
 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ KOMISJI KYNOLOGICZNEJ NRŁ 

 

UCHWAŁA O OCENIE PSA W CZASIE POLOWANIA. 
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 w terminie do 
14 dni od daty przeprowadzenia oceny do zarządu okręgowego PZŁ właściwego dla dzierżawcy 
obwodu organizującego ocenę. Szczegółowe zasady przeprowadzania ww ocen, określone zostaną w 
nowych regulaminach ocen pracy psów myśliwskich. Do czasu ich ogłoszenia, obowiązują 
dotychczasowe regulaminy, a zarządy okręgowe organizują oceny pracy jak dotychczas, ze 
szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo Łowieckie. 
 
UCHWAŁA O ZMIANIE PROCEDURY ZGŁASZANIA IMPREZ KYNOLOGICZNYCH. 
Organizatorami imprez kynologicznych mogą być następujące podmioty: koła łowieckie, zarządy 
okręgowe PZŁ, zarząd główny PZŁ, kluby ras PZŁ (z upoważnienia ZG PZŁ). 
Imprezy o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej, zgłaszane są do Zarządu Głównego PZŁ w 
terminie do 31 października roku poprzedzającego następny rok gospodarczy. Wszelkiego rodzaju 
wnioski o zmiany terminów zatwierdzonych w harmonogramie imprez kynologicznych zgłoszone 
muszą byd do ZG PZŁ najpóźniej 2 miesiące przed planowanym nowym terminem imprezy. Zgłoszone 
imprezy podlegają rekomendacji Komisji Kynologicznej NRŁ. 
Nie ogranicza się dostępu do prób pracy wyżłom ze względu na wiek. Przeprowadzanie ocen odbywać 

się może wyłącznie na zwierzynie wsiedlonej minimum 14 dni wcześniej, bądź naturalnie bytującej w 

miejscu przeprowadzanej próby. 

Wnioski do Marszałków województw o odstępstwo od zakazu płoszenia zwierzyny składają Zarządy 

Okręgowe na terenie których odbywać się mają planowane imprezy. 

Koszty organizacji imprezy w przypadku kiedy organizatorem jest klub rasy PZŁ, ponosi klub z 

własnych środków, lub Zarząd Okręgowy PZŁ na terenie którego odbywać się będzie wydarzenie. 

UCHWAŁA O POWOŁYWANIU SĘDZIÓW PRACY PZŁ 

Ze względu na konieczność jak najszerszej możliwości przeprowadzania sprawdzianów niezbędnych 

do uzyskania certyfikatów psów użytkowych oraz na nikłą ilość sędziów pracy psów myśliwskich, 

Naczelna Rada Łowiecka zleca Komisji Kynologicznej NRŁ stworzenie trybu powoływania nowych 

sędziów-praktyków gotowych do wiarygodnej i obiektywnej oceny psów. Uzyskają oni funkcję „ Sędzia 

Pracy Psów myśliwskich PZŁ” i będą uprawnieni do oceny stanowiącej podstawę do wystawienia 

Certyfikatu Psa Ułożonego Do Polowania. Celem działania jest powszechny udział użytkowego psa 

myśliwskiego na polowaniu. 

Minimalnymi wymaganiami, które uprawnią Kandydatów do ostatecznej weryfikacji przez Komisję 

Kynologiczną NRŁ, mają być: 

-  status myśliwego, członka PZŁ 



-  minimum 5 lat pracy z psami danej specjalizacji 

-  posiadanie psa/psów danej specjalizacji 

-  udział w konkursach, ocenach lub sprawdzianach psów myśliwskich 

Dodatkowe, lecz nieobowiązkowe atuty: doświadczenie hodowlane, udział w organizacjach imprez 

kynologicznych, asystentura lub uprawnienia instruktora kynologicznego, współpraca z innymi 

organizacjami, w tym zagranicznymi, członkostwo w ZKWP. Kandydaci, po komisyjnym dopuszczeniu 

do kursu przygotowawczego, a następnie po zdaniu egzaminu, nabędą uprawnienia do oceny psów w 

określonych specjalnościach.  

Komisja Kynologiczna NRŁ zobowiązana jest przedłożyć do realizacji Zarządowi Głównemu PZŁ 

regulamin pracy sędziów oraz regulamin ich powoływania. 

Sędziowie Pracy Psów myśliwskich PZŁ oceniać będą według nowych regulaminów pracy psów 

myśliwskich opracowanych przez Komisję Kynologiczną NRŁ i również przedłożonych do realizacji 

Zarządowi Głównemu PZŁ. 

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na sędziów zostanie umieszczony na stronie www.pzlow.pl 

 

 

STANOWISKO DOTYCZĄCE NOWYCH IMPREZ KYNOLOGICZNYCH W BIEŻĄCYM ROKU 

GOSPODARCZYM 

W związku ze swego rodzaju okresem przejściowym i panującą dezinformacją dotyczącą imprez 

kynologicznych rekomenduje się aby utrzymać wszystkie imprezy, o które wnoszą organizatorzy, pod 

warunkiem samodzielnego finansowania tychże oraz przestrzegania obowiązujących przepisów 

prawa. Do czasu opracowania nowych regulaminów ocen pracy psów myśliwskich, obowiązują 

dotychczasowe. 

 

 

http://www.pzlow.pl/

