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Jednostka oferująca przedmiot Zakład Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich 
Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z różnymi rodzajami sportów 

kynologicznych. Przedstawienie  regulaminów określających reguły i zasady oceny 
pracy psów z różnych dziedzin oraz przedstawienie ras najczęściej 
wykorzystywanych w poszczególnych sportach kynologicznych.  

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Rasy psów to nie tylko wygląd ale też określona we wzorcu rasy psychika psa. 
Zdecydowana większość ras psów nie została stworzona po to by ładnie wyglądać 
ale po to by wykonywać określony rodzaj pracy. Często zapomina się o tym kupując 
psa rasowego i potem problemem staje się jego aktywność. Obecnie wielu ras psów 
nie można wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem rasy. Namiastką tego są 
właśnie sporty kynologiczne, takie jak: obedience, psy użytkowe (IPO), mondioring, 
agility, flyball, frisbee, sporty zaprzęgowe, wyścigi chartów czy nawet dog dancing. 
Zdecydowana większość ludzi nie wie, że z psem można uprawiać jakikolwiek sport. 
A jest to forma spędzania czasu, która sprawia, że między psem a jego 
przewodnikiem nawiązuje się bardzo silna więź. Wszelkie zaburzenia psychiczne 
występujące często u psów utrzymywanych w domach wynikają z nieumiejętności 
właściciela odczytania jego mowy ciała i zapewnienia mu odpowiedniej dawki 
ruchu. Współzawodnictwo sportowe na różnych poziomach zaawansowania (od 
zawodów regionalnych do zawodów rangi mistrzostw świata) daje wiele satysfakcji 
przewodnikowi, bez względu na rodzaj uprawianego z psem sportu.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

Gorazdowski M.J., Psy zaprzęgowe, Mulico, Warszawa 2002, 
Herreros J., Każdy pies to potrafi – sport z psem, Delta, Warszawa, 
Międzynarodowe Regulaminy Egzaminów Psów Użytkowych, Związek 
Kynologiczny w Polsce, Główna Komisja Szkolenia Psów, Łódź 2003, 
Regulamin obedience, www.zkwp.pl 
Regulamin pracy psów myśliwskich,  
Regulamin psa towarzyszącego.www.zkwp.pl 
Regulamin wyścigów chartów. www.zkwp.pl 

Planowane formy/ działania/ 
metody dydaktyczne 

Wykłady  
– w formie prezentacji multimedialnych. 
Ćwiczenia  
–omówienie przez zespoły studentów problematyki regulacji prawnych i stosowania 
prawa w codziennej praktyce w poszczególnych obszarach, 
- przedstawianie przez studentów referatów i prezentacji multimedialnych. 

 


