
Załącznik nr 11 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych 

 

ZASADY WSPÓŁWŁASNOŚCI PSA / SUKI  

1. Członkowie Związku Kynologicznego w Polsce mogą posiadać i hodować psy/suki 

zarejestrowane w Związku na zasadzie współwłasności.  

2. Współwłasność z obcokrajowcem – członkiem stowarzyszenia zarejestrowanego w FCI lub 

współpracującego z FCI może dotyczyć wyłącznie wystawiania psów pod wspólnym nazwiskiem, oraz 

używania reproduktora do krycia. Użycie do hodowli suki stanowiącej taką współwłasność reguluje pkt. 

6 tego załącznika 

3. Skutkiem zgłoszenia Związkowi prawa do współwłasności do psa/suki i działań związanych z 

jego wystawianiem, hodowaniem i innymi rodzajami aktywności w Związku jest ponoszenie 

konsekwencji przez wszystkich współwłaścicieli za działania każdego z nich. Kara nałożona na jednego 

ze współwłaścicieli jest skuteczna względem pozostałych współwłaścicieli i wyłącza możliwość 

przerejestrowania psa/suki w okresie jej obowiązywania.  

4. Głównym właścicielem psa/suki jest osoba, która jest wyłącznym dysponentem psa/suki i w 

„Oświadczeniu współwłaścicieli psa/suki” (zał. nr 11a) figuruje na pierwszej pozycji.  

5. Psy i suki stanowiące współwłasność muszą być zarejestrowane w Oddziale głównego 

właściciela.  

6. W przypadku suk hodowlanych używany będzie wyłącznie przydomek hodowlany głównego 

właściciela.  

Suki stanowiące współwłasność z członkiem zagranicznej organizacji zrzeszonej w FCI przed kryciem 

muszą być zarejestrowane w PKR. Jest to związane z koniecznością nostryfikacji rodowodu i 

ustanowieniem członka ZKwP – współwłaściciela suki jej głównym właścicielem i wyłącznym 

dysponentem. 

Dokumenty szczeniąt mogą być wydane wyłącznie hodowcy – członkowi ZKwP, który posiada 

przydomek zarejestrowany w ZKwP Szczenięta otrzymują przydomek głównego właściciela. 

7. Dokumentacja hodowlana (karta krycia, karta miotu, metryki) będą wydawane wyłącznie w 

Oddziale głównego właściciela.  

8. Zmiana głównego właściciela psa/suki wymaga pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli i 

musi nastąpić przed kryciem.  

9.  Oświadczenie o współwłasności i jego zmianach ma być przekazywane do Oddziałów 

wszystkich współwłaścicieli.  

 

 



Załącznik nr 11a - Wzór oświadczenia współwłaścicieli psa / suki  

 
OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELI PSA/SUKI  

Oświadczamy, że niżej wymienione osoby (imię i nazwisko, adres zamieszkania, oddział ZKwP):  

Główny właściciel i wyłączny dysponent psa/suki: 

1. ………………………...................................................................................................................... 

Współwłaściciele psa/suki: 

2.  ...………................................................................................................................................................. 

3.  ................................................................................................................................................................ 

4.  ................................................................................................................................................................ 

są członkami Związku Kynologicznego w Polsce, mają aktualnie opłacone składki członkowskie i posiadają 

na zasadach współwłasności psa/sukę:  

rasa ................................................................................................................................płeć ............................ 

nazwa i przydomek .......................................................................................................................................... 

data urodzenia ...................................................  PKR …………………………………………………….. 

nr tatuażu/chip .................................................................................................................................................. 

Oświadczamy, że głównym właścicielem i wyłącznym dysponentem wyżej wymienionego psa / suki jest 

osoba wskazana w punkcie 1; a wyżej wymieniony/a pies/suka jest zarejestrowany w Oddziale głównego 

właściciela.  

Oświadczamy także, że hodowcą szczeniąt z miotów w/wym. suki będzie główny właściciel i wyłączny 

dysponent suki; wszystkie szczenięta będą zarejestrowane na jego przydomek hodowlany. 

 

1. Oświadczamy, iż jesteśmy poinformowani, że zmiana głównego właściciela może nastąpić 

za pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli.  

2. Oświadczamy, że wszelkie spory wynikające ze współwłasności będą rozstrzygane poza Związkiem 

Kynologicznym w Polsce.  

Data ..................................................  

Podpisy współwłaścicieli:  

GŁÓWNY WŁAŚCICIEL  

1. ……………………………………………. 

 

WSPÓŁWŁAŚCICIELE: 

2.  ……………………………………………. 

3. ……………………………………….…….. 

4. ……………………………………………… 


