
 

 

L.dz.2881/2021     Warszawa,22.12.2021  
 
 

Do wszystkich oddziałów ZKwP 
 
, 
 

Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 11.12.2021r. podjął następujące uchwały: 
 
. 
SPRAWY FINANSOWE 
 
● Uchwalono wyrównanie wynagrodzenia dla sędziów kynologicznych zgodnie ze 
stawkami obowiązującymi w FCI za wystawy międzynarodowe i krajowe oraz egzaminy, 
próby pracy, wyścigi. 
 W/w obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.  
 
●Oplata za egzamin asystencki od 1 stycznia 2022 roku wynosi 150 zł (całość kwoty 
pozostaje w oddziale).  
 
SPRAWY ODDZIAŁÓW 
 

●Zawieszono w czynnościach Zarząd Oddziału w Olsztynie i powołano Zarząd 
Tymczasowy. 
        
SPRAWY HODOWLANE 
 
●Wpisano na listę lekarzy weterynarii upoważnionych do odczytywania zdjęć 
rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego lek.wet. Tomasza Szostoka z Krakowa 
(Przychodnia weterynaryjna dla zwierząt ,,MULTIVET" ul. Konecznego,6/12U,  

31-216 Kraków).  
 
 

●Wprowadzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych obowiązujące od 
01.01. 2022 roku. 
 
 Od 01.01.2022r. KARTĘ KRYCIA wykupuje właściciel reproduktora 
 
 
§ 14 pkt 2, ppkt f 
„po kryciu odebrać podpisaną przez właściciela reproduktora kartę krycia”   
 
§ 15 pkt 2, ppkt b  
„przed kryciem wykupić kartę krycia w macierzystym Oddziale” 
(przenumerowanie pozostałych ppkt) 
ppkt d  
„bezpośrednio po kryciu potwierdzić hodowcy ten fakt w karcie krycia (wzór zał. nr 2); 
odcinek karty krycia złożyć w swoim oddziale macierzystym w ciągu 14 dni. „ 
(wykreślić:„otrzymany”) 
 
  
§ 14 pkt 2 ppkt i) 
 
 zapis: „poddać szczenięta znakowaniu mikroczipem. Przeglądowi poddaje się 
szczenięta już oznakowane. Numery czipów muszą być naniesione na metryki i 



 

 

zarejestrowane w oddziale ZKwP. Czipowanie, jako zabieg, musi być wykonane przez 
lekarza weterynarii. Wykonanie zabiegu musi być potwierdzone podpisem i pieczątką 
lekarza na druku  „Potwierdzenie znakowania szczeniąt” ( zał. Nr 4).”  
zastąpić zapisem: „poddać szczenięta znakowaniu mikroczipem i ewentualnie 
dodatkowo tatuażem. Przeglądowi miotu poddaje się szczenięta już oznakowane. 
Numery czipów i ewentualnie dodatkowo numery tatuaży muszą być naniesione na 
metryki i zarejestrowane w oddziale ZKwP. Czipowanie, jako zabieg, musi być wykonane 
przez lekarza weterynarii. Wykonanie zabiegu musi być potwierdzone podpisem i 
pieczątką lekarza na druku „Potwierdzenie znakowania szczeniąt” (zał. Nr 4).” 
 z ppkt l) usunąć ostatnie zdanie: „Szczenięta opuszczające teren kraju muszą być 
obowiązkowo czipowane 
§ 14 pkt 2 ppkt l  
„wydawać nabywcom szczenięta najwcześniej po ukończeniu 7 tygodni wraz z metrykami 
(wzór zał. nr 6) i książeczkami zdrowia (z adnotacją o przeprowadzonych szczepieniach i 
odrobaczaniu szczeniąt), zaś nabywcom zagranicznym dostarczyć rodowód eksportowy”. 
 
●Po przeglądach hodowlanych oddziały zobowiązane są do przysyłania następujących 
informacji: data przeglądu,  ilość psów biorących udział w przeglądzie (bez 
szczegółowych protokołów). 
 
 
SPRAWY WYSTAW 
 
●Anulowano uchwałę ZG ZKwP podjętą 08.09.2020 r. dotycząca możliwości uzyskania 
Młodzieżowego Championa Polski m. in. na podstawie CWC uzyskanego z klasy 
pośredniej (obowiązuje od 01.01.2022 r.)  
 
●Zwolniono oddziały z obowiązku wysyłania kopii kart ocen z wystaw do klubów. 
Jednakże na pisemny wniosek przewodniczącego Klubu- Komisji ZG lub Klubu 
Wybieralnego oddziały byłyby zobowiązane udostępnić dane, o które wnioskuje 
przewodniczący. 
 
●Zniesiono obowiązek sporządzania drugiej kopii  karty oceny z wystaw psów rasowych; 
tzn. obowiązuje oryginał i jedna kopia. 
 
 
SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW 
 
●Przyjęto Regulamin Obedience obowiązujący od 01.01.2022 r.  
●Zatwierdzono testy TWP wytrzymałościowe  dla rasy Ceskoslovensky Vlciak 
●Zatwierdzono wystawianie certyfikatów użytkowości na podstawie kart ocen z testów 
wytrzymałościowych TWP, a także z zawodów odbywających się na Słowacji i w 
Czechach „Dog Endurance test” SVP oraz ZVP. 
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Głównego  Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego 
       ds. Hodowlanych 

                                        
 
Leszek Salamon     Anna Rogowska 


