Kodeks Etyki Członków
Związku Hodowców Psów Rasowych
§1
Członek Związku Hodowców Psów Rasowych traktuje swoje członkostwo
odpowiedzialnie, ma zawsze na względzie jego dobro oraz słuszne interesy stowarzyszenia,
a w szczególności:
1. działa tak, aby jego postępowanie było oparte na przepisach prawa i prowadziło do
pogłębiania zaufania do naszej organizacji,
2. działa z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,
3. działa w sposób, aby interesy własne nie szkodziły dobru Związku i swojego środowiska,
4. dba o dobre stosunki międzyludzkie,
5. jest życzliwy ludziom, zapobiega napięciom, kłótniom, przestrzega zasad poprawnego
zachowania, a ewentualne spory i niezgodności rozwiązuje w sposób godny i etyczny.
6. jest lojalny wobec Związku i wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu
negatywnych poglądów na temat jego działalności,
7. wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu negatywnych poglądów na temat
innych członków Związku.
§2
Członkowie Związku Hodowców Psów Rasowych pełniący określone funkcje
w organizacji: członkowie zarządu, członkowie komisji rewizyjnej, przedstawiciele
regionalni, przewodniczący i członkowie komisji, sędziowie kynologiczni, sędziowie stażyści
i asystenci kynologiczni są grupą osób odpowiedzialnych za działanie i kreowanie wizerunku
Związku. Z uwagi na powyższe są oni zobowiązani do przestrzegania szczególnych zasad
określonych poniżej.
§3
Członek Związku Hodowców Psów Rasowych pełniący określone funkcje wykonuje
obowiązki rzetelnie, a przede wszystkim:
1. pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów swej pracy, mając na
względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań,
2. wyznaczone obowiązki wykonuje z należytym zaangażowaniem i starannością,
3. nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje
postępowanie,
4. w kontaktach z członkami Związku oraz innymi osobami nie kieruje się emocjami i jest
gotowy do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i naprawienia ich konsekwencji,
5. dotrzymuje zobowiązań kierując się obowiązującymi przepisami prawa
i przewidzianym trybem działania,
6. racjonalnie gospodaruje majątkiem i środkami Związku, wykazując dbałość o nie i jest
gotowy do rozliczania swoich działań w tym zakresie,
7. wykonuje polecenia służbowe, mając na względzie przepisy prawa oraz zachowuje
należytą staranność, aby uniknąć popełniania pomyłek,
8. zachowuje lojalność wobec Związku i wykazuje powściągliwość w publicznym
wypowiadaniu negatywnych poglądów na temat jego działania,
9. nie jest członkiem żadnej innej organizacji kynologicznej oprócz ZHPR.

§4
Członek pełniący funkcje w Związku Hodowców Psów Rasowych dba o rozwój
własnych kompetencji, a w szczególności:
1. rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania powierzonych
obowiązków i pracy,
2. dąży do pełnej znajomości przepisów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych
okoliczności sprawy,
3. zawsze jest przygotowany do merytorycznego i prawnego uzasadnienia własnych decyzji
i sposobu postępowania,
4. dba o dobre stosunki międzyludzkie,
5. jest życzliwy ludziom, zapobiega napięciom, sporom, rozwiązuje je w sposób mediacyjny,
przestrzega zasad poprawnego zachowania oraz współżycia społecznego.
§5
Członek pełniący funkcje w Związku Hodowców Psów Rasowych jest bezstronny
w wykonywaniu zadań i obowiązków, a w szczególności:
1. nie dopuszcza do podejrzeń o powiązania między interesem Związku i prywatnym,
2. nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
3. nie przyjmuje żadnej formy zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek
z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywaną praca służbową,
4. w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, nie ulegając żadnym
naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości,
pracy lub przynależności,
5. od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmuje żadnych korzyści
materialnych ani osobistych,
6. szanuje prawo obywateli do informacji, mając na względzie jawność działania Związku,
dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej.
§6
Za nie przestrzeganie zasad określonych w Kodeksie Etyki zgodnie ze Statutem
Związku Hodowców Psów Rasowych, Zarząd ma prawo nakładać kary: upomnienia, nagany
lub wykluczenia ze Związku.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

