
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Cel, organizacja imprez, warunki uczestnictwa 

 

 

§ 1 

Kynologia łowiecka jest niezbędnym elementem wykonywania polowania, jest również 

jednym z najważniejszych elementów kultury łowieckiej, a tym samym ważnym elementem 

niematerialnego dziedzictwa ludzkości.  

 

§2 

System ocen pracy psów myśliwskich gwarantuje prawidłowość przeprowadzania polowania 

oraz przetrwanie i rozwój ras psów myśliwskich wykorzystywanych w łowiectwie. 

 

§3 

Celami, dla których organizuje się próby pracy posokowców, konkursy i oceny pracy psów 

myśliwskich są:  

wyselekcjonowanie psów o najlepszych wrodzonych cechach użytkowych dla ich  

wykorzystania w łowiectwie, ocena stopnia przygotowania psów do wykorzystania w 

praktyce łowieckiej, stworzenie płaszczyzny komunikacji dla przewodników i hodowców, 

co pozwoli na rozwój kynologii łowieckiej oraz prawidłowe wykorzystanie psów do 

polowania, stworzenie płaszczyzny edukacyjnej dla kandydatów do Polskiego Związku 

Łowieckiego, myśliwych oraz sympatyków kynologii łowieckiej.  

 

§4 

Imprezy kynologiczne PZŁ dzielą się na: 

• próby pracy posokowców 

• konkursy pracy, 

• oceny pracy. 

Organizowane jako regionalne, krajowe, międzynarodowe, klubowe. 

 

 

§5 

Organizatorem imprez kynologicznych jest Polski Związek Łowiecki na wniosek Klubu 

Rasy PZŁ, Koła Łowieckiego, Ośrodka Hodowli Zwierzyny, Zarządu Okręgowego PZŁ. 

 

§6 

Kluby ras PZŁ na bazie niniejszych regulaminów mogą organizować klubową imprezę 

kynologiczną, na której mogą wystawiać wewnątrzklubowe certyfikaty. 

 

Na konkursach i ocenach pracy PZŁ przyznawane są certyfikaty pracy psa ułożonego do 

polowania.  

 

 

 



§ 7 

Koszty związane z próbami, konkursami i ocenami pracy psów myśliwskich ponoszą ich 

organizatorzy i to oni ustalają wysokość obowiązujących opłat. Wpisowe za uczestnictwo 

należy wnosić razem ze zgłoszeniem. . Dla startujących niebędących członkami PZŁ ustala 

się inną wysokość wpłat jak dla członków PZŁ. 

 

 

§ 8 

Organizatorzy imprez kynologicznych zgłaszają zamiar ich przeprowadzenia do Zarządów 

Okręgowych PZŁ, które z kolei wprowadzają je do systemu informatycznego ”Łowiectwo 

w Polsce” w zakładce „Kynologia”.  

 

§ 9 

Organizator imprezy kynologicznej ustala skład komisji sędziowskiej, występując o jego 

akceptację do Zarządu Głównego PZŁ. 

 

§ 10 

Zarząd Główny PZŁ publikuje listę sędziów oceniających pracę psów na próbach 

posokowców,  konkursach i ocenach pracy, po rekomendacji Komisji Kynologicznej NRŁ. 

 

§ 11 

Podczas zgłaszania imprezy kynologicznej organizatorzy podają: 

• rodzaj, 

• termin,  

• miejsce, 

• skład sędziowski. 

 

§ 12 

Terminarz planowanych imprez kynologicznych ogłasza Zarząd Główny PZŁ na stronie 

internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, w zakładce „Kynologia”. Wszystkie zmiany 

terminów imprez, jak i deklaracje zorganizowania imprez dodatkowych, nie umieszczonych 

w rocznym harmonogramie, muszą uzyskać akceptację Zarządu Głównego PZŁ i być 

opublikowane na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego.  

 

§ 13 

Sporządzone czytelnym pismem dwa protokoły komisji sędziowskiej oraz dwa komplety kart 

ocen pracy psów, sporządzanych wyłącznie na aktualnych drukach zatwierdzonych przez 

Zarząd Główny PZŁ, organizator przesyła do Zarządu Głównego PZŁ w terminie 14 dni od 

zakończenia imprezy kynologicznej. 

Wzory aktualnych druków kart ocen zamieszczane są na stronie internetowej Zarządu 

Głównego PZŁ w zakładce „Kynologia”. Karty ocen muszą być opieczętowane pieczątką 

Zarządu Okręgowego PZŁ, któremu podległy jest organizator imprezy. Dopuszcza się także 

elektroniczne karty wprowadzone bezpośrednio do systemu „Łowiectwo w Polsce” w 

zakładce „Kynologia”. 



§ 14 

W próbach posokowców,  konkursach i ocenach pracy psów myśliwskich mogą brać udział 

wyłącznie psy posiadające dokument pochodzenia (metryka lub rodowód) z organizacji 

kynologicznych uznanych przez FCI.  Psy właścicieli nie będących członkami organizacji 

uznanych przez FCI mają także prawo do lokat i certyfikatów pracy psa ułożonego do 

polowania. 

§ 15 

Dolną i górną granicę wieku psów zgłaszanych na imprezy kynologiczne regulują 

poszczególne regulaminy prób pracy posokowców, konkursów i ocen pracy psów 

myśliwskich. 

 

§ 16 

O terminach imprez kynologicznych organizatorzy zobowiązani są powiadomić 

powiatowych lekarzy weterynarii zgodnie z wymogami ustawowymi.  

 

§ 17 

Sędzia przeprowadzający ocenę zobowiązany jest każdorazowo do identyfikacji psa na 

podstawie tatuażu/chipa.  

 

§ 18 

Psy chore nieidentyfikowalne, wysoko ciężarne suki oraz psy, które nie posiadają aktualnego 

zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie nie mogą brać udziału w imprezach 

kynologicznych. 

Suki grzejące się każdorazowo wymagają zgody sędziego głównego dopuszczającej do 

udziału w imprezach kynologicznych. Psy wykazujące zachowania agresywne podczas ocen 

podlegają dyskwalifikacji z wpisem do karty oceny. 

 

§ 19 

Podczas trwania imprezy nie wolno używać kolczatek, obroży elektrycznych przekazujących 

impulsy ani ich atrap. Nie dotyczy to urządzeń lokalizujących pozbawionych możliwości 

przesyłania impulsów. Wykluczeni z imprezy mogą zostać przewodnicy brutalnie traktujący 

swoje lub cudze psy.  

 

§ 20 

Przewodnicy psów oraz pozostali uczestnicy podczas przeprowadzania prób pracy 

posokowców, konkursów i ocen pracy, mają obowiązek wykonywania poleceń komisji 

sędziowskiej i organizatorów.  

 

§ 21 

Przewodnicy po wpłaceniu kaucji mają prawo zgłaszać protesty w formie pisemnej sędziemu 

głównemu imprezy w przypadku niedotrzymywania wymogów regulaminowych. Decyzje 

sędziego głównego są ostateczne. Wysokość kaucji stanowi równowartość wpisowego. W 

przypadku rozstrzygnięcia protestu na niekorzyść zgłaszającego, kaucja ulega przepadkowi 

na rzecz organizatora.  



 

 

§ 22 

Za szkody wyrządzone przez psa odpowiada jego właściciel. 

 

§ 23 

Po ocenie sędzia komentuje pracę psa dla przewodnika i pozostałych uczestników. 

 

§ 24 

Przewodnik psa zobowiązany jest okazać dokument pochodzenia psa na próbach pracy 

posokowców, konkursach i ocenach pracy (metryka, rodowód). 

 

§ 25 

Przed przystąpieniem do konkurencji przewodnicy przedstawiają się komisji sędziowskiej, 

podając numer startowy, swoje imię i nazwisko oraz nazwę i przydomek psa. Zaleca się, aby 

przewodnicy byli ubrani w strój myśliwski lub inny adekwatny do pracy w określonym 

terenie. 

 

§ 26 

Oceny pracy psów na próbach pracy posokowców, na konkursach i w naturalnych warunkach 

dokonuje komisja składająca się z sędziów zaakceptowanych przez Zarząd Główny PZŁ. 

Oceny dokonuje się wg zasad określonych w poszczególnych regulaminach. Koszty 

sędziowania ponosi organizator według stawek ustalonych przez Zarząd Główny PZŁ.  

 

§ 27 

Liczba członków komisji sędziowskiej uzależniona jest od rodzaju imprezy i liczby psów 

biorących w niej udział. Zespół sędziowski nie może liczyć mniej niż dwie osoby. Ilość 

sędziów ustala się w liczbie gwarantującej sprawny przebieg, obiektywną i rzetelną ocenę 

pracy psów. W razie zaistniałych potrzeb komisja dzieli się na zespoły, których pracę 

koordynuje sędzia główny. Sędzia główny odpowiada za odbiór techniczny właściwie 

przygotowanych konkurencji, pod kątem zgodności z regulaminem i z przyjętymi 

prawidłami. Sędzia podczas oceny nie ma prawa strzału. 

 

§ 28 

Do obowiązków sędziów należy:  

• Uczestnictwo w odprawie sędziów oraz w otwarciu i zakończeniu imprezy.  

• Omówienie pracy psa po zakończeniu każdej konkurencji oraz uzasadnienie 

postawionej oceny. 

• Sprawdzanie zgodności z danymi podanymi w dokumentach tatuaży lub chipów psów 

biorących udział w ocenie.  

• Ocena pracy psów zgodna z treścią regulaminów i etyką. 

• Udział w końcowych pracach komisji sędziowskiej przy obliczaniu wyników, 

wypisywaniu dyplomów, kart ocen, pisaniu protokołu itp.  

• Edukowanie uczestników imprezy podczas całego jej przebiegu. 



 

Sędzia nie może oceniać psów będących jego własnością. 

 

Ponadto do obowiązków sędziego głównego należy:  

• Sprawdzenie przygotowania poszczególnych konkurencji pod względem zgodności  

z wymogami regulaminowymi. 

• Koordynowanie pracy poszczególnych zespołów sędziowskich. 

• Przeprowadzenie odprawy sędziów i organizatorów.   

• Rozstrzyganie sporów w przypadku różnicy zdań pomiędzy członkami zespołu 

sędziowskiego.  

• Przyjmowanie i ostateczne rozstrzyganie protestów.  

• Sporządzanie protokołu z przebiegu imprezy oraz podpisywanie dokumentów. 

• Dokonanie podsumowania imprezy. 

 

§ 29 

Miarą oceny pracy psów w poszczególnych konkurencjach są stopnie od 0 do 4, przy czym 

ocena 0 jest minimalna, a ocena 4 maksymalna. 

 

§ 30 

Zarówno po zakończeniu oceny pracy psów myśliwskich, jak i podczas trwania imprezy, 

żaden pies nie może być poddawany ponownym próbom w jakiejkolwiek konkurencji w celu 

zmiany otrzymanej już przez niego oceny. Propozycję oceny przedstawia każdy sędzia 

oddzielnie. Po zakończeniu pracy w danej konkurencji członkowie komisji ustalają wspólnie 

ostateczną ocenę, którą wpisuje się do karty oceny pracy. Ocenę wraz z komentarzem sędzia 

podaje do wiadomości zainteresowanych, w szczególności przewodnika psa, wskazując 

błędy popełnione zarówno przez psa, jak i jego przewodnika.  

 

§ 31 

Komisja przyznaje dyplomy Iº, IIº i IIIº zależnie od uzyskanej ogólnej liczby punktów i 

innych kryteriów podanych w przepisach regulaminów szczegółowych. Na konkursach 

przyznawany jest wniosek na CHAMPIONA PRACY PZŁ danej specjalizacji. Otrzymuje go 

zwycięski pies bądź wyłoniony decyzją komisji sędziowskiej najlepiej pracujący pies na 

minimum dwudniowej krajowej lub międzynarodowej ocenie, który uzyskał dyplom Iº.  

Konkursy krajowe, międzynarodowe i klubowe oraz międzynarodowe oceny mogą się 

odbywać pod warunkiem uczestnictwa w nich co najmniej sześciu psów, a w konkursach 

psów pracujących parami co najmniej sześciu par. Jeżeli lokatę pierwszą i ewentualnie 

następne zajmą psy posiadające tytuł Championa Pracy PZŁ, wniosek przechodzi na 

pierwszego w kolejności psa bez tytułu, który uzyskał dyplom Iº. Fakt przyznania ChP 

PZŁ/rezerwowy ChP PZŁ komisja sędziów wpisuje odręcznie do karty oceny i dyplomu: 

ChP PZŁ/rezerwowy ChP PZŁ przyznano wraz z oddzielną parafą. Na dyplomie i na karcie 

oceny podaje się również liczbę punktów, lokatę zajętą przez psa oraz liczbę startujących 

psów. Psom, które nie uzyskają dyplomu, lokat nie przyznaje się 

 

 

 



§ 32 

Do konkursu rangi krajowej dopuszcza się psy, które uzyskały dyplom minimum IIIº z 

konkursu regionalnego. Kwalifikacja do udziału w konkursie lub ocenie rangi 

międzynarodowej, następuje po uzyskaniu dyplomu minimum IIIº z konkursu krajowego lub 

dyplomu Iº z konkursu regionalnego.  

Pies, który na ocenie uzyskał dyplom minimum IIIº, uzyskuje kwalifikację do udziału w 

konkursach i ocenach rangi krajowej i międzynarodowej. 

 

§ 33 

Trzy wnioski ChP PZŁ uzyskane w jednej specjalności są podstawą do przyznania psu tytułu 

Championa Pracy PZŁ. 

Ponadto jamniki muszą posiadać ocenę z norowania. W przypadku płochaczy co najmniej 

jeden wniosek ChP PZŁ musi pochodzić z konkursu obejmującego pracę w polu, aporterów 

z konkursu B lub C retrieverów. Wyżły muszą posiadać wszystkie wnioski ChP PZŁ z 

konkursów pracy wyżłów wszechstronnych, wielostronnych (może to być np. jeden wniosek 

ChP PZŁ z wielostronnych i jeden z wszechstronnych, czyli dopuszczalne są wszelkie 

kombinacje tych dwóch rodzajów konkursów). Posokowce muszą posiadać wszystkie 

wnioski ChP PZŁ z konkursów pracy posokowców. Dyplomy Championa Pracy PZŁ wydaje 

Zarząd Główny PZŁ. Zasady przyznawania tytułu Klubowego Championa Pracy określają 

regulaminy klubów ras PZŁ. Dyplomy Klubowego Championa Pracy wydaje Zarząd Główny 

PZŁ na wniosek Klubu Rasy. 

 

 

§ 34 

Przed przystąpieniem do oceny wszystkie psy muszą być poddane próbie reakcji na strzał. 

Psów reagujących wyraźnie lękliwie na strzał nie dopuszcza się do dalszej pracy.  

Psy, które nie posiadają udokumentowanego poświadczenia (karta oceny) zaliczenia próby 

reakcji na strzał, przed przystąpieniem do konkurencji konkursowych muszą być poddane 

takiej próbie. Psy wykazujące agresję w stosunku do psów i ludzi podlegają dyskwalifikacji.  

Sędzia może zdecydować o konieczności przeprowadzenia próby strzału także dla psów, 

które wcześniej takiej próbie podlegały. 

 

§ 35 

Kolejność lokat ustala się biorąc pod uwagę:  

• stopień uzyskanego dyplomu, 

• liczbę uzyskanych punktów, 

jeżeli szczegółowe regulaminy nie przewidują inaczej (nie dotyczy to ocen pracy w 

naturalnych warunkach), przyznaje się lokatę ex aequo a kolejny pies zajmuje lokatę 

obniżoną o ilość psów z lokaty ex aequo (np. jeśli na lokacie 2 znajdują się 3 psy to następny 

pies uzyska lokatę 5 itp.). 

 

§ 36 

Oceny pracy psów w naturalnych warunkach odbywać się mogą podczas każdego polowania 

(indywidualnego i zbiorowego), pod warunkiem zapewnienia obecności przynajmniej dwóch 



sędziów uprawnionych do danej oceny. Sędziowie są zobowiązani do przesłania kopii kart 

ocen do zarządu okręgowego PZŁ właściwego dla dzierżawcy obwodu organizującego ocenę 

w terminie do 14 dni od daty przeprowadzenia oceny. 

 

§ 37 

Polski Związek Łowiecki przyznaje Certyfikat Psa Ułożonego Do Polowania. Certyfikat 

przyznaje się na podstawie adnotacji w karcie Oceny Psa (w rubryce: „CERTYFIKAT PSA 

UŁOŻONEGO DO POLOWANIA: tak [   ]/nie [   ], w specjalności: …. 

Wyróżnia się następujące specjalności: 

• wyżeł wielostronny, 

• wyżeł wszechstronny, 

• pies ułożony do polowania na ptactwo 

• norowiec, 

• jamnik wszechstronny, 

• dzikarz, 

• tropowiec, pies ułożony do poszukiwania postrzałków zwierzyny grubej 

• aporter, 

• płochacz, 

• posokowiec, 

• pies pracujący w miocie. 

Warunki przyznania certyfikatu określają regulaminy poszczególnych prób pracy 

posokowców, konkursów i ocen pracy. 

Fakt przyznania certyfikatu, organizator wprowadza do systemu informatycznego 

„Łowiectwo w Polsce” w zakładce „Kynologia”. 

§ 38 

 

Dla psów wygrywających w konkursie lub ocenie pracy psa rangi krajowej lub 

międzynarodowej w stawce co najmniej 6 psów przyznaje się tytuł ZWYCIĘZCA PRACY 

PZŁ w specjalności, w której startował. 

 

ZG PZŁ w rankingu wyłoni także ZWYCIĘZCĘ ROKU nadając mu tytuł zgodny ze 

specjalnością w jakiej pies startował.  


