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STATUT ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Związek Kynologiczny w Polsce” zwany w dalszej części statutu „Związkiem”.

§ 2
Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzysze-
niach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Związek ma prawo do powoływania oddziałów terenowych.

4. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej - Federation Cynologique 
Internationale (FCI).

5. Związek może posiadać własny organ prasowy.
§ 4

Związek ma prawo używania pieczęci i odznak.
§ 5

Związek jako stowarzyszenie osób zainteresowanych w amatorskiej hodowli psów rasowych oraz w amator-
skim szkoleniu psów w celach użytkowych lub sportowych opiera swoją działalność na pracy społecznej
ogółu członków.

Rozdział II
Cele i środki działania Związku

§ 6
Celem Związku jest oparta na podstawach naukowych organizacja hodowli i szkolenia psów rasowych dla
osiągnięcia jak najwyższego poziomu zarówno pod względem eksterierowym jak i użytkowym.

§ 7
Związek realizuje swoje cele przez:

1. reprezentowanie interesów kynologii przed władzami i instytucjami w kraju oraz organizacjami kynolo-
gicznymi międzynarodowymi i zagranicznymi,

2. prowadzenie Polskiej Księgi Rodowodowej,

3. organizowanie i uczestniczenie w imprezach kynologicznych (wystawach, pokazach, zawodach, konkur-
sach),

4. rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej i naukowo-badawczej w zakresie kyno-
logii,

5. współpracę w dziedzinie kynologii z zakładami naukowymi i naukowo-badawczymi w kraju i za granicą,

6. organizowanie zebrań, kursów i wykładów,

7. organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów, asystentów, instruktorów oraz treserów,

8. czuwanie nad przestrzeganiem ogólnych zasad etycznych przez członków Związku.

9. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Związku

Rozdział III

Członkowie Związku - ich prawa i obowiązki

§ 8
1. Członkami Związku mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane amatorską hodowlą i szkoleniem

psów rasowych.
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2. Członkowie Związku dzielą się na:

1)  zwyczajnych 

2)  wspierających

3)  honorowych
§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba mająca obywatelstwo RP lub stałe miejsce za-
mieszkania na terytorium RP, która ukończyła 16 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych i nie nale-
ży do żadnej innej polskiej organizacji kynologicznej. Przyjęcie osoby niepełnoletniej wymaga zgody ro-
dzica lub opiekuna prawnego.

2. Członek zwyczajny nabywa czynne i bierne prawa wyborcze po upływie jednego roku przynależności do
Związku.

§ 10
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana amatorską hodowlą

psów rasowych, która zadeklaruje określone świadczenia na rzecz Związku.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału. Członkiem wspierającym, przy-
jętym przez Zarząd Główny może być cudzoziemiec nie mający stałego miejsca zamieszkania w Polsce.

§ 11
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wyróżniła się szczególnymi zasługami dla

rozwoju kynologii polskiej.

2. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Delegatów w głosowaniu tajnym na wniosek Zarządu Głównego lub
Zarządu Oddziału zgłoszony za pośrednictwem Zarządu Głównego.

3. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego i jest zwolniony od świadczeń
członkowskich.

4. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez Związek bez
uiszczania opłat.

§ 12
1. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Związku jest:

1)  złożenie deklaracji członkowskiej w oddziale,

2)  uiszczenie obowiązujących opłat członkowskich.

§ 13
1. Uchwałę o przyjęciu na członka zwyczajnego Związku podejmuje Prezydium Zarządu Oddziału, od odmo-

wy przyjęcia przysługuje odwołanie do Zarządu Oddziału, a od jego decyzji do najbliższego walnego
zgromadzenia członków, którego decyzja jest ostateczna.

2. Ponowne przyjęcie do Związku osoby uprzednio wykluczonej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie
4 lat od daty prawomocnego wykluczenia.

§ 14
1. Członek zwyczajny ma prawo:

1)  uczestniczyć w walnych zgromadzeniach członków oddziału, do którego został przyjęty,

2)  wybierać i być wybranym do wszystkich władz związku na zasadach określonych w § 9 pkt 3 statutu,

3)  wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz Związku, poddawać krytyce ich działalność 
oraz zwracać się do nich z pytaniami i skargami,

4)  korzystać po wniesieniu obowiązujących opłat ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz 
uczestniczyć w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny,

5)  brać udział w posiedzeniu organów Związku, na którym są rozpatrywane sprawy dotyczące jego osoby,

6)  nosić odznakę Związku.

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
Członek Związku jest zobowiązany:

1)  przestrzegać postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał związkowych,
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2)  sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Związku,

3)  współdziałać z władzami i organami Związku, brać czynny udział w pracach Związku 
w realizowaniu statutowych i regulaminowych zadań,

4)  popierać wiedzę i praktykę kynologiczną przez czynny udział w szkoleniach i imprezach 
organizowanych przez Związek,

5)  stać na straży dobrego imienia Związku,

6)  płacić regularnie składki członkowskie, podstawową, obowiązującą wszystkich członków Związku, 
oraz klubowe, wnoszone przez osoby, które zadeklarowały udział w działalności Klubu.

§ 16
Członkowie Związku pełnią powierzone im w drodze wyborów funkcje honorowo, mogą jednak otrzymać
zwrot poniesionych kosztów i diety w razie pełnienia funkcji w Związku (wykonywania zadań) poza miej-
scem zamieszkania.

§ 17
Członek będący pracownikiem etatowym Związku nie może pełnić jednocześnie funkcji we władzach
Związku.

§ 18
Członkostwo Związku ustaje w przypadku:

1)  dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi oddziału, 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)  wykluczenia orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
5)  wstąpienia do innej krajowej organizacji kynologicznej, co automatycznie powoduje ustanie 

członkostwa,
6)  śmierci,
7)  likwidacji osoby prawnej.

Rozdział IV
Władze naczelne Związku

§ 19
1. Naczelnymi władzami Związku są:

1)  Zjazd Delegatów
2)  Zarząd Główny
3)  Główna Komisja Rewizyjna
4)  Główny Sąd Koleżeński

2. Władze naczelne kierują działalnością Związku i sprawują kontrolę działalności oddziałów.

3. Naczelne władze Związku działają zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, postanowieniami sta-
tutu oraz wydanymi na ich podstawie uchwałami i regulaminami.

4. Naczelne władze Związku są wybierane w głosowaniu tajnym.

5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władzy Związku w trakcie kadencji jest ona uzupełniana
o zastępców w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych głosów.

A. Zjazd Delegatów
§ 20

1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.

2. W Zjeździe Delegatów udział biorą:

1)  z głosem decydującym delegaci wybrani na ostatnich walnych zgromadzeniach członków 
macierzystych oddziałów według klucza ustalonego przez Zarząd Główny,

2)  z głosem doradczym członkowie honorowi oraz członkowie ustępujących władz Związku - jeżeli nie 
zostali wybrani delegatami - i zaproszeni goście.



Statut Związku Kynologicznego w Polsce

Związek Kynologiczny w Polsce  -  Zarząd Główny

3)  Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.

§ 21
1. Zwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny co 4 lata nie później niż do 31 maja.

2. Uchwały Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne bez  względu na liczbę
obecnych. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 22
Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy decydowanie o wszystkich sprawach Związku, a w szczególności:

1)  ustalanie ogólnych wytycznych działalności władz Związku,

2)  uchwalanie statutu Związku i jego zmian,

3)  uchwalanie regulaminów władz naczelnych Związku,

4)  uchwalanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd Główny sprawozdań oraz planów 
działalności,

5)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu 
Koleżeńskiego,

6)  rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego oraz wniosków zgłoszonych na Zjeździe,

7)  rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez zarządy oddziałów,

8)  podejmowanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwał w przedmiocie absolutorium dla 
ustępującego Zarządu Głównego,

9)  uchwalanie wysokości składki członkowskiej, ewentualnie sposobu ścisłego jej wyliczania w okresie 
pomiędzy Zjazdami, na podstawie wskazanych parametrów np. jako procent płacy minimalnej 
lub średniej w RP.

10) nadawanie godności członka honorowego Związku,

11) nadawanie godności prezesa honorowego Związku,

12) wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego 
na okres 4 lat.

§ 23
Zarząd Główny zawiadamia na piśmie uprawnionych do wzięcia udziału (§ 20, pkt 2) o terminie, miejscu
i porządku dziennym Zjazdu Delegatów co najmniej na miesiąc przed Zjazdem, załączając do zawiadomie-
nia sprawozdania i plany działalności oraz inne materiały i wnioski dotyczące spraw będących tematem
obrad Zjazdu.

§ 24
1. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komi-

sji Rewizyjnej lub też na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby oddziałów, nie później niż po upływie
trzech miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania.

2. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów są delegaci wybrani na ostatni Zjazd Zwyczajny.

3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje tylko nad sprawami, dla których został powołany.

B. Zarząd Główny
§ 25

Zarząd Główny jest organem wykonawczym Zjazdu Delegatów i odpowiada przed nim za swoją działalność.

§ 26
1. Zarząd Główny składa się z 25 członków i 5 zastępców wybranych przez Zjazd Delegatów na okres 4 lat.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyboru
wybiera on spośród swoich członków w głosowaniu tajnym, chyba, że Zarząd uchwali jawność: przewo-
dniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika i jednego członka, którzy tworzą Pre-
zydium Zarządu Głównego.

§ 27
Zarząd Główny zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.
Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 13 członków
Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
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§ 28
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1)  reprezentowanie Związku na zewnątrz,

2)  realizowanie uchwał Zjazdu Delegatów,

3)  kierowanie działalnością Związku,

4)  uchwalanie wszelkich opłat na rzecz Związku, w tym wysokości składek zgodnie z postanowieniami 
§ 22 pkt 9,

5)  rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku,

6)  zatwierdzanie budżetów oraz planów działalności oddziałów,

7)  podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości,

8)  podejmowanie uchwał o tworzeniu nowych lub rozwiązywaniu istniejących oddziałów i filii,

9)  nadzór nad działalnością zarządów oddziałów oraz kontrola ich pracy,

10)  uchwalanie regulaminów i instrukcji nie zastrzeżonych do kompetencji Zjazdu Delegatów,

11)  powoływanie komisji, klubów ras na prawach komisji i zespołów niezbędnych do realizacji  celów 
i zadań Związku, którym może być powierzone podejmowanie decyzji w sprawach należących do ich 
zakresu działalności,

12)  określenie uprawnień Kolegium Sędziów (W skład Kolegium Sędziów wchodzą wszyscy sędziowie 
kynologiczni wybierający na Zjeździe ze swego grona siedmioosobowe Prezydium, które konstytuuje 
się wybierając przewodniczącego, dwóch zastępców i sekretarza. Kadencja prezydium trwa 4 lata).

13)  powoływanie rzecznika dyscyplinarnego,

14)  prowadzenie gospodarki majątkiem i funduszami Związku,

15)  przyznawanie, po zasięgnięciu opinii zarządu oddziału, pochwał na piśmie, dyplomów, nagród 
rzeczowych, odznak honorowych członkom Związku wyróżniającym się we wzorowym wykonywaniu 
swoich obowiązków oraz aktywnym udziałem w realizacji zadań Związku, a także innym osobom 
zasłużonym dla polskiej kynologii,

16)  występowanie, po uzyskaniu opinii zarządu oddziału, z wnioskiem o nadanie godności członka 
honorowego,

17)  dokonywanie wpisów do Polskiej Księgi Rodowodowej,

18)  wydawanie czasopism Związku oraz innych wydawnictw związanych z kynologią i działaniem 
Związku,

19)  przesyłanie oddziałom do końca I kwartału każdego roku informacji o działalności i sytuacji 
finansowej Związku,

20)  zatwierdzanie preliminarzy budżetowych oddziałów,

21)  zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów (lub poszczególnych członków zarządów oddziałów) 
w razie stwierdzenia bezczynności lub działalności sprzecznej z ogólnie obowiązującymi przepisami 
lub postanowieniami statutu, ewentualnie nie gwarantującej zabezpieczenia interesów Związku. 
Na okres zawieszenia zarządu oddziału Zarząd Główny powołuje tymczasowy zarząd na czas 
niezbędny, nie dłuższy jednak niż do najbliższego walnego zgromadzenia członków oddziału,

22)  ustalanie udziału i wyznaczanie przedstawicieli na zjazd FCI,

23)  powoływanie Klubów, w których udział deklarować mogą członkowie Związku zainteresowani 
określoną rasą, grupą ras lub rodzajem działalności kynologicznej. Określenie zasad ich działania, 
powoływania tymczasowych władz klubu, które pełnią swoje obowiązki do czasu pierwszego zebrania 
członków lub delegatów. Do Klubu stosuje się odpowiednio zapis § 28 pkt 21 i § 38 pkt 3,

24)  wykonywanie obowiązków nie wymienionych w niniejszym paragrafie, a określonych w innych 
postanowieniach statutu.

§ 29
Prezydium Zarządu Głównego działa w imieniu Zarządu Głównego w okresach pomiędzy jego posiedzenia-
mi w granicach ustalonych przez Zarząd Główny. Może podejmować uchwały we wszystkich sprawach z wy-
jątkiem określonych w § 28 pkt 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 20.
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§ 30
Prezydium Zarządu Głównego zbiera się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

C. Główna Komisja Rewizyjna
§ 31

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 11 członków i 5 zastępców.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewo-

dniczącego i sekretarza.
3. Do skuteczności uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność co najmniej 6 członków,

w tym przewodniczącego lub zastępcy.
4. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Związku oraz nadzoruje pracę oddziało-

wych komisji rewizyjnych.
§ 32

1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1)  kontrolowanie całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 
finansowej,

2)  występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Głównego 
i żądanie wyjaśnień,

3)  składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Zjeździe Delegatów i występowanie 
z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

4)  kontrolowanie działalności oddziałowych komisji rewizyjnych,

5)  zawieszanie w czynnościach oddziałowych komisji rewizyjnych lub poszczególnych ich członków 
w przypadkach stwierdzenia bezczynności lub działalności sprzecznej z postanowieniami statutu, 
uchwałami władz Związku i regulaminami, względnie działalności nie gwarantującej realizowania 
zadań Związku. W razie zawieszenia oddziałowej komisji rewizyjnej - do czasu wybrania nowej na 
najbliższym walnym zgromadzeniu członków - jej obowiązki przejmuje Główna Komisja Rewizyjna 
lub Tymczasowa Komisja Rewizyjna powołana przez Główną Komisję Rewizyjną spośród członków 
Związku.

2. Główna Komisja Rewizyjna może dokonywać kontroli całokształtu działalności Związku  w każdym cza-
sie, jednak działalność Zarządu Głównego kontroluje nie rzadziej niż raz w roku.

3. Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zjazd De-
legatów.

D. Główny Sąd Koleżeński
§ 33

Sądy Koleżeńskie rozstrzygają sprawy związane z naruszeniem postanowień statutu, regulaminów, in-
strukcji i uchwał władz Związku oraz zasad etyki działalności kynologicznej.

§ 34
Sądy Koleżeńskie w wyniku rozpatrzenia sprawy mogą orzeczeniem:

1. udzielić upomnienia lub nagany,
2. czasowo pozbawić prawa udziału w wystawach, zawodach i innych imprezach związkowych na okres do 

3 lat,
3. zawiesić w prawach hodowcy na okres do 3 lat,
4. zawiesić w prawach członka na okres do 3 lat,
5. wykluczyć ze Związku.

§ 35
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 11 członków i 3 zastępców.

2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego, dwóch jego za-
stępców oraz sekretarza.

§ 36
1. Główny Sąd Koleżeński jest instancją odwoławczą od orzeczeń oddziałowych sądów koleżeńskich.

2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje jako pierwsza instancja sprawy członków pełniących funkcje z wybo-
ru we władzach Związku oraz sędziów kynologicznych.
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3. Główny Sąd Koleżeński orzeka w kompletach złożonych z 3 członków, z których jeden, wyznaczony
przez przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego jest przewodniczącym kompletu.

4. Odwołanie od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego działającego jako pierwsza instancja rozpatruje
Główny Sąd Koleżeński w zmienionym pięcioosobowym składzie.

5. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w drugiej instancji są ostateczne.

§ 37
1. Główny Sąd Koleżeński sprawuje nadzór nad działalnością oddziałowych sądów koleżeńskich i jest upraw-

niony do zawieszania w czynnościach oddziałowych sądów koleżeńskich lub poszczególnych ich członków
w przypadku bezczynności lub działalności sprzecznej z postanowieniami statutu i regulaminów.

2. W razie zawieszenia w czynnościach oddziałowego sądu koleżeńskiego sprawy należące do kompetencji
tego sądu przejmuje Główny Sąd Koleżeński do czasu wybrania na najbliższym walnym zgromadzeniu
członków oddziału, oddziałowego sądu koleżeńskiego.

Rozdział V

Oddziały Związku
§ 38

1. Oddziały Związku powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego powziętej po ocenie celowości ich
powołania.

2. Oddziały realizują zadania Związku na terenie określonym przez Zarząd Główny.

3. Do powołania oddziału wymagana jest liczba co najmniej 100 członków.

4. Powołanie Oddziału może być poprzedzone utworzeniem filii oddziału już istniejącego, którego zasady
działania określa Zarząd Główny.

5. Jeżeli liczba członków oddziału spadnie poniżej 100 i nie zwiększy się do tej liczby przez okres 2 lat - Za-
rząd Główny rozwiązuje Oddział.

§ 39
1. Władzami oddziału są:

1)  walne zgromadzenie członków oddziału,

2)  zarząd oddziału,

3)  oddziałowa komisja rewizyjna,

4)  oddziałowy sąd koleżeński.

2. Kadencja władz oddziału trwa 3 lata.

3. Do władz oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 pkt 4 i 5 oraz § 27 statutu.

§ 40
1. Najwyższą władzą oddziału jest zgromadzenie członków oddziału.

2. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym pełnoletni członkowie zwyczaj-
ni po upływie roku od przyjęcia do Związku, z głosem doradczym członkowie władz naczelnych Związku,
zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni nie spełniający powyższych wymogów.

§ 41
1. Zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje zarząd oddziału raz na 3 lata, naj-

później do 31 marca.

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków oddziału zwołuje zarząd oddziału:

1)  na podstawie własnej uchwały,

2)  na żądanie Zarządu Głównego,

3)  na żądanie jednej trzeciej liczby członków oddziału posiadających bierne lub czynne prawa wyborcze.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków oddziału podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach, do
rozpatrzenia których zostało zwołane.

4. O terminie i porządku dziennym walnego zgromadzenia zarząd oddziału zawiadamia członków i Zarząd
Główny co najmniej na 2 tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.
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§ 42

Do kompetencji zwyczajnego zgromadzenia członków oddziału należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez władze oddziału sprawozdań oraz planu działal-
ności ustalającego ogólny kierunek działania władz oddziału i budżet na okres między zgromadzeniami,

2. rozpatrywanie wniosków zarządu oddziału oraz wniosków zgłoszonych na walnym zgromadzeniu,

3. rozpatrywanie wniosków oddziałowej komisji rewizyjnej,

4. podejmowanie na wniosek oddziałowej komisji rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla za-
rządu oddziału,

5. wybór zarządu oddziału, oddziałowej komisji rewizyjnej i oddziałowego sądu koleżeńskiego,

6. wybór delegatów i ich zastępców na Zjazd Delegatów w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny.

§ 43
Raz w roku w terminie do 31 marca zarząd oddziału zwołuje sprawozdawcze walne zgromadzenie członków
oddziału, które obraduje nad sprawami określonymi w § 42 pkt 1, 2, 3, 4 oraz uzupełnia lub przeprowadza
wybory władz oddziału w przypadkach określonych w § 28 pkt 20, § 32 ust. 1 pkt 5, § 37 ust. 2, a także
w przypadku zdekompletowania się władz oddziału.

§ 44
1. Zarząd oddziału składa się z 5 do 11 członków i 2 do 5 ich zastępców wybranych przez walne zgromadze-

nie członków oddziału.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć najpóźniej 7 dni od dnia wyborów, wybiera

prezydium zarządu oddziału w składzie: przewodniczący, dwóch zastępców, sekretarz i skarbnik.
3. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca reprezentuje oddział na zewnątrz.
4. Zarząd oddziału zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 45
Do kompetencji zarządu oddziału należy:

1.  kierowanie pracą oddziału,

2.  powoływanie komisji hodowlanej i komisji szkolenia psów, którym może być powierzone prawo 
podejmowania w imieniu zarządu decyzji leżących w zakresie ich kompetencji,

3.  opracowywanie planu działalności oraz preliminarzy budżetowych oddziału,

4.  opracowywanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału dla walnego zgromadzenia i Zarządu 
Głównego,

5.  zarządzanie majątkiem Związku w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny,

6.  przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w przedmiocie powoływania sędziów kynologicznych, 
asystentów i treserów,

7.  wykonywanie uchwał władz Związku,

8.  wykonywanie zadań zleconych przez Zarząd Główny,

9.  zwoływanie walnych zgromadzeń członków oddziału,

10.  podejmowanie uchwał natychmiast skutecznych, zaskarżalnych w ciągu 14 dni od powiadomienia 
do Głównego Sądu Koleżeńskiego o zawieszeniu w prawach członka na okres postępowania osoby, 
w stosunku do której kierowany jest wniosek do rzecznika o wszczęcie postępowania,

11.  powoływanie i odwoływanie rzecznika dyscyplinarnego.

§ 46
1. Między posiedzeniami zarządu pracą zarządu kieruje prezydium w granicach ustalonych przez zarząd

oddziału, które może podejmować uchwały we wszystkich sprawach z wyjątkiem określonych w § 45 pkt
2, 3, 6, 9, 10.

2. Prezydium zarządu oddziału zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 47
Oddziałowa komisja rewizyjna składa się z 3 do 7 członków i 2 do 3 zastępców wybieranych przez walne
zgromadzenie członków oddziału, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
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§ 48
1. Do kompetencji oddziałowej komisji rewizyjnej należy:

1)  kontrolowanie całokształtu działalności oddziału, zwłaszcza pod względem celowości, rzetelności 
i gospodarności oraz działalności finansowej, hodowlanej, szkoleniowej,

2)  występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami do zarządu oddziału i żądanie wyjaśnień,
3)  składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na walnym zgromadzeniu i występowanie 

z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla zarządu oddziału,
4)  składanie Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdań z podejmowanych działań,
5)  członkowie oddziałowej komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym 

w posiedzeniach zarządu oddziału.

2. Oddziałowa komisja rewizyjna może dokonywać kontroli całokształtu działalności oddziału w każdym
czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.

§ 49
Oddziałowy sąd koleżeński składa się z 5 do 11 członków i 1 do 3 zastępców. Członkowie oddziałowego są-
du koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego i dwóch zastępców.

§ 50
1. Oddziałowy sąd koleżeński orzeka w składzie złożonym z 3 członków, z których jeden wyznaczony przez

przewodniczącego sądu jest przewodniczącym składu.

2. Postanowienia § 34 stosuje się odpowiednio.

3. Oddziałowy sąd koleżeński składa sprawozdania z całokształtu swej działalności walnemu zgromadzeniu
oddziału oraz Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu.

4. Od orzeczeń oddziałowego sądu koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego
w ciągu 14 dni od ogłoszenia lub doręczenia orzeczenia.

5. Wątpliwość co do właściwości oddziałowego sądu koleżeńskiego rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński na
posiedzeniu niejawnym.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Związku
§ 51

Majątek i fundusze Związku powstają z wpisowego, składek członkowskich, działalności statutowej i wszel-
kich wpływów uzyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 52
Fundusze Związku służą do prowadzenia działalności statutowej.

§ 53
1. Gospodarka finansowa Związku prowadzona jest przez Zarząd Główny oraz przez zarządy oddziałów

w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny.

2. Oświadczenia w sprawach majątkowych Związku wymagają dla swej ważności podpisu dwóch osób: prze-
wodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących Zarządu Głównego i skarbnika lub innego upoważ-
nionego członka Zarządu Głównego, a w przypadku zobowiązań oddziału, osób pełniących powyższe
funkcje w zarządzie oddziału.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 54
Zmiany statutu uchwala Zjazd Delegatów większością dwóch trzecich oddanych głosów przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

§ 55
Wniosek o zmianę statutu przedkłada Zjazdowi Delegatów Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby zarządów oddziałów.

§ 56
Rozwiązanie Związku wymaga uchwały Zjazdu Delegatów podjętej większością dwóch trzecich głosów przy
obecności co najmniej dwóch trzecich liczby delegatów.
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§ 57
W przypadku rozwiązania Związku jego majątek zostaje przekazany na cele określone uchwałą Zjazdu De-
legatów.

Statut z 29.09.1989 r. Zmiana statutu z dnia 30.04.2001 - 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.

* * * * *
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