
Zarząd Oddziału w Zabrzu ZKwP, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, wprowadza 

opisane niżej tymczasowe zasady postępowania w sprawach hodowlanych. 

1. Zawiesza się do odwołania przeprowadzanie przeglądów miotów i hodowli, o których 

mowa w § 14 ust. 2 pkt j. Regulaminu Hodowli Psów Rasowych 

2. Metryki dla szczeniąt wydawane będą na podstawie pisemnego wniosku hodowcy i przesłanych 

pocztą elektroniczną do Oddziałowej Komisji Hodowlanej skanów dokumentów wymienionych 

w § 20 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, to jest: Karty Krycia, Karty Miotu, potwierdzenia 

znakowania szczeniąt. Szczegółowe zasady opisano w załączniku do uchwały Zarządu Oddziału. 

Warunkiem wydania metryk jest dostarczenie kompletu prawidłowo wypełnionych i podpisanych 

druków oraz uiszczenie wymaganych opłat (przelewem na rachunek Oddziału w Zabrzu). 

3. Uprawnienia hodowlane nadawane będą psom i sukom na podstawie pisemnego wniosku 

właściciela i skanów odpowiednich dokumentów, przesłanych pocztą elektroniczną do 

Oddziałowej Komisji Hodowlanej. Szczegółowe zasady opisano w załączniku do uchwały Zarządu 

Oddziału. 

ZASADY PRZYZNAWANIA UPRAWNIEŃ HODOWLANYCH 

1. Suce, spełniającej wszystkie wymagania wynikające z § 10 ust. 1-4 Regulaminu Hodowli Psów 

Rasowych nadaje się uprawnienia hodowlane na podstawie pisemnego wniosku hodowcy, 

do którego dołączone zostały kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań 

(karty ocen z wystaw oraz dla ras, w których jest to wymagane - świadectwo zaliczenia 

testów psychicznych, potwierdzenie wyniku badania Rtg w kierunku dysplazji biodrowej 

itp.). Wypełniony i podpisany wniosek (druk nr 1) hodowca powinien zeskanować i przesłać 

wraz ze skanami odpowiednich dokumentów pocztą elektroniczną na adres Oddziału w 

Zabrzu zabrze@zkwp.pl, równocześnie informując telefonicznie wice-przewodniczącą ds. 

hodowlanych Annę Rożniatowską tel. 601 44 26 19. Potwierdzenie przyznania uprawnień 

hodowlanych Oddział prześle w formie skanu pisma na adres mailowy podany we wniosku. 

Wpis uprawnień hodowlanych do rodowodu suki dokonany zostanie po unormowaniu się 

sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

2. Psu, spełniającemu wszystkie wymagania wynikające z § 12 ust. 1-4 Regulaminu Hodowli 

Psów Rasowych nadaje się uprawnienia hodowlane na podstawie pisemnego wniosku 

właściciela, do którego dołączone zostały kopie dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymagań (karty ocen z wystaw oraz dla ras, w których jest to wymagane - świadectwo 

zaliczenia testów psychicznych, potwierdzenie wyniku badania Rtg w kierunku dysplazji 

biodrowej itp.). Wypełniony i podpisany wniosek (druk nr 1) właściciel powinien 

zeskanować i przesłać wraz ze skanami odpowiednich dokumentów pocztą elektroniczną 

na adres Oddziału w Zabrzu zabrze@zkwp.pl, równocześnie informując telefonicznie wice-

przewodniczącą ds. hodowlanych Annę Rożniatowską tel. 601 44 26 19. Potwierdzenie 

przyznania uprawnień hodowlanych Oddział prześle w formie skanu pisma na adres 

mailowy podany we wniosku. Wpis uprawnień hodowlanych do rodowodu psa dokonany 

zostanie po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

3. Psom i sukom, które nie spełniają wszystkich wymagań, wynikających z zapisów § 10 i § 14 , 

Oddziałowa Komisja Hodowlana może nadać tymczasowe uprawnienia hodowlane, na postawie 

pisemnego wniosku hodowcy/właściciela (druk nr 1), do którego dołączone zostały kopie 

dokumentów potwierdzających, które z wymogów hodowlanych zostały spełnione (karty 



ocen z wystaw, świadectwo zaliczenia testów psychicznych, potwierdzenie wyniku badania 

Rtg w kierunku dysplazji biodrowej itp.).Każdy przypadek OKH rozpatrywać będzie 

indywidualnie, a o decyzji hodowca/właściciel zostanie powiadomiony pisemnie w formie 

skanu pisma przesłanego na adres mailowy podany we wniosku. Ewentualny wpis 

uprawnień hodowlanych do rodowodu psa/suki dokonany zostanie po unormowaniu się 

sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

4. Przyznawane uprawnienia hodowlane – ostateczne oraz tymczasowe – podlegają 

ewidencjonowaniu na niezmienionych zasadach. 

OBIEG DOKUMENTACJI MIOTÓW I WYDAWANIE METRYK 

5. Metryki dla szczeniąt wydawane są na podstawie pisemnego wniosku hodowcy (druk nr 2), do 

którego dołączone zostały kopie: Karty Krycia, Karty Miotu, potwierdzenia znakowania szczeniąt. 

Wypełniony i podpisany wniosek właściciel powinien zeskanować i przesłać wraz ze 

skanami odpowiednich dokumentów pocztą elektroniczną na adres Oddziału w Zabrzu 

zabrze@zkwp.pl, równocześnie informując telefonicznie wice-przewodniczącą 

ds. hodowlanych Annę Rożniatowską tel. 601 44 26 19. Równocześnie hodowca wnosi 

odpowiednią opłatę przelewem na rachunek Oddziału w Zabrzu, prowadzony przez 

Volkswagen bank Direct nr 92 2130 0004 2001 0409 0411 0001. 

6. Oryginały dokumentów (karta krycia, karta miotu, potwierdzenie znakowania) hodowca 

zobowiązany jest przesłać przesyłką pocztową poleconą na adres korespondencyjny: 

Anna Rajs, ul. Kalinowa 68, 44-102 Gliwice. 

7. Metryki wystawiane są przez biuro Oddziału na zlecenie Oddziałowej Komisji Hodowlanej, 

po potwierdzeniu kompletności i prawidłowości przesłanych dokumentów oraz wniesienia 

wymaganych opłat. 

8. Biuro Oddziału przesyła metryki na adres hodowcy, podany we wniosku, przesyłką 

kurierską.  

9. Hodowca, który odpowiednie druki wykupił przed wprowadzeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego, wykorzystuje posiadane druki hodowlane (opieczętowane przez Oddział i z 

nadanymi numerami ewidencyjnymi). 

10. Hodowca, który nie posiada wykupionych wcześniej: karty krycia i/lub karty miotu, 

zgłasza zapotrzebowanie na druki pocztą elektroniczną na adres zabrze@zkwp.pl, 

równocześnie informując telefonicznie wice-przewodniczącą ds. hodowlanych Annę 

Rożniatowską tel. 601 44 26 19. Odpowiednie druki będą przesyłane mailem w formie 

elektronicznej (format PDF) po nadaniu numerów ewidencyjnych i potwierdzeniu 

wniesienia opłaty na rachunek bankowy Oddziału.  

11. Druki hodowlane – karta krycia i karta miotu – bez nadanych przez OKH w Zabrzu 

numerów ewidencyjnych nie będą honorowane i nie stanowią podstawy do wydania 

metryk. 

Zabrze, 21 marca 2020 r. 


