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Propozycja poprawki do ustawy druk 209 

W związku z procedowaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt 

oraz niektórych innych ustaw, pragniemy zwrócid uwagę na aspekty dotyczące zapisu określającego 

definicję psa rasowego. Proponujemy wprowadzenie poprawki w art. 1 pkt 1: 

w art. 4 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a „psie rasowym” – rozumie się przez to psa pochodzącego co najmniej od czterech pokoleo 

przodków wpisanych do księgi rodowodowej danej rasy, prowadzonej przez krajową organizację 

kynologiczną - stowarzyszenie wpisane w KRS, której celem statutowym jest organizacja hodowli 

psów rasowych, albo do zagranicznego rejestru rodowodowego zawierającego co najmniej cztery 

pokolenia przodków danej rasy;”. 

Uzasadnienie 

Proponowana definicja wskazuje na pochodzenie od rasowych przodków danej rasy. Wygląd, czyli 

fenotyp, jest cechą, na podstawie której prowadzi się pracę hodowlaną, dobór osobników do rozrodu 

i certyfikowanie jakości, jednak nie jest cechą definiującą czystośd rasy 

 W złożonym przez grupę posłów PIS o tytule Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o 

ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw., w art. 1 punkcie 2 wprowadza się definicje "psa 

rasowego" opartą wyłącznie o wygląd i wpis do księgi rodowodowej jednego stowarzyszenia 

zajmującego sie kynologią. Zapis ten zawiera literalnie przywołany Związek Kynologiczny w Polsce 

pomijając inne stowarzyszenia legalnie istniejące i zajmujące sie taka sama działalnością. Nie ma 

żadnych logicznych powodów innego traktowania stowarzyszenia Polski Klub Psa Rasowego – Polski 

Związek Kynologiczny. Od prawe 20 lat istnieje Polski Klub Psa Rasowego – Polski Związek 

Kynologiczny, który prowadzi księgę rodowodową opartą nie tylko o fenotyp a przed wszystkim o 

pokrewieostwo poparte badanie DNA. Powstał jako pierwsza organizacja skupiająca hodowców i 

miłośników psów wszystkich ras. Powstała jako przejaw wolności obywateli niezgadzających się z 

stylem działania jedynej wtedy organizacji, powołanej po II Wojnie Światowej w czasach totalitarnego 

paostwa. Tym jednym zapisem odbiera sie wolnośd oraz sens pracy i działania miłośnikom psów 

rasowych. Po za tym niczym nie uzasadnionym ukrytym "lokowaniem produktu", definicja w żaden 

sposób nie określa zasad rasowości.  

W Polskim prawie są definicje zwierząt rasowych w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Nie dotyczą psów i kotów ale mogą byd stosowane 



odpowiednio (zwierzę hodowlane czystorasowe – zwierzę gospodarskie pochodzące co najmniej od 

dwóch pokoleo przodków wpisanych do księgi hodowlanej danej rasy lub linii, które spełnia 

wymagania wpisu do księgi hodowlanej, a w przypadku koniowatych – zwierzę pochodzące co 

najmniej od dwóch pokoleo przodków wpisanych do księgi hodowlanej danej rasy lub ras biorących 

udział w doskonaleniu tej rasy, które spełnia wymagania wpisu do księgi hodowlanej). 

Nie wiem co jest intencją projektodawcy, ale takie zapisy zniszczą od 20 lat tworzoną wolnośd 

zrzeszania sie Polaków miłośników psów, podważa wiarę w sprawiedliwośd a jedynie stworzą 

monopol stowarzyszenia Związek Kynologiczny w Polsce.  

Jest wiele innych sposobów ograniczenia pseudohodowli, której nadal nie ma definicji.  

Polski Klub Psa Rasowego – Polski Związek Kynologiczny jest rzetelną i najdłużej istniejącą 

alternatywą dla właścicieli i hodowców psów rasowych w Polsce. W czasie swojej działalności nie 

zanotowaliśmy żadnych uchybieo i skandali hodowlanych, jakie miały miejsce w innych organizacjach 

kynologicznych.  

Polski Klub Psa Rasowego – Polski Związek Kynologiczny od 1,01,2001r. zrzesza hodowców, właścicieli 

i miłośników psów rasowych. W ciągu prawi 20 lat swojej działalności wystawił dokumenty 

pochodzenia dla 12 700 psów rasowych, które są chlubą i miłością 12 300 właścicieli. Od początku 

swojego istnienia Polski Klub Psa Rasowego – Polski Związek Kynologiczny skrupulatnie prowadzi 

księgi rodowodowe i dokumentację hodowlaną, a swoją bazę hodowlaną opiera wyłącznie na psach 

czystorasowych, z pochodzeniem udokumentowanym w pięciopokoleniowych rodowodach i 

potwierdzonym certyfikatami DNA wystawianymi przez Instytut Zootechniki - Paostwowy Instytut 

Badawczy z siedzibą w Krakowie. Dysponujemy wiedzą o znacznie większej ilości przodków psów niż 

umieszczone w pięciopokoleniowych dokumentach. Nasza działalnośd jest stabilna i wsparta na 

rzetelnych zasadach kynologii.  

Zgodnie z przyjętym przez nas statutem, stawiamy sobie za cel organizację hodowli psów rasowych, 

propagowanie zasad odpowiedniej i odpowiedzialnej pracy hodowlanej, a także kształtowanie 

właściwego stosunku do zwierząt. Sprzeciwiamy się masowemu i nieprzemyślanemu rozmnażaniu 

zwierząt. Kładziemy także nacisk na zdrowie psów. Do uzyskania uprawnieo hodowlanych wymagamy 

badao w kierunku dysplazji, zachęcamy do wykonywania dodatkowych badao w kierunku chorób 

dotyczących poszczególnych ras psów, prowadzimy rozważną politykę edukacyjną wśród hodowców. 

Poprzez badania, wystawy, przeglądy hodowlane, testy psychiczne nie dopuszczamy do hodowli 

psów chorych, agresywnych i niespełniających wymogów wzorców ras. 

Hodowle zarejestrowane w Polskim Klubie Psa Rasowego – Polskim Związku Kynologicznym są stale 

monitorowane pod względem warunków utrzymania i chowu zwierząt. Przed otrzymaniem 

rodowodów szczenięta przechodzą wykonywany przez specjalistów przegląd miotu. 

Jako pierwszy polski związek kynologiczny wprowadziliśmy obowiązek badao genetycznych  

w kierunku pochodzenia. Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie psy i suki używane w hodowli posiadają 

certyfikaty DNA. Badania DNA stanowią rzeczywistą, naukowo potwierdzoną gwarancję pochodzenia 

psa po przodkach umieszczonych w rodowodzie, zaświadczają także o czystości rasy. 

Polski Klub Psa Rasowego – Polski Związek Kynologiczny jest także pierwszą polską organizacją 

kynologiczną, która wyprzedziła zapisy nowelizacji z 01.01.2012 r. dotyczące zakazu kopiowania uszu  



i kurtyzowania ogonów u szczeniąt oraz wykluczyła psy okaleczone z wystaw psów rasowych uchwałą 

z dn. 20.02.2010 r., za co została nominowana do nagrody Serce dla Zwierząt obok m. in. Joanny 

Krupy i Koterii oraz otrzymała wyrazy uznania z całego świata. Pragniemy podkreślid, że dopiero 

projekt Ustawy z br. wprowadza zakaz wystawiania psów kopiowanych, który w Polskim Klubie Psa 

Rasowego – Polskim Związku Kynologicznym obowiązuje od 2010 r. 

Wierzymy, że głos Polskiego Klubu Psa Rasowego – Polskiego Związku Kynologicznego może byd 

przydatny podczas prac nad nowelizacją Ustawy o ochronie zwierząt, służymy chętnie naszym 

doświadczeniem i wiedzą. 

 

   


