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Wysoka Komisjo, Szanowni Paostwo,  

Czując się w obowiązku dołączenia do – ogólnopolskiej już – debaty nad uchwalonym przez Sejm 

poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, 

pragniemy niniejszym przedstawid zagrożenia płynące z nowelizacji wspomnianego aktu prawnego z 

punktu widzenia polskich hodowli zwierząt domowych: psów rasowych.  

Zaniepokojenie oraz koniecznośd wyrażenia opinii spowodowane są, wynikającym ze zmian 

niektórych przepisów ustawy, wysokim stopniem niebezpieczeostwa utraty celu ustawy jakim jest 

ochrona prawna i zapewnienie dobrostanu zwierząt.  

Dla przejrzystości postulatów niniejszego pisma poniżej przedstawiamy argumentację w kolejnych 

punktach, z których każdy będzie odnosił się do niekorzystnego skutku jaki wprowadzi unormowanie 

w tekście ustawy przekazanej do Senatu. 

1. Skutki wprowadzenia definicji „psa rasowego” poprzez dodanie art. 4 pkt 10a oraz 

modyfikacji art. 10a ust. 6 ustawy. 

Zgodnie z projektowanym nowym stanem prawnym zabronione będzie wprowadzanie do obrotu  

psów pochodzących od suk i reproduktorów niebędących psami rasowymi, zaś za psa rasowego 

będzie się uważad jedynie takiego, który posiada rodowód wpisany do Polskiej  Księgi Rodowodowej 

prowadzonej przez Związek Kynologiczny w Polsce albo do zagranicznego rejestru rodowodowego 

uznawanego przez ten związek.  

Przede wszystkim pragniemy zauważyd, że zupełnie niezrozumiała i nieuzasadniona (dosłownie – w 

uzasadnieniu do projektu ustawy nie ma wzmianki o ratio legis takiego przepisu) hegemonia jednego, 

jedynego związku hodowlanego na terenie danego Paostwa jest w obecnych czasach ewenementem 

w skali Europy jak i całego świata. Sytuacja taka ma miejsce nie bez powodu, co szczegółowo 

wyjaśnimy w dalszej części pisma. 

W praktyce takie monopolistyczne ograniczenie doprowadzi do nieodwracalnych konsekwencji, 

których skutki poniesie nie tylko cała masa zwierząt ale i polska kynologia: 

A) Wprowadzenie nowych przepisów w praktyce zakazujących z dnia na dzieo (termin wejścia 

w życie zmiany to 30 dni) sprzedaży psów w całym kraju każdemu, kto nie jest hodowcą-

członkiem ZKWP doprowadzi w niedługim czasie do masowej bezdomności psów 

hodowanych i sprzedawanych do tej pory legalnie.  

 

Wprost należy powiedzied, iż spora częśd hodowców – zwłaszcza hodowców, którzy 

całkowicie poświęcili się pracy w hodowli, rezygnując na jej rzecz z innych aktywności 

zawodowych – po jakimś czasie od utraty prawa sprzedaży zwierząt nie będzie mogła ich już 



samodzielnie utrzymad. Niewątpliwie częśd dobrych, etycznych hodowli postara się o dobre 

domy dla swoich podopiecznych, jednakże przyznajmy expressis verbis: nowa sytuacja 

powodująca ogromne nasycenie rynku darmowymi psami nie ułatwi im tego zadania. Istnieje 

realna obawa, że pojawi się nagle mnóstwo rasowych psów do zbycia, z których większa 

częśd może trafid do nieprzygotowanych na taką sytuację schronisk. Częśd z tych zwierząt z 

pewnością spotka widmo bezdomności a to z kolei znacząco obciąży budżet gmin i Paostwa, 

zmuszonych do rozwiązania tego problemu. Niezwykle groźną sytuacją jaka może mied 

miejsce jest również trafienie psów z ras uznawanych za niebezpieczne lub ras wymagających 

odpowiedniego, doświadczonego opiekuna w niepowołane ręce, gdyż hodowcy po wyzbyciu 

się swoich psów nie będą już w stanie weryfikowad przyszłych nabywców. W dobie ciągle 

powtarzających się, jednak wciąż sporadycznych, doniesieo o pogryzieniach niebagatelnym 

jest aby nie dopuścid by psy z ras modnych, ale trudnych w wychowaniu, wymagające 

niezwykle odpowiedzialnych opiekunów zalały rynek przypadkowych nabywców (w tym osób 

z dziedmi) lub wręcz bytowały samopas, w stanie bezdomności. Widmo wałęsających się, 

głodnych, często tworzących groźne stada,  dużych psów (które są mniej chętnie 

adoptowane) powinno bezwarunkowo skłonid do przemyślenia forsowanej w omawianej 

ustawie koncepcji. 

 

B) Wprowadzenie monopolu ZKWP może, paradoksalnie, doprowadzid do osłabienia a wręcz 

wtórnego zniszczenia samego ZKWP. 

 

Szanowni Paostwo, należy sobie szczerze przyznad, iż na „rynku psim” wciąż niewiele jest 

świadomych, przemyślanych i odpowiedzialnych kupujących (do czego wrócimy w dalszej 

części). Potencjalny statystyczny nabywca psa niewiele wie o działalności organizacji 

kynologicznych, wzorcach ras, czy wymogach zdrowotnych, a zamierza jedynie spełnid swoje 

marzenie o posiadaniu psa danej rasy, więc wartośd rynkowa psa jest dla niego wyłącznie 

zyskiem hodowcy, co odzwierciedli się w popycie na darmowe szczenięta. Proszę sobie 

wyobrazid więc czym skooczy się nagłe wypuszczenie na rynek tysięcy darmowych rasowych 

psów przez hodowców, którzy w świetle nowego prawa już nie mogą ich legalnie sprzedad. 

Nie sposób nie przewidzied, iż przeciętny „Kowalski” mogąc mied pięknego, w pełni rasowego 

(co podkreślamy!) psa za darmo a takiego samego psa za wynagrodzenie często równe lub 

przekraczające wysokośd jednej pensji,  wybierze opcję korzystniejszą dla siebie. Szczególnie 

w pierwszych latach, w sytuacji nasycenia rynku darmowym „towarem”, rozdawanym przez 

pozbawionych swoich dotychczasowych praw hodowców „w dobre ręce” lub po prostu 

czekającym na nabywców w schroniskach, albo wręcz i na ulicy. Sytuacja taka bez wątpienia 

doprowadzi do tego, że oczekujący zapłaty za swoje psy hodowcy ZKWP stracą potencjalnych 

klientów lub zaczną nieuzasadnienie obniżad ceny wartościowych psów, sprzedając je po 

kosztach lub wręcz poniżej kosztów odhodowania.  

Odnieśmy się w tym miejscu również do potencjalnych rozwiązao, jakich z cała pewnością 

będą szukad hodowcy. Wszyscy jesteśmy świadomi, że teoretycznie zapis w ustawie powinien 

prowadzid do wyeliminowania tzw. pseudohodowli. Nieetyczne hodowle mają jednak do 

siebie to, że poza poświęcaniem psom znacznie mniejszych zasobów uwagi, poświęcają też 

znacznie mniej środków finansowych, co skutkuje potężnym, lukratywnym biznesem 

(kosztem zwierząt). Takim pseudohodowlom trudno będzie zrezygnowad z niegodziwego 

zarobku. W odróżnieniu od hodowli uczciwych, o których mowa będzie w pkt. C). Już w tej 

chwili można zaobserwowad ruchy kilku organizacji kynologicznych powstałych po 2012 roku, 

zmierzające do „zalegalizowania” swoich poczynao poprzez współpracę i porozumienia z 

zagranicznymi organizacjami, które wchodzą w poczet członków FCI. Niejednokrotnie 



organizacje takie posiadają standardy działania znacznie niższe niż ZKWP, jednakże jako 

jednostki należące do FCI będą musiały byd przez ZKWP uznawane. Tym sposobem, wbrew 

intencji zmiany ustawy, omawiana propozycja doprowadzi do wzmocnienia pozycji 

organizacji powstałych w celu obejścia nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt z 2012 roku, 

jednocześnie znacząco obniżając standardy i prestiż m.in. Związku Kynologicznego w Polsce. 

 

C) Nowe uregulowania zaszkodzą kynologii polskiej poprzez wyeliminowanie bardzo dobrych, 

rzetelnych, wieloletnich hodowli, będących członkami stowarzyszeo powstałych przed 

2012r. r. 

 

Na szczęście poza organizacjami, które niestety w sporej mierze są pokłosiem nieudanej 

inicjatywy ustawodawczej z 2012 r., mającymi za główny cel legalizację hodowli psów bez 

pochodzenia, badao w kierunku chorób genetycznych poszczególnych ras czy kwalifikacji 

hodowlanej zwierząt niezgodnych z fenotypem danej rasy, możemy jako kraj poszczycid się 

kilkoma organizacjami stosującymi bardzo wygórowany zespół norm postępowania i o 

prawdziwie uczciwym etycznym i odpowiedzialnym podejściu do hodowli psów rasowych. 

Przykładowo można tu wymienid powstały w 1990 roku Związek Owczarka Niemieckiego 

Długowłosego (ZOND), istniejący od 2000 roku Klub Miłośników Owczarka Staroniemieckiego 

(KMOS) oraz od 2001 roku Polski Klub Psa Rasowego (PKPR). Organizacje te należą do Polskiej 

Unii Kynologicznej powstałej w 2010 r. 

Celem tych organizacji nie było obejście ustawy ale hodowanie psów rasowych, z 

udokumentowanym pochodzeniem,  z zachowaniem najwyższych, światowych  standardów i 

w poszanowaniu dobrostanu zwierząt. Tytułem przykładu należy wspomnied, iż organizacje 

te jako pierwsze w Polsce wprowadziły wymagania aby psy używane do hodowli posiadały 

oznaczone DNA, co eliminuje możliwośd jakichkolwiek oszustw związanych z pochodzeniem 

szczenięcia. Tak wyśrubowanych norm do dnia dzisiejszego nie posiada ZKWP. PKPR również 

jako pierwsza w Polsce wprowadziła w 2010 roku zakaz kopiowania uszu i ogonów u psów w 

hodowlach w niej zrzeszonych, wyprzedzając o 2 lata taki sam zapis ustawowy, za co została 

nominowana do nagrody Serce dla Zwierząt. Wartym odnotowania jest też fakt, iż w żadnej z 

hodowli będącej zarejestrowanej w którejś z tych organizacji nigdy nie było potrzeby 

przeprowadzenia interwencji z powodu stanu zdrowia czy też warunków trzymania zwierząt, 

co niestety miało niejednokrotnie miejsce w hodowlach zrzeszonych w innych związkach 

hodowlanych, m.in. ZKWP. 

Szanowni Paostwo, psy pochodzące z hodowli będących członkami powyższych organizacji są 

nie tylko powodem do dumy na rynku polskim i międzynarodowym – często są to też psy 

unikalnych, wartościowych linii, niemożliwych do odtworzenia już w ZKWP oraz psy o 

wybitnych walorach użytkowych, pracujące w służbach mundurowych (Policji, TOPR, 

Ratownictwie Wodnym Rzeczypospolitej itd.). Nieprzemyślane pozbawienie tych hodowli 

praw do zgodnego z prawem działania na rzecz rozwoju i umacniania prowadzonych przez 

nie ras psów byłoby niepowetowaną szkodą dla polskiej kynologii.  

 

D) Z powodu zmian w ustawie pod znakiem zapytania stanie rozwój polskiej kynologii w 

postaci odtwarzania ras czy też hodowli ras już uznanych na świecie ale jeszcze nie 

zarejestrowanych w FCI i ZKWP. 

 

W tym miejscu pragniemy zwrócid uwagę, iż FCI jest tylko jednym z międzynarodowych 

związków zrzeszających organizacje hodowców z całego świata. Samo FCI nie ma na rynku 

międzynarodowym monopolu, nie powinien więc taki byd wprowadzany na terenie paostwa 



polskiego. Są na świecie rasy psów, w których od wielu pokoleo poszczególne osobniki mają 

udokumentowane pochodzenie, linie prowadzone są z ogromną dbałością o zachowanie cech 

fenotypowych i dziedzicznych ale nie są jeszcze uznane przez FCI. Do niedawna rasą taką był 

niezwykle popularny w Polsce długowłosy owczarek niemiecki (uznany dopiero 2011 r.!) oraz 

moskiewski pies stróżujący, pomimo oficjalnego stworzenia wzorca rasy w 1985 r. Dalej – 

obie wojny światowe niosły śmierd nie tylko dla ludzi, ale również psów, w tym psów 

rasowych, których cechy dziedziczne przez pokolenia były pieczołowicie selekcjonowane 

przez hodowców celem uzyskania konkretnego, często użytkowego, psa. Niestety, wiele ras z 

powodu śmierci ich przedstawicieli, zginęło z kart historii. Po jakimś czasie pasjonaci 

decydują się na odtworzenie danej rasy (w Polsce aktualnie np. odtwarzana jest rasa „polski 

spaniel myśliwski” – jako piąta, polska,  narodowa rasa psów)i to też jest moment, gdy rasa 

potrafi nie byd uznawana jeszcze przez FCI. Nie łudźmy się jednak, iż takie odtworzenie danej 

rasy możliwe jest jedynie kosztem prywatnych środków jednej osoby – wielopokoleniowe 

starania wymagają aby hodowca miał możliwośd i prawo sprzedaży szczeniaków, gdyż nie 

będzie w stanie unieśd finansowo ciężaru odchowu i utrzymania tak wielu psów. 

Czy naprawdę zatem chcemy aby nieprzemyślany zapis w ustawie ustawił Polskę w pozycji 

kraju zamkniętego „w przeszłości”, bez możliwości hodowania ras rzadkich lub odtworzenia 

ras rdzennie polskich? Dlaczego oddajemy dobrowolnie prawo do bycia prekursorami w 

kynologii lub do możliwości odzyskania dawnej rasy tylko innym krajom, nieposiadającym 

szkodliwego, monopolistycznego ograniczenia ustawowego? 

 

2. Możliwe rozwiązania sytuacji z uwzględnieniem celu ustawy - jakim jest ochrona prawna i 

zapewnienie dobrostanu zwierząt. 

 

Pragniemy stanowczo podkreślid, iż żadne stowarzyszenie, związek czy też klub nie są w stanie 

zagwarantowad, iż pochodzące z nich psy hodowane będą w poszanowaniu praw zwierząt, z 

odpowiednią dbałością o ich zdrowie oraz fenotypową i genotypową ciągłośd rasy. Wprowadzenie 

zatem do polskiego porządku prawnego sztywnej, ustanawiającej monopol definicji psa rasowego 

poprzez ustanowienie jedynie ZKWP gwarantem „rasowości” i dobrobytu zwierząt jest ogromnym 

błędem.  Każdą organizację bowiem tworzą ludzie – zarówno uczciwi jak i niemoralni, o różnych 

poglądach, partykularnych interesach i w różnych sytuacjach życiowych. Organizacja taka skazana jest 

zatem na udźwignięcie różnych sytuacji, włącznie nawet z widmem jej likwidacji. Sam proponowany 

ZKWP obecnie zmaga się ze sporymi problemami prawno-organizacyjnymi, dwoma równolegle 

działającymi Zarządami i ogromnym spadkiem morale i reputacji.  

W naszej opinii jedynym racjonalnym rozwiązaniem problemu „pseudohodowli” i jedyną możliwością 

zapewnienia dobrostanu zwierząt jest: 

A) Uniezależnienie definicji psa rasowego od jakiejkolwiek instytucji.  

 

Wnioskujemy aby ustawowe wyjaśnienie znaczenia „psa rasowego” odnosiło się do trzech 

najważniejszych przesłanek:  

 - możliwości przypisania psu wyglądu (fenotypu) zgodnego z wzorcem rasy  

 - możliwości prześledzenia we właściwych rodowodowych księgach hodowlanych 

ciągłości pokoleniowej aż do przodków wywodzących się z ksiąg hodowlanych 

związku macierzystego dla danej rasy; 

 - i najważniejsze – możliwości sprawdzenia czy przodkowie spełniają wymogi 

zdrowotne zawarte we wzorcu danej rasy (przykładowo: przodkowie szczeniaka 



owczarka niemieckiego bezwzględnie muszą posiadad prześwietlenie na dysplazję 

wraz z wynikiem tych badao). 

 

W związku z powyższym proponujemy taką treśd definicji psa rasowego: 

 

„Za psa rasowego uważa się psa fenotypowo zgodnego z wzorcem rasy, posiadającego co 

najmniej czteropokoleniowy rodowód, którego wcześniejsze pokolenia zawarte są w księgach 

hodowlanych wywodzących się z macierzystego dla danej rasy związku hodowlanego i 

pochodzącego od przodków spełniających wymogi zdrowotne zawarte we wzorcu rasy.” 

 

Taki zapis gwarantuje brak możliwości wzmocnienia organizacji kynologicznych powstałych 

po 2012 roku, których głównym celem jest obejście definicji psa rasowego zawartej w 

obowiązującym brzmieniu ustawy o ochronie zwierząt, będąc jednocześnie gwarantem 

dalszego rozwoju kynologii polskiej poprzez możliwośd hodowli ras nieuznanych przez FCI, 

braku naruszenia ustawy antymonopolowej oraz narażenia reputacji Polski na 

międzynarodowej scenie kynologicznej, przy zachowaniu najwyższych standardów 

kynologicznych i dobrostanu zwierząt. 

 

B) Paostwowa certyfikacja hodowli spełniających najwyższe normy i hodujących psy rasowe 

wg powyższej definicji. 

 

Jedną z możliwości wyeliminowania pseudohodowli jest przyznanie związkom hodowców 

psów rasowych, które gwarantują hodowlę psów spełniających proponowaną powyżej 

definicję psa rasowego, rekomendacji Ministerstwa Rolnictwa Rzeczpospolita Polskiej, w 

postaci swoistego „certyfikatu”, „poświadczenia”, „licencji”, której unikalne oznaczenie 

będzie musiało znaleźd się na rodowodach wszystkich psów zarejestrowanych w danej 

organizacji kynologicznej. Otrzymanie możliwości takiego legitymowania się przez hodowlę 

będzie oznaczało, iż dana hodowla (niezależnie w jakim związku zrzeszona) jest 

rekomendowana dla potencjalnych nabywców do kupna psa, gdyż jej zasady postępowania 

spełniają wszystkie założenia ustawy o ochronie zwierząt. Rozwiązanie to ściśle koresponduje 

z punktem następnym. 

 

C) Uświadamianie potencjalnych nabywców psów, iż jedynie hodowle mogące pochwalid się 

paostwowym „atestem” są odpowiednie do tego aby z czystym sumieniem o dobrostan 

zwierząt nabyd szczeniaka. 

 

Najważniejszą rzeczą jaka może się przysłużyd do likwidacji pseudohodowli, a co za tym idzie, 

ograniczeniu bezdomności zwierząt, jest niewątpliwie obudzenie świadomości społecznej o 

funkcjonowaniu różnych standardów hodowlanych w różnych organizacjach kynologicznych. 

Wierzymy, że szeroko zakrojona, powtarzająca się akcja informacyjna, obejmująca 

zawiadomienie m.in. w mediach, iż związki hodowlane zrzeszające hodowców spełniających 

definicję psa rasowego zawartą w ustawie o ochronie zwierząt, posiadają „certyfikat” 

paostwowy i jedynie takie są rekomendowane do nabycia psa, pozwoli z biegiem czasu w 

znacznie bardziej właściwy, naturalny  sposób związany z brakiem popytu, unormowad 

sytuację dobrostanu zwierząt w Polsce niż niefortunne, monopolistyczne zapisy ustawy, które 

nie stanowią żadnego gwarantu na przyszłośd oraz nie pozwalają osiągnąd celu zamierzonego 

przez autora w.w. projektu. 

 



Jeśli jednak według ustawodawcy niezbędne jest wpisanie konkretnych organizacji, których 

rodowody są gwarantem eliminacji negatywnych skutków nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt z 

2012 roku, to definicja psa rasowego powinna brzmied następująco:  

 

"Za psa rasowego uważa się psa fenotypowo zgodnego z wzorcem rasy, posiadającego co najmniej 

czteropokoleniowy rodowód, wydany lub uznany przez ZKWP oraz organizacje zrzeszone w PUK (tj. 

PKPR, KMOS, ZOND), którego wcześniejsze pokolenia zawarte są w księgach hodowlanych 

wywodzących się z macierzystego dla danej rasy związku hodowlanego i pochodzącego od przodków 

spełniających wymogi zdrowotne zawarte we wzorcu rasy.”  

 

Taki zapis zapewnia brak możliwości wzmocnienia organizacji kynologicznych powstałych po 2012 

roku, których głównym celem jest obejście definicji psa rasowego zawartej w obowiązującym 

brzmieniu ustawy o ochronie zwierząt, będąc jednocześnie gwarantem dalszego rozwoju kynologii 

polskiej poprzez możliwośd hodowli przy zachowaniu najwyższych standardów kynologicznych i 

dobrostanu zwierząt (w tym ras nieuznanych przez FCI), bez narażenia reputacji Polski na 

międzynarodowej scenie kynologicznej. 

 

 

Pozostajemy z nadzieją, że powyższa argumentacja znajdzie zrozumienie.  

 

Z poważaniem,  

 

Beata Każmierczyk (przedstawiciel Owczarków 

Staroniemieckich – rasy nie należącej do FCI), 

 

Joanna Grzęda  (prawnik) 

 


