
REGULAMIN WEWNĘTRZNY SEKCJI  

MOLOSÓW 

&1  

Sekcja Molosów jest organem doradczym, powołanym przez Zarząd Główny 
Polskiego Klubu Kynologicznego (zwany dalej Z.G. PKK) w celu monitorowania stanu 
populacji w rasie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z dziedziny genetyki, 
eksterieru, psychiki i stanu zdrowia poszczególnych jej osobników. 

&2 

Sekcja jest organem wewnętrznym Z.G. PKK i nie posiada osobowości prawnej. 

&3  

Sekcja jest powoływany i rozwiązywany przez Z.G. PKK na podstawie statutu i 
regulaminów PKK.  

Z.G. PKK również ma prawo do zatwierdzania regulaminów Sekcji, jego programu, 
celów i Zarządu kierującego Sekcją  

&4 

Sekcją kieruje Przewodniczący powoływany przez walne zgromadzenie członków 
Sekcji oraz powoływany na wniosek przewodniczącego Sekcji vice przewodniczący i 
drugi vice przewodniczący,.  

Członkowie Zarządu w liczbie od 1 do 3 osób wybierana jest w drodze głosowania 
spośród członków zwykłych. 

Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

&5 

Powołuje się Sekcję Hodowlaną, której celem będzie dbałość o prawidłowy rozwój 
rasy, wydawanie zaleceń hodowlanych. Sekcja d/s. hodowlanych nadzorowana jest 
przez Międzynarodowego Sędziego Kynologicznego będącego członkiem Głównej 
Komisji Hodowlanej PKK. 

W skład sekcji mogą wchodzić sędziowie kynologiczni PKK w randze: 
międzynarodowy, krajowy, stażysta oraz wieloletni hodowcy mogą uczestniczyć w 
pracach sekcji z głosem doradczym. 

&6 

Sekcja ma prawo używania pieczęci, oznak oraz logo. Może mieć swoją stronę 
internetową i wydawać biuletyn. 



Logo Sekcji, wysokość składki członkowskiej i składki dla współmałżonka, wybierane 
są poprzez wszystkich członków Sekcji obecnych na zebraniu założycielskim Sekcji 
w drodze głosowania zwykłego. 

&7 

Główne zadania Sekcji : 

- zrzeszanie hodowców i miłośników wszystkich ras molosów 

- doradztwo i nadzór nad prawidłowym, zgodnym ze standardami światowymi 
rozwojem hodowli tych ras, 

- nawiązywanie współpracy z organizacjami kynologicznymi krajowymi i 
zagranicznymi, które również zajmują się propagowaniem rasy 

- zorganizowanie corocznie co najmniej jednej Wystawy Klubowej Molosów 

- tworzenie i gromadzenie baz danych dotyczących: 

1. hodowli, 
2. suk hodowlanych i reproduktorów, 
3. DNA 
4. miotów, 
5. wystaw i osiągnięć wystawowych, 
6. championatów itp. 

o analiza statystyczna pogłowia hodowlanego, 

- prowadzenie rankingów wystawowych i przyznawanie na koniec każdego roku 
kalendarzowego tytułu „ TOP MOLOS KING” 

o organizowanie seminariów , spotkań o charakterze informacyjnym, 
szkoleniowym dotyczących hodowli i wszystkich pozostałych 

zagadnień związanych z rasami molosów 

o prowadzenie nadzoru, oraz objęcie patronatu nad projektem 
odtworzenia staropolskiej rasy Brytana Polskiego 

- inne przedsięwzięcia wykonywane na wniosek Z.G. PKK 

&8 

Sekcja ma prawo przetwarzania danych osobowych członków i wykorzystywania 
powierzonych mu danych hodowlanych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do 
funkcjonowania Sekcji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych 
osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 

 



&9 

Działalność Sekcji jest finansowana ze składek członkowskich członków Sekcji oraz 
darowizn sponsorskich, jak i innych wpływów podczas swojej działalności np. 
organizowanej przez Sekcję wystawy Klubowej, 

&10 

Wystawy oraz wszelkie inne imprezy organizowane przez Sekcję są otwarte dla 
wszystkich hodowców i miłośników molosów, bez względu na ich przynależność do 
innych Klubów i Organizacji Kynologicznych uznawanych przez PKK. 

&11 

niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Z.G. PKK z dnia 10.02.2021 

i wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia  
 


