REGULAMIN KOMISJI HODOWLANEJ
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Regulamin Komisji Hodowlanej – zwany dalej Regulaminem - wprowadza się na
podstawie przepisów Statutu Polskiej Federacji Kynologicznej, zwanych dalej
odpowiednio Statutem i Federacją.
Celem regulacji zawartych w niniejszym Regulaminie jest uregulowanie zasad
działania Komisji Hodowlanej przy Zarządzie Głównym Polskiej Federacji
Kynologicznej.
Komisja Hodowlana jest organem doradczym Zarządu Głównego Federacji oraz
organem wykonawczym Zarządu Głównego Federacji w sprawach, których niniejszy
Regulamin oraz inne przepisy obowiązujące w Federacji nadają jej uprawnienia.
Komisja Hodowlana podlega Zarządowi Głównemu Federacji, na którego zebrania
przedstawia zbiorczą informację o podjętych działaniach i decyzjach.
ROZDZIAŁ II
ZADANIA

Art. 5

Art. 6
Art. 7

Do zadań i kompetencji Komisji Hodowlanej należy:
a) nadzór nad hodowlami i hodowcami;
b) rejestracja i zmiana przydomków hodowlanych;
c) wyrażanie zgody bądź odmowa przerejestrowania przydomka hodowlanego
na inną osobę;
d) nadawanie uprawnień hodowlanych psom i sukom zarejestrowanym w
Federacji;
e) weryfikacja rodowodów i metryk przed ich nostryfikacją do Federacji;
f) wyrażanie zgody – z wyłączeniem sędziów Federacji – na wykonanie
przeglądu miotu i przeglądu hodowlanego;
g) wyrażanie zgody na pokrycie jednej suki więcej niż jednym reproduktorem;
h) dokonywanie adnotacji na rodowodach i metrykach Federacji;
i) przyznawanie uprawnień do pobierania materiału genetycznego do badań
DNA;
j) prowadzenie rejestru badań DNA;
k) wydawanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli w hodowli zarejestrowanej w
Federacji;
l) delegowanie osoby do przeprowadzenia kontroli hodowli zarejestrowanej w
Federacji;
m) opiniowanie problemów i spraw hodowlanych dla potrzeb Zarządu
Głównego;
n) opracowanie analiz i dokumentów dotyczących hodowli.
o) zawieszanie w uprawnieniach hodowlanych psów i suk.
Komisja Hodowlana podejmuje również inne działania na podstawie przepisów i
uchwał obowiązujących w Federacji, które przyznają jej stosowną kompetencję.
Od decyzji Komisji Hodowlanej przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w
terminie 14 dni od daty wydania przez Komisję Hodowlaną decyzji.

1

REGULAMIN KOMISJI HODOWLANEJ
ROZDZIAŁ III
KADENCJA I SKŁAD

Art. 8
Art. 9

Art. 10
Art. 11

Art. 12

Art. 13

W skład Komisji Hodowlanej wchodzą 3 osoby. Członków Komisji Hodowlanej
powołuje i odwołuje Zarząd Główny Federacji.
Kadencja Komisji Hodowlanej kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu
Głównego. Kadencja poszczególnych członków Komisji Hodowlanej może być
zakończona przed upływem kadencji Komisji Hodowlanej uchwałą Zarządu
Głównego Federacji.
Członkowie Komisji Hodowlanej, spośród siebie wybierają: Przewodniczącego,
Komisarza oraz Audytora.
Przewodniczącym może zostać wyłącznie członek Zarządu Głównego będący
hodowcą Federacji, posiadający odpowiednią wiedzę z zakresu hodowli, anatomii,
psychiki oraz wzorców psów rasowych.
Komisarzem może zostać wyłącznie hodowca Federacji posiadający odpowiednią
wiedzę z zakresu hodowli, posiadający odpowiednią wiedzę z zakresu kynologii,
zasad wystawiania rodowodów oraz organizacji kynologicznych w Polsce i na
świecie.
Audytorem może zostać członek Polskiej Federacji Kynologicznej posiadający
odpowiednią wiedzę z zakresu administracji i prawa obowiązującego w Federacji.
ROZDZIAŁ IV
KOMPETENCJE CZŁONKÓW KOMISJI HODOWLANEJ

Art. 14
Art. 15

Art. 16
Art. 17

Przewodniczący Komisji Hodowlanej podejmuje decyzje i działania w zakresie
określonym w art. 5 niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem art. 15.
Komisarz Komisji Hodowlanej uprawniony jest do:
a) opiniowania rodowodów i metryk w trakcie ich weryfikacji, o której mowa w
art. 5 ust. e,
b) opiniowana – przed wyrażeniem zgody – decyzji o zgodzie na pokrycie suki
hodowlanej więcej niż jednym reproduktorem, o czym mowa w art. 5 ust. g;
c) opiniowania – przed wydaniem decyzji – o przeprowadzeniu kontroli hodowli,
o której mowa w art. 5 ust. k;
d) opiniowania – przed wydaniem decyzji – o zawieszeniu w uprawnieniach
hodowlanych psów i suk, o czym mowa w art. 5 ust. 8.
Audytor Komisji Hodowlanej uprawniony jest do przygotowywania analiz i
dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. n.
W sprawach kompetencji i decyzji nieuregulowanych niniejszym Regulaminem,
Komisja Hodowlana podejmuje działania wspólnie.
ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 r.
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