REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH
I. Przepisy ogólne
§1
Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie § 43, pkt 11 Statutu
Związku Hodowców Psów Rasowych zwanego dalej Związkiem.
§2
Hodowla psów rasowych jest prowadzona przez członków Związku w celu doskonalenia
poszczególnych ras psów względem wzorca rasy z uwzględnieniem najnowszych podstaw
nauki w dziedzinie hodowli zwierząt.
§3
Hodowlą psów rasowych kieruje Zarząd Związku przy współudziale powołanych komisji
i zespołów, które pełnią wyłącznie funkcję opiniodawczą i doradczą.
§4
Zarząd powołuje Komisję Hodowlaną (składającą się z 2-5 członków), która poprzez stały
monitoring w zakresie hodowli psów rasowych pełni funkcję opiniodawczą i doradczą.
§5
Zarząd powołuje Komisję Dyscyplinarną (składającą się z 2-5 członków),
która w przypadku pojawienia się sygnałów o nieprzestrzeganiu obowiązujących przepisów
przez któregokolwiek z członków Związku ma prawo przeprowadzania kontroli
w zakresie hodowli psów rasowych oraz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności Komisja przedstawia Zarządowi raport
z przeprowadzonych czynności.
§6
Hodowcą jest członek Związku, który prowadzi hodowlę, zgodnie z przepisami niniejszego
Regulaminu, posiadający co najmniej jedną sukę hodowlaną oraz zatwierdzony przydomek
hodowlany. Przydomek hodowlany może również zarejestrować członek Związku
posiadający co najmniej jednego psa reproduktora. Wraz z zatwierdzeniem przydomka
hodowlanego, Zarząd nadaje nr hodowli.
§7
Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych sprawuje Zarząd
Związku przy współudziale powołanych komisji i zespołów.

§8
Zgodnie z przepisami prawa obowiązuje zakaz kopiowania psów.
§9
W niniejszym regulaminie określenia ras psów do 45 cm używa się dla ras psów, których
wzrost w kłębie u dorosłego psa nie przekracza 45 cm zgodnie z przyjętym wzorcem rasy,
natomiast określenia ras psów powyżej 45 cm używa się dla ras psów, których wzrost
w kłębie u dorosłego psa przekracza 45 cm zgodnie z przyjętym wzorcem rasy.
II. Przydomki hodowlane
§ 10
1. W celu rozpoczęcia prowadzenia hodowli Członek Związku zobowiązany jest do
wystąpienia z wnioskiem o zatwierdzenie przez Zarząd przydomka hodowlanego. Przydomek
zgłasza
się
do
Biura
Zarządu
na
formularzu
stanowiącym
Załącznik
Nr 1. Członek Związku składając wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego wyraża
jednocześnie zgodę na umieszczenie danych teleadresowych dotyczących hodowli oraz
hodowanych ras psów na stronie internetowej ZHPR.
2. Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.
3. Przydomek hodowlany może zarejestrować pełnoletni członek Związku posiadający co
najmniej jedną sukę hodowlaną lub psa reproduktora.
4 . Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu
na rasę.
5. Przydomek hodowlany pisany jest po nazwie psa. Nazwę (imię) psa zawsze pisze się
dużymi literami, zaś przydomek hodowlany (nazwę hodowli) zgodnie z zasadami pisowni
nazw własnych np. ATOS Polonia.
6. Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie zawsze nadaje się imiona
zaczynające się na tą samą literę alfabetu. Hodowca ma prawo dowolności w zakresie
kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów.
§ 11
1. Właściciel przydomka hodowlanego ma prawo do jego zmiany, która odbywa się na
zasadach opisanych w § 10, z tym że hodowca musi na piśmie podać przyczynę zmiany
przydomka.
2. Zarząd może odmówić zmiany nazwy podając hodowcy uzasadnienie swojej decyzji.

3. Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi na zasadzie
dziedziczenia lub przez zawarcie stosownej umowy. O fakcie tym należy powiadomić Zarząd
Związku w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
4. Przydomek hodowlany zarejestrowany w Związku po wyrejestrowaniu hodowli nie może
być powtórnie użyty przez inną osobę.
III. Suka hodowlana
§ 12
1. Suką hodowlaną jest suka zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Księgi
Rodowodowej lub Księgi Wstępnej. Do hodowli dopuszcza się wyłącznie sukę, która posiada
w rodowodzie adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych.
2. Stosownego wpisu może dokonać upoważniony przez Zarząd członek Związku
potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem. Suka nabywa uprawnienia hodowlane
w momencie dokonania takiego wpisu.
§ 13
Rozróżniamy następujące rodzaje (klasy) hodowlane:
a) Suka hodowlana,
b) Suka hodowlana certyfikowana.
§ 14
1. Suka hodowlaną jest suka która:
a) ukończyła 12 miesięcy (rasy poniżej 45 cm) lub 15 miesięcy (rasy powyżej 45 cm),
b) uzyskała po ukończeniu 12 miesięcy (rasy poniżej 45 cm) lub 15 miesięcy (rasy powyżej
45 cm), ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie organizowanej przez Związek lub
uzyskała na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą.
c) suki ras powyżej 45 cm muszą posiadać wykonane prześwietlenie stawów biodrowych
(HD) w wieku co najmniej 15 miesięcy z wynikiem A lub B.
2. Suką hodowlaną „certyfikowaną” jest suka która spełnia wymagania określone
w § 14, pkt 1 a) oraz dodatkowo:
a) uzyskała trzy oceny doskonałe na wystawach organizowanych przez Związek od co
najmniej dwóch różnych sędziów,
b) posiada ukończony co najmniej kurs PT lub zaliczone testy psychiczne,
c) posiada wykonane prześwietlenie stawów łokciowych (ED) w wieku co najmniej
15 miesięcy z wynikiem A lub B (dot. ras powyżej 45 cm),

d) posiada wykonane badania DNA w kierunku pochodzenia.
§ 15
Uznanie uprawnień suki hodowlanej z innej organizacji kynologicznej jest możliwe tylko
i wyłącznie jeżeli uprawnienia te są równoważne z wymaganiami określonymi
w § 14, pkt 1. Aktualny wykaz stowarzyszeń kynologicznych, których uprawnienia
hodowlane są uznawane jest dostępny na stronie internetowej Związku.
§ 16
1. Komisja Hodowlana lub Komisja Dyscyplinarna może wnioskować do Zarządu
o zawieszenie uprawnień hodowlanych dla suki na okres od 6 do 24 miesięcy w przypadku
nie stosowania się hodowcy do wymagań niniejszego Regulaminu.
2. Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem ukończenia 8 lat.
3. Zarząd na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki, która
ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji fizycznej.
IV. Pies reproduktor
§ 17
1. Reproduktorem jest pies zarejestrowany w Związku oraz wpisany do Księgi Rodowodowej
lub Księgi Wstępnej. Do hodowli dopuszcza się wyłącznie psa, który posiada w rodowodzie
adnotację o nabyciu uprawnień psa reproduktora.
2. Stosownego wpisu może dokonać upoważniony przez Zarząd członek Związku
potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem. Pies nabywa uprawnienia hodowlane
w momencie dokonania takiego wpisu.
§ 18
Rozróżniamy następujące rodzaje (klasy) hodowlane:
a) Pies reproduktor,
b) Pies reproduktor certyfikowany.
§ 19
1. Pies reproduktor to pies który:
a) ukończył 12 miesięcy (rasy poniżej 45 cm) lub 15 miesięcy (rasy powyżej 45 cm),
b) uzyskał po ukończeniu 12 miesięcy (rasy poniżej 45 cm) lub 15 miesięcy (rasy powyżej
45 cm), ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie organizowanej przez Związek lub
uzyskał na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą.

c) psy ras powyżej 45 cm muszą posiadać wykonane prześwietlenie stawów biodrowych
(HD) w wieku co najmniej 15 miesięcy z wynikiem A lub B.
2. Psem reproduktorem „certyfikowanym” jest pies który spełnia wymagania określone
w § 19, pkt 1 a) oraz dodatkowo:
a) uzyskał trzy oceny doskonałe na wystawach organizowanych przez Związek od co
najmniej dwóch różnych sędziów,
b) posiada ukończony co najmniej kurs PT lub zaliczone testy psychiczne,
c) posiada wykonane prześwietlenie stawów łokciowych (ED) w wieku co najmniej
15 miesięcy z wynikiem A lub B (dot. ras powyżej 45 cm),
d) posiada wykonane badania DNA w kierunku pochodzenia.
§ 20
Uznanie uprawnień reproduktora z innej organizacji kynologicznej jest możliwe tylko
i wyłącznie jeżeli uprawnienia te są równoważne z wymaganiami określonymi w § 19.
Aktualny wykaz stowarzyszeń kynologicznych, których uprawnienia hodowlane są uznawane
jest dostępny na stronie internetowej Związku.
§ 21
1. Komisja Hodowlana lub Komisja Dyscyplinarna może wnioskować do Zarządu
o zawieszenie uprawnień reproduktora na okres od 6 do 24 miesięcy w przypadku nie
stosowania się właściciela do wymagań niniejszego Regulaminu.
2. Pies otrzymuje uprawnienia reproduktora dożywotnio.
3. Nie ustala się limitu kryć dla reproduktora.
V. Prawa i obowiązki hodowcy
§ 22
1. Hodowca ma prawo:
a) uzyskiwania informacji i porad hodowlanych,
b) dostępu do listy reproduktorów,
c) swobodnego wyboru reproduktora zarejestrowanego w Związku,
d) odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt,
2. Hodowca ma obowiązek:
a) zapewnić właściwą opiekę i pielęgnację oraz higieniczne warunki dla posiadanych psów,
b) zapewnić odpowiednią ilość właściwej jakości pożywienia,

c) zabezpieczyć przed przypadkowym kryciem,
d) stosować obowiązkowe i profilaktyczne szczepienia ochronne, a w razie konieczności
zapewnić stałą opiekę weterynaryjną,
e) przed kryciem suki sprawdzić czy pies ma uprawnienia reproduktora,
f) ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia za krycie oraz podpisać z nim
„Kartę krycia” stanowiącą Załącznik Nr 2 oraz zgodnie z ustaleniami uregulować
zobowiązania wobec właściciela reproduktora według zawartej pisemnej umowy
(Karty krycia),
g) najpóźniej 30 dni po urodzeniu szczeniąt zgłosić miot do Biura Zarządu
z wykorzystaniem Załącznika Nr 3 „Wniosek o wydanie rodowodów dla szczeniąt”.
Używając do krycia reproduktora z innej organizacji kynologicznej należy (niezbędne jest
wcześniejsze uzyskanie zgody Zarządu na krycie przedmiotowym reproduktorem) dołączyć
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię rodowodu reproduktora oraz ewentualnie inne
dodatkowe dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień reproduktora,
h) poddać wszystkie szczenięta z miotu obowiązkowemu przeglądowi oraz trwałemu
oznakowaniu (chipowaniu), znakowanie musi nastąpić podczas przeglądu miotu,
i) udostępnić cały miot i hodowlę uprawnionemu przedstawicielowi Związku do przeglądu
nie wcześniej niż po ukończeniu przez szczenięta 6 tygodni jednak nie później niż po
ukończeniu 12 tygodni życia; w przypadku odmowy udostępnienia miotu do przeglądu
wstrzymuje się wydanie rodowodów, a koszty wydania rodowodów nie są zwracane;
- jeżeli wystąpią uzasadnione wątpliwości uprawniony do przeglądu miotu przedstawiciel
Związku może wystąpić z wnioskiem do Zarządu o przeprowadzenie badań DNA w celu
ustalenia pochodzenia szczeniąt, do czasu uzyskania wyników badań wstrzymuje się wydanie
rodowodów natomiast nie przeprowadzenie badań przez hodowcę skutkuje całkowitym
wstrzymaniem wydania rodowodów, a koszty wydania rodowodów nie są zwracane;
- podczas przeglądu miotu sporządzany jest „Protokół przeglądu miotu” (Załącznik nr 4)
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
- hodowca jest zobowiązany do podpisania „Protokołu przeglądu miotu”, w przypadku
odmowy wstrzymuje się wydanie rodowodów, a koszty wydania rodowodów nie są zwracane,
- oryginał „Protokołu przeglądu miotu” otrzymuje hodowca,
- drugi egzemplarz (kopia) pozostaje u uprawnionego przedstawiciela Związku,
- trzeci egzemplarz (kopia) obowiązkowo musi zostać zwrócona przez hodowcę do Biura
Związku celem dołączenia do akt.
j) prowadzić ewidencję nabywców szczeniąt pochodzących z hodowli,

k) na żądanie Komisji Dyscyplinarnej umożliwić kontrolę warunków utrzymania i kondycji
fizycznej suki, koszty przeprowadzenia kontroli ponosi hodowca,
l) opłacać składkę członkowską oraz inne należności wynikające z obowiązującej w Związku
tabeli opłat.
3. Zaleca się hodowcy:
a) kryć sukę nie częściej niż raz na 10 miesięcy.
b) brać udział w wystawach i innych imprezach kynologicznych organizowanych przez
Związek.
4. Zabrania się właścicielowi suki hodowlanej krycia jej psem bez uprawnień reproduktora.
VI. Prawa i obowiązki właściciela reproduktora
§ 23
1. Właściciel reproduktora ma prawo:
a) odmówić udostępnienia reproduktora bez podania przyczyny,
b) pobierać ekwiwalent za krycie na podstawie pisemnej umowy zawartej z hodowcą
(Karty krycia),
2. Obowiązki właściciela reproduktora:
a) zapewnić właściwą opiekę i pielęgnację oraz higieniczne warunki dla posiadanych psów,
b) zapewnić odpowiednią ilość właściwej jakości pożywienia,
c) stosować obowiązkowe i profilaktyczne szczepienia ochronne, a w razie konieczności
zapewnić stałą opiekę weterynaryjną,
d) przed kryciem ustalić na piśmie z hodowcą (właścicielem suki) warunki rozliczenia
należności za krycie,
e) na żądanie Komisji Dyscyplinarnej umożliwić kontrolę warunków utrzymania
i kondycji fizycznej psa, koszty przeprowadzenia kontroli ponosi właściciel reproduktora,
f) opłacać składkę członkowską oraz inne należności wynikające z obowiązującej w Związku
tabeli opłat.
3. Zaleca się właścicielowi reproduktora brać udział w wystawach i innych imprezach
kynologicznych organizowanych przez Związek.
4. Zabrania się właścicielowi reproduktora krycia suk bez rodowodu lub uprawnień
hodowlanych.

VII. Księga Wstępna
§ 24
1. Księgę Wstępną prowadzi się jedynie dla ras polskich i rzadkich.
2. Każdy wniosek o wpis do księgi wstępnej rozpatrywany jest indywidualnie po złożeniu
pisemnego wniosku do Zarządu.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy uregulować należności przewidziane
obowiązującą w Związku tabelą opłat, a następnie ustalić termin przeprowadzenia przeglądu
kwalifikacyjnego.
4. Do księgi wstępnej można wpisać wyłącznie dorosłego psa (bez względu na płeć), którego
wygląd wykazuje wszystkie cechy dla określonej rasy (zgodnie z wzorcem rasy), co podlega
ocenie podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Psy ras powyżej 45 cm muszą posiadać
wykonane prześwietlenie stawów biodrowych (HD) w wieku co najmniej 15 miesięcy
z wynikiem A lub B.
5. Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi
Wstępnej” (Załącznik nr 5).
6. Po przeprowadzeniu przeglądu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym właściciel psa
wpisanego do księgi wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej (Certyfikat
Rejestracyjny) wraz z wpisanymi uprawnieniami hodowlanymi.
7. Przegląd kwalifikacyjnego dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.
8. Przegląd kwalifikacyjny, w trakcie którego pies otrzymał ocenę pozytywną kończy się
trwałym oznakowaniem zwierzęcia mikrochipem na koszt właściciela psa.
9. Potomstwu psów zarejestrowanych w księdze wstępnej wydaje się rodowód niepełny,
w którym wpisani są tylko znani, zarejestrowani przodkowie szczenięcia.
10. Pełny rodowód otrzymują wyłącznie szczenięta ze znanym czteropokoleniowym
pochodzeniem.
11. W przypadku stwierdzenia w miocie po psie lub suce z wpisem do księgi wstępnej
szczeniąt odbiegających od wzorca rasy Zarząd może wydać decyzję o zakazie
wykorzystywania danego osobnika do rozrodu.
VIII. Dokumentacja hodowlana
§ 25
Dokumentacja hodowlana w postaci Karty krycia, Karty zgłoszenia miotu oraz ewentualnie
innego rodzaju dokumentacja stanowią podstawę wydania rodowodów.

§ 26
Rodowód lub Wyciąg z Księgi Wstępnej (Certyfikat Rejestracyjny) jest wydawany przez
Biuro Zarządu i przekazywany właścicielowi psa.
§ 27
1. W celu rejestracji psa w Księdze Rodowodowej na podstawie rodowodu lub
w Księdze Wstępnej na podstawie wyciągu z księgi wstępnej innej organizacji kynologicznej
należy przesłać do Biura Zarządu oryginał dokumentu wraz z pisemnym wnioskiem
o nostryfikację rodowodu lub wypisu z księgi wstępnej. W przypadku rejestracji
w Księdze Rodowodowej psa na podstawie metryki innej organizacji kynologicznej należy
przesłać do Biura Zarządu oryginał metryki oraz dodatkowo zaleca się przesłać kopie
rodowodów obojga rodziców wraz z odpowiednim wnioskiem. W każdym z wymienionych
przypadków należy złożyć stosowny wniosek (Załącznik Nr 6) oraz dokonać opłaty
przewidzianej w tabeli opłat. Po dokonaniu rejestracji wydaje się rodowód lub certyfikat
rejestracyjny ZHPR.
2. Zarządu ma prawo zażądać od właściciel psa stawienia się do Zarządu lub przedstawiciela
regionalnego po odbiór rodowodu lub certyfikatu rejestracyjnego.
§ 28
O zagubieniu lub utracie rodowodu lub certyfikatu rejestracyjnego właściciel psa jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zarząd, który unieważnia zagubiony dokument. Po
otrzymaniu wniosku o wydanie duplikatu oraz uiszczeniu stosownej opłaty zostaje wydany
nowy dokument z adnotacją „duplikat”.
§ 29
Przeglądy hodowlane, kwalifikacyjne i miotów mogą być dokonywane wyłącznie przez
upoważnione do tego osoby wskazane przez Zarząd.
§ 30
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów lub nanoszenia poprawek na rodowodach
lub certyfikatach rejestracyjnych osobom, które nie posiadają upoważnienia wydanego przez
Zarząd.
§ 31
W przypadku stwierdzenia omyłki pisarskiej w rodowodzie lub certyfikacie rejestracyjnym
należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Biuro Zarządu oraz odesłać dokument w celu
jego poprawienia.
§ 32
Sposób obiegu i przechowywania dokumentacji hodowlanej regulują odrębne przepisy.

IX. Kary
§ 33
Za nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu Zarząd ma prawo udzielić kary:
upomnienia, nagany, grzywny lub zawiesić członka Związku na okres
od 3 do 12 miesięcy.
§ 34
Propozycję wymiaru kary określa Komisja Dyscyplinarna jednak decyzja o jej wymiarze
należy do Zarządu.
X. Postanowienia końcowe
§ 35
1. Do podejmowania decyzji w sprawach hodowlanych upoważniony jest Zarząd po
zasięgnięciu opinii Komisji Hodowlanej z zastrzeżeniem kompetencji przypisanych
wyłącznie Zarządowi.
2. W przypadku stwierdzenia lub pojawienia się sygnałów o naruszeniu przepisów
niniejszego Regulaminu przez hodowcę lub właściciela reproduktora, Zarząd przekazuje
sprawę do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną, która swoje wnioski przedstawia
Zarządowi podejmującemu decyzję w tym zakresie.
3. Odwołanie od decyzji Zarządu należy złożyć do Biura ZHPR w formie pisemnej
w terminie 7 dni od jej otrzymania. Odwołanie rozpatruje Walne zebranie członków Związku.
4. Decyzja walnego zebrania jest ostateczna.
§ 36
W przypadku zaistnienia okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości Zarząd ma
prawo zarządzić badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji psa, które
dokonywane jest na koszt właściciela psa.
§ 37
Zaleca się hodowcom przekazywanie szczeniąt nabywcom z zachowaniem pisemnej formy
umowy sprzedaży psa oraz udzielanie w sposób rzetelny stosownych informacji, porad
i wyjaśnień.
§ 38
Nie zaleca się hodowcom kryć psy i suki w zbyt bliskim pokrewieństwie. Za bliskie
pokrewieństwo uznaje się inbred tj. chów wsobny w pokrewieństwie bliższym niż 2-3.

§ 39
Zabrania się członkom Związku
lub uprawnień hodowlanych.
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§ 40
Kwestię odpłatności wynikających z niniejszego regulaminu reguluje tabela opłat
zatwierdzana przez Zarząd.
§ 41
W wyjątkowych sytuacjach, gdzie uzasadnienie znajduje dobro hodowli psa rasowego,
decyzje wykraczające poza niniejszy Regulamin mogą być rozstrzygane przez Zarząd lub
Walne Zebranie Członków.

Regulamin Hodowli wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.
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