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REGULAMIN SĘDZIÓW KYNOLOGICZNYCH 
§ 1 
1/ Sędzia kynologiczny jest to osoba uprawniona do oceny psów na przeglądach hodowlanych i wystawach oraz do 
dokonywania przeglądów miotów i oceny hodowli.  
2/ Sędzia kynologiczny jest zobowiązany do dokonywania wszelkich działań mających wpływ na rozwój i 
kształtowanie kynologii, naukowego zgłębiania zagadnień kynologicznych, propagowania idei Polskiego Klubu 
Psa Rasowego oraz samodoskonalenia swych umiejętności i kompetencji kynologicznych.  
3/ Sędzia kynologiczny może specjalizować się w jednej czy kilku rasach lub określonej grupie ras. Musi jednak 
potrafić ocenić psa każdej rasy (mając do dyspozycji wzorzec rasy). 
4/ Sędziowie dzielą się na sędziów krajowych, sędziów międzynarodowych oraz sędziów stażystów.  
5/ Oceny na wystawach oraz przeglądach hodowlanych i kwalifikacyjnych może dokonywać krajowy lub 
międzynarodowy sędzia kynologiczny. W wyjątkowych przypadkach przegląd kwalifikacyjny lub hodowlany 
może przeprowadzić sędzia stażysta, po wcześniejszym każdorazowym uzyskaniu zgody od Zarządu Głównego 
Klubu. 
6/ Podczas pracy krajowych i międzynarodowych sędziów polegającej na ocenie psów na wystawach, oraz podczas 
przeglądów, może asystować sędzia stażysta jako praktykant.  
7/ Podczas oceny zarówno na przeglądach jak i wystawach, sędzia kynologiczny ma obowiązek posługiwać się 
obowiązującym wzorcem rasy.  
§ 2 
1/ Sędzią stażystą może zostać każdy pełnoletni członek Klubu, który spełnia następujące wymagania:  
a/ posiada co najmniej średnie wykształcenie i interesuje się kynologią 
b/ jest członkiem i pracuje społecznie na rzecz Klubu 
c/ zna wszystkie regulaminy obowiązujące w Klubie 
d/ ukończył kurs kynologii w placówce oświatowej lub zdał egzamin eksternistyczny organizowany przez Klub 
e/ uzyskał pozytywną opinię Zarządu Głównego Klubu dla swojej kandydatury do wykonywania funkcji sędziego 
stażysty. 
§ 3 
1/ Krajowym sędzią kynologicznym zostaje sędzia stażysta, który:  
a/ co najmniej 5 razy asystował przy ocenie psów na wystawie, minimum 3 razy pełnił funkcję sekretarza 
ringowego, minimum 5 razy asystował przy przeglądzie hodowlanym lub kwalifikacyjnym , oraz co najmniej 5 
razy dokonywał przeglądu miotu; 
b/ zdał egzamin praktyczno-teoretyczny organizowany przez Klub 
§ 4 
Tytuł międzynarodowego sędziego kynologicznego jest przyznawany krajowemu sędziemu kynologicznemu przez 
Zarząd Główny. Sędzia międzynarodowy zostaje wpisany na listę międzynarodowych sędziów Alianz Canine 
Worldwide. 
§ 5 
1/ Oceny na egzaminach wyszkolenia psów, zawodach, konkursach i próbach pracy dokonują sędziowie sportów 
kynologicznych i prób pracy 
2/ Sędziowie sportów kynologicznych i prób pracy dzielą się na sędziów oraz sędziów stażystów.  
3/ Podczas oceny sędzia ma obowiązek posługiwać się obowiązującym regulaminem zawodów/prób pracy.  
§ 6 
1/ Sędzią stażystą sportów kynologicznych i prób pracy może zostać każdy pełnoletni członek Klubu, który spełnia 
następujące wymagania:  
a/ posiada co najmniej średnie wykształcenie 
b/ zdał egzamin ze znajomości regulaminów zawodów i konkursów, organizowany przez Klub 
c/ pracuje społecznie na rzecz Klubu, 
§ 7 
1/ Sędzią sportów kynologicznych i prób pracy zostaje sędzia stażysta, który:  
a/ co najmniej 3 razy asystował przy ocenie psów na zawodach i konkursach, lub próbach polowych, 
b/ zdał egzamin praktyczno-teoretyczny, 
§ 8 
1. Do nadawania tytułów krajowego sędziego kynologicznego oraz sędziego sportów kynologicznych uprawniony 
jest Zarząd Główny Polskiego Klubu Psa Rasowego.  
2/ Koordynacją pracy krajowych, międzynarodowych sędziów kynologicznych oraz sędziów stażystów zajmuje się 
Zarząd Główny Polskiego Klubu Psa Rasowego.  
3/ Sędzia pracuje społecznie, tj. nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę. Przysługuje mu jedynie zwrot 
poniesionych kosztów. 
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§ 9 
1/ Sędzia kynologiczny ma prawo do:  
a/ oceny psów na wystawach i przeglądach /lub zawodach i konkursach/ organizowanych przez Klub 
b/ oceny psów na wystawach /lub zawodach i konkursach/ innych organizacji kynologicznych, o ile zostanie 
zaproszony, 
c/ otrzymywania zwrotu poniesionych kosztów z tytułu sędziowania  
f/ otrzymywania zaproszenia do sędziowania minimum 3 miesiące wcześniej, 
g/ zapewnienia przez organizatora odpowiednich warunków umożliwiających dobre sędziowanie, tj. nocleg, 
posiłek, transport z hotelu do wystawy i z miejsca wystawy do hotelu oraz innej pomocy. 
§ 10 
1/ Sędzia ma obowiązek:  
a/ uczciwie dokonywać oceny psów, 
b/ stale poszerzać i uzupełniać swoją wiedzę kynologiczną, 
c/ zachowywać się uprzejmie w stosunku do wystawców i właścicieli psów, 
d/ w przypadku niemożności sędziowania na danej wystawie lub przeglądzie, z wyprzedzeniem min. 30 dni 
powiadomić o tym fakcie organizatora. 
§ 11 
1/ Sędziemu nie wolno jest:  
a/ zaglądać do katalogu wystawowego przed lub podczas oceny psów, 
b/ oceniać psów będących jego własnością lub własnością osoby prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo; 
c/ łamania zasad etyki sędziowskiej, w tym także zasad swobodnej oceny wystawianych lub przeglądanych psów. 
d/ prezentować wszelkich innych zachowań godzących bezpośrednio i pośrednio w dobre imię sędziego oraz 
Klubu. 
§ 12 
1/ Odebranie uprawnień sędziowskich następuje w przypadkach:  
a/ ustania członkostwa w Klubie, 
b/ na własną prośbę, 
c/ decyzją Zarządu Głównego Klubu na skutek naruszenia statutu, regulaminu sędziowskiego, regulaminu hodowli 
lub regulaminu wystaw lub licznych i potwierdzonych skarg wystawców. 
§ 13 
Sędziów międzynarodowych obowiązuje dodatkowo regulamin sędziów międzynarodowych Alianz Canine 
Worldwide.  
§ 14 
Traci moc Regulamin Sędziów Klubowych z dnia 7 marca 2004 r. 
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia, tj. 15.01.2012r.  


