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REGULAMIN KLUBU RASY (grupy ras)

§ 1
Klub Ra sy (gru py ras) Związ ku Ky no lo gicz ne go w Pol sce mo że być po wo ła ny i roz wią za ny na za sa dach okre -
ślo nych w Sta tu cie Związ ku (§ 28 pkt 23 oraz § 38 pkt 3 i 5).

§ 2
Po wo ła ny Klub pod le ga Za rzą do wi Głów ne mu ZKwP i nie po sia da oso bo wo ści pra wnej.
Klub fi nan su je się sa mo dziel nie ze skła dek swo ich człon ków i in nych wpły wów uzy ski wa nych w to ku swo jej
dzia łal no ści.

§ 3
W obrę bie da nej ra sy (gru py ras) mo że być po wo ła ny je den lub wię cej Klu bów, które zrze sza jąc sym pa ty ków
ra sy sta no wią fo rum dys ku syj ne do ty czą ce hi sto rii, ho dow li i roz wo ju ra sy.

Klub ma pra wo:
a) raz w ro ku zor ga ni zo wać swo ją wy sta wę, o ile uzy ska zgo dę Za rzą du Głów ne go ZKwP,
b) wy da wać w for mie pe rio dy ku biu le tyn klu bo wy, który jest fi nan so wa ny z fun du szów klu bo wych,
c) skła dać do Za rzą du Głów ne go ZKwP wnio ski do ty czą ce ra sy (gru py ras),
d) podej mo wać uchwa ły, które do ty czą wy łącz nie człon ków Klu bu i są prze ka zy wa ne Za rzą do wi Głów ne mu

do wia do mo ści ce lem skon tro lo wa nia ich zgod no ści z prze pi sa mi ogól no związ ko wy mi.

§ 4
Człon ka mi Klu bu mo gą być je dy nie człon ko wie Związ ku Ky no lo gicz ne go w Pol sce, którzy za de kla ro wa li
swo ją wo lę człon ko stwa i ma ją opła co ną skład kę zgo dnie z obo wią zu ją cy mi za sa da mi sta tu to wy mi.
Usta nie człon ko stwa w Związ ku Ky no lo gicz nym w Pol sce jest toż sa me z usta niem człon ko stwa w Klu bie,
jed nak że re zy gna cja z człon ko stwa w Klu bie nie ma wpły wu na człon ko stwo w Związ ku Ky no lo gicz nym
w Pol sce.
Za rząd Klu bu zo bo wią za ny jest za pew nić bie żą cą kon tro lę przy na leż no ści do Związ ku osób uzna nych za
człon ków Klu bu.

§ 5
Wa run kiem pro wa dze nia dzia łal no ści przez Klub jest przed sta wie nie Za rzą do wi Głów ne mu, w okre sie 3
mie się cy od za twier dze nia przez ZG, udo ku men to wa nych wpły wów fi nan so wych Klu bu po cho dzą cych ze
skła dek co naj mniej 100 je go człon ków. Człon ko wie Klu bu są zo bo wią za ni ui ścić skład kę człon kow ską na
rzecz Klu bu nie za leż nie od skład ki człon kow skiej Związ ku Ky no lo gicz ne go w Pol sce opła ca nej w ma cie rzy -
stym Od dzia le.

§ 6
Po wo ła nie Klu bu po prze dzo ne jest przy ję ciem de kla ra cji człon ków przez gru pę ini cja tyw ną. Licz ba człon -
ków de kla ru ją cych wstą pie nie do Klu bu mu si wy no sić co naj mniej 100 osób. De kla ra cja wstą pie nia do Klu -
bu jest wa run kiem ko niecz nym i wy star cza ją cym.

§ 7
Klub Ra sy (gru py ras) jest po wo ły wa ny przez Za rząd Głów ny uchwa łą zgo dnie z § 28 pkt 23 Sta tu tu Związ -
ku Ky no lo gicz ne go w Pol sce. Po wo ła nie Klu bu jest ogła sza ne w cza so pi śmie „PIES”.

§ 8
Nie później niż po upły wie 4 mie się cy od ogło sze nia mu si odbyć się ze bra nie wy bor cze, które wy ło ni wła dze
Klu bu.

§ 9
1. Wła dza mi Klu bu są:

- Wal ne Zgro ma dze nie człon ków Klu bu lub ich de le ga tów,

- Za rząd Klu bu (od 1 do 11 człon ków)

- Ko mi sja re wi zyj na (od 3 do 7 człon ków).

2. W przy pad ku Za rzą du Klu bu skła da ją ce go się z co naj mniej 6 człon ków, na pierw szym po sie dze niu Za rzą -
du kon sty tu u je się Pre zy dium Za rzą du.

3. Ka den cja władz Klu bu trwa 3 la ta, o ile Za rząd Głów ny nie po sta no wi in a czej.

4. Wal ne Zgro ma dze nie zwo ła ne przez gru pę ini cja tyw ną zbie ra wszy st kich de kla ru ją cych człon ko stwo
w Klu bie.
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Wal ne Zgro ma dze nia zwo ły wa ne w to ku dzia łal no ści Klu bu mo gą mieć po stać Zja zdów De le ga tów,
je śli Klub li czy co naj mniej 300 człon ków i po sia da struk tu rę te ry to rial ną za ak cep to wa ną przez Za rząd
Głów ny.
Klucz wy bo ru de le ga tów pro po nu ją wła dze Klu bu - gru pa ini cja tyw na (jest okre ślo ny we wnę trz nym re gu -
la mi nem klu bu, § 15 ni niej sze go re gu la mi nu), a za twier dza Za rząd Głów ny.

5. Do władz Klu bu sto su je się od po wie dnio po sta no wie nia § 19 pkt 4 i 5 oraz § 27, 40, 41 i 43 Sta tu tu.

§ 10
Prze bieg ze bra nia spra wo zdaw czo-wy bor cze go mu si być zgod ny z Re gu la mi nem Ze brań za twier dzo nym
przez Za rząd Głów ny ZKwP. (Obo wią zu je re gu la min wy bor czy Od dzia łów przy sto so wa ny do wy bo ru władz
Klu bu.)

§ 11
Struk tu ra te ry to rial no-orga ni za cyj na Klu bu jest usta la na przez Klub na Wal nym Zgro ma dze niu człon ków
lub de le ga tów Klu bu i za twier dzo na przez Za rząd Głów ny.

§ 12
Sie dzi ba Klu bu zo sta nie okre ślo na na ze bra niu spra wo zdaw czo-wy bor czym Klu bu, za twier dzo na przez
Za rząd Głów ny pod wa run kiem za ak cep to wa nia pro po zy cji przez Za rząd Od dzia łu ZKwP, w którym ma mieć
sie dzi bę Klub.

§ 13
Zarząd Klubu składa coroczne sprawozdania 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 absolutorium. Sprawozdanie jest
przesyłane do Zarządu Głównego w terminie ustalanym corocznie przez Zarząd Główny pod rygorem
zablokowania konta. Zarząd Główny może je opublikować w czasopiśmie „PIES”.

§ 14
Naj później po upły wie 3 lat od po wo ła nia Klu bu Za rząd Głów ny do ko na oce ny je go dzia łal no ści.

§ 15
Na pierw szym Wal nym Zgro ma dze niu spra wo zdaw czo-wy bor czym wła dze Klu bu opra cu ją re gu la min we -
wnę trz ny Klu bu, który wej dzie w ży cie po za twier dze niu go przez Za rząd Głów ny ZKwP. Re gu la min mu si
być zgod ny ze Sta tu tem Związ ku Ky no lo gicz ne go w Pol sce.
Re gu la min we wnę trz ny Klu bu okre śla m.in. orga ni za cję ad mi ni stra cyj no-fi nan so wą Klu bu.

§ 16
Spra wy nie ure gu lo wa ne ni niej szym re gu la mi nem roz strzy ga Za rząd Głów ny ZKwP.

§ 17
Ni niej szy re gu la min zo stał za twier dzo ny uchwa łą Za rzą du Głów ne go z dnia 23.02.2002 r. i wcho dzi w ży cie
z dniem ogło sze nia.
Unie waż nia się re gu la min Klu bu Ra sy za twier dzo ny w dniu 16.01.1999 r.

Fragmenty wyróżnione wytłuszczeniem i kursywą zatwierdzone zostały przez Plenum Zarządu Głównego
Związku Kynologicznego w Polsce w dniu 31 marca 2012 roku. 
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