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Jako hodowcy i działacze Związku  Owczarka Niemieckiego Długowłosego  i Polskiego 

Klubu Psa Rasowego   , w związku z procedowaniem w Sejmie ustawy o ochronie 

zwierząt druk nr 597 , pragniemy zwrócić uwagę na krzywdzące nas aspekty 

wynikające z 

 b) 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;”; 

 

  Dotyczą one zapisu określającego definicję psa rasowego , wg której tylko psy  

zarejestrowane w ZKwP  lub zagranicznych podmiotach uznawanych przez ten związek  , 

będą nosiły miano rasowych i tym samym jako jedyne będą miały prawo do obrotu 

handlowego na terenie Polski..  

Państwo tym zapisem ustanawia monopol dla organizacji społecznej i wyklucza 

działalność innych organizacji o tym samym statucie prawnym , zajmujących się organizacją 

hodowli psa rasowego w naszym kraju, w naszym przypadku wieloletnich z tradycją i historią 

wywodzącą się z ZKwP z czasów, gdy FCI nie uznawało rasy owczarek niemiecki 

długowłosy. 

Jest to działanie bezprecedensowe na niwie światowej kynologii , gdzie FCI jako 

organizacja nadrzędna ZKwP  nie posiada monopolu, czego skutkiem i  przykładem jest 

działalność wielu  organizacji o Światowym zasięgu zrzeszających co warte podkreślenia 

także hodowców ras nieuznawanych przez FCI.  Wraz z wejściem w życie tego zapisu nasi 

obywatele jako jedyni na świecie będą praktycznie pozbawieni  możliwości  pracy 

hodowlanej poza strukturami FCI .  



 
Rozumiemy , że powodem takiego zapisu jest chęć naprawy nieprzemyślanych 

skutków ustawy z 2012r , w wyniku której mamy dzisiaj do czynienia z masowym , 

niekontrolowanym obrotem gospodarczym psami  nie spełniających standardów rasowości  

zawartych we wzorcach w kontekście i psa rasowego jako marki posiadającej swoje 

korzenie i historię , będącej efektem pracy pokoleń hodowców na całym świecie  

Biorąc ten kluczowy  aspekt pod uwagę , ustawodawca powinien jednak pochylając się nad 

tym zapisem zauważyć , że dwie polskie organizacje , czyli Polski Klub Psa Rasowego 

działający od 2001r oraz Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego działający od 1990 

roku. prowadzą zgodnie z przepisami prawa PR działalność jako stowarzyszenia, w ramach 

których  prowadzą rejestry hodowlane i organizują hodowlę psa rasowego  w oparciu o 

najwyższe światowe  standardy,  co ma odzwierciedlanie w regulaminach hodowlanych i 

wysokich wymaganiach, polegających także na nie dopuszczaniu nawet do udziału w 

wystawach stowarzyszeń o powstałych po roku 2012.  

Swoją działalność opierają od samego początku tylko na zwierzętach z pełnym , 

udokumentowanym pochodzeniem spełniających warunki zdrowotne , użytkowe i 

eksterierowe zawarte we wzorcach oraz potwierdzonym badaniami DNA pochodzeniu.  

PKPR jako pierwsza organizacja w Polsce w styczniu 2013r  wprowadziła jako obowiązkowy 

wymóg badań dna zwierząt użytych do rozrodu,  co stanowi  rzeczywistą , potwierdzoną 

gwarancję pochodzenia 

 Jest to też organizacja która na mocy swojej uchwały z dnia 20.02.2010  wyprzedziła 

zapisy nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt z2012r dotyczące zakazu kopiowania uszu i 

ogonów u szczeniąt oraz wykluczenia psów okaleczonych z wystaw za co została 

nominowana do nagrody serce dla zwierząt oraz otrzymała wyrazy uznania z całego świata. 

Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego – jest najstarszą w Polsce organizacją 

zajmującą się planowaną hodowlą owczarka niemieckiego długowłosego w Polsce.  

Swoją działalność rozpoczął  w latach kiedy te  psy , były odmianą nieuznawaną przez ZKwP 

i FCI.  

To dzięki profesjonalnej pracy hodowców  tego związku ten piękny i użytkowy pies zdobył 

uznanie ludzi na całym świecie co w pewnym sensie wymusiło uznanie tej odmiany przez SV 

i FCI a tym samym ZKwP. 

 Do dzisiaj praca naszych hodowców oparta jest tylko na zwierzętach z pełnym pochodzeniem 

a do rozrodu dopuszcza się osobniki spełniające szereg wymogów zarówno zdrowotnych jak i 

użytkowych  co zresztą jest zawarte w wytycznych wzorca.  



 
Ze względu na szereg czynników wymienionych powyżej nasze organizacje nie są zasilane 

przez tzw. masowych hodowców  , gdyż szereg często kosztownych wymogów skutecznie 

weryfikuje ich ilość czego dowodem jest znaczne zmniejszenie liczebności członków tych 

organizacji po 2012 , kiedy dano hodowcom możliwość  zrzeszania się w organizacjach  

będących praktycznie  tylko rejestrami zwierząt bez względu na ich rzeczywistą wartość 

hodowlaną pod kątem rasowości.  

Niestety po 2012 r wszystkie psy uzyskały miano rasowych  i stopniowo marka i prestiż psa 

rasowego ulegał dewaluacji co było też dla nas bardzo smutnym doświadczeniem i z czym 

próbowaliśmy walczyć , niestety jako organizacje nieduże liczebnie nie przyniosło to 

wymiernych efektów.  

Hodowcy naszych organizacji to ludzie z pasją których praca oparta jest nie tylko na miłości 

do swoich psów ale też na rzetelnej wiedzy kynologicznej , ich hodowle które dzisiaj 

niejednokrotnie mają 20 letnią historię są uznawane i szanowane na całym świecie.  

 Nasze organizacje współpracują z organizacjami kynologicznymi o zasięgu światowym , 

gdzie poprzez kontakty naszych sędziów , hodowców czy organizację wystaw często  przy 

okazji spotkań ludzie z całego świata poznają piękno i historię naszego kraju.  

Jako praworządne organizacje , które od dziesięcioleci w zgodzie z przepisami prawa 

polskiego , w oparciu o rzetelną kynologię , działając na terenie PR  wnosimy o 

uwzględnienie w ustawie naszych organizacji , co pozwoli zachować zwierzętom hodowanym 

przez naszych członków status psa rasowego i nie ograniczy naszej rzetelnej , opartej na 

szeroko pojętej etyce ( brak jakichkolwiek interwencji w naszych hodowlach na przestrzeni 

naszej działalności ) , wiedzy i bardzo restrykcyjnym wymogom hodowlanym pracy.  

Tak , w naszych organizacjach nie było interwencji ponieważ staramy się edukować naszych 

hodowców co do dobrostanu zwierząt  , kontrolujemy warunki podczas przeglądów co 

wypełnia zapisy naszych statutów .  

Mamy nadzieję , że ustawodawca pochyli się nad naszymi argumentami i nie wykluczy 

naszych hodowców pracujących rzetelnie przez tyle lat na swoje dobre imię ze świata 

kynologii- będącego ich pasją , gdyż w większości wypadków nie będą oni mogli 

kontynuować swojej pracy hodowlanej, opartej na psach często wyhodowanych w swoich 

hodowlach , w szeregach Zkwp  który jako monopolista  nie uznaje żadnych innych 

rodowodów .  

Proponujemy także zmianę definicji psa rasowego , co pozwoli na wyeliminowanie 

możliwości rejestracji kiedykolwiek  ,zwierząt jako rasowe , których rodowody rozpoczynają 

się w 2012 r lub są po nieprzebadanych rodzicach , co jest chyba najlepszym dowodem na 



 
fakt , że w naszych rejestrach znajdują się tylko psy spełniające te wymogi i pozwoli to też 

ustawodawcy na  odparcie zarzutów wadliwość zapisu ukierunkowanego na monopol .  

Za psa rasowego uważa się psa fenotypowo zgodnego wzorcem rasy opublikowanym 

przez macierzysty dla danej rasy związek hodowlany, posiadającego czteropokoleniowy 

rodowód wydany przez Związek Kynologiczny w Polsce, Związek Owczarka 

Niemieckiego Długowłosego w Polsce, Polski Klub Psa Rasowego i którego wcześniejsze 

pokolenia sa zawarte w księgach hodowlanych wywodzących się z macierzystego 

związku hodowlanego oraz pochodzącego od przodków spełniających wymogi 

zdrowotne zawarte we wzorcu rasy.  

Chętnie skorzystamy z zaproszenia oraz chętnie udzielimy stosownych wyjaśnień na 

spotkaniu, na którym odpowiemy na każde pytanie i wykażemy się poza powyższą 

argumentacją, stosownymi dokumentami i wielopokoleniowymi rodowodami. 
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