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STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GO W POL SCE

Roz dział I
Po sta no wie nia ogól ne

§ 1
Sto wa rzy sze nie no si na zwę „Zwią zek Ky no lo gicz ny w Pol sce” zwa ny w dal szej czę ści sta tu tu „Związ kiem”.

§ 2
Zwią zek jest sto wa rzy sze niem za re je stro wa nym, dzia ła na pod sta wie obo wią zu ją ce go pra wa o sto wa rzy sze -
niach i z te go ty tu łu po sia da oso bo wość pra wną.

§ 3
1. Te re nem dzia łal no ści Związ ku jest ob szar Rze czy po spo li tej Pol skiej.

2. Sie dzi bą władz Związ ku jest mia sto sto łecz ne War sza wa.

3. Zwią zek ma pra wo do po wo ły wa nia od dzia łów te re no wych.

4. Zwią zek jest człon kiem Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji Ky no lo gicz nej - Fe de ra tion Cy no lo gi que 
In ter na tio na le (FCI).

5. Zwią zek mo że po sia dać wła sny organ pra so wy.
§ 4

Zwią zek ma pra wo uży wa nia pie czę ci i odznak.
§ 5

Zwią zek ja ko sto wa rzy sze nie osób za in te re so wa nych w ama tor skiej ho dow li psów ra so wych oraz w ama tor -
skim szko le niu psów w ce lach użyt ko wych lub spo rto wych opie ra swo ją dzia łal ność na pra cy spo łecz nej
ogółu człon ków.

Roz dział II
Ce le i środ ki dzia ła nia Związ ku

§ 6
Ce lem Związ ku jest opar ta na pod sta wach na u ko wych orga ni za cja ho dow li i szko le nia psów ra so wych dla
osią gnię cia jak naj wyż sze go po zio mu za rów no pod wzglę dem eks te rie ro wym jak i użyt ko wym.

§ 7
Zwią zek re a li zu je swo je ce le przez:

1. re pre zen to wa nie in te re sów ky no lo gii przed wła dza mi i in sty tu cja mi w kra ju oraz orga ni za cja mi ky no lo -
gicz ny mi mię dzy na ro do wy mi i za gra nicz ny mi,

2. pro wa dze nie Pol skiej Księ gi Ro do wo do wej,

3. orga ni zo wa nie i ucze st ni cze nie w im pre zach ky no lo gicz nych (wy sta wach, po ka zach, za wo dach, kon kur -
sach),

4. roz wi ja nie i po pie ra nie dzia łal no ści pro pa gan do wej, wy daw ni czej i na u ko wo-ba daw czej w za kre sie ky no -
lo gii,

5. współ pra cę w dzie dzi nie ky no lo gii z za kła da mi na u ko wy mi i na u ko wo-ba daw czy mi w kra ju i za gra ni cą,

6. orga ni zo wa nie ze brań, kur sów i wy kła dów,

7. orga ni zo wa nie szko le nia i do sko na le nia sę dziów, asy sten tów, in struk to rów oraz tre se rów,

8. czu wa nie nad prze strze ga niem ogól nych za sad etycz nych przez człon ków Związ ku.

9. podej mo wa nie in nych czyn no ści i środ ków dzia ła nia zwią za nych z re a li za cją ce lów Związ ku

Roz dział III

Człon ko wie Związ ku - ich pra wa i obo wiąz ki

§ 8
1. Człon ka mi Związ ku mo gą być oso by fi zycz ne i pra wne za in te re so wa ne ama tor ską ho dow lą i szko le niem

psów ra so wych.
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2. Człon ko wie Związ ku dzie lą się na:

1)  zwy czaj nych 

2)  wspie ra ją cych

3)  ho no ro wych
§ 9

1. Człon kiem zwy czaj nym Związ ku mo że być oso ba ma ją ca oby wa tel stwo RP lub miej sce za mie szka nia na
te ry to rium RP, która ukoń czy ła 16 lat, nie jest po zba wio na praw pu blicz nych i nie na le ży do żad nej in -
nej pol skiej lub zagranicznej orga ni za cji ky no lo gicz nej. Przy ję cie oso by nie peł no let niej wy ma ga zgo dy ro -
dzi ca lub opie ku na pra wne go.

2. Czło nek zwy czaj ny na by wa czyn ne i bier ne pra wa wy bor cze po upły wie jed ne go ro ku przy na leż no ści do
Związ ku.

§ 10
1. Człon kiem wspie ra ją cym mo że zo stać oso ba fi zycz na lub pra wna za in te re so wa na ama tor ską ho dow lą

psów ra so wych, która za de kla ru je okre ślo ne świad cze nia na rzecz Związ ku.

2. Człon ków wspie ra ją cych przyj mu je Za rząd Głów ny lub Za rząd Od dzia łu. Człon kiem wspie ra ją cym, przy -
ję tym przez Za rząd Głów ny mo że być cu dzo zie miec nie ma ją cy miej sca za mie szka nia w Pol sce.

§ 11
1. Człon kiem ho no ro wym mo że zo stać oso ba fi zycz na, która wy róż ni ła się szcze gól ny mi za słu ga mi dla

roz wo ju ky no lo gii pol skiej.

2. Człon ko stwo ho no ro we nada je Zjazd De le ga tów w gło so wa niu taj nym na wnio sek Za rzą du Głów ne go lub
Za rzą du Od dzia łu zgło szo ny za po śre dnic twem Za rzą du Głów ne go.

3. Czło nek ho no ro wy po sia da wszy st kie upraw nie nia człon ka zwy czaj ne go i jest zwol nio ny od świad czeń
człon kow skich.

4. Czło nek ho no ro wy ma pra wo ucze st ni czyć we wszy st kich im pre zach orga ni zo wa nych przez Zwią zek bez
ui szcza nia opłat.

§ 12
1. Wa run kiem przy ję cia na człon ka zwy czaj ne go Związ ku jest:

1)  zło że nie de kla ra cji człon kow skiej w od dzia le,

2)  ui szcze nie obo wią zu ją cych opłat człon kow skich.

§ 13
1. Uchwa łę o przy ję ciu na człon ka zwy czaj ne go Związ ku podej mu je Pre zy dium Za rzą du Od dzia łu, od odmo -

wy przy ję cia przy słu gu je odwo ła nie do Za rzą du Od dzia łu, a od je go de cy zji do naj bliż sze go wal ne go
zgro ma dze nia człon ków, które go de cy zja jest osta tecz na.

2. Po now ne przy ję cie do Związ ku oso by uprze dnio wy klu czo nej mo że na stą pić nie wcze śniej niż po upły wie
4 lat od da ty pra wo moc ne go wy klu cze nia.

§ 14
1. Czło nek zwy czaj ny ma pra wo:

1)  ucze st ni czyć w wal nych zgro ma dze niach człon ków od dzia łu, do które go zo stał przy ję ty,

2)  wy bie rać i być wy bra nym do wszy st kich władz związ ku,

3)  wy su wać po stu la ty i wnio ski do wła ści wych władz Związ ku, pod da wać kry ty ce ich dzia łal ność 
oraz zwra cać się do nich z py ta nia mi i skar ga mi,

4)  ko rzy stać po wnie sie niu obo wią zu ją cych opłat ze wszy st kich urzą dzeń i świad czeń Związ ku oraz 
ucze st ni czyć w im pre zach Związ ku na za sa dach okre ślo nych przez Za rząd Głów ny,

5)  brać udział w po sie dze niu orga nów Związ ku, na którym są roz pa try wa ne spra wy do ty czą ce je go oso by,

6)  no sić odzna kę Związ ku.

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

3. Wspierający członek Związku - osoba prawna działa w Związku przez swojego przedstawiciela.

§ 15
Czło nek Związ ku jest zo bo wią za ny:

1)  prze strze gać po sta no wień Sta tu tu i wy da nych na je go pod sta wie re gu la mi nów i uchwał związ ko wych,
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2)  su mien nie wy ko ny wać za da nia, które zo sta ną mu po wie rzo ne przez wła dze Związ ku,

3)  współ dzia łać z wła dza mi i orga na mi Związ ku, brać czyn ny udział w pra cach Związ ku 
w re a li zo wa niu sta tu to wych i re gu la mi no wych za dań,

4)  po pie rać wie dzę i prak ty kę ky no lo gicz ną przez czyn ny udział w szko le niach i im pre zach 
orga ni zo wa nych przez Zwią zek,

5)  stać na stra ży do bre go imie nia Związ ku,

6)  pła cić re gu lar nie skład ki człon kow skie, pod sta wo wą, obo wią zu ją cą wszy st kich człon ków Związ ku, 
oraz klu bo we, wno szo ne przez oso by, które za de kla ro wa ły udział w dzia łal no ści Klu bu.

§ 16
Człon ko wie Związ ku peł nią po wie rzo ne im w dro dze wy bo rów funk cje ho no ro wo, mo gą jed nak otrzy mać
zwrot po nie sio nych ko sztów i die ty w ra zie peł nie nia funk cji w Związ ku (wy ko ny wa nia za dań) po za
miej scem za mie szka nia.

§ 17
Czło nek bę dą cy pra cow ni kiem eta to wym Związ ku nie mo że peł nić jed no cze śnie funk cji we wła dzach
Związ ku.

§ 18
Człon ko stwo Związ ku usta je w przy pad ku:

1)  do bro wol ne go wy stą pie nia zgło szo ne go na pi śmie za rzą do wi od dzia łu, o ile prze ciw ko 
za in te re so wa ne mu nie to czy się po stę po wa nie dys cy pli nar ne,

2)  nie o pła ce nia skła dek człon kow skich za rok bie żą cy do koń ca da ne go ro ku z wy jąt kiem przy pad ku, 
gdy za rząd od dzia łu uzna zwło kę za uspra wie dli wio ną,

3)  na sku tek ska za nia pra wo moc nym wy ro kiem są do wym na ka rę do dat ko wej utra ty praw 
pu blicz nych,

4)  wy klu cze nia orze cze niem są du ko le żeń skie go,
5)  wstą pie nia do in nej kra jo wej orga ni za cji ky no lo gicz nej, co au to ma tycz nie po wo du je usta nie 

człon ko stwa,
6)  śmier ci,
7)  li kwi da cji oso by pra wnej.

Roz dział IV
Wła dze na czel ne Związ ku

§ 19
1. Na czel ny mi wła dza mi Związ ku są:

1)  Zjazd De le ga tów
2)  Za rząd Głów ny
3)  Głów na Ko mi sja Re wi zyj na
4)  Głów ny Sąd Ko le żeń ski

2. Wła dze na czel ne kie ru ją dzia łal no ścią Związ ku i spra wu ją kon tro lę dzia łal no ści od dzia łów.

3. Na czel ne wła dze Związ ku dzia ła ją zgo dnie z ogól nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, po sta no wie nia mi sta -
tu tu oraz wy da ny mi na ich pod sta wie uchwa ła mi i re gu la mi na mi.

4. Na czel ne wła dze Związ ku są wy bie ra ne w gło so wa niu taj nym.

5. W przy pad ku zmniej sze nia się licz by człon ków wła dzy Związ ku w trak cie ka den cji jest ona uzu peł nia na
o za stęp ców w ko lej no ści wy ni ka ją cej z ilo ści uzy ska nych gło sów.

A. Zjazd De le ga tów
§ 20

1. Zjazd De le ga tów jest naj wyż szą wła dzą Związ ku.

2. W Zjeź dzie De le ga tów udział bio rą:

1)  z gło sem de cy du ją cym de le ga ci wy bra ni na ostat nich wal nych zgro ma dze niach człon ków 
ma cie rzy stych od dzia łów we dług klu cza usta lo ne go przez Za rząd Głów ny,

2)  z gło sem do rad czym człon ko wie ho no ro wi oraz człon ko wie ustę pu ją cych władz Związ ku - je że li nie 
zo sta li wy bra ni de le ga ta mi - i za pro sze ni go ście.
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3)  Zjazd De le ga tów mo że być zwy czaj ny i nad zwy czaj ny.

§ 21
1. Zwy czaj ny Zjazd De le ga tów zwo łu je Za rząd Głów ny co 4 la ta nie później niż do 31 ma ja.

2. Uchwa ły Zja zdu De le ga tów za pa da ją zwy kłą więk szo ścią gło sów i są pra wo moc ne bez  wzglę du na licz bę
obe cnych. W ra zie rów nej ilo ści gło sów roz strzy ga głos prze wo dni czą ce go obrad.

§ 22
Do kom pe ten cji Zja zdu De le ga tów na le ży de cy do wa nie o wszy st kich spra wach Związ ku, a w szcze gól no ści:

1)  usta la nie ogól nych wy tycz nych dzia łal no ści władz Związ ku,

2)  uchwa la nie sta tu tu Związ ku i je go zmian,

3)  uchwa la nie re gu la mi nów władz na czel nych Związ ku,

4)  uchwa la nie i za twier dza nie przed sta wio nych przez Za rząd Głów ny spra wo zdań oraz pla nów 
dzia łal no ści,

5)  roz pa try wa nie i za twier dza nie spra wo zdań i wnio sków Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej i Głów ne go Są du 
Ko le żeń skie go,

6)  roz pa try wa nie wnio sków Za rzą du Głów ne go oraz wnio sków zgło szo nych na Zjeź dzie,

7)  roz pa try wa nie wnio sków zgło szo nych przez za rzą dy od dzia łów,

8)  podej mo wa nie, na wnio sek Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej, uchwał w przedmio cie ab so lu to rium dla 
ustę pu ją ce go Za rzą du Głów ne go,

9)  uchwa la nie wy so ko ści skład ki człon kow skiej, ewen tu al nie spo so bu ści słe go jej wy li cza nia w okre sie 
po mię dzy Zja zda mi, na pod sta wie wska za nych pa ra me trów np. ja ko pro cent pła cy mi ni mal nej 
lub śre dniej w RP.

10) nada wa nie god no ści człon ka ho no ro we go Związ ku,

11) nada wa nie god no ści pre ze sa ho no ro we go Związ ku,

12) wy bór człon ków Za rzą du Głów ne go, Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej i Głów ne go Są du Ko le żeń skie go 
na okres 4 lat.

§ 23
Za rząd Głów ny za wia da mia na pi śmie upraw nio nych do wzię cia udzia łu (§ 20, pkt 2) o ter mi nie, miej scu
i po rząd ku dzien nym Zja zdu De le ga tów co naj mniej na mie siąc przed Zja zdem, za łą cza jąc do za wia do mie -
nia spra wo zda nia i pla ny dzia łal no ści oraz in ne ma te ria ły i wnio ski do ty czą ce spraw bę dą cych te ma tem
obrad Zja zdu.

§ 24
1. Za rząd Głów ny zwo łu je Nad zwy czaj ny Zjazd De le ga tów z wła snej ini cja ty wy, na wnio sek Głów nej Ko mi -

sji Re wi zyj nej lub też na żą da nie co naj mniej 1/3 ogól nej licz by od dzia łów, nie później niż po upły wie
trzech mie się cy od zgło sze nia wnio sku lub żą da nia.

2. De le ga ta mi na Nad zwy czaj ny Zjazd De le ga tów są de le ga ci wy bra ni na ostat ni Zjazd Zwy czaj ny.

3. Nad zwy czaj ny Zjazd De le ga tów obra du je tyl ko nad spra wa mi, dla których zo stał po wo ła ny.

B. Za rząd Głów ny
§ 25

Za rząd Głów ny jest orga nem wy ko naw czym Zja zdu De le ga tów i od po wia da przed nim za swo ją dzia łal ność.

§ 26
1. Za rząd Głów ny skła da się z 25 człon ków i 5 za stęp ców wy bra nych przez Zjazd De le ga tów na okres 4 lat.

2. Na pierw szym po sie dze niu Za rzą du, które po win no się odbyć naj później w cią gu 7 dni od dnia wy bo ru
wy bie ra on spo śród swo ich człon ków w gło so wa niu taj nym, chy ba, że Za rząd uchwa li jaw ność: prze wo -
dni czą ce go, dwóch wi ce prze wo dni czą cych, se kre ta rza, skarb ni ka i jed ne go człon ka, którzy two rzą Pre -
zy dium Za rzą du Głów ne go.

§ 27
Za rząd Głów ny zbie ra się na po sie dze nia w mia rę po trze by, jed nak nie rza dziej niż raz na 4 mie sią ce.
Uchwa ły Za rzą du Głów ne go za pa da ją zwy kłą więk szo ścią gło sów w obe cno ści przy naj mniej 13 człon ków
Za rzą du. W ra zie rów nej licz by gło sów roz strzy ga głos prze wo dni czą ce go.

42/
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§ 28
Do kom pe ten cji Za rzą du Głów ne go na le ży:

1)  re pre zen to wa nie Związ ku na ze wnątrz,

2)  re a li zo wa nie uchwał Zja zdu De le ga tów,

3)  kie ro wa nie dzia łal no ścią Związ ku,

4)  uchwa la nie wszel kich opłat na rzecz Związ ku, w tym wy so ko ści skła dek zgo dnie z po sta no wie nia mi 
§ 22 pkt 9,

5)  roz pa try wa nie i za twier dza nie rocz nych spra wo zdań z dzia łal no ści Związ ku,

6)  za twier dza nie bu dże tów oraz pla nów dzia łal no ści od dzia łów,

7)  podej mo wa nie uchwał w przedmio cie na by wa nia i zby wa nia nie ru cho mo ści,

8)  podej mo wa nie uchwał o two rze niu no wych lub roz wią zy wa niu ist nie ją cych od dzia łów i fi lii,

9)  nadzór nad dzia łal no ścią za rzą dów od dzia łów oraz kon tro la ich pra cy,

10)  uchwa la nie re gu la mi nów i in struk cji nie za strze żo nych do kom pe ten cji Zja zdu De le ga tów,

11)  po wo ły wa nie ko mi sji, klu bów ras na pra wach ko mi sji i ze spo łów nie zbęd nych do re a li za cji  ce lów 
i za dań Związ ku, którym mo że być po wie rzo ne podej mo wa nie de cy zji w spra wach na le żą cych do ich 
za kre su dzia łal no ści,

12)  okre śle nie upraw nień Ko le gium Sę dziów (W skład Ko le gium Sę dziów wcho dzą wszy scy sę dzio wie 
ky no lo gicz ni wy bie ra ją cy na Zjeź dzie ze swe go gro na sied mio o so bo we Pre zy dium, które kon sty tu u je 
się wy bie ra jąc prze wo dni czą ce go, dwóch za stęp ców i se kre ta rza. Ka den cja pre zy dium trwa 4 la ta).

13)  po wo ły wa nie rzecz ni ka dys cy pli nar ne go,

14)  pro wa dze nie go spo dar ki ma jąt kiem i fun du sza mi Związ ku,

15)  przy zna wa nie, po za się gnię ciu opi nii za rzą du od dzia łu, po chwał na pi śmie, dy plo mów, na gród 
rze czo wych, odznak ho no ro wych człon kom Związ ku wy róż nia ją cym się we wzo ro wym wy ko ny wa niu 
swo ich obo wiąz ków oraz ak tyw nym udzia łem w re a li za cji za dań Związ ku, a tak że in nym oso bom 
za słu żo nym dla pol skiej ky no lo gii,

16)  wy stę po wa nie, po uzy ska niu opi nii za rzą du od dzia łu, z wnio skiem o nada nie god no ści człon ka 
ho no ro we go,

17)  do ko ny wa nie wpi sów do Pol skiej Księ gi Ro do wo do wej,

18)  wy da wa nie cza so pism Związ ku oraz in nych wy daw nictw zwią za nych z ky no lo gią i dzia ła niem 
Związ ku,

19)  prze sy ła nie od dzia łom do koń ca I kwar ta łu każ de go ro ku in for ma cji o dzia łal no ści i sy tu a cji 
fi nan so wej Związ ku,

20)  za twier dza nie pre li mi na rzy bu dże to wych od dzia łów,

21)  za wie sza nie w czyn no ściach za rzą dów od dzia łów (lub po szcze gól nych człon ków za rzą dów od dzia łów) 
w ra zie stwier dze nia bez czyn no ści lub dzia łal no ści sprzecz nej z ogól nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi 
lub po sta no wie nia mi sta tu tu, ewen tu al nie nie gwa ran tu ją cej za bez pie cze nia in te re sów Związ ku. 
Na okres za wie sze nia za rzą du od dzia łu Za rząd Głów ny po wo łu je tym cza so wy za rząd na czas 
nie zbęd ny, nie dłuż szy jed nak niż do naj bliż sze go wal ne go zgro ma dze nia człon ków od dzia łu,

22)  usta la nie udzia łu i wy zna cza nie przed sta wi cie li na zjazd FCI,

23)  po wo ły wa nie Klu bów, w których udział de kla ro wać mo gą człon ko wie Związ ku za in te re so wa ni 
okre ślo ną ra są, gru pą ras lub ro dza jem dzia łal no ści ky no lo gicz nej. Okre śle nie za sad ich dzia ła nia, 
po wo ły wa nia tym cza so wych władz klu bu, które peł nią swo je obo wiąz ki do cza su pierw sze go ze bra nia 
człon ków lub de le ga tów. Do Klu bu sto su je się od po wie dnio za pis § 28 pkt 21 i § 38 pkt 3,

24)  wy ko ny wa nie obo wiąz ków nie wy mie nio nych w ni niej szym pa ra gra fie, a okre ślo nych w in nych 
po sta no wie niach sta tu tu.

§ 29
Pre zy dium Za rzą du Głów ne go dzia ła w imie niu Za rzą du Głów ne go w okre sach po mię dzy je go po sie dze nia -
mi w gra ni cach usta lo nych przez Za rząd Głów ny. Mo że podej mo wać uchwa ły we wszy st kich spra wach z wy -
jąt kiem okre ślo nych w § 28 pkt 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 20.
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§ 30
Pre zy dium Za rzą du Głów ne go zbie ra się w ra zie po trze by, jed nak nie rza dziej niż raz w mie sią cu.

C. Głów na Ko mi sja Re wi zyj na
§ 31

1. Głów na Ko mi sja Re wi zyj na skła da się z 11 człon ków i 5 za stęp ców.
Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

2. Człon ko wie Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej wy bie ra ją spo śród sie bie prze wo dni czą ce go, za stęp cę prze wo -
dni czą ce go i se kre ta rza.

3. Do sku tecz no ści uchwał Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej nie zbęd na jest obe cność co naj mniej 6 człon ków,
w tym prze wo dni czą ce go lub za stęp cy.

4. Głów na Ko mi sja Re wi zyj na kon tro lu je ca ło kształt dzia łal no ści Związ ku oraz nadzo ru je pra cę od dzia ło -
wych ko mi sji re wi zyj nych.

§ 32
1. Do kom pe ten cji Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej na le ży:

1)  kon tro lo wa nie ca ło kształ tu dzia łal no ści Związ ku ze szcze gól nym uwzglę dnie niem go spo dar ki 
fi nan so wej,

2)  wy stę po wa nie w opar ciu o usta le nia kon tro li z wnio ska mi po kon trol ny mi do Za rzą du Głów ne go 
i żą da nie wy ja śnień,

3)  skła da nie spra wo zdań z ca ło kształ tu swo jej dzia łal no ści na Zjeź dzie De le ga tów i wy stę po wa nie 
z wnio skiem w przedmio cie ab so lu to rium dla ustę pu ją ce go Za rzą du Głów ne go,

4)  kon tro lo wa nie dzia łal no ści od dzia ło wych ko mi sji re wi zyj nych,

5)  za wie sza nie w czyn no ściach od dzia ło wych ko mi sji re wi zyj nych lub po szcze gól nych ich człon ków 
w przy pad kach stwier dze nia bez czyn no ści lub dzia łal no ści sprzecz nej z po sta no wie nia mi sta tu tu, 
uchwa ła mi władz Związ ku i re gu la mi na mi, wzglę dnie dzia łal no ści nie gwa ran tu ją cej re a li zo wa nia 
za dań Związ ku. W ra zie za wie sze nia od dzia ło wej ko mi sji re wi zyj nej - do cza su wy bra nia no wej na 
naj bliż szym wal nym zgro ma dze niu człon ków - jej obo wiąz ki przej mu je Głów na Ko mi sja Re wi zyj na 
lub Tym cza so wa Ko mi sja Re wi zyj na po wo ła na przez Głów ną Ko mi sję Re wi zyj ną spo śród człon ków 
Związ ku.

2. Głów na Ko mi sja Re wi zyj na mo że do ko ny wać kon tro li ca ło kształ tu dzia łal no ści Związ ku  w każ dym cza -
sie, jed nak dzia łal ność Za rzą du Głów ne go kon tro lu je nie rza dziej niż raz w ro ku.

3. Szcze góło wy za kres dzia ła nia Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej okre śla re gu la min uchwa lo ny przez Zjazd De -
le ga tów.

D. Głów ny Sąd Ko le żeń ski
§ 33

Są dy Ko le żeń skie roz strzy ga ją spra wy zwią za ne z na ru sze niem po sta no wień sta tu tu, re gu la mi nów, in -
struk cji i uchwał władz Związ ku oraz za sad ety ki dzia łal no ści ky no lo gicz nej.

§ 34
Są dy Ko le żeń skie w wy ni ku roz pa trze nia spra wy mo gą orze cze niem:

1. udzie lić upo mnie nia lub na ga ny,
2. cza so wo po zba wić pra wa udzia łu w wy sta wach, za wo dach i in nych im pre zach związ ko wych na okres do 

3 lat,
3. za wie sić w pra wach ho dow cy na okres do 3 lat,
4. za wie sić w pra wach człon ka na okres do 3 lat,
5. wy klu czyć ze Związ ku.

§ 35
1. Głów ny Sąd Ko le żeń ski skła da się z 15 człon ków i 3 za stęp ców.

2. Człon ko wie Głów ne go Są du Ko le żeń skie go wy bie ra ją spo śród sie bie prze wo dni czą ce go, dwóch je go
za stęp ców oraz se kre ta rza.
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§ 36
1. Głów ny Sąd Ko le żeń ski jest in stan cją odwo ław czą od orze czeń od dzia ło wych są dów ko le żeń skich.

2. Głów ny Sąd Ko le żeń ski roz pa tru je ja ko pierw sza in stan cja spra wy człon ków peł nią cych funk cje z wy bo -
ru we wła dzach Związ ku oraz sędziów kynologicznych.

3. Głów ny Sąd Ko le żeń ski orze ka w kom ple tach zło żo nych z 3 człon ków, z których je den, wy zna czo ny
przez prze wo dni czą ce go Głów ne go Są du Ko le żeń skie go jest prze wo dni czą cym kom ple tu.

4. Odwo ła nie od orze cze nia Głów ne go Są du Ko le żeń skie go dzia ła ją ce go ja ko pierw sza in stan cja roz pa tru je
Głów ny Sąd Ko le żeń ski w zmie nio nym pię cio o so bo wym skła dzie.

5. Orze cze nia Głów ne go Są du Ko le żeń skie go wy da ne w dru giej in stan cji są osta tecz ne.

§ 37
1. Głów ny Sąd Ko le żeń ski spra wu je nadzór nad dzia łal no ścią od dzia ło wych są dów ko le żeń skich i jest upraw -

nio ny do za wie sza nia w czyn no ściach od dzia ło wych są dów ko le żeń skich lub po szcze gól nych ich człon ków
w przy pad ku bez czyn no ści lub dzia łal no ści sprzecz nej z po sta no wie nia mi sta tu tu i re gu la mi nów.

2. W ra zie za wie sze nia w czyn no ściach od dzia ło we go są du ko le żeń skie go spra wy na le żą ce do kom pe ten cji
te go są du przej mu je Głów ny Sąd Ko le żeń ski do cza su wy bra nia na naj bliż szym wal nym zgro ma dze niu
człon ków od dzia łu, od dzia ło we go są du ko le żeń skie go.

Roz dział V

Od dzia ły Związ ku
§ 38

1. Od dzia ły Związ ku po wsta ją na pod sta wie uchwa ły Za rzą du Głów ne go po wzię tej po oce nie ce lo wo ści ich
po wo ła nia.

2. Od dzia ły re a li zu ją za da nia Związ ku na te re nie okre ślo nym przez Za rząd Głów ny.

3. Do po wo ła nia od dzia łu wy ma ga na jest licz ba co naj mniej 100 człon ków.

4. Po wo ła nie Od dzia łu mo że być po prze dzo ne utwo rze niem fi lii od dzia łu już ist nie ją ce go, które go za sa dy
dzia ła nia okre śla Za rząd Głów ny.

5. Je że li licz ba człon ków od dzia łu spa dnie po ni żej 100 i nie zwięk szy się do tej licz by przez okres 2 lat - Za -
rząd Głów ny roz wią zu je Od dział.

§ 39
1. Wła dza mi od dzia łu są:

1)  wal ne zgro ma dze nie człon ków od dzia łu,

2)  za rząd od dzia łu,

3)  od dzia ło wa ko mi sja re wi zyj na,

4)  od dzia ło wy sąd ko le żeń ski.

2. Ka den cja władz od dzia łu trwa 3 la ta.

3. Do władz od dzia łu sto su je się od po wie dnio po sta no wie nia § 19 pkt 4 i 5 oraz § 27 sta tu tu.

§ 40
1. Naj wyż szą wła dzą od dzia łu jest zgro ma dze nie człon ków od dzia łu.

2. W wal nym zgro ma dze niu ma ją pra wo ucze st ni czyć z gło sem de cy du ją cym peł no let ni człon ko wie zwy czaj -
ni po upły wie ro ku od przy ję cia do Związ ku, z gło sem do rad czym człon ko wie władz na czel nych Związ ku,
za pro sze ni go ście oraz człon ko wie zwy czaj ni nie speł nia ją cy po wyż szych wy mo gów.

§ 41
1. Zwy czaj ne wal ne zgro ma dze nie spra wo zdaw czo-wy bor cze zwo łu je za rząd od dzia łu raz na 3 la ta, naj -

później do 31 mar ca.

2. Nad zwy czaj ne wal ne zgro ma dze nie człon ków od dzia łu zwo łu je za rząd od dzia łu:

1)  na pod sta wie wła snej uchwa ły,

2)  na żą da nie Za rzą du Głów ne go,

3)  na żą da nie jed nej trze ciej licz by człon ków od dzia łu po sia da ją cych bier ne lub czyn ne pra wa wy bor cze.
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3. Nad zwy czaj ne wal ne zgro ma dze nie człon ków od dzia łu podej mu je uchwa ły wy łącz nie w spra wach, do
roz pa trze nia których zo sta ło zwo ła ne.

4. O ter mi nie i po rząd ku dzien nym wal ne go zgro ma dze nia za rząd od dzia łu za wia da mia człon ków i Za rząd
Głów ny co naj mniej na 2 ty go dnie przed ter mi nem wal ne go zgro ma dze nia.

§ 42

Do kom pe ten cji zwy czaj ne go zgro ma dze nia człon ków od dzia łu na le ży:

1. roz pa try wa nie i za twier dza nie przed sta wio nych przez wła dze od dzia łu spra wo zdań oraz pla nu dzia łal -
no ści usta la ją ce go ogól ny kie ru nek dzia ła nia władz od dzia łu i bu dżet na okres mię dzy zgro ma dze nia mi,

2. roz pa try wa nie wnio sków za rzą du od dzia łu oraz wnio sków zgło szo nych na wal nym zgro ma dze niu,

3. roz pa try wa nie wnio sków od dzia ło wej ko mi sji re wi zyj nej,

4. podej mo wa nie na wnio sek od dzia ło wej ko mi sji re wi zyj nej uchwa ły w przedmio cie ab so lu to rium dla za -
rzą du od dzia łu,

5. wy bór za rzą du od dzia łu, od dzia ło wej ko mi sji re wi zyj nej i od dzia ło we go są du ko le żeń skie go,

6. wy bór de le ga tów i ich za stęp ców na Zjazd De le ga tów w licz bie usta lo nej przez Za rząd Głów ny.

§ 43
Raz w ro ku w ter mi nie do 31 mar ca za rząd od dzia łu zwo łu je spra wo zdaw cze wal ne zgro ma dze nie człon ków
od dzia łu, które obra du je nad spra wa mi okre ślo ny mi w § 42 pkt 1, 2, 3, 4 oraz uzu peł nia lub prze pro wa dza
wy bo ry władz od dzia łu w przy pad kach okre ślo nych w § 28 pkt 20, § 32 ust. 1 pkt 5, § 37 ust. 2, a tak że
w przy pad ku zde kom ple to wa nia się władz od dzia łu.

§ 44
1. Za rząd od dzia łu skła da się z 5 do 11 człon ków i 2 do 5 ich za stęp ców wy bra nych przez wal ne zgro ma dze -

nie człon ków od dzia łu.
2. Za rząd na pierw szym po sie dze niu, które po win no się odbyć naj później 7 dni od dnia wy bo rów, wy bie ra

pre zy dium za rzą du od dzia łu w skła dzie: prze wo dni czą cy, dwóch za stęp ców, se kre tarz i skarb nik.
3. Prze wo dni czą cy lub w ra zie je go nie obec no ści za stęp ca re pre zen tu je od dział na ze wnątrz.
4. Za rząd od dzia łu zbie ra się na po sie dze nia w mia rę po trze by, jed nak nie rza dziej niż raz na kwar tał.

§ 45
Do kom pe ten cji za rzą du od dzia łu na le ży:

1.  kie ro wa nie pra cą od dzia łu,

2.  po wo ły wa nie ko mi sji ho dow la nej i ko mi sji szko le nia psów, którym mo że być po wie rzo ne pra wo 
podej mo wa nia w imie niu za rzą du de cy zji le żą cych w za kre sie ich kom pe ten cji,

3.  opra co wy wa nie pla nu dzia łal no ści oraz pre li mi na rzy bu dże to wych od dzia łu,

4.  opra co wy wa nie spra wo zdań z dzia łal no ści za rzą du od dzia łu dla wal ne go zgro ma dze nia i Za rzą du 
Głów ne go,

5.  za rzą dza nie ma jąt kiem Związ ku w ra mach upo waż nień udzie lo nych przez Za rząd Głów ny,

6.  przed sta wia nie Za rzą do wi Głów ne mu wnio sków w przedmio cie po wo ły wa nia sę dziów ky no lo gicz nych, 
asy sten tów i tre se rów,

7.  wy ko ny wa nie uchwał władz Związ ku,

8.  wy ko ny wa nie za dań zle co nych przez Za rząd Głów ny,

9.  zwo ły wa nie wal nych zgro ma dzeń człon ków od dzia łu,

10.  podej mo wa nie uchwał na tych miast sku tecz nych, za skar żal nych w cią gu 14 dni od po wia do mie nia 
do Głów ne go Są du Ko le żeń skie go o za wie sze niu w pra wach człon ka na okres po stę po wa nia oso by, 
w sto sun ku do której kie ro wa ny jest wnio sek do rzecz ni ka o wszczę cie po stę po wa nia,

11.  po wo ły wa nie i odwo ły wa nie rzecz ni ka dys cy pli nar ne go.

§ 46
1. Mię dzy po sie dze nia mi za rzą du pra cą za rzą du kie ru je pre zy dium w gra ni cach usta lo nych przez za rząd

od dzia łu, które mo że podej mo wać uchwa ły we wszy st kich spra wach z wy jąt kiem okre ślo nych w § 45 pkt
2, 3, 6, 9, 10.
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2. Pre zy dium za rzą du od dzia łu zbie ra się w mia rę po trze by, jed nak nie rza dziej niż raz w mie sią cu.

§ 47
Od dzia ło wa ko mi sja re wi zyj na skła da się z 3 do 7 człon ków i 2 do 3 za stęp ców wy bie ra nych przez wal ne
zgro ma dze nie człon ków od dzia łu, którzy wy bie ra ją spo śród sie bie prze wo dni czą ce go, za stęp cę i se kre ta rza.

§ 48
1. Do kom pe ten cji od dzia ło wej ko mi sji re wi zyj nej na le ży:

1)  kon tro lo wa nie ca ło kształ tu dzia łal no ści od dzia łu, zwła szcza pod wzglę dem ce lo wo ści, rze tel no ści 
i go spo dar no ści oraz dzia łal no ści fi nan so wej, ho dow la nej, szko le nio wej,

2)  wy stę po wa nie w opar ciu o usta le nia kon tro li z wnio ska mi do za rzą du od dzia łu i żą da nie wy ja śnień,
3)  skła da nie spra wo zdań z ca ło kształ tu swo jej dzia łal no ści na wal nym zgro ma dze niu i wy stę po wa nie 

z wnio ska mi w przedmio cie ab so lu to rium dla za rzą du od dzia łu,
4)  skła da nie Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej spra wo zdań z podej mo wa nych dzia łań,
5)  człon ko wie od dzia ło wej ko mi sji re wi zyj nej ma ją pra wo ucze st ni cze nia z gło sem do rad czym 

w po sie dze niach za rzą du od dzia łu.

2. Od dzia ło wa ko mi sja re wi zyj na mo że do ko ny wać kon tro li ca ło kształ tu dzia łal no ści od dzia łu w każ dym
cza sie, jed nak nie rza dziej niż raz w ro ku ka len da rzo wym.

§ 49
Od dzia ło wy sąd ko le żeń ski skła da się z 5 do 11 człon ków i 1 do 3 za stęp ców. Człon ko wie od dzia ło we go są -
du ko le żeń skie go wy bie ra ją ze swe go gro na prze wo dni czą ce go i dwóch za stęp ców.

§ 50
1. Od dzia ło wy sąd ko le żeń ski orze ka w skła dzie zło żo nym z 3 człon ków, z których je den wy zna czo ny przez

prze wo dni czą ce go są du jest prze wo dni czą cym skła du.

2. Po sta no wie nia § 34 sto su je się od po wie dnio.

3. Od dzia ło wy sąd ko le żeń ski skła da spra wo zda nia z ca ło kształ tu swej dzia łal no ści wal ne mu zgro ma dze niu
od dzia łu oraz Głów ne mu Są do wi Ko le żeń skie mu.

4. Od orze czeń od dzia ło we go są du ko le żeń skie go przy słu gu je odwo ła nie do Głów ne go Są du Ko le żeń skie go
w cią gu 14 dni od ogło sze nia lub do rę cze nia orze cze nia.

5. Wąt pli wość co do wła ści wo ści od dzia ło we go są du ko le żeń skie go roz strzy ga Głów ny Sąd Ko le żeń ski na
po sie dze niu nie jaw nym.

Roz dział VI

Ma ją tek i fun du sze Związ ku
§ 51

Ma ją tek i fun du sze Związ ku po wsta ją z wpi so we go, skła dek człon kow skich, dzia łal no ści sta tu to wej i wszel -
kich wpły wów uzy ski wa nych zgo dnie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.

§ 52
Fun du sze Związ ku słu żą do pro wa dze nia dzia łal no ści sta tu to wej.

§ 53
1. Go spo dar ka fi nan so wa Związ ku pro wa dzo na jest przez Za rząd Głów ny oraz przez za rzą dy od dzia łów

w ra mach upo waż nień udzie lo nych przez Za rząd Głów ny.

2. Oświad cze nia w spra wach ma jąt ko wych Związ ku wy ma ga ją dla swej waż no ści pod pi su dwóch osób: prze -
wo dni czą ce go lub jed ne go z wi ce prze wo dni czą cych Za rzą du Głów ne go i skarb ni ka lub in ne go upo waż -
nio ne go człon ka Za rzą du Głów ne go, a w przy pad ku zo bo wią zań od dzia łu, osób peł nią cych po wyż sze
funk cje w za rzą dzie od dzia łu.

Roz dział VII
Po sta no wie nia koń co we

§ 54
Zmia ny sta tu tu uchwa la Zjazd De le ga tów więk szo ścią dwóch trze cich od da nych gło sów przy obe cno ści co
naj mniej po ło wy ogól nej licz by de le ga tów.
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§ 55
Wnio sek o zmia nę sta tu tu przed kła da Zja zdo wi De le ga tów Za rząd Głów ny z wła snej ini cja ty wy lub na
wnio sek co naj mniej po ło wy ogól nej licz by za rzą dów od dzia łów.

§ 56
Roz wią za nie Związ ku wy ma ga uchwa ły Zja zdu De le ga tów pod ję tej więk szo ścią dwóch trze cich gło sów przy
obe cno ści co naj mniej dwóch trze cich licz by de le ga tów.

§ 57
W przy pad ku roz wią za nia Związ ku je go ma ją tek zo sta je prze ka za ny na ce le okre ślo ne uchwa łą Zja zdu De -
le ga tów.

Sta tut z 29.09.1989 r. 

Zmiana statutu z dnia 30.04 - 1.05.2001 r. § 9 ust. 2, 3, § 10 ust. 2, § 14 ust. 1 pkt 4, ust. 2, 3, § 36 ust. 2,
§ 41 ust. 1, § 43.

Zmiana Statutu z dnia 9.05.2009 r. - § 9 ust. 1, § 10 ust 2, § 14 ust 1 pkt 2, § 31 ust. 1, § 35 ust. 1.

* * * * *
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