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Statut ZWIĄZKU PSÓ W RASÓWYCH 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę ZWIĄZEK PSÓW RASOWYCH i w dalszych postanowieniach statutu nazywane jest 

„Związkiem.”  

§2 

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach 

i z tego tytułu posiada osobowość prawną.  

§3 

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraje Unii Europejskiej.  

2. Siedzibą władz Związku jest miasto – INOWROCŁAW.  

3. Związek ma prawo do powoływania oddziałów terenowych.  

4. Związek może posiadać własny organ prasowy i własny serwis internetowy.  

5. Związek może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.  

§4 

Związek ma prawo używania nazwy: Związek Psów Rasowych, pieczęci, loga o zastrzeżonej grafice:     

i odznak.  

Nazwie Stowarzyszenia przysługuje ochrona prawna, przewidziana w Kodeksie Cywilnym (art. 24 i 43kc).  

§5 

Związek jako stowarzyszenie osób zainteresowanych w amatorskiej hodowli psów rasowych opiera swoją 

działalność na pracy społecznej ogółu członków. W przypadku jednak czynności wymagających dużego nakładu 

pracy, środków finansowych, oraz fachowej wiedzy, Stowarzyszenie ma prawo zlecać ich wykonanie osobom 

trzecim firmom oraz zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania Związku: 
§6 

Celem Związku jest oparta na podstawach naukowych organizacja hodowli psów rasowych dla osiągnięcia jak 

najwyższego poziomu pod względem hodowlanym a także:  

1) zrzeszanie hodowców psów rasowych,  

2) rejestracja i identyfikacja psów rasowych wraz z rejestracją w bazach zwierząt oznakowanych,  

3) organizowanie wystaw psów rasowych,  

4) przeciwdziałanie w nielegalnym rozmnażaniu psów,  

5) rozpowszechnianie wiedzy z dziedziny kynologii poprzez organizowanie spotkań, wystaw, pokazów, 

organizację hodowli psów rasowych,  

6) propagowanie posiadania psów rasowych,  

7) dokumentowanie pochodzenia psów,  

8) zrzeszanie hodowców i miłośników hodowli,  

9) prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z przepisami, księgami rodowodów i certyfikatów, 

rejestrami przydomków hodowlanych,  

10) organizację szkoleń, pokazów, wystaw, konkursów, zebrań,  

11) udzielanie informacji na temat prowadzenia ras psów,  

12) przestrzeganie ogólnych zasad etycznych przez członków,  

13) przyczynienie się do rozwoju polskiej kynologii,  

14) propagowanie humanitarnego postępowania ze zwierzętami,  

15) zwiększanie społecznej wiedzy na temat właściwego postępowania ze zwierzętami.  

16) współpraca z innymi organizacjami kynologicznymi o podobnych zakresach działalności,  
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17) ochrona zwierząt i czuwanie nad ich bezpieczeństwem jako policja dla zwierząt w postaci patrolu 

interwencyjnego po przez współprace z policją, Strażą miejską ,Strażą graniczną.  

 
§7 

Związek realizuje swoje cele poprzez:  
1. Reprezentowanie interesów kynologii przed władzami i instytucjami w kraju oraz zagranicznymi 

organizacjami kynologicznymi  

2. Prowadzenie Związkowej dokumentacji Rodowodowej jak i hodowlanej oraz dokumentacji rozrodu 

psów zgodnie z istniejącymi przepisami i ustaleniami ZPR  

3. Weryfikowanie i znakowanie psa za pomocą mikro chip-a przez upoważnioną w tym celu osobę – lekarz 

weterynarii  

4. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków ZPR ogólnych zasad etyki w zakresie hodowli i chowu 

psów.  

5. Wydawanie folderów, prospektów związanych z działalnością statutową Związku  

6. Prowadzenie własnej strony internetowej,  

7. Zajmowanie stanowisk oraz wykonywanie innych czynności wynikających ze statutu Związku  

8. Organizacja hodowli i propagowanie hodowli psa rasowego poprzez organizowanie zebrań, kursów, 

wykładów.  

9. Krzewienie właściwego stosunku ludzi do zwierząt.  

10. Ochrona zwierząt i czuwanie nad ich bezpieczeństwem, ewidencja wszystkich zwierząt występujących w 

miejscu prowadzeniu chowu poprzez współpracę z innymi organizacjami kynologicznymi.  

11. Wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji zadań statutowych  

12. Współpracę w dziedzinie kynologii z zakładami naukowymi i naukowo-badawczymi.  

13. Stworzenie punktów adopcyjnych dla psów.  

14. Stworzenie tymczasowego dziennego pobytu dla psów.  

15. Przy realizacji powyższych celów Związek opiera się na społecznej pracy swoich członków.  

W przypadku jednak czynności wymagających dużego nakładu pracy, środków finansowych, oraz  

fachowej wiedzy, Związek ma prawo zlecać ich wykonanie osobom trzecim, firmom oraz zatrudniać  

pracowników do prowadzenia swoich spraw.  

16. Związek może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Związek lub dla 

samego Związku.  

17. Związek może także przyznawać medale i odznaczenia wyróżniającym się psom na organizowanych 

przez Związek wystawach.  

18. Związek może realizować swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 

publicznego. (24-03-2018r.) 

19. Związek wszystkie przychody osiągnięte w ramach swoich działalności, wydatkuje na realizację 

przyjętych celi statutowych. (07-02-2020r.) 

Rozdział III 

Członkowie Związku – ich prawa i obowiązki 
§8 

1. Członkiem Związku może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana amatorską hodowlą psów 

rasowych. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.  

 

2. Członkowie Związku dzielą się na :  

a) Zwyczajnych  

b) Wspierających  

c) Honorowych  

 

§9 

1.Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba, która ma obywatelstwo RP lub miejsce zamieszkania na 

terytorium RP, która ukończyła 16 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych oraz podpisała deklarację 

członkowską ZPR, która została pozytywnie rozpatrzona przez Zarząd ZPR. Osoby, które są niepełnoletnie a 

starają się o statut członka Związku musza uzyskać zgodę rodzice lub opiekuna prawnego.  
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2.Członek Zwyczajny nabywa prawa wyborcze - czynne i bierne, po upływie 5 lat przynależności do Związku.  

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad 

określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez 

korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.  

§10 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana amatorską hodowlą  

psów rasowych, która zadeklaruje określone świadczenia na rzecz Związku.  

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.  

3. Członkiem wspierającym, przyjętym przez Zarząd Główny może być cudzoziemiec nie mający miejsca 

zamieszkania w Polsce.  

§11 

1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna która swoja postawą i zaangażowaniem wniosła 

wyjątkowy wkład w rozwój hodowli psa rasowego w Polsce i posiada prawa Członka Zwyczajnego.  

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na wniosek Zarządu 

Głównego lub Zarządu Oddziału zgłoszony za pośrednictwem Zarządu Głównego.  

§12 

1. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Związku jest:  

 

1) złożenie deklaracji członkowskiej w oddziale,  

2) uiszczenie obowiązujących składek członkowskich.  

§13 

1. Uchwałę o przyjęciu na członka zwyczajnego Związku podejmuje Zarząd Główny lub Zarządu Oddziału, od 

odmowy przyjęcia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, a od jego decyzji do najbliższego 

Zarządu Głównego Związku, którego decyzja jest ostateczna.  

2. Ponowne przyjęcie do Związku osoby uprzednio wykluczonej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 5 

lat od daty prawomocnego wykluczenia  

§14 

1. Członek zwyczajny ma prawo:  

- uczestniczyć w zebraniach członków oddziału, do którego został przyjęty,  

- wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz Związku, oraz zwracać się do nich z pytaniami i skargami,  

- korzystać po wniesieniu obowiązujących składek ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz  

uczestniczyć w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny,  

- brać udział w posiedzeniu organów Związku, na którym są rozpatrywane sprawy dotyczące jego osoby,  

- używać znaku logo Związku przy promocji swoich psów i hodowli, po opłaceniu bieżącej składki.  

2. Uprawnienia określone w pkt. 1, 2, 3, 4 ustęp 1 przysługują członkowi Związku po opłaceniu składki  

członkowskiej za rok bieżący.  

3. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych.  

§15 

Członek Związku jest zobowiązany:  

1) przestrzegać postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał związkowych,  

2) sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Związku,  

3) współdziałać z władzami i organami Związku, brać czynny udział w pracach Związku w realizowaniu  

statutowych i regulaminowych zadań,  

4) popierać wiedzę i praktykę kynologiczną przez czynny udział w szkoleniach i imprezach 

organizowanych przez Związek,  

5) stać na straży dobrego imienia Związku  

6) płacić regularnie składki członkowskie (do 10-go stycznia za dany rok), podstawową, obowiązującą 

wszystkich członków Związku, oraz  

dodatkowe:  

a. klubowe, wnoszone przez osoby, które zadeklarowały udział w działalności Klubu,  

b. wystawowe, wnoszone przez osoby, które zadeklarowały udział w wystawie, konkursie, 

egzaminie  

c. hodowlane związane z dokumentacja hodowlaną, wnoszone przez osoby, które prowadzą rozród 

psów  
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d. szkoleniowe, wnoszone przez osoby, które zadeklarowały udział w szkoleniach i kursach 

organizowanych przez Związek  

e. wpisową, wnoszoną przez osoby wstępujące do Związku  

7) humanitarnie traktować wszystkie zwierzęta i przestrzegać ustawy o ochronie zwierząt oraz innych  

przepisów dotyczących utrzymywania i hodowli psów,  

8) nie uczestniczyć w imprezach organizowanych przez inne krajowe organizacje kynologiczne  

9) dbać o dobre imię Związku.  

10) propagować właściwą postawę etyczno – moralną oraz przeciwstawiania się nieuczciwym i nieetycznym 

zachowaniem członków Związku i innych hodowców.  

11) dodatkowo członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Stowarzyszenia w zadeklarowany 

przez siebie sposób.  

§16 

Członkowie Związku pełnią powierzone im w drodze wyborów funkcje honorowo.  

§17 

Członkostwo Związku ustaje w przypadku:  

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi oddziału, o ile przeciwko 

zainteresowanemu nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,  

2) rezygnacja członkostwa w Związku jest prawomocna w momencie uiszczenia 

wszystkich składek członkowskich do dnia złożonej rezygnacji,(07-02-2020) 

3) nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem 

przypadku, gdy  

1) zarząd oddziału uzna zwłokę za usprawiedliwioną,  

2) na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkowej utraty praw publicznych,  

3) wykluczenia orzeczeniem sądu koleżeńskiego,  

4) wstąpienia do innej krajowej organizacji kynologicznej, co automatycznie powoduje ustanie 

członkostwa,  

5) śmierci,  

6) likwidacji osoby prawnej  

7) z powodu łamania Statutu Związku i nieprzestrzegania Uchwał władz Związku  

8) z powodu notorycznego łamania Ustawy o Ochronie Zwierzą  

9) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą członkowską lub innych 

zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące,  

10) rozwiązania się lub likwidacji Związku  

11) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,  

12) Każdy członek zwyczajny może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia jeżeli jego działania będą 

niezgodne z zasadami hodowli przyjętymi przez Stowarzyszenie.  

13) Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego zawinionych może być 

pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.  

14) Członek może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd, w przypadku nie brania 

czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień statutu i 

uchwał.  

15) Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w 

szczególności prawa do udziału w imprezach, wystawach i spotkaniach organizowanych przez Związek.  

16) Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo 

odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 

podjętej uchwale  

 

Rozdział IV 

Władze naczelne Związku 
§18 

 

1.Jeżeli liczba członków Związku przekroczy 300 osób Walne Zebranie Członków jest zastępowane Walnym 

Zebraniem Delegatów. Na każdych 100 członków zwyczajnych Oddziału przypada jeden delegat, z tym że liczba 

delegatów reprezentujących jeden oddział nie może być mniejsza niż dwóch. Kadencja delegata na Walne 
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Zebranie Delegatów wynosi dwa lata. (24-03-2018r.) 

2. Mandatu delegata nie można scedować na osoby trzecie. Delegat uprawniony jest tylko i wyłącznie do 

osobistego wykonywania praw i obowiązków delegata. (24-03-2018r.) 

3. Tryb wyboru delegatów określa Regulamin Wyboru Delegatów, przyjęty uchwałą Zarządu Głównego(24-03-

2018r.) 

 

4. Naczelnymi władzami Związku są:  

1) Zarząd Główny  

2) Walne Zebranie Członków  

3) Główna Komisja Rewizyjna  

 

5. Uchwały władz Związku zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.  

6. Władze naczelne kierują działalnością Związku i sprawują kontrolę działalności oddziałów.  

7. Naczelne Władze Związku działają zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu 

oraz wydanymi na ich podstawie uchwałami i regulaminami.  

8.Naczelne Władze Związku wybierane są w głosowaniu tajnym.  

 

Zarząd Główny  
§19 

Zarząd Główny jest najwyższą władzą, kieruje działalnością Związku oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.  

Zarząd składa się z 3 członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera spośród swojego grona 

Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza/ Skarbnika. Głosowanie jest tajne.  

Związek reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu działającego 

samodzielnie.  

§20 

Kadencja Zarządu Związku:  

1) Zarząd Związku jest powoływany na czas nieoznaczony, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością głosów. (07-02-2020r.) 

2) Osoby wybrane do władz Związku na mocy Głównej Komisji Rewizyjnej,  mogą tą samą funkcję pełnić 

przez nieograniczoną ilość kadencji. (07-02-2020r.) 

  §21 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:  

1) reprezentowanie Związku na zewnątrz,  

2) realizowanie uchwał i celów Związku,  

3) kierowanie działalnością Związku,  

4) uchwalanie wszelkich składek i opłat na rzecz Związku, w tym wysokości składek zgodnie z 

postanowieniami statutu, z odrębnym uzależnieniem różnicy wielkości składek od rozmiaru hodowli, 

(07-02-2020r.) 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku,  

6) zatwierdzanie budżetów oraz planów działalności oddziałów,  

7) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości,  

8) wydawanie czasopism, broszur, informatorów oraz prowadzenie własnego serwisu internetowego,  

9) nadzór nad działalnością zarządów oddziałów oraz kontrola ich pracy,  

10) uchwalanie regulaminów i instrukcji nie zastrzeżonych do kompetencji Związku  

11) zwoływanie Zgromadzeń,  

12) podejmowanie uchwał o powoływaniu i rozwiązywaniu jednostek terenowych (oddziałów),  

13) powoływanie i rozwiązywanie klubów ras oraz innych komisji i zespołów niezbędnych do  

prawidłowego funkcjonowania Związku,  

14) zawieszanie Zarządów Oddziałów lub poszczególnych członków Zarządów Oddziałów w przypadku 

stwierdzenia braku działania lub działania sprzecznego ze statutem. Na okres zawieszenia zarządu 

oddziału, zarząd główny powołuje zarząd tymczasowy jednak na okres nie dłuższy niż do najbliższego 

Walnego Zebrania Członków.  

15) podejmowanie uchwał, regulaminów i instrukcji przewidzianych statutem,  
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16) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat na rzecz Związku,  

17) nadawanie uprawnień sędziów kynologicznych i sędziów stażystów,  

18) prowadzenie Związkowej Księgi Rodowodowej, Związkowej Księgi Hodowli oraz innej dokumentacji,  

19) podejmowanie współpracy z innymi organizacjami,  

20) uchylony  

21) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów,  

22) szczególne uprawnienia, organizacje pracy oraz tryb obradowania określa Regulamin Wewnętrzny 

Związku.  

23) posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,  

24) uchwalanie regulaminu kontroli hodowli, (07-02-2020r.) 

25) uchwalanie wynagrodzenia dla pracowników stowarzyszenia. (07-02-2020r.) 

§ 22 

Walne Zebranie Członków  
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni  

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz goście zaproszeni  

§ 23 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

§24 

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Związku. Termin i miejsce obrad 

Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. Informacja 

przekazywana jest za pośrednictwem strony internetowej. Zawiadomienie może zostać wysłane również za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.(07-02-2020r.)  

§ 25 

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.  

§ 26 

Uchwały Walnego Zebrania Członków są prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania.  

§27 

Uchwały Walnego Zebrania Członków odbywającego się w drugim terminie są prawomocne od 40% ilości 

obecnych uprawnionych do głosowania członków na tym zebraniu. (07-02-2020r.) 

W przypadku braku 40% ilości obecnych uprawnionych do głosowania członków na tym zebraniu decyzje 

podejmuje Zarząd Związku. (07-02-2020r.) 

§ 28 

Decyzje Walnego Zebrania Członków są przedstawiane Zarządowi Głównemu Związku.  

§ 29 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:  

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Związku,  

2) uchwalanie zmian statutu,  

3) wybór władz Związku,  

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,  

5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,  

6) uchylony, (07-02-2020r.) 

7) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i odwołania członka honorowego, (07-02-2020r.) 

8) uchylony, (07-02-2020r.) 

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Związku lub jego władze,  

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,  

11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.  

 

 

 

Główna Komisja Rewizyjna 
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§ 30  

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Związku.  

§ 31 

Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. 

Komisja Rewizyjna jest powoływana na czas nieoznaczony. (07-02-2020r.) 

§ 32 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1) kontrolowanie działalności Zarządu Głównego,  

2) składanie wniosków z kontroli Zarządu Głównego,  

3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu Głównego,  

§ 33 

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Wewnętrzny Związku.  

Rozdział V 

Komisja Dyscyplinarna Związku 
§34 

Komisja dyscyplinarna odpowiedzialna jest za:  

1) Kontrolowanie hodowli na wniosek złożony do Zarządu Głównego  

2) Składanie sprawozdań z przeprowadzonych interwencji   

§35 

Usunięty  

§36 

Usunięty  

Rozdział VI 

Oddziały Związku 
§37 

1. Oddziały Związku powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego po przeprowadzeniu analizy powołania 

jednostki terenowej.  

2. Oddziały funkcjonują na terenie określonym przez Zarząd Główny,  

3. Do powołania Oddziału koniecznych jest minimum 2 członków,  

4. Rozwiązania Oddziału dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu Głównego:  

a) jeżeli zaprzestał on swojej działalności lub liczba członków spadła poniżej wymaganej przez 

okres dłuższy niż 12 miesięcy  

b) Zarząd Oddziału złoży wiosek o jego rozwiązanie. Władzami Oddziału jest Zarząd Oddziału. 

Kadencja władz ma miejsce jak wskazano w § 20.  

Zarząd Oddziału 
§ 38 

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Zarząd Oddziału. 1. Zarząd Oddziału składa się z 2 członków.  

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć najpóźniej 7 dni od dnia  

wyborów, wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.  

3. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca reprezentuje od dział na zewnątrz.  

4. Zarząd oddziału zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na  kwartał.  

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:  

a) kierowanie pracą oddziału,  

b) podejmowania w imieniu zarządu decyzji leżących w zakresie ich kompetencji,  

c) opracowywanie planu działalności oraz budżetu oddziału,  

d) opracowywanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału dla Zarządu Głównego,  

e) zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny,  

f) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w przedmiocie powoływania sędziów  

1) kynologicznych, asystentów,  

g) wykonywanie uchwał władz Związku,  

h) wykonywanie zadań zleconych przez Zarząd Główny,  

i) zwoływanie walnych zebrań oddziału,  

j) podejmowanie uchwał natychmiast skutecznych, zaskarżalnych w ciągu 14 dni od powiadomienia do 

Zarządu Głównego,  
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Uchwały Zarządu Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  

 

Organem odwoławczym od decyzji Zarządu Oddziału jest Zarząd Główny.  

Rozdział VII 

Majątek i fundusze 
§ 39 

Majątek i fundusze Związku powstają z wpisowego, składek członkowskich, działalności statutowej i  

wszelkich wpływów uzyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 40 

Fundusze Związku służą do prowadzenia działalności statutowej.  

§ 41 

Związek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 42 

Zarząd podejmuje decyzje związane z nabywaniem, zbywaniem i obciążaniem majątku Związku.  

§ 43 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli ze szczególnym 

uwzględnieniem spraw majątkowych przez Zarząd Główny są wymagane podpisy dwóch członków Zarządu 

działających łącznie lub Prezesa Zarządu działającego samodzielnie.  

§ 44 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli ze szczególnym 

uwzględnieniem spraw majątkowych przez Zarząd Oddziału są wymagane podpisy dwóch członków Zarządu 

działających łącznie lub Prezesa Zarządu działającego samodzielnie.  

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe – zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia. 
§ 45 

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków  

większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do  

głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych, pod warunkiem, że  

o takim zamiarze członkowie zostaną wcześniej powiadomieni i sprawa rozwiązania  

Stowarzyszenia znajdzie się w porządku obrad Zebrania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Zarząd Główny określa sposób jego likwidacji oraz 

przeznaczenie majątku Związku na określone cele.  

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Hodowli i 

Regulaminu Wewnętrznego Związku.  

4. Czas trwania Związku jest nieograniczony.  

5. Związek może zostać rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków oraz w innych 

przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  

 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach 

(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) 

      07 lutego 2020r. 

7. Data wejścia w życie: …………………. 

 

 

Tekst uchwalono 07-02-2020r.  

 
 


