
Regulamin 

Klubu Rasy Owczarek Niemiecki 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego Związku Kynologicznego 
w Polsce w dniu 31.07.2013 

 

Klub Rasy Owczarek Niemiecki działa w strukturach Związku Kynologicznego w Polsce 
oraz jest członkiem Światowej Unii Klubów Owczarków Niemieckich - Weltunion der 
Vereine für Deutsche Schäferhunde (WUSV) e.V.  Klub we współpracy z WUSV dąŜy do 
ujednolicenia zasad hodowli, szkolenia i oceny Owczarków Niemieckich na świecie, 
dopuszczając jednocześnie lokalne odstępstwa wynikające z innych tradycji 
kynologicznych bądź  obowiązujących regulaminów. 

 

 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Klub nosi nazwę „Klub Owczarka Niemieckiego Związku Kynologicznego w Polsce” w skrócie KON, 
zwany w dalszej części Klubem. 

§ 2 

Klub utworzono na zebraniu załoŜycielskim w Warszawie 17 kwietnia 1999 r.  

§ 3 

Klub został powołany na zasadach określonych w Statucie Związku Kynologicznego w Polsce oraz  
Regulaminie Klubu Rasy (grupy ras). 

§ 4 

Klub podlega Zarządowi Głównemu Związku Kynologicznego w Polsce i nie posiada osobowości 
prawnej. 

§ 5 

Klub zrzesza na zasadach dobrowolności sędziów, hodowców, właścicieli i inne osoby zainteresowane 
rasą  Owczarek Niemiecki. 

§ 6 

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Siedzibę Klubu na wniosek Zarządu Klubu określa w formie uchwały Walne Zgromadzenie 

członków Klubu. Siedziba podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu pod warunkiem zgody 
Zarządu Oddziału Związku, w której ma mieć siedzibę Klub. 

3. Na wniosek Zarządu Klubu Walne Zgromadzenie członków Klubu moŜe w formie uchwały ustalać 
strukturę terenowo-organizacyjną. Struktura terenowo-organizacyjna podlega zatwierdzeniu 
przez Zarząd Główny Związku.  



§ 7 

Klub ma prawo uŜywania druków, pieczęci, oznak, logo oraz legitymacji członkowskich. 

§ 8 

Klub moŜe mieć swoją stronę internetową, oraz wydawać biuletyn informacyjny. 

 
II. Cele w działalności Klubu 

§ 9 

Klub realizuje cele hodowlane, szkoleniowe, przedstawicielskie oraz popularyzatorskie przy 
współpracy z Oddziałami. 

1. Celem hodowlanym Klubu jest ciągłe dąŜenie do poprawy jakości rasy, tzn. zdrowia 
owczarków niemieckich, ich cech psychicznych, fizycznych i uŜytkowych określonych we 
wzorcu rasy.  Sposobami osiągania celów hodowlanych są: 

 
a)    przestrzeganie zasad hodowli Owczarków Niemieckich obowiązujących w ZKwP, 
b) organizowanie lub współorganizowanie polskiej licencji hodowlanej i niemieckiej 

licencji hodowlanej ( Körung ), oraz potwierdzanie wpisem w rodowodzie zaliczonej 
polskiej licencji hodowlanej, 

c) tworzenie i analiza baz danych:                                             
- o pogłowiu rasy,                                                                                                        
- o hodowlach, 

- o kryciach i miotach, 
- o reproduktorach i sukach hodowlanych, 
- o wynikach specjalistycznych badań weterynaryjnych,  
- o wynikach wystaw, licencji i przeglądów hodowlanych, 

d) umoŜliwienie hodowcom wykonywania prześwietleń na dysplazję oraz badań DNA 
respektowanych w ojczyźnie rasy, 

e) organizowanie lub współorganizowanie wystaw, w tym wystawy Klubu. 
 

2. Celem szkoleniowym jest promocja szkolenia psów poprzez:    
a) organizowanie lub współorganizowanie zawodów,  
b) organizowanie lub współorganizowanie szkoleń, kursów i sympozjów dla sędziów, 

właścicieli psów, instruktorów szkolenia i pozorantów,   
c) promowanie wyszkolonych psów i suk:    

- zgoda na trzy mioty w ciągu 2 lat dla suk z licencją hodowlaną,                                       
- zaliczenie licencji jest warunkiem wpisania reproduktora na centralną listę 

reproduktorów, 
- szczenięta urodzone po licencjonowanych rodzicach otrzymują odpowiedni wpis 

do  rodowodu - skrót  „LC” wpisywany po nr PKR szczenięcia, 
- dopuszczenie do hodowli psów uprawnionych do oceny „bardzo dobra” z wystaw   

w klasie uŜytkowej, 
- dopuszczenie do hodowli suk uprawnionych do oceny „dobra” z wystaw w klasie 

uŜytkowej, 
- dopuszczenie do oceny w ruchu psów oraz suk na wystawie klubowej w klasie 

uŜytkowej tylko z zaliczonymi testami psychicznymi. 
3. Celem przedstawicielskim Klubu jest reprezentowanie interesów Klubu oraz środowiska 

owczarkarskiego przed Zarządem Głównym Związku Kynologicznego w Polsce oraz innymi 
klubami rasy poprzez:   

- składanie wniosków do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce 
dotyczących rasy, 

- współpraca z Klubem Rasy – Komisją Zarządu Głównego ZKwP i Oddziałami 
Związku,   

- współpraca z WUSV oraz innymi klubami rasy będącymi członkami WUSV. 



4. Celem popularyzatorskim Klubu jest propagowanie rasy owczarek niemiecki wśród dzieci, 
młodzieŜy i osób dorosłych zainteresowanych kynologią poprzez: 

- prowadzenie strony internetowej Klubu, zawierającej m.in. takie informacje jak 
informacje o Związku Kynologicznym w Polsce i Klubie, wzorcu rasy, porady 
dotyczące chowu, socjalizacji, zdrowia, genetyki, weterynarii, psychologii, 
wystaw i szkolenia, 

- rekomendacja hodowli, miotów i reproduktorów zrzeszonych w Klubie, 
- wydawanie broszur informujących o rasie i o celach Klubu oraz ich dystrybucja 

na wystawach psów i w Oddziałach Związku, 
- utrzymywanie kontaktu z prasą kynologiczną i dostarczanie jej informacji o rasie  

oraz o celach Klubu, 
- zamieszczanie ogłoszeń Klubu w prasie kynologicznej. 

 

III. Członkostwo w Klubie 

§ 10 
 

1. Członkami Klubu mogą być jedynie członkowie Związku Kynologicznego w Polsce, którzy 
zadeklarowali swoją wolę członkostwa na piśmie i mają opłaconą składkę. Ustanie 
członkostwa w Związku Kynologicznym w Polsce jest toŜsame z ustaniem członkostwa 
w Klubie.  

2. Członkostwo ustaje równieŜ w przypadku: 
a) rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Klubu, 
b) nieopłacenia składki członkowskiej za rok bieŜący do końca danego roku z wyjątkiem 

przypadku, gdy Zarząd Klubu uzna zwłokę za usprawiedliwioną, 
c) wykluczenia członka przez Zarząd Klubu. 

3. Uchwalę o przyjęciu, odmowie przyjęcia, wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członka Klubu 

podejmuje Zarząd Klubu. Od odmowy przyjęcia, wykluczenia lub zawieszenia przysługuje odwołanie do 

najbliższego Walnego Zgromadzenia członków Klubu. Decyzja Walnego Zgromadzenia członków Klubu jest 

ostateczna.    

§ 11 

1. Członkowie Klubu są zobowiązani uiszczać składkę członkowską na rzecz Klubu do końca 
danego roku, niezaleŜnie od składki członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce, 
opłaconej w macierzystym oddziale.                                                                                                                                                           

2. Członek Klubu jest zobowiązany: 
a) przestrzegać postanowień Statutu Związku Kynologicznego w Polsce, uchwalonych na 

jego podstawie regulaminów  oraz wszystkich podjętych i zatwierdzonych przez 
Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce uchwał oraz regulaminów Klubu, 

b) współpracować z władzami Klubu oraz brać czynny udział w pracach Klubu,  
c) przestrzegać zasad kulturalnego zachowania na zawodach, wystawach i spotkaniach 

klubowych, tworzyć pozytywny wizerunek Klubu, 
d) przekazywać Zarządowi Klubu wszelkie informacje niezbędne do prowadzenia baz 

danych w Klubie określonych w § 9 pkt 1 lit.c. 
 

§ 12 

Członek Klubu ma prawo: 
 
a) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach członków Klubu,  
b) wybierać i być wybranym do wszystkich władz Klubu,  
c) wysuwać postulaty i wnioski do władz Klubu,  
d) brać udział w imprezach kynologicznych Klubu,  
e) nosić odznakę Klubu.  

 



§ 13 

Członkostwo w Klubie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb 
niezbędnych do funkcjonowania Klubu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). 

 

IV. Władze Klubu 

§ 14 

Władzami Klubu są: 
 
a) Walne Zgromadzenie członków Klubu,  
b) Zarząd Klubu,  
c) Klubowa Komisja Rewizyjna 

§ 15 

Do władz Klubu stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu Związku Kynologicznego w Polsce 
(§19 pkt. 4,5; § 27; § 40; § 41; § 43) oraz Regulaminu Klubu Rasy (grupy ras).  
Zarząd Klubu spotyka się na posiedzeniach co najmniej raz na cztery miesiące.  
Zarząd składa się z wybranych przez Walne Zgromadzenie 6 do 11 członków Klubu na okres 3 lat, 
a Klubowa Komisja Rewizyjna składa się odpowiednio z 3 do 5 członków. 

§ 16 

Zarząd Klubu składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności z uwzględnieniem zapisów 
finansowo-księgowych, dokonywanych na zasadach analogicznych jak w Oddziałach, na 
zgromadzeniu sprawozdawczym lub sprawozdawczo - wyborczym. Przyjęcie sprawozdania jest 
równoznaczne z udzieleniem Zarządowi Klubu absolutorium. Sprawozdanie jest przesyłane do 
Zarządu Głównego w terminie ustalanym corocznie przez Zarząd Główny pod rygorem zablokowania 
konta. 

§ 17 

Struktura organizacyjna Klubu: 

1. Zarząd Klubu składa się z prezydium: 

- Przewodniczący, 
- Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych, 
- Wiceprzewodniczący ds. hodowlanych, 
- Wiceprzewodniczący ds. szkolenia, 
- Sekretarz, 
- Skarbnik, 
oraz do pięciu Członków Zarządu,  

2. Komisja Rewizyjna: 
- Przewodniczący Klubowej Komisji Rewizyjnej, 
- dwóch do czterech członków Klubowej Komisji Rewizyjnej. 

§ 18 

Zarząd Klubu i Klubowa Komisja Rewizyjna konstytuują się na swoich pierwszych posiedzeniach. 

 



§ 19 

Do kompetencji Zarządu Klubu naleŜy:                                                                           
- przyjmowanie członków klubu, 
- realizacja celów Klubu,                                                                                                 
- bieŜące zarządzanie Klubem, 
- opracowanie planu działania oraz preliminarza finansowego Klubu, 
- wykonywanie obowiązków nałoŜonych przez Walne Zgromadzenie członków Klubu i Zarząd 

Główny Związku Kynologicznego w Polsce oraz Statuty i regulaminy obowiązujące w Związku 
i Klubie, 

- zawieszanie i wykluczanie członków Klubu zgodnie z regulaminem Klubu i Statutem ZKwP 
 
 

§ 20 

1. Do kompetencji Klubowej Komisji Rewizyjnej naleŜy: 
a) kontrola celowości, rzetelności i gospodarności finansowej, 
b) występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami do Zarządu Klubu i Ŝądanie 

wyjaśnień,  
c) składanie sprawozdań z całokształtu działalności na Walnym Zgromadzeniu członków Klubu 

i występowanie z wnioskami o absolutorium dla Zarządu Klubu,  
d) uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.  

 
 

V. Fundusze Klubu 

§ 21 

1. Klub finansuje się ze składek swoich członków i innych wpływów uzyskanych w toku swojej 
działalności. 
2. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Członków Klubu lub za zgodą 
Walnego Zgromadzenia Członków Klubu – Zarząd Klubu. 

§ 22 

Fundusze Klubu słuŜą do prowadzenia działalności statutowej Klubu.                               

§ 23 
 
Gospodarka finansowa Klubu prowadzona jest na zasadach określonych przez Zarząd Główny.                                                                                                                   
 

§ 24 
 
Oświadczenia w sprawach majątkowych Związku wymagają dla swej waŜności podpisu dwóch osób: 
przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących Zarządu Klubu i skarbnika lub innego 
upowaŜnionego członka Zarządu.  
 
 
VI. Postanowienia końcowe 

§ 25 
 
Zmiana regulaminu wymaga przegłosowania przez Walne Zgromadzenie członków Klubu 
i zatwierdzenia przez Zarząd Główny ZKwP. 
 

§ 26 
 

Rozwiązanie Klubu następuje na zasadach określonych w Statucie Związku Kynologicznego w Polsce 
i Regulaminie Klubu Rasy (grupy ras). 


