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Szanowni Senatorowie 

Przedstawiamy wnioski o zmiany w ustawie o ochronie zwierząt proponowane 

przez Związek Kynologiczny w Polsce

Proponowany rozszerzony zapis definicji psa rasowego jest następujący:

Art. 1 Punkt 10a

„Psie rasowym” – rozumie się przez to psa o odpowiednim dla rasy fenotypie, 

który posiada rodowód wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR.), 

zastrzeżonej i prowadzonej przez Związek Kynologiczny w Polsce, albo do 

zagranicznego rejestru rodowodowego uznawanego przez ten Związek oraz dla 

którego jest udokumentowane pochodzenie w rodowodzie co najmniej 5 pokoleń

wstecz z możliwością rozszerzenia do 10 pokoleń.

Proponowane uszczegółowienie zapisów w art. 7: 

Utrzymanie stanu prawnego, że do kontroli dobrostanu zwierząt i wydania opinii 

o stanie zdrowia zwierzęcia upoważnieni i konieczni są jedynie pracownicy 

Inspekcji weterynaryjnej. 

Poparcie dla projektu zaproponowanego przez MRiRW

W pełni popieramy też projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 

stworzeniu centralnej bazy danych chipów wszystkich psów, zarówno 

hodowlanych, schroniskowych czy bezdomnych. 

W imieniu Zarządu Głównego ZKwP 
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Dot. Stanowiska Związku Kynologicznego w Polsce w sprawie procedowanej 

Ustawy o Ochronie Zwierząt jak i zamieszczonej informacji na stronie Senatu w 

tej sprawie jako stanowisko Związku. 

 

Szanowni Senatorowie 

Oświadczamy, że zamieszczona na stronie kancelarii Senatu informacja nie jest 

stanowiskiem Związku Kynologicznego w Polsce, nie zostało to poparte żadną

uchwałą Zarządu Głównego, czy kogokolwiek mogącego reprezentować Związek 

na Zewnątrz. 

Rozumiemy, że procedowane poprawki do Ustawy budzą wiele kontrowersji 

zarówno natury prawnej jak i etycznej.

Jako największa organizacja kynologiczna w kraju, zrzeszająca ponad 25 tysięcy 

członków z historią sięgającą okresu międzywojennego, wiele razy w historii 

zmagaliśmy się z procesem legislacyjnym, starając dostosować się do panujących

warunków prawnych. Okres powojenny nie był dla nas sprzyjającym do rozwoju, 

gdzie pies rasowy praktycznie nie istniał, ale od ponad 80 lat trwamy na straży 

utrzymania psów rasowych w określonym typie, zgodnie ze standardami 

zakreślanymi przez największą światową organizację kynologiczną jaką jest 

Międzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI). 

Celem działalności naszych członków jest oparta na podstawach naukowych

organizacja hodowli i szkolenia psów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego 

poziomu zarówno pod względem eksterieru, jak i użytkowym oraz ochrona 

zwierząt zgodnie z paragrafem 7 Statutu. 



§ 7 Związek realizuje swoje cele przez: 

1. Reprezentowanie interesów kynologii przed władzami i instytucjami w kraju      

i za granicą oraz organizacjami kynologicznymi krajowymi, międzynarodowymi      

i zagranicznymi, (ZKwP ściśle współpracuje z wieloma jednostkami badawczymi     

i naukowymi w Polsce i świecie) 

2. prowadzenie Polskiej Księgi Rodowodowej, (Zastrzeżonej w Urzędzie 

Patentowym RP)

3. organizowanie i uczestniczenie w imprezach kynologicznych (wystawach, 

pokazach, zawodach, konkursach, szkoleniach, kursach, egzaminach),            

(ZKwP jest organizatorem ponad 300 wystaw rocznie rangi krajowej                         

i międzynarodowej.) 

4. rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej i naukowo-

badawczej w zakresie kynologii oraz ochrony zwierząt, (ZKwP wydaje 

nieprzerwanie od 1948 roku czasopismo o nazwie PIES, jak i wiele biuletynów 

informacyjnych, klubowych, naukowych.)

5. współpracę w dziedzinie kynologii i ochrony zwierząt z zakładami naukowymi i 

naukowobadawczymi w kraju i za granicą, (Wśród członków ZKwP jest wielu 

doświadczonych lekarzy weterynarii, pracowników naukowych z różnych dziedzin 

między innymi: genetyki, weterynarii, zootechniki, zoopsychologii)

6. organizowanie zebrań, kursów i wykładów, (Szkolenia dotyczą kierowników 

sekcji ras, oddziałowych komisji hodowlanych i oddziałowych komisji szkolenia 

psów. Współpracuje również z wieloma ośrodkami szkolenia psów metodami 

pozytywnymi) 

7. organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów, asystentów, instruktorów 

oraz szkoleniowców, (ZKwP posiada ponad 300 cenionych na całym świecie 

sędziów specjalistów uznawanych przez FCI, mających uprawnienia do oceny 

psów w kraju i na całym świecie. Prowadzone są regularne nabory w zakresie 

edukacji asystentów kynologicznych i osób zajmujących się profesjonalnym 

szkoleniem psów, jak i posiadamy w swoich szeregach rzeczoznawców biegłych

sądowych w zakresie kynologii) 

 



8. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz 

ogólnych zasad etycznych przez członków Związku, (ZKwP zajmuje się kontrolą

miotów i hodowli jak i dobrostanem psów w hodowlach na obszarze całej Polski 

poprzez 47 oddziałów terenowych.)  

9. czynne uczestnictwo w procesie legislacyjnym w zakresie kynologii i ochrony 

zwierząt, 

10. inicjowane oraz przeprowadzanie kontroli i interwencji z udziałem organów 

administracji państwowej i samorządowej w przypadkach przewidzianych

w ustawie o ochronie zwierząt, a także we wskazanym zakresie, uczestniczenie        

w postępowaniach przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi 

zgodnie z treścią obowiązujących przepisów, 

11. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją

celów Związku.

Umowa zawarta pomiędzy Związkiem Kynologicznym w Polsce, a Międzynarodową

Federacją Kynologiczną (FCI) wyklucza możliwość współpracy na zasadach ogólnych

z innymi organizacjami kynologicznymi, które nie są członkami tej organizacji,        

nie współpracują z nią na zasadach partnerstwa czy nie mają podpisanej umowy        

o wzajemnej współpracy czy uznawaniu własnych ksiąg rodowodowych.  Kynologia 

jest o wiele bardziej złożona jak felinologia i tworzenie prawa nie powinno się

opierać na tworzeniu kopii jak w przypadku Unii Felinologicznej. 

Jesteśmy otwarci podjąć współpracę w zakresie legislacyjnym i stworzenia definicji 

psa rasowego z poszanowaniem wytycznych Międzynarodowej Federacji 

Kynologicznej (FCI), co pozwoli nam zachować członkostwo w FCI, pielęgnować

ponad 80 letnią tradycję i dbałość o zachowanie zgodnych ze standardami ras cech

fizycznych i psychicznych psów. 

Na świecie w chwili obecnej mamy ponad 400 ras psów i ciągle tworzone są nowe, 

przy udziale człowieka, jak też i będące wynikiem mutacji genetycznych.                

Pies to nie tylko określone cechy fenotypowe rasy, linii czy użytkowości,              

gdyż  w zakresie zainteresowania danego hodowcy mogą leżeć zupełnie inne cechy, 

a preferencje dla każdej z nich mogą zmieniać się w czasie lub być zależne              

od założeń hodowlanych. 



Psy od wieków były hodowane ze względu na cechy użytkowe wykorzystywane w 

służbie człowieka. Mamy też wiele ras psów do towarzystwa. Podstawą każdej 

hodowli psów rasowych powinna być dbałość o zachowanie cech psychicznych i 

fizycznych danej rasy zgodnie z jej przeznaczeniem i zachowaniem zgodności ze 

standardem, co w przypadku Związku Kynologicznego w Polsce gwarantuje 

przynależność do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI), która 

współpracuje ze wszystkimi największymi organizacjami kynologicznymi na 

wszystkich kontynentach, ale też nie ogranicza możliwości tworzenia nowych ras 

przy współpracy ze sfederowanymi z FCI organizacjami , dla których pies rasowy to 

ciągłość chowu i możliwość rzetelnego udokumentowania pochodzenia psa jako 

przyjaciela życia codziennego. 

Jako Stowarzyszenie mające w celach statutowych wpisaną ochronę zwierząt w 

pełni też popieramy zapisy ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych w 

celach cyrkowych, ich tresury, jak i wykorzystywania niezgodnego z ich naturą. 

Jesteśmy również otwarci na współpracę z organizacjami prozwierzęcymi 

mającymi tak jak i my w swoich celach statutowych ochronę zwierząt. Doceniamy 

ich zaangażowanie w ochronę dobrostanu zwierząt. 

Wnioski o zmiany w ustawie o ochronie zwierząt proponowane przez Związek 

Kynologiczny w Polsce

Proponowany rozszerzony zapis definicji psa rasowego jest następujący:

Art. 1 Punkt 10a

„Psie rasowym” – rozumie się przez to psa o odpowiednim dla rasy fenotypie, 

który posiada rodowód wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR.), 

zastrzeżonej i prowadzonej przez Związek Kynologiczny w Polsce, albo do 

zagranicznego rejestru rodowodowego uznawanego przez ten Związek oraz dla 

którego jest udokumentowane pochodzenie w rodowodzie co najmniej 5 pokoleń

wstecz z możliwością rozszerzenia do 10 pokoleń.



W imieniu Zarządu Głównego ZKwP 

Proponowane uszczegółowienie zapisów w art. 7: 

Utrzymanie stanu prawnego, że do kontroli dobrostanu zwierząt i wydania opinii    

o stanie zdrowia zwierzęcia upoważnieni i konieczni są jedynie pracownicy 

Inspekcji weterynaryjnej. 

Poparcie dla projektu zaproponowanego przez MRiRW

W pełni popieramy też projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stworzeniu 

centralnej bazy danych chipów wszystkich psów, zarówno hodowlanych, 

schroniskowych czy bezdomnych. 


