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STATUT

Rozdział 1

NAZWA, TREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY
§1

1. Zwane w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym,
samorządnym zrzeszeniem w zakresie hodowli psów rasowych.
2. Stowarzyszenie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U.2015.1393 t.j. z dnia 2015.09.15)

§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Ciężków.

§4
1. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
miejscowego.
2. Stowarzyszenie może współpracować z innymi krajowymi lub międzynarodowymi
organizacjami o podobnym lub tym samym charakterze działania, bądź też być ich
członkiem.
3. O przystąpieniu do organizacji lub współpracy, o których mowa w ust. 2 powyżej,
bądź wystąpieniu z nich - decyduje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą.

§5
1. Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy oraz serwis internetowy.
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Stowarzyszeni nosi nazwę:
"OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PSA RASOWEGO „KENNEL CLUB”

§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej swoich
członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników, w tym swoich członków.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad
zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.

Rozdział 2

CELE i ŚRODKI DZIAŁANIE
§7
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1. Promocja i ochrona zdrowia człowieka i jego psa
2. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
3. Doradztwo osobom niepełnosprawnym w wyborze i zakupie psa pomocnika
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla właścicieli psów i ich psów
5. Propagowanie: właściwego stosunku ludzi do zwierząt, wiedzy o wychowaniu,
utrzymaniu i szkoleniu psów
6. Propagowanie przestrzegania praw zwierząt
7. Działalność charytatywna na rzecz osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz ich
psów
8. Integracja środowisk kynologicznych
9. Organizacja szkoleń, pokazów, wystaw
10. Zwiększanie społecznej wiedzy na temat właściwego postępowania ze zwierzętami
11. Działanie na rzecz rozwoju i podnoszenie wiedzy członków w zakresie dotyczącym psów
rasowych”
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3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego.
Szczegóły oraz zakres tej działalności określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

§8

I. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizacja, wspieranie, propagowanie hodowli i posiadania psów rasowych
2. Kontrola hodowli psów rasowych
3. Dokumentowanie pochodzenia psów rasowych

5. propagowanie wiedzy kynologicznej,
6. organizowanie wystaw i pokazów psów rasowych
7. wydawanie książek, broszur, gazet, czasopism, biuletynów oraz innych publikacji, a także
płyt CD, fotografii, kalendarzy i plakatów oraz innych materiałów, także w postaci
cyfrowej oraz tworzenie stron i serwisów internetowych,
8. prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z przepisami, księgami rodowodów i
certyfikatów, rejestrami przydomków hodowlanych,
9. współpracę z innymi organizacjami kynologicznymi i innymi organizacjami, w tym z
organizacjami międzynarodowymi,
10. prowadzenie działalności edukacyjnej, spotkań informacyjnych, szkoleń kursów, imprez
okolicznościowych w zakresie hodowli psów i integracji ich właścicieli
11. prowadzenie działań propagujących humanitarne postępowanie ze zwierzętami.
12. w miarę możliwości udzielanie pomocy przy tworzeniu nowych hodowli psów rasowych
13. budzenie świadomości społecznej poprzez poruszanie problemu agresji w stosunku do
zwierząt
14. przeciwdziałanie problemowi bezdomności zwierząt poprzez współpracę z innymi
Stowarzyszeniami, schroniskami dla zwierząt i organami samorządów terytorialnych
15. podejmowanie działań przewidzianych dla organizacji społecznych w ustawie o ochronie
zwierząt
16. informowanie o działalności Stowarzyszenia,
17. prowadzenie akcji informacyjnych za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji,
18. podejmowanie innych działań związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
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4. Zrzeszanie hodowców i miłośników hodowli oraz prowadzenie dokumentacji hodowlanej

II Stowarzyszenie nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych poniżej „osobami bliskimi".

3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków, , członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia albo
podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
4. Zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.

§9
Przy realizacji powyższych celów, Stowarzyszenie opiera się głównie na społecznej
pracy swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 10

1. Stowarzyszenie może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może także przyznawać medale i odznaczenia wyróżniającym się
psom na organizowanych przez stowarzyszenie wystawach.
3. W ramach stowarzyszenia mogą powstawać kluby lub zespoły hodowców i
miłośników poszczególnych ras lub grup ras psów
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2. Przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
zasadach,

Rozdział 3

CZŁONKOWIE - PRAWA i OBOWIĄZKI
§ 11

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
3. złonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej
Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw
publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadający
pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna deklarująca
Stowarzyszeniu pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową po złożeniu
deklaracji członkowskiej. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.
5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona szczególnie dla
rozwoju hodowli psa rasowego w Polsce.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego,
2) korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) zgłaszania wniosków, postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Warunkiem przyjęcia członka zwyczajnego jest:
- złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej
- uiszczenie opłaty członkowskiej
3. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków
zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, i mogą
uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem doradczym.
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1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie:

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1. aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
2. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd
Stowarzyszenia z wyjątkiem członków honorowych oraz wspierających,

4. sumiennego wywiązywania się z nałożonych przez władze Stowarzyszenia
obowiązków,
5. udzielania pomocy w realizacji statutowych zadań,
6. dbałości o dobre imię Stowarzyszenia,
7. propagowania właściwej postawy etyczno–moralnej oraz przeciwstawianie się
nieuczciwym i nieetycznym zachowaniom członków Stowarzyszenia i innych
hodowców
8. poddania się kontroli hodowli przeprowadzanej przez Stowarzyszenie i
zrealizowania zaleceń pokontrolnych,
9. dodatkowo członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność
Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób.

§ 14

1. Członkostwo ustaje w przypadku:
1) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie po
uprzednim uregulowaniu obowiązujących opłat członkowskich i innych
zobowiązań,
2) śmierci członka,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłatą członkowską lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3
miesiące,
4) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,
orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych
5) rozwiązania się lub likwidacji Stowarzyszenia,
6) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego
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3. ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego statutu, uchwał władz
Stowarzyszenia oraz regulaminów,

7) wykluczenia przez Zarząd, w przypadku odmowy poddania się kontroli
hodowli.
8) Każdy członek zwyczajny może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia jeżeli
jego działania będą niezgodne z zasadami hodowli przyjętymi przez
Stowarzyszenie.

2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego
zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków
w drodze uchwały Zarządu.

4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu
uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w imprezach,
wystawach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenia.
5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje
stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział 4

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 15
Organami stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 16
Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływana jest na czas nieokreślony.

§ 17
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3. Członek może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd, w
przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia
lub innego naruszenia postanowień statutu I uchwał.

§ 18

Władze Stowarzyszenia, z wyjątkiem Walnego Zebrania – mogą, w przypadku
zmniejszenia swojego składu dokonać jego uzupełnienia – drogą kooptacji,
jednak liczba dokooptowanych osób nie może być większa niż 1/3 ogólnej liczby
członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZEBRANIE

1.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (dalej Walne
Zebranie) w, które może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

2.

Walne zebranie – zwyczajne – zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co
najmniej raz na dwa lata.

§ 20
Do właściwości Walnego Zebrania należy:
1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
2. udzielanie co dwa lata Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4. uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
6. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków i władze Stowarzyszenia
oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,
8. uchwalanie regulaminów: Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na ich wniosek,
9. powoływanie grup i klubów hodowców działających wewnątrz Stowarzyszenia
10. nadawanie, na wniosek Zarządu lub dziesięciu członków godności Członka
Honorowego Stowarzyszenia,
11. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,

OGÓLNOPOLSKIESTOWARZYSZENIEPSARASOWEGOKENNELCLUB

§ 19

12.

podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 21
W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.

§ 22

§ 23
1.

Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.

2.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, uchwały Walnego Zebrania,
odbywające się w drugim terminie, są prawomocne niezależnie od ilości
obecnych uprawnionych do głosowania członków na tym zebraniu.

§ 24
1.

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie przez Zarząd
oraz na wniosek:
1) Komisji Rewizyjnej ,
2) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni
od daty złożenia wniosku i rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD

§ 25
1.

Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków w głosowaniu tajnym. Zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony.

2.

Walne zebranie – zwyczajne – zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co
najmniej raz na dwa lata.

3.

Członkowie Zarządu są wybierani spośród członków Stowarzyszenia.
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O terminie i miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd Stowarzyszenia
zawiadamia na stronie internetowej. Zawiadomienie może być dodatkowo wysłane
listami poleconymi, faxem, poczta elektroniczną lub w każdy inny skuteczny sposób, co
najmniej siedem dni przed terminem Zebrania.

4.

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach zewnętrznych.
Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub
Prezes Zarządu działający samodzielnie.

5.

Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcja Członkowie Zarządu
mogą otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać
zwrot kosztów poniesionych w związku z prowadzoną przez Stowarzyszenie
działalnością gospodarczą. Szczegółowe zasady wynagradzania i zwrotu
kosztów reguluje umowa zawarta z Członkiem Zarządu.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1.

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

2.

programowanie i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia
określonej w rozdziale II niniejszego Statutu,

3.

opracowywanie budżetu i sporządzanie sprawozdań z jego realizacji
oraz sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i Zarządu oraz przedstawienie
wskazanych sprawozdań corocznie Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia,

4.

ustalanie w uchwale wysokości składek członkowskich i terminu ich opłacania,
ze szczególnym uzależnieniem zróżnicowania wysokości składek od wielkości
hodowli,

5.

ustalanie wysokości opłat pobieranych z tytułu działalności odpłatnej
stowarzyszenia

6.

zarządzanie funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7.

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

8.

przyjmowanie członków zwyczajnych, uczestników I wspierających,

9.

wyróżnianie i karanie członków Stowarzyszenia,

10.

uchwalenie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia

11.

uchwalenie regulaminu kontroli hodowli

§ 27
Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania może określać
regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu

OGÓLNOPOLSKIESTOWARZYSZENIEPSARASOWEGOKENNELCLUB

§ 26

§ 28
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w
miesiącu.

KOMISJA REWIZYJNA

1.

Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie
Członków w głosowaniu tajnym. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają
spośród swego grona przewodniczącego I sekretarza.

2.

Komisja rewizyjna jest powoływana na czas nieoznaczony.

§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1)

kontrolowanie, co najmniej raz w roku działalności Zarządu,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2)

zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu,

3)

informowanie Zarządu o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie
wniosków,

4)

składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności
i przedstawianie, raz na dwa lata, wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi.

§ 31
1.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek
Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2.

W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim
stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale
Komisji Rewizyjnej.

§ 32
Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez
Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej.
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§ 29

Rozdział 5

MAJĄTEK i ŚRODKI FINANSOWE

§ 33

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów
dochodów z własnej działalności,
dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie
odrębnych przepisów,
dotacji podmiotów publicznych i prywatnych
dochodów z majątku Stowarzyszenia.
ofiarności publicznej.

§ 34
Dla składania oświadczeń woli, także w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych,
wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezesa
Zarządu działającego samodzielnie.

Rozdział 6

ZMIANA STATUTU i ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 35
1.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów - przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę
uprawnionych, pod warunkiem, że sprawa tych zmian znajdzie się w porządku
obrad Zebrania.

2.

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na
liczbę uprawnionych, pod warunkiem, że o takim zamiarze członkowie zostaną
wcześniej powiadomieni i sprawa rozwiązania Stowarzyszenia znajdzie się w
porządku obrad Zebrania.
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Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

3.

W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powoła Komisję Likwidacyjną
i zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Rozdział 7

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieoznaczony.

2.

Stowarzyszenia może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego
Zebrania członków oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami
prawa.

3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają
przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

tekst uchwalony
dnia 26 marca 2017 roku
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§ 36

