
1 

Związek Hodowców Psów Rasowych 

STATUT STOWARZYSZENIA 

ZWIĄZEK HODOWCÓW PSÓW RASOWYCH 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Związek Hodowców Psów Rasowych, w dalszych 

postanowieniach statutu zwane Związkiem. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Związku jest miasto Częstochowa. 

2. Terenem działania Związku jest Rzeczpospolita Polska. 

 

§ 3 

Dla realizacji celów statutowych Związek może działać na terenie innych państw  

z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§ 4 

Związek może posiadać własny organ prasowy i serwis internetowy. 

 

§ 5 

1. Związek jest utworzony na czas nieograniczony. 

2. Związek posiada osobowość prawną. 

3. Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego 

statutu. 

 

§ 6 

Związek może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 

celach. 

 

§ 7 

1. Działalność Związku jest oparta jest na pracy społecznej członków. 

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane  

w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych w uchwale Walnego Zebrania 

Członków, jeżeli nie są zatrudnieni na podstawie ust. 3. 
3. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników, w tym swoich 

członków. 
 

§ 8 

Związek może używać własnego logo, odznak i pieczęci. 

 

§ 9 

Nie przewiduje się tworzenia przez Związek terenowych jednostek organizacyjnych. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§ 10 

Celem Związku jest: 

1) organizacja hodowli i propagowanie hodowli psa rasowego; 

2) organizacja i propagowanie szkolenia psów rasowych; 

3) krzewienie właściwego stosunku ludzi do zwierząt; 

4) przeciwstawianie się nieprzemyślanemu rozmnażaniu psów; 

5) propagowanie naukowej wiedzy z dziedziny kynologii; 

6) współdziałanie z organizacjami kynologicznymi lub o podobnym zakresie działania. 

 

§ 11 

Związek realizuje swoje cele poprzez: 

1) prowadzenie Księgi Rodowodowej, a także innej dokumentacji hodowlanej; 

2) rozpowszechnianie idei psa rasowego poprzez organizację wystaw, pokazów  

i zawodów psów rasowych; 

3) organizowanie wykładów, zebrań, kursów propagujących wiedzę kynologiczną; 

4) współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w dziedzinie kynologii lub 

pokrewnej; 

5) wydawanie własnych czasopism, broszur, informatorów; 

6) prowadzenie własnego serwisu internetowego; 

7) wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji zadań statutowych. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 12 

Członkami Związku mogą być osoby fizyczne i prawne z zastrzeżeniem, że osoba prawna 

może być jedynie członkiem wspierającym. 

 

§ 13 

Związek posiada członków: 

1) zwyczajnych; 

2) honorowych; 

3) wspierających. 

 

§ 14 

Członkiem Zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która: 

1) ukończyła 16 lat i  nie ukończyła 18 lat i posiada częściową zdolność do czynności 

prawnych lub ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe oraz nie została pozbawiona 

praw publicznych; 
3) nie należy do żadnej innej krajowej organizacji kynologicznej oraz nie prowadzi 

hodowli w ramach zagranicznej organizacji kynologicznej; 
4) w swoim codziennym życiu kieruje się ideałami Związku; 
5) posiada nieposzlakowaną opinię w środowisku hodowców psów rasowych. 
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§ 15 

1. Warunkiem przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych jest złożenie pisemnej 

deklaracji, uiszczenie stosownej składki członkowskiej oraz pozytywna decyzja 

Zarządu Związku. 

2. Zarząd Związku ma prawo odmowy przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych 

Związku w przypadku stwierdzenia nie spełniania wymogów wskazanych w § 14 

Statutu. 

 

§ 16 

Członkiem Wspierającym Związku może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Związku. 

 

§ 17 

Warunkiem przyjęcia w poczet Członków Wspierających jest złożenie pisemnej deklaracji 

oraz pozytywna decyzja Zarządu. 

 

§ 18 

1. Członkiem Honorowym Związku może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Związku. 

2. Członek Honorowy Związku posiada takie same prawa jak Członek Zwyczajny. 

 

§ 19 

1. Członkiem Honorowym Związku może zostać osoba, nominowana na wniosek co 

najmniej 10 Członków Zwyczajnych Związku. 

2. Przyjęcie w poczet Członków Honorowych Związku wymaga zaakceptowania przez 

Walne Zebranie Członków. 

 

§ 20 

Członkowie Zwyczajni mają prawo: 

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz Związku; 

2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Związku; 

3) udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz imprezach kynologicznych 

organizowanych przez Związek; 

4) zgłaszania wniosków co do działalności Związku. 

 

§ 21 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1) czynnego udziału w bieżącej działalności Związku i realizacji jego celów statutowych; 

2) realizowania zadań powierzonych przez władze Związku; 

3) współdziałania z władzami i organami Związku w realizacji statutowych zadań; 

4) przestrzegania Statutu, oraz Regulaminów i uchwał podejmowanych przez władze 

Związku na podstawie Statutu; 

5) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Związku; 

6) stania na straży dobrego imienia Związku. 

 

§ 22 

Członkowie Wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 

jednak brać udział w posiedzeniach statutowych władz Związku, z głosem doradczym. 

 

§ 23 
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Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się ze świadczeń zadeklarowanych 

wobec Związku, oraz przestrzegania Statutu, Regulaminów oraz uchwał władz Związku. 

 

§ 24 

Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 

§ 25 

1. Utrata członkostwa w Związku następuje na skutek: 
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu; 

2) wykluczenia: 

a) z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Związku, 

b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Związku, 

c) z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 

miesięcy; 

3) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu; 

4) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne; 

5) śmierci członka; 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 - 4, decyzję o wykluczeniu podejmuje Prezes 

Związku lub w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprezesów. 

 

§ 26 

1. W przypadkach wymienionych w § 25 ust. 1 pkt 2 - 4 Zarząd zobowiązany jest 

powiadomić członka o wykluczeniu z listy członków Związku podając przyczynę 

usunięcia. 
2. Powiadomienie może nastąpić w formie pisemnej jak również w drodze 

elektronicznej, jeżeli członek podał odpowiednie dane kontaktowe (adres e-mail). 
 

§ 27 

1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku oraz od  

decyzji o pozbawieniu członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków. 
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE ZWIĄZKU 

 

§ 28 

1. Najwyższymi władzami Związku są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Jeżeli liczba członków Związku przekroczy 200 osób, Walne Zebranie Członków jest 

zastępowane Walnym Zebraniem Delegatów. Na każdych 20 członków zwyczajnych 

przypada jeden Delegat. 

3. Kadencja delegata na Walne Zebranie Delegatów wynosi dwa lata. 

4. Wybory Delegatów przeprowadzane będą przez osoby wyznaczone uchwałą Zarządu  

w okręgach wyborczych każdorazowo ustalonych uchwałą Zarządu z uwzględnieniem 

ilości członków Związku w każdym okręgu wyborczym. 
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5. Mandatu delegata nie można scedować na osoby trzecie. Delegat uprawniony jest 

tylko i wyłącznie do osobistego wykonywania praw i obowiązków delegata. 
 

 

Kadencja Władz Związku 

 

§ 29 

1. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Powołanie i odwołanie 

Członka Zarządu następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem  

§ 30 ust. 1. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na czas nieokreślony. Powołanie  

i odwołanie Członka Komisji Rewizyjnej następuje uchwałą Walnego Zebrania 

Członków, z zastrzeżeniem § 30 ust. 4. 

3. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej podejmowane są w głosowaniu 

jawnym, bezwzględną większością głosów. Na wniosek 3/4 Członków biorących 

udział w głosowaniu, Walne Zebranie Członków ma prawo podjąć uchwałę w sprawie 

głosowania tajnego. 

 

§ 30 

1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, jego skład jest uzupełniany 

przez pozostałych członków Zarządu poprzez kooptację spośród członków Związku do 

czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków. W tym trybie można powołać nie 

więcej niż połowę składu organu. 

2. Nowi członkowie Zarządu, w miejsce członków powołanych w trybie ust. 1,  

są powoływani na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

3. W przypadku, gdyby liczba członków Zarządu spadnie poniżej minimalnej liczby 

wskazanej w § 40 ust. 1 Statutu, Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania Członków, celem uzupełnienia składu Zarządu. 

4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej, jej skład jest 

uzupełniany przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej poprzez kooptację 

spośród członków Związku do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków. W tym 

trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

5. Nowi członkowie Komisji Rewizyjnej, w miejsce członków powołanych w trybie ust. 4, 

są powoływani na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

6. W przypadku, gdyby liczba członków Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej minimalnej 

liczby wskazanej w § 46 ust. 1 Statutu, Zarząd jest zobowiązany do zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, celem uzupełnienia składu  Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 31 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku. W Walnym Zebraniu Członków 

biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni (delegaci) i Członkowie Honorowi; 

2) z głosem doradczym – Członkowie Wspierający oraz zaproszeni goście. 

 

§ 32 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
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§ 33 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd. 

2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich Członków Związku, 

a w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 28 ust. 2 do wiadomości Delegatów, 

co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania. 
 

§ 34 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z jego 

inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 

ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Związku, jednak nie później niż po upływie 21 

dni od zgłoszenia wniosku. 
 

§ 35 

Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  

w przypadku opisanym w § 30 ust. 3 i 6 Statutu. 

 

§ 36 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów i są wiążące bez 

względu na liczbę uczestników Zebrania. 

 

§ 37 

Decyzje Walnego Zebrania Członków są ostateczne. 

 

§ 38 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą: 

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Związku; 

2) uchwalanie zmian Statutu oraz innych dokumentów regulujących prawa i obowiązki 

Członków Związku i/lub zasady funkcjonowania organów Związku; 

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Związku z zastrzeżeniem sytuacji 

przewidzianych w niniejszym Statucie; 
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
6) uchwalanie budżetu; 

7) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego; 

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Związku; 

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Związku lub jego 

władze; 

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku; 

12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku. 

 

Zarząd 

 

§ 39 

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Związku zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Związek na zewnątrz. 
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§ 40 

1. Skład Zarządu wynosi od 5 do 10 członków. 

2. Na pierwszym posiedzeniu odbywającym się po wyborze nowych Członków, Zarząd 

wybiera spośród swojego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza 

i Skarbnika. 
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń 

woli ze szczególnym uwzględnieniem spraw majątkowych przez Zarząd wymagane są 

podpisy dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa lub jednego z Wiceprezesów  

i Skarbnika lub Sekretarza. 

 

§ 41 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 

 

§ 42 

Do kompetencji Zarządu należą: 

1) realizacja celów Związku; 

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 

3) sporządzanie planów pracy i budżetu Związku; 

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku; 

5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Związku; 

6) reprezentowanie Związku na zewnątrz; 

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

8) powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i przedstawicieli niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania Związku; 

9) podejmowanie uchwał, regulaminów i instrukcji przewidzianych Statutem lub 

uchwałą Walnego Zebrania Członków; 

10) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat na rzecz Związku; 

11) nadawanie uprawnień sędziów kynologicznych i sędziów stażystów; 

12) prowadzenie Księgi Rodowodowej, Księgi Hodowli oraz innej dokumentacji; 
13) podejmowanie współpracy z innymi organizacjami kynologicznymi; 

14) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o przyznanie statusu członka 

honorowego; 

15) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności; 

16) wydawanie czasopism, broszur, informatorów oraz prowadzenie serwisu 

internetowego Związku. 

 

§ 43 

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych Członków Zarządu. 
 

§ 44 

Organem odwoławczym od decyzji Zarządu jest Walne Zebranie Członków. 

 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 45 

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Związku. 
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§ 46 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. 
2. Na pierwszym posiedzeniu odbywającym się po wyborze nowych Członków, 

Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego. 
 

§ 47 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Zarządu; 

2) przedstawianie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków; 

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

oraz zebrania Zarządu; 
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Związku; 

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 

§ 48 

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 

członków. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powiadamiani przez Zarząd o jego posiedzeniach 

w celu nadzoru nad jego pracami. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

§ 49 

Majątek Związku powstaje: 

1) ze składek członkowskich oraz innych opłat na rzecz Związku; 

2) z darowizn, spadków i zapisów; 

3) z dotacji i ofiarności publicznej. 

 

§ 50 

Wszelkie środki pieniężne będące własnością Związku mogą być przechowywane wyłącznie 

na koncie Związku, a wpłaty gotówkowe powinny być niezwłocznie przekazywane na to 

konto. 

 

§ 51. 

Związek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 52 

Zarząd podejmuje decyzje związane z nabywaniem, zbywaniem i obciążaniem majątku 

Związku. 
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ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 53 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje 

Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  

o Stowarzyszeniach. 
 

Statut obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. 


