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Szanowne Koleżanki i Koledzy!

03-04 lutego 2018r. ZKwP O/Bydgoszcz organizuje
I MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ PSÓW RASOWYCH,
więcej informacji na stronie internetowej Oddziału,
ostateczny termin zgłoszenia do 15.01.2018.

Rozpoczynając nowy 70 rok działalności Oddziału, podajemy Państwu najważniejsze
informacje dotyczące pracy Związku, terminów wystaw, szkolenia psów, regulaminów i
wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku.

Składamy również, najserdeczniejsze życzenia
Szczęśliwego Nowego Roku 2018

wszystkim Członkom i Sympatykom naszego Oddziału.

Nowy 2018 rok jest rokiem wyjątkowym dla naszego Oddziału, bowiem będziemy
obchodzić 70-lecie jego istnienia. Uroczyste obchody odbędą się 18 maja 2018r.
Do długoletnich członków, zasłużonych hodowców i działaczy zostaną
rozesłane imienne zaproszenia.

Jak co roku zapraszamy do uczestnictwa w Rankingu Wystawowym. Termin
nadsyłania zgłoszeń wraz z kartami ocen z wystaw (ksero lub skan) mija
31.01.2018 r. Zgłoszenia można nadsyłać na adres Oddziału (ul. Ułańska 4A, 85-
210 Bydgoszcz) pocztą z dopiskiem "Ranking" lub mailem na adres
zkwpbydgoszcz@onet.pl. Nadesłane po tym terminie zgłoszenia nie będą brane
pod uwagę. Ranking dotyczy wystaw za rok 2017 (od 01.01 do 31.12).
Rozstrzygnięcie rankingu wraz z wręczeniem pucharów i wyróżnień odbędzie się
na Walnym Zebraniu w niedzielę 25.03.2018 r. Więcej informacji znajdziecie
Państwo na stronie Oddziału www.zkwp.bydgoszcz.pl

http://www.zkwp.bydgoszcz.pl
mailto:zkwpbydgoszcz@onet.pl
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Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Komunikatu,
dotrzymywanie podanych terminów, bowiem zawarte w nim informacje będą
obowiązywały przez cały rok działalności.
O szczególną uwagę prosimy osoby, które po raz pierwszy będą uczestniczyć w
wystawach oraz chcą uzyskać uprawnienia hodowlane dla swoich psów.

I. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE członków naszego Oddziału odbędzie
się 25 marca 2018 r. (niedziela) na terenie CWZS „ZAWISZA” przy ul.Gdańskiej
163 w Bydgoszczy (Sala Konferencyjna Stadionu ZAWISZA)
Początek zebrania o godz. 1100 (według nowego czasu letniego).

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. ( do wglądu w
sekretariacie Oddziału)

7. Sprawozdania z działalności za rok 2017

- Zarządu Oddziału - kol. Leszek Siejkowski
- Oddziałowej Komisji Hodowlanej - kol. Jerzy Olszewski
- Sprawozdanie finansowe - kol. Renata Waczyńska
- Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej - kol. HenrykTomaszewski
- Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Kol. - kol. Martyna Damska-Grzybowska
- Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Szkolenia - kol. Magdalena Domańska

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz głosowanie wniosku

o udzielenie absolutorium Zarządowi.
10.Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący 2018.
11.Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Związku Kynologicznego mający na
bieżąco uregulowane składki członkowskie. Przed zebraniem dokonywać można
wyłącznie wpłaty składki za rok 2018.

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej. Jeżeli bieżąca składka nie jest
odnotowana w legitymacji członkowskiej prosimy o zabranie dowodu wpłaty.

Przypominamy: § 9 pkt. 3 Statutu stanowi: ..członek zwyczajny nabiera czynne
i bierne prawa wyborcze po upływie roku od przynależności do Związku".



Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2017 będzie dostępny w
Biurze Oddziału oraz na stronie internetowej na dwa tygodnie przed terminem
tegorocznego zebrania.

Wszystkich prosimy o liczny, aktywny udział w spotkaniu przy kawie.

II. WYSTAWY 2018 r.
W nadchodzącym sezonie wystawowym Oddział nasz jest organizatorem
następujących wystaw:

1 W dniach 03 - 04 lutego 2018 r. (sobota i niedziela)
Termin zgłoszeń przedłużony do 15.01.2018r.
I MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH z udziałem wszystkich
ras psów.
- sobota - grupy II,VIII, IX;
- niedziela: grupy I, III, IV, V, VI, VII, X.

W dniu 03 lutego 2018 r
KLUBOWA WYSTAWA SZPICÓW I PSÓW RAS PIERWOTNYCH
KRAJOWA WYSTAWA PSÓW 1, 2 ,9 GR FCI (popołudniowa od godz. 16.00)

W dniu 04 lutego 2018 r
KLUBOWA WYSTAWA RETRIEVERÓW
KLUBOWA WYSTAWA SPANIELI I PSÓW DOWODNYCH
KRAJOWA WYSTAWA POLSKIEGO SPANIELA MYŚLIWSKIEGO
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Oddziału

2 W dniu 01 września 2018 r
SPECJALISTYCZNA WYSTAWA JAMNIKÓW (Gąsawa)- Klub Wybieralny

Jamnika

3. W dniu 07 października 2018 r. :
KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RAS MYŚLIWSKICH (Tuchola)
Impreza towarzysząca – HUBERTUS 2018 –PZŁ Bydgoszcz

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w bydgoskich wystawach, aby nasz
Oddział był na nich licznie i godnie reprezentowany.

ZGŁOSZENIA NA WYSTAWY ORGANIZOWANE PRZEZ ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE POPRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY

DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ ODDZIAŁU W SYSTEMIE
www.wystawy.net

W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia można składać w biurze Oddziału .

http://www.wystawy.net


III. OPŁATY

- składka członkowska za rok 2018 70 zł
- wpisowe 10 zł
- rejestracja psa 15 zł
- rodowód krajowy, nostryfikacja, księga wstępna 60 zł
- rodowód eksportowy 120 zł
- rodowód krajowy/exportowy ekspresowy 300 zł
- nostryfikacja ekspresowa 150 zł
- przydomek hodowlany z wpisem do FCI 120 zł
- rejestracja przydomka zarejestrowanego w ZKwP do FCI 60 zł
- zmiany w przydomku 120 zł
- karta miotu 20 zł
- karta krycia (na reprod. lub sukę udającą się na krycie za granicę) 25 zl
- metryka 30 zł
- tatuaż w uchu 5 zł od szczenięcia
- tatuaż w pachwinie 10zł od szczenięcia
- przegląd miotu 3 zł od szczenięcia
- testy psychiczne 80 zł
- przegląd hodowlany połączony z testami 120 zł
- przegląd hodowlany ............................. 80 zł
- egzamin BH 120 zł
- certyfikat użytkowości 50 zł
- duplikat rodowód krajowy 25 zł
- duplikat rodowód exportowy 50 zł
- zmiana rodowodu z krajowego na eksportowy 60 zł

Czas oczekiwania na rodowód, KW liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentu do
Biura ZG ZKwP. Okres ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura
Zarządu Głównego.

IV. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU - PRACA SEKCJI w kolejne dni tygodnia:

Sekretariat: załatwia sprawy członkowskie, przyjmuje opłaty, wydaje druki
i czasopisma, udziela wszelkich informacji dotyczących działalności Oddziału,
organizacji wystaw, przeglądów hodowlanych, kontaktuje zainteresowane osoby
z hodowcami w sprawie zakupu szczeniąt.

UWAGA!

W TYGODNIU POPRZEDZAJĄCYM WYSTAWY LUTOWE
TJ.30 STYCZEŃ - 01 LUTY 2018 R. BIURO ODDZIAŁU BĘDZIE NIECZYNNE

06 luty 2018 r. – wtorek po wystawach biuro Oddziału nieczynne

PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU
przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 1700-1900



PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK i SOBOTA - ODDZIAŁ NIECZYNNY
w sprawach bardzo pilnych telefonować pod nr 660 914 038

WTOREK - SEKRETARIAT CZYNNY OD 1100 DO 1900

DYŻURY SEKCJI OD 1700 DO 1900.

SEKCJA PSÓW RAS MYŚLIWSKICH - WYŻŁY, JAMNIKI, GOŃCZE I
POSOKOWCE, TERIERY MYŚLIWSKIE (niemiecki terier myśliwski, terier
walijski, parson i jack russel terier, border terier, foksteriery) PŁOCHACZE
NIEMIECKIE, CHARTY

Kierownik sekcji III,V,VI,VII: Leszek Siejkowski - sędzia międzynarodowy,

Z-ca Iwona Żuczek - asystent kynologiczny
Z-ca kierownika gr III: Hubert Dębowski – asystent kynologiczny
Z-ca kierownika gr VI: Katarzyna Rosołek-Rosińska – asystent kynologiczny,
Z-ca kierownika gr VII: Agnieszka Pastucha - sędzia międzynarodowy Pracy
Psów Myśliwskich,
działacze: Paulina Wałkowska-Staniszewska- asystent kynologiczny, Marta
Dufrat
asystent kynologiczny – Rafał Buczkowski
- Szkolenie psów myśliwskich:
Agnieszka Pastucha - sędzia międzynarodowy Pracy Psów Myśliwskich,
Asystenci pracy psów myśliwskich:
Anna Siejkowska-Rybarczyk, Hubert Dębowski, Andrzej Jarmoliński, Marcin
Nawrot, Bartłomiej Piotrowski, Bartosz Rybarczyk, Piotr Wolny, Damian
Cierzniewski, Iwona Żuczek, Joanna Michalik, Radosław Gronikowski, Paweł
Konopa

SEKCJA JAMNIKA Gr IV FCI

Kierownik sekcji: Iwona Żuczek – asystent kynologiczny
Działacze: Ewa Barwicka, Jeremi Sławiński, Hanna Sołtysińska, Anna
Siejkowska – Rybarczyk, Maria Wawrzyniak – sędzia kynologiczny
Anna Romanowska-Karpińska – asystent kynologiczny

SEKCJA CHARTÓW Gr X FCI

Kierownik: Angelika Sokołowska-Pomes – asystent kynologiczny



SEKCJA SPANIELI, RETRIEVERÓW Gr VIII FCI

Kierownik: Jerzy Olszewski - sędzia międzynarodowy
Z-ca kierownika: Krzysztof Kabat - asystent kynologiczny
(sekcja retrievery i psy dowodne)
Działacze: Małgorzata Lorenc- sędzia międzynarodowy - głos doradczy
Joanna Jagodzinska
Z-ca kierownika: Renata Waczyńska (sekcja spaniele)
Działacze: Małgorzata Lorenc- sędzia międzynarodowy - głos doradczy
Karol Sieracki- asystent kynologiczny, Elżbieta Jedlińska

SEKCJA OWCZARKA NIEMIECKIEGO

Kierownik: Zbigniew Szcześniak - sędzia międzynarodowy

Działacze: Joanna Sykut, Michał Garstecki

ŚRODA - SEKRETARIAT CZYNNY OD 11.00 DO 19.00

DYŻURY SEKCJI OD 17.00 DO 19.00

SEKCJA MOLOSOWATYCH Gr. II FCI

Kierownik: Wanda Kotik - sędzia międzynarodowy.
Z-ca kierownika: Bożena Hudzicka – asystent kynologiczny (molosowate)

SEKCJA TERRIERÓW Gr III FCI

( sekcje 3,4 niektóre z ras terrierów z sekcji 1,2)

Kierownik: Anna Jedlińska – sędzia kynologiczny

Z-ca kierownika - Elżbieta Jedlińska
Działacze:, Estera Owczarska, Lucyna Krispin, Martyna Damska-Grzybowska,
Bożena Hudzicka- asystent kynologiczny

SEKCJA SZPICÓW Gr. V FCI

Kierownik: Małgorzata Lorenc – Sędzia Międzynarodowy

Z-ca – Ewa Nowak – asystent kynologiczny
Działacze: Marek Nowak, Wioletta Knop



CZWARTEK - SEKRETARIAT CZYNNY OD 1100 DO 1900

DYŻURY SEKCJI OD 1700 DO 1900.

SEKCJA PSÓW OZDOBNYCH I DO TOWARZYSTWA Gr IX FCI

Kierownik: Angelika Sokolowska-Pomes - asystent kynologiczny

Jerzy Olszewski – sędzia międzynarodowy, głos doradczy, przeglądy miotów w
terenie
Z-cy kierownika:
Beata Sieracka – asystent kynologiczny, rasy – cavlier king charles spaniel,
chihuahua, chiński grzywacz, papillon, phalene, pudle, rosyjski toy,
Katarzyna Gajewska – rasy -maltańczyk, terier tybetański, hawańczyk,
bolończyk, bichon, coton
Katarzyna Sendecka – asystent kynologiczny, rasy –buldog francuski, mops,
lhasa apso, pekińczyk, japan, shih tzu, boston terrier, gryfoniki,
asystent kynologiczny: Ewa Besaraba – przeglądy miotów w terenie
Działacze: Magdalena Dach, Magdalena Marcinkowska, Ewa Szeligowska

SEKCJA PSÓW PASTERSKICH Gr I FCI

Kierownik: Beata Klawińska - sędzia międzynarodowy
Z-ca kierownika: Andrzej Klawiński – asystent kynologiczny
Działacze: Justyna Zakrzewska
Jerzy Prywiński Sędzia Międzynarodowy –głos doradczy

SEKCJA PINCZERÓW I SZNAUCERÓW Gr. II FCI

Kierownik: Beata Klawińska- sędzia krajowy
Z-ca kierownika: Józef Jankowski - asystent kynologiczny
Działacze:, Anna Waszak, Magdalena Marcinkowska

Sekcje prowadzą dokumentację hodowlaną psów z naszego oddziału,
przeglądy miotów, tatuaże.
Służą pomocą w zakresie przygotowania psów do wystaw oraz innych
problemów dotyczących konkretnych ras psów.

SEKCJA SZKOLENIA
DYŻURY w czasie trwania kursów - sobota, niedziela godz. 8°°-1400 w Ośrodku
Szkoleniowym przy ul. Armii Krajowej 8, w pozostałe dni kontakt telefoniczny.



Skład Oddziałowej Komisji Szkolenia:
Kierownik Sekcji
Przewodnicząca Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów- Magdalena Domańska –
członek podkomisji Głównej Komisji Szkolenia Psów
Gospodarz Ośrodka Szkolenia Psów, instruktor agility, asystent kynologiczny -
prowadząca szkolenie i treningi agility – tel. 502-640-927

Henryk Salamon - międzynarodowy sędzia kynologiczny prób pracy psów
obrończych i towarzyszących, sędzia obedience;
- st. instruktor (psy towarzyszące, obrończe, obedience) – tel: 601 274 119

Zastępca kierownika Krzysztof Ciąćka instruktor, asystent kynologiczny
tel. 52 344-87-61 (kom. 602-278-729).

Członkowie Oddziałowej Komisji Szkolenia:
Alicja Gusowska - instruktor agility,
Ewa Grzeca - instruktor agility
Magdalena Balcewicz - instruktor agility
Jarek Burak

V. SZKOLENIE
Od 1996 roku działa związkowy Ośrodek Szkolenia Psów w Myślęcinku. Jest to obiekt
atrakcyjnie usytuowany po prawej stronie ul.Armii Krajowej,przed skrzyżowaniem z ul.
Zamczysko. Teren ma 6500 m2 jest ogrodzony, oświetlony i wyposażony w sprzęt
szkoleniowy. Na terenie Ośrodka jest bieżąca woda i toaleta. Wjazd do Ośrodka
Szkolenia od ulicy Zamczysko.

Ośrodek posiada dogodny dojazd i parking. Przystanek autobusowy linii nr 52
trasa Podkowa - Armii Krajowej - Zamczysko.
Sekcja Szkolenia ZKwP Oddział Bydgoszcz Posiadając Ośrodek Szkoleniowy z
prawdziwego zdarzenia zachęcamy Państwa do uczestniczenia ze swymi psami w
„Psim Przedszkolu” oraz kursach PT (Pies Towarzyszący), PTT (Pies Towarzysząco-
Tropiący), Obedience (zaawansowane posłuszeństwo wg regulaminów FCI) oraz IPO
(Pies Obrończy) prowadzonych przez nasz Oddział pod fachowym nadzorem
instruktorów z uprawnieniami Głównej Komisji Szkolenia Psów ZKwP.
W zajęciach na kursie wiosennym odbywających się 2 razy w tygodniu przez okres
ok. 3 miesięcy szkolą się psy i ich właściciele. Na kursie jesiennym - z uwagi na
warunki atmosferyczne - zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu (sobota, niedziela
i jeden dzień w tygodniu w godzinach popołudniowych) przez okres ok. 2 miesięcy.
Zapewniamy Państwa, że jest to doskonała forma czynnego wypoczynku, a także
przyjemność i satysfakcja z dobrze ułożonego psa.
Kursy są odpłatne, a po ich zakończeniu odbywa się egzamin, wydanie świadectw,
dyplomów oraz medali.

Pamiętać należy, że najbardziej optymalnym wiekiem psa do szkolenia z ogólnego
posłuszeństwa jest wiek psa od pół roku do 12 miesięcy, lecz uczestniczyć mogą
również starsze psy.



Do szkolenia obrończego (IPO) mogą przystąpić psy po ukończeniu kursu
z ogólnego posłuszeństwa (PT-1 lub BH). Szkolenie BH (z niem. Beglaithund) zawiera
elementy posłuszeństwa połączone z testami zachowań wobec innych psów,
biegaczy, rowerzystów, samochodów itp. Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka
Szkolenia oraz w mieście. Psy i suki rasy owczarek niemiecki aby uzyskać
uprawnienia hodowlane muszą zdać z wynikiem pozytywnym egzamin BH

Egzamin IPO-V oraz BH mogą zdawać psy po ukończeniu minimum 15 miesięcy,
natomiast IPO-I po ukończeniu 18 miesięcy.

W zależności od decyzji właściciela psa, po zdaniu egzaminu PT-1 lub BH może on
zdawać z psem egzamin IPO-V lub IPO-I.

Bardzo często, błędy wychowawcze oraz szkoleniowe będące wynikiem
nieumiejętnego szkolenia lub korzystania z rad, zaleceń lub szkolenia prowadzonego
przez samozwańczych „treserów", prowadzą do nieuzasadnionej agresji.
Niepożądane nawyki u psa dorosłego są bardzo trudne do wyeliminowania, a czasami
wręcz niemożliwe.

W rozwiązaniu tych problemów pomóc może szkolenie pod doświadczonym okiem
instruktorów, do którego zachęcamy.

Pozwoli to w znacznej mierze wyeliminować potencjalne zagrożenie i umożliwi
opanowanie zachowań psa w każdej sytuacji.

Nieszczęśliwe przypadki z udziałem psów, które miały miejsce w ostatnim czasie
i poruszyły opinię społeczną powinny szczególnie wyczulić właścicieli psów na
problem właściwego wychowania i szkolenia.
Od 2013r. prowadzimy również „Psie Przedszkole” dla właścicieli psów
ze szczeniętami oraz szkolenia doskonalące, zajęcia odbywają się przez cały rok,
terminy spotkań do ustalenia ze szkoleniowcem, karnety do nabycia w biurze
oddziału.

Zebranie organizacyjne (bez psów) chętnych do udziału w kursie wiosennym z
ogólnego posłuszeństwa (PT), odbędzie się:
10 marca 2018r. o godz. 12-tej (sobota) w Ośrodku Szkoleniowym przy ul. Armii
Krajowej 8 (wjazd od ul. Zamczysko)
Kurs jesienny rozpoczynamy 1 września 2018r. o godz. 12-tej (sobota)

Sekcja agility planuje zorganizowanie zawodów na przełomie listopada i grudnia 2018
w Stajni Jarużyn.

Termin testów psychicznych i przeglądu owczarków niemieckich połączonego z
testami – 22 kwietnia 2018r.
Dla chętnych istnieje możliwość przygotowania psów do testów.

Kursy są odpłatne.

Przy Komisji Szkolenia Bydgoskiego Oddziału ZKwP prężnie działa podkomisja
AGILITY. Dysponujemy kompletem przeszkód i doświadczoną kadrą zawodników oraz
instruktorów. Organizujemy zawody, pokazy i szkolenia.

.Sekcja agility organizuje wiosenny kurs dla początkujących - zebranie organizacyjne
11 marca 2018 o godz. 14-tej (niedziela)



Po zakończeniu kursu jest możliwość kontynuowania przygody z agility w sekcji i
uczestniczeniu w treningach 2 razy w tygodniu

Kontaktować się w tej sprawie należy z kol. Magdaleną Domańską 502640927.

Osoby nie należące do sekcji mogą korzystać z nowej formy zajęć – otwarte treningi
agility – termin zajęć ustalany telefonicznie z instruktorem (502640927).

Serdecznie zapraszamy członków związku i wszystkich miłośników psów do
odwiedzenia zawodów (wstęp wolny).

VI INFORMACJE DODATKOWE

1. Metryki są wydawane przez sekretariat w terminie do 5 dni roboczych od daty
złożenia kompletu dokumentów w sekretariacie oddziału

2. Zgłoszenia miotów należy kierować do kierownika biura Oddziału lub bezpośrednio
kierownika sekcji w formie pisemnej w terminie 14 dni od urodzenia szczeniąt.
Ogłoszenia będą zamieszczane na Oddziałowej stronie internetowej.

3. Od 01.01.2014 r. właściciel reproduktora ma obowiązek wykupić w swoim Oddziale
Karty Krycia, które bezwzględnie zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów, pkt.VII §
17 ppkt 2e, muszą zostać składane w biurze Oddziału (odcinek dla właściciela
psa) w ciągu 14 dni od daty krycia.

4. W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją
Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6,ust.2, pkt. 1
w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i
ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

a. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione
naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

b. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że
od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce
po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Przyjęto, iż psy/suki, które zgodnie z uchwałą ZG nie mogą być wystawiane na
wystawach ze względu na cięte uszy i/lub ogony, mogą zostać zakwalifikowane do
hodowli na podstawie przeglądu dokonanego przez sędziego międzynarodowego z
uprawnieniami do oceny danej rasy oraz muszą spełniać pozostałe wymogi
Regulaminu Hodowlanego.

Ponadto uchwalono, iż psy/suki z ciętymi ogonami i/lub uszami nie będą miały
możliwości dokończenia rozpoczętych Championatów.



Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub
ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie
w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą
przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

Na wniosek Klubu-Komisji Cane Corso podjęto decyzję, wprowadzenia od 2016 roku
obowiązku badań na dysplazję. Dopuszczalne wyniki A, B, C. Przy wyniku C drugi
osobnik musi być wolny od dysplazji (wynik A i B).

Przyjęto poprawkę do Regulaminu Licencji Hodowlanej (KOERUNG) dla psów rasy
owczarek niemiecki.

5. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Oddziału określa się następujące możliwości
przeprowadzenia przeglądu miotu w hodowli, po uzgodnieniu z kierownikiem sekcji:
1. Hodowca zapewnia transport komisji do i z hodowli we własnym zakresie.
2. Hodowca pokrywa koszt dojazdu komisji od siedziby oddziału do hodowli

i z powrotem według stawki 0,8358 zł za 1 kilometr. Opłata będzie doliczona do
opłaty za przegląd miotu.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Hodowli, przeglądy miotu powinny
odbywać się w hodowli, co wiąże się również z kontrolą warunków bytowania psów.
Odmowa udostępnienia miotu do przeglądu w hodowli może skutkować odmową
wydania metryk szczeniętom.

Zarząd Oddziału informuje jednocześnie, iż zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego
planowane jest przeprowadzenie kontroli w hodowlach zarejestrowanych w naszym
oddziale. Kontrole będą przeprowadzane sukcesywnie, głównie w powiązaniu
z przeglądami miotów, ale także w hodowlach, które w najbliższym czasie takich
miotów nie planują. Jednocześnie podjęto następujące ustalenia dotyczące kontroli
hodowli:
1. O terminach kontroli i składzie komisji decydować będzie kierownik sekcji

w porozumieniu z w-ce przewodniczącym zarządu oddziału ds. hodowlanych.
2. Koszty dojazdu na kontrole nieprzeprowadzane w połączeniu z przeglądem miotu

będą obciążały oddział.
3. Przeglądy miotów wykonywane w hodowli zostają automatycznie podporządkowane

zasadom kontroli hodowli (wiąże się to z możliwością skontrolowania stanu
wszystkich psów zarejestrowanych i przebywających w hodowli oraz koniecznością
wypełniania dodatkowych dokumentów). W trakcie kontroli hodowca powinien
udostępnić kontrolującym wszystkie psy zarejestrowane w hodowli ich dokumenty
(rodowody, metryki, książeczki zdrowia, umowy współwłasności) oraz warunki, w
jakich przebywają.

Zarząd Oddziału zwraca się jednocześnie z prośbą do hodowców i właścicieli psów,
aby uaktualniali stan zarejestrowanych psów w swoich hodowlach, zgłaszając do
kierowników sekcji psy nieżyjące lub odsprzedane.
Zgodnie ze zmianami w nowym regulaminie hodowli, za hodowcę uważany jest
również właściciel reproduktora.



6. Termin składania deklaracji PIT-6

Termin do złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od
dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6), - 20 stycznia roku
podatkowego

W terminie do dnia 20 stycznia 2018 r. deklarację PIT-6 składają wyłącznie
podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2017 r. będą
ustalać na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni
upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Deklaracji PIT-6 na 2018 r. nie składają podatnicy, którzy zdecydowali, że dochód z
działów specjalnych produkcji rolnej w 2018 r. będą ustalać na podstawie prowadzonej
podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych rezygnując tym
samym z ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm
szacunkowych dochodu.

Deklaracji PIT-6 na 2018 r. nie składają również podatnicy obowiązani do ustalania
dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2017 r. na podstawie prowadzonych
ksiąg rachunkowych.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie
prowadzonych ksiąg rachunkowych ustalają podatnicy, którzy zgodnie z przepisami o
rachunkowości są obowiązani do prowadzenia tych ksiąg.

Podatnicy, którzy w 2018 r. będą ustalać dochód z działów specjalnych produkcji rolnej
na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg
rachunkowych, będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od dochodu
wynikającego z podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.
Zaliczki te nie będą ustalane decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699)

Szczegółowe informacje na temat rozliczenia PIT-6 można uzyskać w swojej
jednostce US.

W związku z powyższym prosimy o poinformowanie swoich kierowników sekcji
o ewentualnych zmianach w ilości posiadanych suk hodowlanych, aby nasze dane
były aktualne i pokrywały się z Państwa deklaracjami dla Urzędu Skarbowego.
Wszelkie zmiany ilościowe posiadanych suk hodowlanych i reproduktorów należy
zgłosić na piśmie w ciągu 14 dni do właściwego Urzędu Skarbowego.
Za sukę hodowlaną uważa się sukę w wieku 15 miesięcy do 8 lat, która na podstawie
uzyskanych uprawnień ma adnotację w rodowodzie SUKA HODOWLANA, a
właściciel zarejestrował swój PRZYDOMEK HODOWLANY. Za REPRODUKTORA
uważa się każdego psa, który w wieku 15 miesięcy uzyskał wymagane uprawnienia i
posiada w rodowodzie adnotację REPRODUKTOR



Właściciele wszystkich psów w wieku powyżej 3 miesięcy mają obowiązek
szczepienia ich corocznie przeciwko wściekliźnie i posiadania aktualnego świadectwa
szczepienia. Jest to warunkiem przyjęcia na wystawy, ale niezbędne również
w przypadkach pogryzienia osób lub zwierząt. Ze względu na coraz częstsze
przypadki występowania wścieklizny, również na naszym terenie, roznoszonej przez
dziko żyjące zwierzęta, obowiązek szczepienia prosimy traktować poważnie.
Informujemy, że pierwsze szczepienie uzyskuje w pełni swoją ważność dopiero
po 21 dniach od jego wykonania.

VII KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO

UWAGA !
Wszystkie zmiany w regulaminach oraz sprawy dotyczące działalności ZKwP
są sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej Zarządu Głównego:
www.zkwp.pl.

Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 19.11.2017 r. podjął m.in. następujące uchwały:

pkt 4. Ustalił opłatę za kwalifikację do hodowli zgodnie z załącznikiem nr 15
(dopuszczenie do hodowli psów i suk z wadami nabytymi) obowiązującą w roku
2018 w wysokości 1000 zł od psa. Opłatę za przegląd wnosi się na rzecz
oddziału Związku organizującego przegląd.
pkt 5. Zatwierdził wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów o dopuszczenie
psów z kopiowanymi uszami/ogonami do udziału w imprezach organizowanych
pod patronatem GKSP; dotyczy psów urodzonych w Polsce przed 01.01.2012 r.
oraz psów urodzonych w krajach, w których kopiowanie jest legalne.

PLAN IMPREZ KYNOLOGICZNYCH W 2018 ROKU W OKRĘGU BYDGOSKIM PZŁ

03.05.2018r.

Próby Wyżłów i Psów Małych Ras Biskupin
Próby Dzikarzy i Norowców Biskupin
Próby i Konkursy Jamników

Króliczych Biskupin

05.05.2018r. Krajowy Konkurs Posokowców im.
Pawła Sońty

Nowa Wieś Wlk.
Nadleśnictwo Solec Kujawski

11.08.2018r. – Biskupin

Próby Wyżłów i Psów Małych Ras
Konkurs Retrieverów kl A
Próby Dzikarzy
Konkurs Norowców
Krajowy Konkurs Jamników Króliczych

Biskupin

http://www.zkwp.pl
http://www.zkwp.pl


15.08.2018r Krajowy Konkurs Pracy Retrieverów B Biskupin

31.08.2018r.
(piątek)

Międzynarodowy Konkurs Jamników
Króliczych Biskupin

01.09.2018r.
(sobota)

Międzynarodowy Konkurs Jamników
Króliczych

Międzynarodowy Konkurs Jamników
Wszechstronnych

Biskupin

06.10.2018r.
Konkurs Tropowców - impreza

towarzysząca obchodom HUBERTUS 2018 –
PZŁ Bydgoszcz

Tuchola

Szkolenia psów myśliwskich (wyżły, dzikarze, norowce, retrievery, dummy) - w dniach
06-10 sierpnia 2018r.

W okresie przed w/w imprezami kynologicznymi, informacje bezpośrednio telefoniczne
Leszek Siejkowski 604 995 610

Przewiduje się w sierpniu 2018 roku zawody dla Retrieverów - DUMMY

KALENDARZ WYSTAW 2018

Termin Miejsce Ranga wystawy

7.01 Gdynia krajowa
13.01 Brodnica (O.Toruń) krajowa chartów
13-14.01 Brodnica (O.Toruń) krajowa
20.01-21.01 LUBIN (O.Legnica) międzynarodowa- CACIB
28.01 Sosnowiec (O.Będzin) krajowa
3-4.02 Bydgoszcz międzynarodowa - CACIB
4.02 Bydgoszcz klubowa spanieli i psów dowodnych
3.02 Bydgoszcz klubowa szpiców i psów ras pierwotnych
3.02. Bydgoszcz krajowa 1, 2, 9. Grupy FCI
4.02 Bydgoszcz klubowa retrieverów
4.02. Bydgoszcz krajowa polskich spanieli myśliwskich
10-11.02 Katowice międzynarodowa- CACIB
10.02 Bukowina Tatrzańska krajowa owczarków podhalańskich (duże CWC)
18.02 Nowy Sącz krajowa
25.02 Leszno championów
2-4.03 Zielona Góra międzynarodowa - CACIB
10-11.03 Włocławek krajowa
10-11.03 Jarosław (O.Przemyśl) krajowa
10.03 Jelenia Góra krajowa 2,3,5,8,9. Grupy FCI
11.03 Jelenia Góra krajowa 1,2,3,9,10. Grupy FCI



17.03 Bytom krajowa użytkowych psów ras myśliwskich
24-25.03 Wałbrzych krajowa
24-25.03 Piaseczno krajowa
7-8.04 WARSZAWA międzynarodowa - CACIB
14.04 Kalisz krajowa owczarków niemieckich
14.04 Prusy (org. KON) krajowa owczarków niemieckich
21.04 Racibórz krajowa
21.04 Krosno krajowa 1, 2, 6. Grupy FCI
21.04. Grudziądż krajowa 1, 2, 3, 6, 9. Grupy FCI
21.04. Grudziądż krajowa
22.04 Racibórz krajowa
22.04 Krosno krajowa
22.04 Inowrocław krajowa
27.04 Opole klubowa psów do towarzystwa
28.04 Opole klubowa welsh corgi i lancashire terierów
28.04-29.04 OPOLE międzynarodowa - CACIB
29.04 Opole klubowa toy terierów
29.04 Opole klubowa terierów
29.04 Wrocław krajowa owczarków niemieckich
1.05 Dobre Miasto krajowa (org. O/Olsztyn)
1.05 Manowo (O.Koszalin) krajowa psów myśliwskich
03.05. Jeleśnia (O.Bielsko-Biała krajowa psów myśliwskich
5.05 Nowy Dwór Maz. klubowa sznaucerów, pinczerów, czarnych terierów ros.
5.05. Chorzów krajowa golden retrieverów
6.05 Rybnik krajowa
6.05 Nowy Dwór Maz. krajowa
12-13.05 Łódź międzynarodowa - CACIB
12.05 Łódź krajowa dobermanów, pinczerów krótkowłosych "duże CWC"
12.05 Łódź krajowa dogów niemieckich "duże CWC"
13.05 Rybnik krajowa owczarków niemieckich im. K.Salamona
13.05 Minikowo (O.Chojnice) krajowa 5.Grupy FCI
13.05 Zakroczym specjalistyczna terierów typu bull
19.05 Kampinos (O.Warszawa) klubowa chartów polskich
19.05 Kampinos (O.Warszawa) klubowa chartów
19.05 Zabrze krajowa 3.Grupy FCI
19-20.05 Twardy Dół k.Zblewa krajowa psów myśliwskich
19.05 Twardy Doł k. Zblewa klubowa gończych
19.05 Bytom krajowa pudli
19.05 Bytom krajowa 9.Grupy FCI
19.05 Katowice krajowa Cavalier King Charles spanieli ( duże CWC)
19.05. Chorzów krajowa owczarków niemieckich
20.05 Kampinos (O.Warszawa) krajowa chartów
20.05 Zabrze krajowa
20.05 Radom krajowa
26.05 Kamionka (O.Rzeszów) klubowa ogarów polskich
26.05 Kamionka (O.Rzeszów) krajowa 9. Grupy FCI
26.05 Kamionka (O.Rzeszów) krajowa owczarków niemieckich
26.05 Kamionka (O.Rzeszów) krajowa ras myśliwskich
26-27.05 Rzeszów międzynarodowa - CACIB
26.05 Ustka (O.Słupsk) krajowa 1, 2, 3, 9 i 10. Grupy FCI



27.05 Kamionka (O.Rzeszów) specjalistyczna wyżłów brytyjskich ( duże "CWC")
27.05 Płock krajowa
27.05 Ustka (O.Słupsk) krajowa
2.06-3.06 Leszno międzynarodowa - CACIB
3.06 Nowy Sącz krajowa 8, 9. Grupy FCI
9.06 Uzarzewo (O.Poznań) krajowa psów myśliwskich
9.06 Bytom krajowa
9.06 Wrocław krajowa 5. Grupy FCI
10.06 Bytom krajowa
10.06 Kalisz krajowa
10.06 Lublin krajowa 1,2,3. Grupy FCI
10.06 Czaplinek (O.Słupsk) krajowa terierów black&white
16.06 Kraków krajowa bassetów " duże" CWC
16.06 Kraków krajowa 1,8,9. Grupy FCI
16-17.06 Kraków międzynarodowa - CACIB
17.06 Kraków krajowa 2,3,5. Grupy FCI
23.06 Stargard (org. KON) krajowa owczarków niemieckich
23.06 Wrocław krajowa 9. Grupy FCI
24.06 Olsztyn krajowa 2,3,9.Grupy FCI
24.06 Szczytno (O.Olsztyn) krajowa
23.06 Jelenia Góra krajowa 1,2,3,5,8. Grupy FCI
24.06 Jelenia Góra krajowa
30.06 Szczecin krajowa terierów
30.06.-1.07 Szczecin międzynarodowa - CACIB
30.06. Wisła (O.Bielsko-Biała) krajowa
1.07 Szczecin krajowa 2. Grupy FCI
1.07. Wisła (O.Bielsko-Biała) krajowa
7.07 Łódź klubowa posokowców
7.07 Gdynia krajowa 1, 2, 3, 8 i 9. Grupy FCI
7.07 Wrocław specjalistyczna bokserów
8.07 Będzin krajowa
8.07 Gdynia krajowa
8.07 Nowy Dwór Maz. krajowa 1, 2, 3, 5 i 9. Grupy FCI
14-15.07 Gorzów Wlkp. międzynarodowa - CACIB
14.07 Nowy Targ krajowa
15.07 Nowy Targ krajowa
21.07 Zakroczym krajowa terierów typu bull "Buliada"
21.07 Konopiska krajowa psów ras myśliwskich
21.07-22.07 Częstochowa międzynarodowa - CACIB
21.07 Rypin (O.Białystok) krajowa owczarków niemieckich
22.07 Rypin (O.Toruń) krajowa owczarków niemieckich
28.07 Chojnice krajowa 2.Grupy FCI
28-29.07 Zakopane międzynarodowa - CACIB
29.07 Chojnice krajowa
29.07 Ruda Żmigrodzka krajowa owczarków niemieckich
4.08 Sopot międzynarodowa - CACIB
5.08 Sopot międzynarodowa - CACIB
11.08 Lutowiska (O.Przemyśl) krajowa psów ras myśliwskich
11.08 Lutowiska (O.Przemyśl) krajowa owczarków niemieckich
12.08 Toruń krajowa



18.08 Legnickie Pole (O.Legnica) krajowa psów myśliwskich
18-19.08 BIAŁYSTOK międzynarodowa- CACIB
18.08 Białystok krajowa psów myśliwskich
19.08 Zakopane klubowa owczarków podhalańskich
19.08 Grębiszew (org. KON) krajowa owczarków niemieckich
18.08 Białystok krajowa 2. Grupy FCI
19.08 Białystok krajowa 9. Grupy FCI
19.08 Legnickie Pole (O.Legnica) krajowa 3. Grupy FCI
25.08 Kobiór (O.Bielsko-Biała) krajowa 5 i 9. Grupy FCI
25.08 Płock krajowa
26.08 Nowy Sącz krajowa
26.08 Radom krajowa
1.09 Wawrzkowizna (O.Będzin) specjalistyczna nowofundlandów i landserów
25.08 Nadarzyn (O.Klub-Komisja) klubowa welsh corgi
1.09 Słupsk krajowa 1,2,3,9,10. Grupy FCI
1.09 Kobylnica (O.Poznań) krajowa rottweilerów
1.09 Biskupin/Gąsawa(O.Bydg) specjalistyczna jamników
1.09. Chorzów krajowa
2.09 Leszno klubowa gończych polskich
2.09 Leszno klubowa jamników
2.09 Słupsk krajowa
2.09 Kobylnica (O.Poznań) klubowa rottweilerów
2.09 Włocławek krajowa
2.09. Chorzów krajowa terierów i czarnego teriera rosyjskiego
8.09. Warszawa krajowa 2,5,9. Grupy FCI
8.09 Stara Miłosna (O.Warsz.) klubowa PON-ów
8-9.09 Koszalin międzynarodowa - CACIB
8.09 Wrocław klubowa bokserów
9.09. Warszawa krajowa
9.09 Przemyśl krajowa
15.09 Łódź klubowa niepolskich psów pasterskich
15.09. Łódź krajowa psów myśliwskich
15.09. Łódź krajowa psów ozdobnych i do towarzystwa („duże“ CWC)
16.09 Minikowo (O.Chojnice) krajowa 5.Grupy FCI
16.09 Wawrzkowizna (O.Będzin) klubowa rottweilerów
16.09 Gorzów Wielkopolski krajowa 1, 2, 3, 5, 9. Grupy FCI
16.09 Łódź krajowa 1, 2, 3, 8, 9. Grupy FCI
16.09 Rybnik krajowa wyżłów im. E.Dembinioka
22.09 Zielona Góra krajowa 1, 2, 3 i 9.Grupy FCI
23.09 Zabrze krajowa
29-30.09 Wrocław międzynarodowa - CACIB
29.09 Wrocław krajowa pudli
6.10 Jelenia Góra krajowa 1,2,3,5,9. Grupy FCI
6.10 Rybnik krajowa psów myśliwskich
7.10 Jelenia Góra krajowa
7.10 Bydgoszcz krajowa psów myśliwskich
7.10 Rybnik krajowa
11-14.10 Kielce Europejska
12.10. Bełchatów ISPU
20-21.10 Czchów (org. KON) krajowa owczarków niemieckich



26-27.10 Piaseczno krajowa
11.11 Koszalin krajowa 1,2,3,5,9. Grupy FCI
17.11 Poznań międzynarodowa - CACIB
18.11 Poznań międzynarodowa - CACIB
24.11-25.11 Racibórz krajowa 1, 2, 3, 5, 9 Grupy FCI
1-2.12 Wałbrzych krajowa
1-2.12 Radom krajowa 2, 3, 4 i 9. Grupy FCI
8-9.12 Nowy Dwór Maz. krajowa
15-16.12 Lublin międzynarodowa - CACIB
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	IV. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU - PRACA SEKCJI w kolejne dni tygodnia:

	UWAGA!
	W TYGODNIU POPRZEDZAJĄCYM WYSTAWY LUTOWE
	TJ.30 STYCZEŃ - 01 LUTY 2018 R.  BIURO ODDZIAŁU BĘDZIE NIECZYNNE
	06 luty 2018 r. – wtorek po wystawach biuro Oddziału nieczynne
	PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU
	PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK i SOBOTA - ODDZIAŁ NIECZYNNY
	w sprawach bardzo pilnych telefonować pod nr 660 914 038
	WTOREK - SEKRETARIAT CZYNNY OD 1100 DO 1900
	DYŻURY SEKCJI OD 1700 DO 1900.
	SEKCJA PSÓW RAS MYŚLIWSKICH - WYŻŁY, JAMNIKI, GOŃCZE I POSOKOWCE, TERIERY MYŚLIWSKIE (niemiecki terier myśliwski, terier walijski, parson i jack russel terier, border terier, foksteriery) PŁOCHACZE NIEMIECKIE, CHARTY
	Kierownik sekcji III,V,VI,VII: Leszek Siejkowski - sędzia międzynarodowy,
	Z-ca Iwona Żuczek -  asystent kynologicznyZ-ca kierownika gr III: Hubert Dębowski – asystent kynologicznyZ-ca kierownika gr VI: Katarzyna Rosołek-Rosińska – asystent kynologiczny,Z-ca kierownika gr VII: Agnieszka Pastucha - sędzia międzynarodowy Pracy Psów Myśliwskich,działacze: Paulina Wałkowska-Staniszewska- asystent kynologiczny, Marta Dufratasystent kynologiczny – Rafał Buczkowski- Szkolenie psów myśliwskich:Agnieszka Pastucha - sędzia międzynarodowy Pracy Psów Myśliwskich,Asystenci pracy psów myśliwskich:Anna Siejkowska-Rybarczyk, Hubert Dębowski, Andrzej Jarmoliński, Marcin Nawrot, Bartłomiej Piotrowski, Bartosz Rybarczyk, Piotr Wolny, Damian Cierzniewski, Iwona Żuczek, Joanna Michalik, Radosław Gronikowski, Paweł Konopa
	Kierownik sekcji: Iwona Żuczek – asystent kynologicznyDziałacze: Ewa Barwicka, Jeremi Sławiński, Hanna Sołtysińska, Anna Siejkowska – Rybarczyk, Maria Wawrzyniak – sędzia kynologiczny
	SEKCJA SPANIELI, RETRIEVERÓW Gr VIII FCI
	ŚRODA - SEKRETARIAT CZYNNY OD 11.00 DO 19.00
	DYŻURY SEKCJI OD 17.00 DO 19.00
	SEKCJA MOLOSOWATYCH Gr. II FCI
	SEKCJA TERRIERÓW Gr III FCI
	( sekcje 3,4 niektóre z ras terrierów z sekcji 1,2)
	SEKCJA SZPICÓW Gr. V FCI
	CZWARTEK - SEKRETARIAT CZYNNY OD 1100 DO 1900
	DYŻURY SEKCJI OD 1700 DO 1900.

	V. SZKOLENIE
	6. Termin składania deklaracji PIT-6




