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                                                    Warszawa, dnia 31 stycznia 2023 roku 

 

L.Dz. 254/2023 

 

 Szanowny Kolega 

 Rafał Malec 

Przewodniczący Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ 

Naczelna Rada Łowiecka PZŁ z siedzibą 

w Warszawie 

 

 

Stanowisko Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce 

wobec pisma Łowczego Krajowego Pana Pawła Lisiaka z dnia 13 stycznia 

2023 roku (podpisane w dniu 16 stycznia 2023 roku) skierowane do 

pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. Ochrony Zwierząt Pana 

Wojciecha Alberta Kurkowskiego 

 

 

Zarząd Główny ZKwP z przykrością przyjął treść listu napisanego przez 

Łowczego Krajowego PZŁ Pana Pawła Lisiaka. Niestety podejmowane przez 

ZKwP próby polubownego zakończenia konfliktu wywołanego na kanwie 

porozumienia o współpracy pomiędzy ZKwP a PZŁ z 2011 roku nie spotkały się 

z aprobatą Łowczego Krajowego. Zarzuty wyartykułowane przez Pana Pawła 

Lisiaka, mijają się z prawdą w zakresie faktologii, wykładni przepisów 

wewnętrznych stowarzyszeń, jak i przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa.  

 Nie chcąc być gołosłownym, Zarząd Główny ZKwP pragnie przedstawić 

chronologię zdarzeń w zakresie współpracy PZŁ i ZKwP na przestrzeni 

ostatnich lat. Od 2011 roku funkcjonuje w obrocie porozumienie zawarte 

pomiędzy PZŁ i ZKwP obejmujące organizację prób, ocen i konkursów pracy 
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psów myśliwskich. Na podstawie tego porozumienia, oba stowarzyszenia 

harmonijnie współpracowały przez ponad dekadę. Jednakże, z niewiadomego 

powodu Pan Łowczy Krajowy dostrzegł potrzebę zmiany rozwiązań przyjętych 

w ww. porozumieniu, pomimo iż było ono rozsądnym kompromisem 

akceptowalnym dla obu jego stron. W związku z podjęciem przez Pana Pawła 

Lisiaka prób zmonopolizowania kwestii użytkowości psów ras myśliwskich, 

próbował on narzucić ZKwP treść nowego porozumienia. Jednocześnie, nie 

mając w tym zakresie akceptacji, upublicznił treść porozumienia sygnując je, 

jako przyjęte przez obie jego strony. Wobec powyższego, Zarząd Główny 

ZKwP oczekiwał stosownych wyjaśnień, których jednak do chwili obecnej nie 

otrzymał. W odpowiedzi na próbę polubownego rozwiązania problemu, 

Zarząd Główny uzyskał od Łowczego Krajowego ripostę w postaci kierowania 

do wszelkich instytucji państwowych informacji o monopolu ZKwP w zakresie 

hodowli psów rasowych, bezpodstawnego odwołania wszystkich prób, ocen 

i konkursów pracy psów myśliwskich zaplanowanych na 2023 rok przez PZŁ, 

a także wojnę personalną z osobami aktywnie działającymi na rzecz PZŁ 

i ZKwP. Z pewnością nie da się budować wspólnej przyszłości obu 

stowarzyszeń w opisanej powyżej atmosferze.  

Jednocześnie nadmienić należy, iż kierowane pod adresem ZKwP 

zarzuty w przedmiocie monopolu na rynku kynologicznym pozostają niczym 

nieuzasadnionym pomówieniem. Wszak w Polsce funkcjonuje cała rzesza 

Stowarzyszeń, które posiadają uprawnienia do hodowli i sprzedaży psów 

rasowych. W ocenie Zarządu Głównego, posiadane przez ZKwP uprawnienia 

członka FCI nie mają nic wspólnego ze stawianymi przez Pana Łowczego 

Krajowego zarzutami i nie wpływają w żaden sposób na realizację celów 

Stowarzyszenia związanych z ochroną zwierząt. Wszak to Związek 

Kynologiczny w Polsce od dziesięcioleci walczy o ochronę praw zwierząt 

w Polsce, czyniąc to skutecznie i aktywnie. To ZKwP posiada odpowiednie 
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mechanizmy kontroli hodowli swoich członków.  Nieporozumieniem 

pozostają również zarzuty, jakoby aktualny status ZKwP w zakresie 

członkostwa w FCI powodował pogorszenie dobrostanu zwierząt oraz regres 

polskiej kynologii. To ZKwP czuwa nad przestrzeganiem zasad hodowli psów 

rasowych poprzez prowadzenie ksiąg rodowodowych od 1938 roku. Dzięki 

staraniom władz ZKwP oraz ich członków, w hodowlach prowadzonych pod 

auspicjami ZKwP rodzi się coraz więcej szczeniąt ras myśliwskich. Wobec 

powyższego formułowane zarzuty są co najmniej niezrozumiałe i ZKwP 

oczekuje wyjaśnienia w tym zakresie bezpośrednio od autora listu.  

Zarząd Główny ZKwP dementuje również informacje Pana Łowczego 

Krajowego, jakoby przyjęło rozwiązania mające na celu ,,wojnę personalną” 

pomiędzy stowarzyszeniami. Zarząd Główny nie prowadzi żadnych działań 

w tym zakresie, tym bardziej nie przyjął żadnej uchwały zmierzającej 

do represjonowania członków ZKwP, którzy podejmują współpracę z PZŁ 

w zakresie uczestnictwa w konkursach i próbach pracy psów myśliwskich 

organizowanych przez PZŁ na zasadzie obowiązującego porozumienia. Tym 

bardziej ZKwP nie podjęło żadnych działań mających na celu wyciągniecie 

personalnych konsekwencji za współpracę z PZŁ we wspomnianym zakresie. 

Jest to zarzut gołosłowny, który nie znajduje swego merytorycznego 

i faktycznego uzasadnienia.  

Niezależnie od powyższego, w odpowiedzi na zarzuty Łowczego 

Krajowego w przedmiocie realizacji dotychczasowego porozumienia, wskazać 

należy, iż Nasze Stowarzyszenie przestrzegało jego postanowień do chwili 

obecnej i gotowe jest to czynić nadal. Jednakże ZKwP nie mogło 

zaakceptować sytuacji, kiedy na prośbę Łowczego Krajowego byłoby 

zmuszone przesłać do FCI nowe regulaminy konkursów oraz prób pracy psów 

myśliwskich, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem - 

regulamin pracy psów na zagrodzie dziczej oraz regulamin pracy psów 
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norowców oraz nie mają statutowego umocowania. Jak wynika bowiem 

z art. 9 ust. 1 ustawy Prawo Łowieckie, w Naszym Kraju obowiązuje całkowity 

zakaz, poza polowaniami i odłowami, płoszenia, chwytania, przetrzymywania, 

ranienia i zabijania zwierzyny.  

Mając na uwadze powyższe okoliczności, ZKwP nie może przejść 

obojętnie wobec niezrozumienia przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa, które w tym aspekcie nierozerwalnie obejmuje dbałość o prawa 

zwierząt w Polsce. Dlatego też Zarząd Główny ZKwP, mając na uwadze dobro 

zwierząt wstrzymał się z przesłaniem ww. regulaminów pracy do FCI, do czasu 

ich dostosowania do regulacji krajowych. Zarząd Główny ZKwP pragnie 

zwrócić uwagę, iż działania Zarządu Głównego PZŁ polegające na przyjęciu 

nowych regulaminów prób, ocen i konkursów pracy psów myśliwskich nie 

mają statutowego umocowania, albowiem to do kompetencji Naczelnej 

Radzie Łowieckiej, zgodnie z § 82 ust. 3 pkt 6 Statutu PZŁ należy uchwalanie 

regulaminów, instrukcji i zasad przewidzianych w Statucie PZŁ.  

Jednocześnie, ZKwP nie może przejść obojętnie wobec niczym 

nieuzasadnionego zawieszenia wszelkich prób, ocen i konkursów pracy psów 

myśliwskich oraz licznych zarzutów pod adresem naszego Stowarzyszenia w 

przedmiocie dotychczasowej organizacji tychże przedsięwzięć. Przytoczone 

słowa we wspomnianym liście, jakoby członkowie ZKwP podszywali się pod 

PZŁ, jawią się jako niczym nieuzasadnione pomówienie. W tym też zakresie, 

oczekuje wyjaśnień od Łowczego Krajowego opartych na konkretnych 

faktach. 

ZKwP stanowczo sprzeciwia się wystosowanemu apelowi Łowczego 

Krajowego Pana Pawła Lisiaka do ustawowej ingerencji w funkcjonowanie 

Naszego Stowarzyszenia, który to apel brzmi jako zachęta do ograniczenia 

konstytucyjnego prawa do wolności słowa i zrzeszania się oraz zakrawa na 

próbę ustawowego uszczuplenia prawa do samorządności wynikającego 
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z Konstytucji RP oraz ustawy prawo o stowarzyszeniach. Wszak 

dotychczasowe działania ZKwP jako stowarzyszenia samorządnego 

i niezależnego, przez dziesięciolecia służyły rozwojowi polskiej i światowej 

kynologii, zaś każde ustawowe ograniczenie swobody działania tego 

stowarzyszenia może przynieść wyłącznie regres dotychczasowych osiągnięć 

w. ww. przedmiocie.  

ZKwP pragnie na koniec podkreślić, iż Nasze Stowarzyszenie w dalszym 

ciągu jest gotowe na podjęcie merytorycznej współpracy z PZŁ w zakresie 

wspólnej organizacji prób, ocen i konkursów pracy psów myśliwskich, w tym 

także co do treści regulaminów prób, ocen i konkursów pracy psów 

myśliwskich, jednakże oczekuje, że będzie się to odbywać w atmosferze 

życzliwości i wzajemnego poszanowania interesów obu stowarzyszeń, co 

z pewnością przełoży się na kontynuowanie owocnej współpracy, tak jak to 

miało miejsce w ostatnich dekadach.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 

 

 


