
 

REGULAMIN SĘDZIÓW PRACY PZŁ 

OCEN I KONKURSÓW PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH 

 

1. WSTĘP 

 

§ 1 

 

Na organizowanych przez PZŁ ocenach i konkursach pracy psów myśliwskich oceny dokonują 

sędziowie pracy PZŁ. 

 

§ 2 

 

1. Sędzią pracy PZŁ  może zostać członek PZŁ - kandydat na sędziego ocen pracy i konkursów 

psów myśliwskich zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu. 

2. Od kandydata na sędziego wymagana jest pozytywna opinia potwierdzona pismem 

macierzystego Zarządu Okręgowego, Klubu Rasy PZŁ i – w razie potrzeby – opinią innych 

organów Związku wydaną na prośbę Zarządu Głównego PZŁ. 

3. Od kandydata na sędziego wymagany jest 5 letni okres użytkowania psa specjalności o którą 

ubiega się kandydat. 

4. Dodatkowym atutem jest doświadczenie hodowlane oraz udział w konkursach, ocenach pracy 

psów myśliwskich, organizacja imprez z udziałem psów myśliwskich, uprawnienia instruktora 

kynologii łowieckiej. 

    

§ 3 

 

Poszczególne specjalności sędziów pracy PZŁ: 

 

1.Wyżły 

2.Norowce 

3.Jamniki wszechstronne 

4.Dzikarze/ psy pracujące w miocie 

5.Dzikarze – szpice myśliwskie 

6. Dzikarze indywidualne 

7.Tropowce 

8.Aportery 

9.Płochacze 

10.Posokowce 

 

§ 4 

 

1. Kandydat na sędziego, wypełnia formularz zgłoszeniowy on line, który opiniuje właściwy 

Zarząd Okręgowy zgodnie z „Wykazem i zakresem specjalności” (wzór w załączeniu) 

2. Zgłoszenie kandydata na sędziego weryfikuje KK NRŁ 



 

 

 
2.1. Kursy dla kandydatów 

 

§ 5 

 

1. Kursy szkoleniowe dla kandydatów na sędziego są prowadzone i organizowane przez Polski 

Związek Łowiecki. 

2. Każdorazowo zgodę na przeprowadzenie kursu wydaje Zarząd Główny. 

3. Kurs przeprowadzany jest według programu kursu zatwierdzonego przez Zarząd Główny. 

4. Zarząd Okręgowy, który nie może zorganizować kursu, wskazuje kandydatowi na sędziego 

pracy PZŁ informacje nt. kursów w pozostałych okręgach. 

 

2.2 Komisja egzaminacyjna 

§ 6 
1. W skład komisji egzaminacyjnej części praktycznej podczas oceny pracy psów wchodzą 

sędziowie pracy PZŁ lub członkowie Komisji Kynologicznej NRŁ. Przewodniczącego 

komisji egzaminacyjnej wyznacza Zarząd Główny PZŁ 

2. W skład komisji egzaminacyjnej dotyczącej części teoretycznej wchodzą co  najmniej  dwaj    

sędziowie  pracy PZŁ lub członkowie Komisji Kynologicznej NRŁ. Przewodniczącego 

komisji egzaminacyjnej wyznacza Zarząd Główny PZŁ. 

3. Do obowiązków Komisji Egzaminacyjnej należy przygotowanie zestawów pytań do 

losowania, przeprowadzenie  części teoretycznej i praktycznej, oraz sporządzenie protokołu. 

4. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej bezpośrednio po części teoretycznej egzaminu 

informuje kandydata o jego wyniku. 

5. Po każdej części egzaminu Komisja     egzaminacyjna     sporządza      protokół. 

6. Komisja egzaminacyjna sporządza z egzaminów protokoły cząstkowe a następnie protokół 

zbiorczy, który przekazuje do Zarządu Głównego PZŁ nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia 

egzaminu. 

 

2.2. Egzamin 

§ 7 

Egzamin na sędziego pracy PZŁ obejmuje: 

1. Część teoretyczną dotyczącą regulaminów konkursów i ocen pracy psa wraz z 

regulaminem polowania. 

2. Część praktyczną konkursu i oceny podczas polowania wraz z regulaminem 

polowania 

 

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest pozytywnie zdana część 

teoretyczna. 

 

§ 8 

 

1. Organizatorem egzaminu na sędziego pracy PZŁ jest Zarząd Główny PZŁ. Egzaminy mogą 

być również przeprowadzane na wniosek Zarządu Okręgowego, który przesyła swoją 

propozycję składu komisji egzaminacyjnej, miejsca i terminu egzaminu do Zarządu 

Głównego do zatwierdzenia. 

 

§ 9 



 

 

Kandydat na sędziego pracy PZŁ jest informowany o miejscu i dacie egzaminu z co najmniej 

czternastodniowym wyprzedzeniem . 

§ 10 

 

Zarząd Główny PZŁ, po zaakceptowaniu protokołu z egzaminu i po sprawdzeniu 

wszystkich wymogów formalnych, wydaje uchwałę o powołaniu na sędziego pracy PZŁ. 

 

Kandydat, który nie zaliczył egzaminu, może przystąpić do niego p o n o w n i e  w  

p ó ź n i e j s z y m  t e r m i n i e . 

§ 11 

 

ZG PZŁ ma prawo powołać sędziów pracy PZŁ spośród członków KK NRŁ oraz członków 

klubów ras PZŁ do których nie stosuje się przepisów rozdziału 2.2  

 

§ 12 

 

Informacja o powołaniu na sędziego pracy PZŁ jest publikowana na oficjalnej stronie PZŁ w dziale 

kynologia i zamieszczana w systemie „Łowiectwo w Polsce”. 

 

 

2.3. Kary 

 
§ 13 

 

1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów, statutu PZŁ czy przepisów prawa sędzia podlega 

karze w zależności od wagi wykroczenia. ZO PZŁ może nałożyć na obwinionego następujące 

kary: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) zawieszenie na czas określony; 

4) skreślenie z listy sędziów PZŁ. 

2. Obwiniony sędzia ma prawo do obrony, jak również prawo do odwołania s i ę  do Zarządu 

Głównego PZŁ w terminie 14 dni od powiadomienia o nałożonej karze. Z rozpatrywania 

odwołania wyłączone są osoby, które uczestniczyły w wymierzaniu kary. 

3. Po uprawomocnieniu się decyzji Zarząd Główny informuje Z O  o nałożonej na sędziego  

PZŁ  karze. 
 

§ 14 

Sędzia pracy PZŁ raz na 3 lata jest poddawany ocenie podczas konkursów lub oceny pracy w 

specjalności, którą sędziuje. 

 

 

 

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Zarząd Główny PZŁ w dniu 04 stycznia 2023 r. i 

wszedł w życie z dniem 04 stycznia 2023 r. 

 

 


