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Regulamin Wewnętrzny ZWIĄZKU PSÓW RASOWYCH   

P R O L O G 

1. Z należnym szacunkiem wypełniać zawsze będziesz wszystkie polecenia, zalecenia i prośby:  

Zarządu Związku i Prezesa. 

2. Nigdy nie będziesz występował ze szkodliwym działaniem, ani też ze złym słowem przeciwko Związkowi 

swemu. 

3. Jako członek tegoż Związku, będziesz się czuł odpowiedzialny za dobry IMAGE Związku Psów Rasowych. 

4. Jako przynależny do tegoż Związku, nie będziesz się wynosił ponad innych, gdyby jednak tak było, 

doświadczysz, że Ci inni mogą odwrócić się od ciebie i pozostaniesz Sam. 

5. Gwiazdą przewodnią, natchnieniem, inspiracją życia twego będzie miłość i poszanowanie dla zwierząt. 

 

Rozdział I 

Członkowie ich prawa i obowiązki 

 

§1 

 Nabycie członkostwa Związku 

 

1. Członkiem Związku może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia oraz osoba prawna, 

która popiera cele Stowarzyszenia o nazwie Związek Psów Rasowych, w dalszej części zwanego 

„Związkiem” i wyrazi chęć do Jego wstąpienia. 

2. Deklarację o wstąpieniu do Związku należy wnieść pisemnie do Zarządu Związku.  

3. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego poprzez oświadczenie, dołączone do kartoteki. 

§2 

             Ustanie członkostwa 

 

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi Związku, o ile przeciwko zainteresowanemu nie 

toczy się postępowanie dyscyplinarne, 

2. nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem przypadku, gdy 

Zarząd oddziału uzna zwłokę za usprawiedliwioną, 

3. na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkowej utraty praw publicznych, 

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 Zwierząt, 

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 Związku, jeżeli jego nieetyczne działania będą 

niezgodne  

z zasadami hodowlanymi przyjętymi przez Związek,  

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 Związku 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. skreślenie z listy członków zostaje podjęte decyzją Zarządu i wysłane listem lub za pośrednictwem  

drogi e-mailowej 
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Rozdział II 

Opłaty 

 

§3 

                                                  Składki członkowskie 

 

1) składka członkowska wynosi 50zł miesięcznie i pobierana jest jednorazowo za dany okres rozliczeniowy do 

10 stycznia za rok bieżący, 

2) o wysokości składki członkowskiej decyduje Zarząd Związku.  

3) o zmianie wysokości składki członkowskiej wszyscy członkowie zostają powiadomieni poprzez umieszczenie 

informacji na stronie Związku, 

4) składka członkowska naliczana jest od miesiąca nabycia członkostwa,  

5) kontynuacja członkostwa wymaga uiszczenia pełnej składki członkowskiej. 

 

 

Rozdział III 

Działalność Związku 

 

       §4 

1. Związek realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie  

z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 6-10 poprzez: 

 

a. zrzeszanie hodowców psów rasowych, 

b. rejestracja i identyfikacja psów rasowych wraz z rejestracją w bazach zwierząt oznakowanych, 

c. organizowanie wystaw psów rasowych, 

d. przeciwdziałanie w nielegalnym rozmnażaniu psów, 

e. rozpowszechnianie wiedzy z dziedziny kynologii poprzez organizowanie spotkań, wystaw, pokazów, 

organizację hodowli psów rasowych, 

f. propagowanie posiadania psów rasowych, 

g. dokumentowanie pochodzenia psów, 

h. zrzeszanie hodowców i miłośników hodowli, 

i. prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z przepisami, księgami rodowodów i certyfikatów, rejestrami 

przydomków hodowlanych wraz z wydawaniem dokumentacji hodowlanych, 

j. organizację szkoleń, pokazów, wystaw, konkursów, zebrań, 

k. udzielanie informacji na temat prowadzenia ras psów, 

l. przestrzeganie ogólnych zasad etycznych przez członków, 

m. przyczynienie się do rozwoju polskiej kynologii, 

n. propagowanie humanitarnego postępowania ze zwierzętami, 

o. zwiększanie społecznej wiedzy na temat właściwego postępowania ze zwierzętami. 

p. współpraca z innymi organizacjami kynologicznymi o podobnych zakresach działalności, 

q. ochrona zwierząt i czuwanie nad ich bezpieczeństwem jako policja dla zwierząt w postaci patrolu        

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

 

 

Rozdział IV 

Dokumentacja hodowlana 

 

§5 

1. Decyzją Zarządu, na wniosek ustny bądź pisemny członka/hodowcy pies/suka, który został zakupiony z innej 

organizacji na hodowlę osoby zarejestrowanej w ZPR automatycznie zostaje mu nadany nowy numer 

rejestrowy i przyjmuje on przydomek hodowli, na której będzie przebywał. 
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Rozdział V 

Inne zastosowania Regulaminu Wewnętrznego Związku Psów Rasowych 

 

1. Związek w ramach rozwoju prowadzi również rejestrację kotów rasowych, których uregulowania są ujęte 

Regulaminem Wewnętrznym Związku. Rejestracja nie stanowi przewyższającej dotychczasowej działalności 

statutowej.  

 

§1 

a. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Związku Psów Rasowych może podjąć decyzję o zarejestrowaniu hodowli 

kotów rasowych pod swoją banderą, pod nazwą Związek Kotów Rasowych i prowadzić księgi hodowlane 

zgodnie  

z odrębnymi zapisami. 

 

§2 

b. Związek Psów Rasowych posiada odrębny, rozszerzony, tajny Regulamin Wewnętrzny dostępny dla 

członków organizacji w siedzibie Związku. 

 

Od roku 2017 następuje zmiana: 

 

1. Decyzją Zarządu, pies/suka, który/a został/a zakupiony/a z dokumentami innej organizacji na hodowlę osoby 

zarejestrowanej w ZPR zostaje pod przydomkiem hodowlanym zgodnie z dołączoną dokumentacją jednak 

zostaje mu nadany nowy numer rejestrowy w księgach ZPR. 

 

 

 

Rozdział V 

Postanowienie końcowe 

 

          §6 

a. Zmiany w Regulaminie Wewnętrznym wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Związku 

 

§7 

a. Poprawka do regulaminu wchodzi w życie z dniem 01-01-2022r.  

 

 

 

 

 

 

 

 


