
WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU UŻYTKOWOŚCI ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W 

POLSCE PRZEZ PSY ZAPRZĘGOWE RAS ALASKAN MALAMUTE, CANADIAN ESKIMO DOG, 

PIES GRENLANDZKI, SAMOYED, SIBERIAN HUSKY 

 

Preambuła 

 Od roku 2010 po dzień dzisiejszy, na wzgląd w historię i w trosce o walory użytkowe psów 

pracujących, Związek Kynologiczny w Polsce dopuszcza psy północnych ras zaprzęgowych – Alaskan 

Malamute, Canadian Eskimo Dog, Pies Grenlandzki, Samoyed oraz Siberian Husky – do zdobycia 

Certyfikatu Użytkowości i startów w klasie użytkowej na wszystkich rodzajach wystaw krajowych, 

międzynarodowych i klubowych organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce. Podstawą 

uzyskania Certyfikatu Użytkowości jest Licencja Psa Zaprzęgowego, zdobyta na podczas Biegów 

Licencyjnych Związku Kynologicznego w Polsce organizowanych na terenie Polski. Certyfikat 

Użytkowości uprawniający do startów w klasie użytkowej przyznawany jest dożywotnio po spełnieniu 

warunków omówionych w niniejszym dokumencie. 

 

Warunki uzyskania Certyfikatu Użytkowości  

Podstawą uzyskania Certyfikatu Użytkowości Związku Kynologicznego w Polsce przez psy północnych 

ras zaprzęgowych jest zaliczenie dwóch etapów prób pracy w klasach zgodnych z Regulaminem 

Wyścigów Psich Zaprzęgów ZKWP. Licencjonowane psy muszą startować w zaprzęgach składających 

się wyłącznie z psów rasowych. Do prób pracy dopuszczony może być tylko i wyłącznie pies rasowy, 

będący przedstawicielem północnych ras zaprzęgowych, dopuszczonej do zaliczania prób pracy 

zgodnie z nomenklaturą FCI, zarejestrowany w Związku Kynologicznym w Polsce, z nadanym 

oddziałowym numerem rejestracyjnym oraz numerem PKR lub KW. Pies musi ponadto spełniać 

warunki uczestnictwa w wyścigach psich zaprzęgów zgodnie z Regulaminem Wyścigów Psich 

Zaprzęgów nałożonym przez Związek Kynologiczny w Polsce. 

 

Próby pracy  

Na próby pracy składa się dwukrotne ukończenie jednorazowo (podczas jednych zawodów 

licencyjnych) dwóch etapów wyścigów psich zaprzęgów w określonym limicie czasowym w dowolnej 

klasie zgodnej z Regulaminem Wyścigów Psich Zaprzęgów. Łącznie należy więc ukończyć 4 etapy 

podczas maksymalnie dwóch wyścigów. Jeśli podczas jednego wyścigu nie zostanie ukończony jeden 

z dwóch etapów zawodów – oba etapy uznawane są za niezaliczone. Ukończenie etapów musi być 

potwierdzone pieczątką i podpisem Sędziego Związku Kynologicznego w Polsce o specjalności 

użytkowej – Wyścigi Psich Zaprzęgów na Karcie Biegów Licencyjnych. Karta Biegów Licencyjnych 

wydawana jest przez członków Komisji Zaprzęgów GKSP i dopiero z kompletem podpisów i pieczęci 

może być podstawą wydania Licencji Psa Zaprzęgowego, a w następstwie Certyfikatu Użytkowości. 

 

Limity czasowe  



Aby uzyskać wpis zaliczenia próby pracy, pies lub zaprzęg musi zmieścić się w limicie czasowym. 

Limity czasowe nie są stałe, są wyliczane względem pierwszego miejsca w klasie, w której pies lub 

zaprzęg startował. Limit czasowy jest wyliczany po zsumowaniu wyników wszystkich etapów wyścigu 

po zakończeniu zawodów, przyznaniu miejsc w klasie i po zaokrągleniu wyniku z pierwszego miejsca 

do pełnej sekundy. Wynik ten jest wynikiem bazowym dla wyliczenia limitu czasowego w danej 

klasie. Aby zaliczyć próbę pracy, wynik końcowy zsumowanych czasów zawodnika nie może być 

gorszy niż 150% czasu zawodnika z pierwszego miejsca w klasie, zaokrąglonego do pełnej sekundy.  

Przykład 

Miejsce w klasie Czas etap 1 Czas etap 2 Czas łączny 

1 10:22:31 9:37:22 19:59:53 

2 11:30:01 12:44:00 24:14:01 

3 11:20:50 14:20:05 25:40:55 

4 14:33:05 15:55:00 30:27:05 

 

Limit czasowy jest wyliczany na podstawie zsumowanych czasów z dwóch etapów psa lub zespołu 

psów z miejsca 1, zaokrąglonego do pełnej sekundy: 19:59:53 po zaokrągleniu do pełnej sekundy 

wynosi 20:00:00. Aby zaliczyć próbę pracy, pozostałe psy biorące udział w próbach pracy nie mogą 

mieć czasu gorszego niż 150% zaokrąglonego do pełnej sekundy czasu pierwszego miejsca w klasie: 

150% x 20:00:00 = 30:00:00. W związku z tą zasadą próby pracy zaliczyły tylko te psy, które uzyskały 

czas krótszy niż 30:00:00 – są to psy z miejsca 2 oraz 3. W związku z powyższym, pies z miejsca 4 prób 

pracy nie zaliczył, nie otrzyma więc wpisu do Karty Biegów Licencyjnych o zaliczeniu dwóch etapów 

zawodów. 

 

Sędziowie podczas prób pracy  

Próby pracy mogą odbywać się tylko w ramach Biegów Licencyjnych Związku Kynologicznego w 

Polsce, na których obecny będzie minimum jeden sędzia Związku Kynologicznego w Polsce o 

specjalności użytkowej Wyścigi Psich Zaprzęgów oraz minimum jeden członek Komisji Zaprzęgów 

Głównej Komisji Szkolenia Psów – celem wydawania i podbijania Karty Biegów Licencyjnych oraz 

wyliczania limitów czasowych wraz z ich egzekwowania, potwierdzając niniejszym zaliczenie prób 

pracy psów zaprzęgowych.  

 

Karta Biegów Licencyjnych  

Karta Biegów Licencyjnych jest dokumentem służącym do zbierania potwierdzeń zaliczenia prób 

pracy. Karta jest wydawana wyłącznie przez członków Komisji Zaprzęgów GKSP podczas wyścigów o 

Biegi Licencyjne Związku Kynologicznego w Polsce. Potwierdzeniem zaliczenia próby pracy jest tylko i 

wyłącznie wpis z pieczęcią i podpisem obecnego na wyścigach sędziego Związku Kynologicznego w 

Polsce o specjalności użytkowej – Wyścigi Psich Zaprzęgów. 

Karta Biegów Licencyjnych jest wydawana dla każdego psa osobno i jest przechowywana przez 

właściciela do momentu zaliczenia wszystkich wymaganych prób pracy. Wypełniona i 



podstemplowana odpowiednio Karta Biegów Licencyjnych po wysłaniu wraz z dokumentami psa do 

Komisji Zaprzęgów jest podstawą wydania przez Komisję Licencji Psa Zaprzęgowego, na bazie której 

Związek Kynologiczny w Polsce wydaje Certyfikat Użytkowości. Karta Biegów Licencyjnych nie jest 

jeszcze potwierdzeniem użytkowości psa. Nie jest także podstawą zgłoszenia psa do klasy użytkowej 

na wystawach dowolnej rangi organizowanej przez Związek Kynologiczny w Polsce i/lub pod 

patronatem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). 

 

Licencja Psa Zaprzęgowego  

Licencja Psa Zaprzęgowego jest wydawana przez Komisję Zaprzęgów GKSP jako potwierdzenie 

użytkowości psa i zaliczenia przez niego prób pracy. Nie jest podstawą zgłoszenia psa do klasy 

użytkowej na wystawach dowolnej rangi organizowanej przez Związek Kynologiczny w Polsce i/lub 

pod patronatem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). Stanowi tylko i wyłącznie podstawę 

do uzyskania Certyfikatu Użytkowości wydawanego przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w 

Polsce. 

 

Certyfikat Użytkowości ZKwP  

Certyfikat Użytkowości jest wydawany dożywotnio przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w 

Polsce na podstawie Licencji Psa Zaprzęgowego, wydanej przez Komisję Zaprzęgów GKSP. Jest 

jedynym dokumentem uprawniającym do uczestnictwa w klasie użytkowej psów północnych ras 

zaprzęgowych – Alaskan Malamute, Canadian Eskimo Dog, Pies Grenlandzki, Samoyed oraz Siberian 

Husky – na wystawach dowolnej rangi organizowanej przez Związek Kynologiczny w Polsce oraz za 

granicą na wystawach organizacji kynologicznych zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji 

Kynologicznej (FCI).  

 

Zasady obowiązywać będą od pierwszych zawodów licencyjnych po przerwie letniej w sezonie 2018.  

 

Opracowanie: Komisja Zaprzęgów GKSP - Jacek Nowak, Paulina Adamska, Kamila Adamska pod nadzorem Głównej Komisji 

Szkolenia Psów Związku Kynologicznego w Polsce. 

 


