
 ABC hodowcy  
 
Jak zostać członkiem Polskiego Związku Kynologicznego PKPR?  
Należy przysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (pdf) wypełnioną i podpisaną deklarację 
członkowską oraz opłacić roczną składkę członkowską na konto PKPR-PZK. Bardzo prosimy o nie 
przysyłanie pieniędzy przekazem pocztowym !.  
 
Rejestracja psa  
 
Jeśli pies posiada rodowód PKPR-PZK nie trzeba go rejestrować, gdyż wszystkie szczenięta z miotów 
rejestrowanych w Klubie są automatycznie wpisywane do Polskiej Kynologicznej Księgi Rodowodowej 
(lub Księgi Wstępnej). Wystarczy tylko napisać na formularzu deklaracji członkowskiej rasę psa i 
numer jego rodowodu.  
Aby zarejestrować psa posiadającego rodowód innej organizacji kynologicznej uznawanej przez 
Klub, należy dostarczyć oryginał tego dokumentu, wypełnić formularz rejestracji psa i dokonać opłaty 
rejestracyjnej zgodnie z cennikiem. Pies taki, po zarejestrowaniu w Klubie otrzymuje numer PKKR, 
który zostaje wpisany w adnotacje w rodowodzie lub ma wymieniony rodowód na PKPR-PZK (do 
wyboru). Od tego momentu numer ten jest jedynym numerem rodowodu psa, który właściciel 
podaje przy załatwianiu wszelkich formalności.  
Zamiast pieczątki z numerem, można zażyczyć sobie wymiany na rodowód PKPR-PZK.  
Jeśli pies posiada tylko tzw. metrykę, należy przysłać jej oryginał (pozostaje w Klubie), wypełnić 
formularz rejestracyjny i dołączyć kserokopie rodowodów rodziców. W takim przypadku pies 
otrzymuje rodowód PKPR-PZK. Czas oczekiwania na rejestrację 3-5 tygodni.  
Polski Klub Psa Rasowego uznaje automatycznie rodowody/metryki wydawane w Polsce przez 
organizacje zrzeszone w PUK, Alianz Canine Worldwide lub FCI. Pozostałe rodowody i metryki są 
akceptowane po indywidualnej analizie.  
W przypadku pozostałych organizacji każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie - przed 
przysłanie oryginału rodowodu do rejestracji, należy wysłać mailem jego skan wraz zapytaniem i 
czekać na decyzję ZG.  
W przypadku rejestracji psa z rodowodem zagranicznym, najlepiej wcześniej upewnić się czy dana 
organizacja jest uznawana przez Klub, przysyłając mailem skan rodowodu. Należy dołączyc 
tłumaczenie rodowodu na język polski.  
W rodowody PKPR-PZK są wpisywane podstawowe dane przodków - imię, przydomek, nr rodowodu, 
ewentualnie umaszczenie, wyniki testów, badań oraz uzyskane tytuły championa (nie są natomiast 
wpisywane inne mniej ważne tytuły i osiagnięcia).  
 
Rejestracja hodowli  
 
Hodowla jest automatycznie rejestrowana i otrzymuje swój numer w momencie zgłaszania  
pierwszego miotu. Jeśli hodowca chce posiadać również przydomek hodowlany, musi go  
zarejestrować wypełniając odpowiedni formularz i dokonując stosownej opłaty rejestracyjnej  
(osobiście lub na konto ZG Klubu). Na formularzu należy podać minimum 3 propozycje  
przydomków.  
Przydomek hodowli zarejestrowany w PKPR-PZK, nie może być równocześnie zarejestrowany w innej 
organizacji, jak również psy/suki nie mogą być równocześnie zarejestrowane w dwóch różnych 
organizacjach. Można być oczywiście członkiem wielu organizacji.  
 
Zgłaszanie miotu  
 
W ciągu 3 tygodni od narodzin szczeniąt hodowca ma obowiązek przysłać do Zarządu  
Głównego Klubu zamówienie na rodowody szczeniąt (odpowiedni formularz).  
Do zamówienia należy dołączyć formularz umowy krycia oraz kopię opłaty za rodowody  
dokonanej na konto ZG Klubu. Wszystkie formularze musza być typowe, są one  



zamieszczone na stronie w formacie pdf. Wypisanie rodowodów trwa do 2 tygodni i są one wysyłane 
do osoby, która będzie przeprowadzać przegląd miotu.  
W przypadku krycia psem z innej organizacji (wcześniej najlepiej upewnić się, czy Klub współpracuje z 
daną organizacją), należy dołączyć czytelną, potwierdzoną kopię rodowodu reproduktora wraz z 
wpisem, że dany pies jest reproduktorem.  
Przypominamy, że hodowca ma obowiązek zgłosić wszystkie szczenięta z miotu jak  
również wszystkie mioty. Pod żadnym pozorem nie wolno jest hodowcy sprzedać  
szczenięcia bez dokumentu pochodzenia - rodowodu.  
Następnie hodowca powinien umówić się na przegląd miotu we właściwym oddziale lub  
przedstawicielstwie regionalnym Klubu, ewentualnie u współpracującego z Klubem  
weterynarza. Przegląd miotu dokonywany jest u szczeniąt w 6-7 tygodniu życia szczeniąt.  
Znakowanie odbywa się podczas przeglądu lub nieco wcześniej, zależnie od sytuacji lokalnej.  
Wynik przeglądu miotu wpisywany jest na formularzu przeglądu miotu. Opłata za przegląd  
pobierana jest zazwyczaj na miejscu.  
Podczas przeglądu miotu hodowca otrzymuje rodowody dla szczeniąt.  
Szczeniętom, u których stwierdzono poważne wady wpływające na przydatność do hodowli,  
dokonuje się adnotacji w rodowodzie "pies nie nadaje się do hodowli".  
 
Suka hodowlana/ reproduktor  
Warunkiem dopuszczenia suki/ psa do hodowli jest zaliczenie przeglądu hodowlanego lub  
uzyskanie oceny min. bardzo dobrej na co najmniej jednej wystawie, w klasie pośredniej,  
otwartej lub pracującej. Jako wymóg do hodowli uznawane są wyłącznie oceny otrzymane na 
wystawach PKPR-PZK.  
Dla części ras obowiązują dodatkowo badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych.  
(lista ras jest podana w załączniku do regulaminu hodowli).  
Od dnia 01.01.2013r wszystkie suki i psy używane do rozrodu muszą mieć ponadto wykonane  
badania DNA na pochodzenie. Wymazy do badania są pobierane w oddziałach przez osoby 
upowaznione przez ZG. Hodowca ma obowiązek dojechać z psem w wyznaczone miejsce (np. 
wystawa, oddział).  
 
Rodowody elitarne.  
Rodowody elitarne otrzymują szczenięta po rodzicach, którzy spełnili dodatkowe wymagania (są 
licencjonowani): otrzymali ocenę doskonałą na co najmniej 3 wystawach, od minimum 2 różnych 
sędziów, w klasie pośredniej, otwartej lub pracującej, zaliczyli testy psychiczne.  
 


