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Szanowni Państwo Senatorowie, 
 

W imieniu własnym oraz Zarządu Związku Hodowców Psów Rasowych z siedzibą w Częstochowie,  
kopia pełnomocnictwa w załączeniu, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie głębokiej 
analizy nad ewentualnym sposobem głosowania w sprawie Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt 
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 209). 

W szczególności ogromne zaniepokojenie oraz pole do ewentualnych nadużyć budzi definicja psa 
rasowego zawarta w art. 1 pkt 1) lit. b) ww. ustawy, cyt. „po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:  
„10a)„psie rasowym” – rozumie się przez to psa o odpowiednim dla rasy fenotypie, który posiada rodowód 
wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej prowadzonej przez Związek Kynologiczny w Polsce  
albo do zagranicznego rejestru rodowodowego uznawanego przez ten związek;”. 

Powyższa definicja zaprzepaści wieloletni dorobek polskiej kynologii, na który składała się praca 
stowarzyszeń wchodzących w skład Polskiej Unii Kynologicznej. Związek Hodowców Psów Rasowych,  
który powstał w 2000 r. jako jedna z czołowych organizacji kynologicznych w Polsce również jest członkiem 
Polskiej Unii Kynologicznej. ZHPR jest również członkiem międzynarodowej organizacji kynologicznej  
United Kennel Clubs International z siedzibą w Niemczech (UCI), która działa od 1976 r. ZHPR prowadzi 
własne księgi rodowodowe oraz organizuje na terenie całego kraju wystawy psów rasowych o randze 
krajowej – z prawem uzyskania certyfikatu CAC, oraz międzynarodowej – z prawem uzyskania certyfikatu 
UKCIB. Czteropokoleniowe rodowody ZHPR/UCI są honorowane w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, 
w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie jest uznawany wskazany w treści ww. ustawy Związek 
Kynologiczny w Polsce. Rodowody ZHPR/UCI zawierają informacje na temat uzyskiwanych tytułów  
oraz badań chorób genetycznie uwarunkowanych w danej rasie. Równie ważnym dla transparentności 
funkcjonowania Związku Hodowców Psów Rasowych jest  obowiązek wykonywania badań DNA dla zwierząt 
uzyskujących tytuły Championów, wykonywane przez Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu 
Badawczego w Balicach. Powyższe ma na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w trakcie rozrodu 
zwierząt, tj. zachowanie czystości danej rasy, wyeliminowanie przenoszenia chorób 
dziedzicznych/genetycznych. Wartym podkreślenia jest fakt, iż organizacja wskazana w treści 
przedmiotowej ustawy – Związek Kynologiczny w Polsce od lat unika wprowadzenia obowiązku badań DNA 
zrzeszonych zwierząt, co stwarza ich hodowcom ogromne pole do nadużyć. Proceder taki polegać może  
na sprzedaży szczeniąt, które rzekomo pochodzą od utytułowanego reproduktora, a w rzeczywistości  
nie ma pewności, iż reproduktor, który jest ojcem szczeniąt w ogóle posiada uprawnienia hodowlane,  
czy jest zgodny z fenotypem rasy. W związku z powyższym metryki wystawiane przez Związek Kynologiczny 
w Polsce nie są potwierdzone badaniami DNA. 
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Chcę również podkreślić, iż zarówno w Związku Hodowców Psów Rasowych, jak i pozostałych 
podmiotach wchodzących w skład Polskiej Unii Kynologicznej wielu hodowców posiada psy importowane  
z zagranicy, tj. psy rasowe posiadające m.in. rodowody eksportowe międzynarodowej organizacji 
kynologicznej FCI, której członkiem jest wymieniony w ustawie Związek Kynologiczny w Polsce. Hodowcy, 
właściciele psów rasowych znając niejasny stan prawny ZKwP, korzystając ze swoich praw konstytucyjnych 
decydują się na rejestrację swoich pupili w podmiotach wchodzących w skład Polskiej Unii Kynologicznej,  
tym samym wpływając na wzmacnianie polskiej kynologii - wbrew nieprawdziwym opiniom kierowanym  
ze strony przedstawicieli ZKwP. Wprowadzenie przedmiotowej „definicji psa rasowego” spowoduje,  
iż hodowcy zrzeszeni w podmiotach Polskiej Unii Kynologicznej, którzy sprowadzili zza granicy psa rasowego 
posiadającego czteropokoleniowy rodowód eksportowy FCI, nie będą mogli prowadzić swojej hodowli, 
ponieważ organizacja, do której należą nie jest wpisana w treści przedmiotowej ustawy. Będzie to absurd, 
gdyż pies rasowy (suka hodowlana), który wpisany jest do zagranicznego rejestru rodowodowego 
uznawanego przez ZKwP, będzie rodził psy nierasowe w świetle tej ustawy – organizacja kynologiczna nie 
wskazana w ustawie nie będzie miała prawa wystawienia rodowodu. Innym przypadkiem będzie sytuacja, 
kiedy hodowca posiada psa rasowego posiadającego rodowód jednego z podmiotów Polskiej Unii 
Kynologicznej, a którego to psa rasowego oboje rodziców posiadali rodowody FCI. Wówczas ten pies 
rasowy, w świetle prawa również nie będzie psem rasowym, będzie zwykłym kundelkiem. Powyższe 
przykłady ukazują kuriozum jakie w polskiej kynologii wprowadzi ten błędny zapis. 

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 209) wskazuje 
w przedmiotowym zapisie, jeden konkretny prywatny podmiot – Związek Kynologiczny w Polsce, 
dyskryminując tym samym wieloletni dorobek kynologiczny pozostałych organizacji należących do Polskiej 
Unii Kynologicznej, w tym Związek Hodowców Psów Rasowych. Jest to sytuacja precedensowa na skalę 
światową, również w kontekście Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Ustawa nie powinna wskazywać nazwy jednego, konkretnego, prywatnego podmiotu, nadając mu tym 
samym  uprawnienia monopolistyczne. Należy stanowczo podkreślić, iż Związek Kynologiczny w Polsce jest 
obecnie w głębokiej zapaści prawnej. Proszę Szanownych Państwa o rozważne przemyślenie,  
czy Związek Kynologiczny w Polsce, w którym wbrew aktom prawnym funkcjonują obecnie dwa wzajemnie 
się zwalczające Zarządy, gdzie w jego działalności stwierdzono ogromne nadużycia finansowe,  
gdzie Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wnioskuje o wprowadzenie Zarządu komisarycznego jest 
podmiotem kompetentnym do decydowania o losie polskiej kynologii? Skoro nie kontrolowano w tym 
podmiocie finansów oraz nie zapanowano nad przestrzeganiem statutu i sprawami organizacyjnymi, 
 to jaką macie Państwo Senatorowie gwarancję, że w prowadzonych przez ten podmiot Polskich Księgach 
Rodowodowych jest porządek? Obecna sytuacja Związku Kynologicznego w Polsce rodzi 
prawdopodobieństwo, zagrożenie rozwiązania tego stowarzyszenia, co w przypadku uchwalenia 
przedmiotowej ustawy w obecnej postaci spowoduje całkowitą zapaść polskiej kynologii. Powyższe może 
również spowodować wzrost bezdomności zwierząt w Polsce, a przecież m.in. walka z bezdomnością 
zwierząt była przesłanką do nowelizacji przedmiotowej ustawy. W załączeniu dokument potwierdzający 
niejasną sytuację w Związku Kynologicznym w Polsce. 

Proponowane zmiany ograniczają konstytucyjną zasadę zrzeszania się, którą reguluje art. 12  
oraz art. 58 Konstytucji RP. Powyższe uregulowane jest również w treści art. 1 ust. 1 ustawy Prawo  
o stowarzyszeniach. Tym samym proponowane zmiany są naruszeniem art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,  
tj. podstawowej zasady równości wobec prawa. Proponowane zmiany, które nie uwzględniają Polskiej Unii 
Kynologii stanowią przejaw dyskryminacji czołowych organizacji kynologicznych w Polsce,  
które zrzeszone są w tym podmiocie, na korzyść wprowadzenia monopolu dla Związku Kynologicznego  
w Polsce, co jest niewątpliwie pogwałceniem art. 32 ust. 2 Konstytucji RP. 

W świetle powyższego kierując się troską o polską kynologię oraz polskich hodowców psów 
rasowych proszę o wprowadzenie formuły: „10a )„psie rasowym” – rozumie się przez to psa o odpowiednim 
dla rasy fenotypie, który posiada rodowód wpisany do Księgi Rodowodowej prowadzonej przez Polską Unię 
Kynologiczną albo do zagranicznego rejestru rodowodowego uznawanego przez organizacje zrzeszone  
w Polskiej Unii Kynologicznej”. 
 
            Z poważaniem 

                 

Anna Potocka-Kaczyk     



 



 
 

 



 


