
   Regulamin 

przyznania „Certyfikatu” Hodowli Licencyjno - Wzorcowej 

§ 1 

1. Rejestr Hodowli Licencyjno – Wzorcowej będzie prowadzony przez Prezydium Kolegium 

Sędziów PZHGR i DI. 

2. Przyznawanie „Certyfikatu” Hodowli Licencyjno – Wzorcowej jest w kompetencji Prezydium 

Kolegium Sędziów. 

3. Prezydium Kolegium Sędziów powołuje Komisję Sędziowską (weryfikacyjną), w składzie: 

a. przewodniczący - przedstawiciel Prezydium Kolegium Sędziów 

b.  sędzia ekspert. 

c. dwóch sędziów krajowych. 

d. kworum Komisji to minimum trzy osoby. 

4. Wnioski o przyznanie „Certyfikatu” Hodowli Licencyjno – Wzorcowej składają wyłącznie 

członkowie PZHGR i DI po pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezesa macierzystej organizacji. 

5. O nadanie „Certyfikatu” Hodowli Licencyjno – Wzorcowej mogą ubiegać się wszyscy hodowcy  

zwierząt, które zostały wpisane w Polskich Standardach poszczególnych ras. 

6. Aktualizacyjny wykaz Hodowli Licencyjno – Wzorcowej (przyznanie bądź cofniecie) będzie 

opublikowany w czasopiśmie branżowym PZHGR i DI. 

 

§ 2 

 

1. Certyfikat” Hodowli Licencyjno – Wzorcowej III stopnia będzie przyznawany na okres 3 lat. 

2. Głównym warunkiem przyznania „Certyfikatu” Hodowli Licencyjno – Wzorcowej III stopnia 

jest: 

a. złożenie wniosku do Prezydium Kolegium Sędziów o przyznanie „ Certyfikatu” 

Hodowli Licencyjno – Wzorcowej III stopnia.   

b. przedstawienie ewidencji rodowodowej ( księgi hodowlane). 

c. udokumentowanie osiągniętych wyników wystawowych przez kolejne 3-5 lat. 

d. udostępnienie hodowli do kontroli związkowej. 

e. wystawienie minimum 10szt zwierząt( rodziców wraz z młodymi) na Krajowej 

Wystawie Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. 

f. uzyskanie przez cztery najwyżej ocenione zierzęta następującej ilości pkt: 

-w rasach PDL minimum 370pkt. 

-w polskich rasach ginących (gołębi, drobiu rasowego i królików) minimum 375pkt. 

-w pozostałych rasach (gołębi drobiu rasowego i królików) minimum 378pkt 

g. uzyskanie pozytywnej opinii od Komisji Sędziowskiej (weryfikacyjnej). 



§ 3 

 

1. Warunkiem przyznania „Certyfikatu” Hodowli Licencyjno – Wzorcowej II stopnia jest: 

a. posiadanie „Certyfikatu” Hodowli Licencyjno – wzorcowej III stopnia. 

b. złożenie wniosku do Prezydium Kolegium Sędziów o przyznanie „Certyfikatu” 

Hodowli Licencjno – Wzorcowej II stopnia.  

c. Utrzymanie wysokiego poziomu prezentowanych zwierząt przez kolejne trzy lata na 

Krajowej Wystawie. 

d. wystawienie minimum 10szt zwierząt( rodziców wraz z młodymi) na Krajowej 

Wystawie Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. 

e. uzyskanie przez cztery najwyżej ocenione zwierzęta następującej ilości pkt: 

- w rasach PDL 371 pkt (jeden gołąb powinien otrzymać 94pkt). 

- w polskich rasach ginących ( gołębi. drobiu rasowego i królików) minimum 377pkt 

jeden z wystawionych zwierząt powinien otrzymać 95pkt. 

- w pozostałych rasach ( gołębi, drobiu rasowego i królików)380pkt -jeden z 

wystawionych zwierząt powinien otrzymać 96 pkt. 

f.  uzyskanie pozytywnej opinii od Komisji Sędziowskiej (weryfikacyjnej). 

2. „Certyfikat” Hodowli Licecyjno – Wzorcowej II stopnia przyznawany jest na kolejne 2lata. 

 

§ 4 

 

1. Warunkiem przyznanie Hodowli Licencyjno – Wzorcowej I stopnia jest: 

a. posiadanie „Certyfikatu” Hodowli Licencyjno – Wzorcowej II stopnia. 

b. złożenie wniosku do Prezydium Kolegium Sędziów o przyznanie „Certyfikatu Hodowli 

Licencyjno – Wzorcowej I stopnia. 

c. Utrzymanie bardzo wysokiego poziomu wystawianych zwierząt przez kolejne dwa 

lata na Krajowych Wystawach. 

d. wystawienie minimum 10szt zwierząt( rodziców wraz z młodymi) na Krajowej 

Wystawie Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. 

e. uzyskanie przez cztery najwyżej ocenione zwierzęta następującej ilości pkt: 

-w rasach PDL 372pkt (jeden gołąb powinien otrzymać 95 pkt). 

- w polskich rasach ginących (gołębi, drobiu rasowego, i królików) minimum 378pkt - 

jeden z wystawionych zwierząt powinien otrzymać 96pkt. 

- w pozostałych rasach ( gołębi, drobiu rasowego i królików) minimum 381 - jeden z 

wystawionych zwierząt powinien otrzymać 97 pkt. 

f.  uzyskanie pozytywnej opinii od Komisji Sędziowskiej (weryfikacyjnej). 

2. „Certyfikat” Hodowli Licencyjno – Wzorcowej I stopnia przyznawany jest na czas 

nieokreślony. 

 

 



§ 5 

1. Decyzja Komisji Sędziowskiej (weryfikacyjnej) jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

2. Prezydium Kolegium Sędziów powiadamia pisemnie hodowcę o decyzji Komisji Sędziowskiej 

(weryfikacyjnej) w ciągu 30 dni. 

3. Hodowca, posiadający „Certyfikat” Hodowli Licencyjno – Wzorcowej ma prawo używania 

tego tytułu w katalogach wystawy, pismach reklamowych, ogłoszeniach prasowych itp. 

4. Hodowca, posiadający „Certyfikat” Hodowli Licencyjno – Wzorcowej jest zobowiązany do: 

a.  corocznego prezentowania swojego dorobku hodowlanego na Wystawach 

Krajowych. 

b. przestrzegania zasad etyki hodowlanie 

c. udostępnienie swoich hodowli do przeprowadzenia kontroli zootechnicznej i 

weterynaryjnej. 

d. prowadzenia na bieżąco rejestrów stada w księgach hodowlanych.  

5. W przypadku nie wywiązywania się z przestrzegania § 5 pkt 4 Prezydium Kolegium Sędziów 

może odebrać przyznany „Certyfikat” Hodowli Licencyjno – Wzorcowej. 

Załącznik: 

1. Wniosek o przyznanie „Certyfikatu Hodowli Licencyjno - Wzorcowej. 

Przewodniczący Kolegium Sędziów 

Edward Gersztyn 

Niniejszy Regulamin Hodowli Licencyjno – Wzorcowej wraz z załącznikiem zatwierdzono na 

posiedzeniu Zarządu Głównego PZHGR i DI. w Kielcach dnia 01 sierpnia 2014r. 

 

Prezes PZHGR i DI 

        Jan Pajka 


