sposób dokumentację hodowlaną;
g) kryć suki hodowlane wyłącznie psami z posiadanymi uprawnieniami
reproduktora odnotowanymi na rodowodzie, metryce lub księdze wstępnej
nadanymi lub uznawanymi przez Federację;
h) kryć suki hodowlane wyłącznie zdrowe, w dobrej kondycji zapewniającej
odchowanie zdrowych szczeniąt;
i) ograniczyć miot jednej suki hodowlanej do 8 w ciągu jej życia przy
jednoczesnym dbaniu o jej dobrą kondycję;
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j)

Art. 30

poddać komisyjnemu przeglądowi lub kontroli posiadane psy i hodowlę na
każde żądanie władz Federacji;
k) chronić sukę przed przypadkowym, nieplanowanym 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 ten fakt na Karcie
Zgłoszenia Miotu do macierzystego oddziału nadając im imiona
rozpoczynające się tą samą literą alfabetu.
n) poddać miot znakowaniu mikroczipami dostarczonymi przez Federację
najpóźniej na dzień przed planowanym przeglądem miotu;
o) między 40 a 65 dniem od daty urodzenia szczeniąt poddać miot przeglądowi
ustalając termin jego wykonania z macierzystym oddziałem;
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 zawierające klauzule o zgodzie
kupującego na przekazanie przez hodowcę danych osobowych kupującego
do Federacji w celu odnotowania w odpowiedniej bazie zmiany właściciela;
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) zawiadomić władze Federacji o innych hodowlach psów zarejestrowanych
pod tym samym adresem zamieszkania oraz innych hodowlach psów
prowadzonych przez osoby pozostające w tym samym gospodarstwie
domowym;
w) zarejestrować wszystkie posiadane psy w bazie European Pet Network;
x) zawiadomić nabywcę szczeniąt o konieczności zmiany danych właściciela w
bazie European Pet Network bądź po uzyskaniu zgody na piśmie samodzielne
zgłosić powyższą zmianę;
y) udostępnić władzom Federacji na ich żądanie wszelką dokumentację
hodowlaną;
z) prowadzić ewidencję nabywców szczeniąt zawierającą ich imiona i nazwiska,
adresy zamieszkania, numery telefonów i adresy e-mail oraz przesyłać
regularnie do Zarządu Głównego jej aktualizację w celu wpisania do Krajowej
Księgi Rodowodów, Krajowej Księgi Metryk lub Krajowej Księgi Wstępnej;
Zabrania się hodowcy:
a) sprzedaży psów bez rodowodów lub metryk Federacji;
b) dopuszczać do krycia suki bez nadanych i odnotowanych uprawnień
hodowlanych i badań DNA;
c) kryć psem bez nadanych i odnotowanych uprawnień hodowlanych i badań
DNA;
d) dopuszczać do krycia sukę, która ukończyła 9 rok życia;
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Art. 31

Art. 32

Art. 33

e) doprowadzać do skutecznego krycia sukę w więcej niż dwóch następujących
po sobie rujach;
f) rozmnażać suk i używać do krycia psów, które są obciążone wadami
genetycznymi, chorobami, suk i psów agresywnych, będących w złej kondycji
fizycznej oraz odbiegających od wzorca rasy;
g) sprzedaży psów bez znakowania mikroczipem.
Zarząd Główny wydając rodowody lub metryki dla szczeniąt bada z urzędu
dopełnienie przez hodowcę obowiązków i zakazów na nim ciążących a w
przypadku wykrycia nieprawidłowości zawiadamia o tym niezwłocznie Rzecznika
Dyscyplinarnego oraz Komisję Hodowlaną stosując jednocześnie dziesięciokrotność
opłaty za wydanie rodowodu lub metryki dla zgłoszonego miotu.
Właściciel psa reproduktora ma obowiązek:
a) zapewnić posiadanym psom należytą opiekę, higieniczne warunki utrzymania
i stosowną pielęgnację;
b) dbać o czystość rasy;
c) poddawać psy regularnym szczepieniom;
d) przed kryciem spisać stosowną umowę krycia z właścicielem reproduktora
zawierającą warunki krycia i rozliczenia;
e) najpóźniej w dniu krycia podpisać u hodowcy Kartę Krycia;
f) na żądanie władz Federacji poddać kontroli warunki utrzymania
reproduktora;
g) dopuszczać reproduktora do krycia wyłącznie suki hodowlane, z posiadanymi
uprawnieniami hodowlanymi odnotowanymi na rodowodzie lub metryce
nadanymi lub uznawanymi przez Federację;
h) zawiadomić władze Federacji o zbyciu lub śmierci psa zarejestrowanego w
Federacji;
i) zarejestrować wszystkie posiadane psy w bazie European Pet Network;
j) udostępnić władzom Federacji na ich żądanie wszelką dokumentację
reproduktora;
k) prowadzić ewidencję kryć zawierającą imiona i nazwiska właścicieli krytej suki
hodowlanej, ich adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail; oraz dane
krytej suki hodowlanej w postaci jej imienia i przydomka, daty urodzenia,
numeru rodowodu, numeru chip, rasy, umaszczenia, danych rodziców.
Zabrania się właścicielowi psa reproduktora:
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 VII
DOKUMENTACJA I PROCEDURA HODOWLANA

Art. 33

Podstawą wystawienia przez Zarząd Główny rodowodów lub metryk dla miotu
urodzonego w Federacji jest dostarczenie do macierzystego oddziału Karty Krycia
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Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37
Art. 38

Art. 39

Art. 40
Art. 41
Art. 42

Art. 43

oraz Karty Zgłoszenia Miotu, a na żądanie Zarządu Głównego również odpisu
rodowodów rodziców, odpisu badania DNA oraz odpisu badania HD.
Podstawą wydania rodowodów lub metryk do rąk hodowcy jest odbiór miotu przez
osobę upoważnioną lub wskazaną przez Federację udokumentowany Kartą
Przeglądu Miotu.
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 lub metryk.
Przeglądu miotu dokonuje sędzia stażysta, sędzia kynologiczny Federacji lub osoba,
której Komisja Hodowlana udzieliła zgodny na jego wykonanie. Osoba wykonująca
przegląd miotu dokonuje adnotacji na rodowodzie suki hodowlanej wskazując w
niej datę urodzenia miotu oraz ilość urodzonych szczeniąt.
Przeglądu hodowlanego dokonuje sędzia kynologiczny Federacji lub osoba, której
Komisja Hodowlana udzieliła zgody na jego wykonanie.
W przypadku krycia psem reproduktorem niezarejestrowanym w Federacji, do
dokumentacji, o której mowa w art. 34 hodowca dołącza:
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.
Hodowca oraz właściciel reproduktora mają obowiązek przechowywać przez okres
co najmniej 5 lat:
a) Kartę Krycia;
b) Kartę Przeglądu Miotu;
c) Kartę Zgłoszenia Miotu;
d) Umowy sprzedaży;
e) dokumenty, na podstawie których nadano uprawnienia hodowlane;
f) ewidencję kryć i nabywców szczeniąt.
Na żądanie władz Federacji, hodowca oraz właściciel reproduktora udostępniają
dokumentację wskazaną w art. 39 do kontroli.
Każdorazowa zmiana właściciela psa lub ustanowienie współwłasności musi być
zgłoszona do Komisji Hodowlanej w terminie 14 dni od daty takiej zmiany.
O zagubieniu lub zniszczeniu rodowodu, metryki lub księgi wstępnej psa lub
dokumentacji hodowlanej hodowca lub właściciela psa zawiadamia Komisję
Hodowlaną w terminie 14 dni od daty zdarzenia.
Wzory i szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej oraz jej obiegu
zawarte są w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ VIII
KRYCIE DWOMA REPRODUKTORAMI
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Art. 44
Art. 45
Art. 46

Art. 47

Art. 48
Art. 49

Dopuszcza się krycie suki z uprawnieniami hodowlanymi dwoma psami
posiadającymi uprawnienia hodowlane.
Zgodę na krycie dwoma psami z uprawnieniami hodowlanymi wydaje każdorazowo
Komisja Hodowlana na pisemny wniosek hodowcy.
Każde krycie traktowane jest jako osobne, a od urodzonych szczeniąt w terminie 21
dni - po uprzednim oznakowaniu przy pomocy mikroczipa – osoba upoważniona
przez Komisję Hodowlaną pobiera materiał genetyczny celem ustalenia ojcostwa
każdego z urodzonych szczeniąt.
Wydane certyfikaty z ustalonym profilem DNA i potwierdzonym obustronnym
pochodzeniu stanowią obok Karty Krycia, oraz Karty Zgłoszenia Miotu podstawę
wydania szczeniętom rodowodów lub metryk.
Termin wydania rodowodów dla tak urodzonych miotów zależny jest od terminu
wydania certyfikatów DNA.
Szczenięta urodzone po kryciu dwoma psami z uprawnieniami hodowlanymi – po
ustaleniu ojcostwa – traktuje się jako dwa osobne mioty.

ROZDZIAŁ IX
INSEMINACJA

Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53

Dopuszcza się inseminację u suk z uprawnieniami hodowlanymi.
Inseminację można wykonać wyłącznie u suk zdrowych.
U jednej suki podczas jednej rui można dokonać inseminacji nasieniem
pochodzącym wyłącznie od jednego psa z uprawnieniami hodowlanymi.
Na żądanie Komisji Hodowlanej hodowca ma obowiązek przeprowadzić badania
DNA szczeniętom z miotu celem obustronnego potwierdzenia pochodzenia.

ROZDZIAŁ X
BADANIA DNA

Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57

Art. 58
Art. 59

Badania DNA zleca Komisja Hodowlana z inicjatywy własnej lub na wniosek
właściciela psa bądź hodowcy.
Materiał genetyczny do badania DNA może pobrać wyłącznie osoba upoważniona
przez Komisję Hodowlaną pobierając od właściciela psa stosowne oświadczenie.
Koszt badań DNA pokrywa właściciel psa lub hodowca.
Komisja Hodowlana 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.
Kopię certyfikatu DNA Komisja Hodowlana pozostawia w aktach wewnętrznych
Federacji.
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.
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Art. 60

Art. 61

Art. 62

Właściciel psa lub hodowca zlecając wykonanie badania DNA wyraża zgodę na
udostępnianie wyniku badania innym podmiotom i osobom, z którymi Federacja lub
podmiot wykonujący badania zawarły stosowne porozumienie.
Właściciel psa lub hodowca, na wniosek Komisji Hodowlanej zobowiązany jest
przekazać Komisji Hodowlanej kserokopię wyniku badania DNA w terminie 7 dni od
daty tego wniosku.
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 XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 63
Art. 64

Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2021 r.
Dla spraw, których bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszego
Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu hodowli psów rasowych z dnia 1 grudnia
2019 r. jednak nie dłużej, niż do dnia 1 listopada 2021 r.
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