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Szanowni Państwo, 

Zjazd Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce powołał w dniu 9.05.2015 r. komisję statutową, powierzając jej 

zadanie opracowania zmian w Statucie oraz regulaminach władz naczelnych. Wszyscy wiemy jak dynamicznie 

zmienia się otoczenie, w jakim działa Związek. Powstają nowe stowarzyszenia kynologiczne, wprowadzane są nowe 

regulacje podatkowe, media społecznościowe coraz częściej krytykują działalność naszego Związku, przyklejając nam 

łatkę skostniałej organizacji. Obowiązujący statut naszego Związku nie jest dostosowany do nowych wyzwań, 

bowiem od jego ostatniej poważnej nowelizacji minęło ponad ćwierć wieku (miała miejsce w 1989 roku). 

Zmiany statutu są więc konieczne i niezbędne. Dobrze zorganizowany i przejrzyście funkcjonujący Związek ma 

szansę sprawnie realizować swoje cele, dbać o członków i hodowców, edukować, przyciągać nowych miłośników psa 

rasowego. Realia wymagają określenia właściwej formuły funkcjonowania Związku i nowoczesnych reguł 

zarządzania, wykorzystujących potencjał naszego stowarzyszenia, jakim są ludzie oraz, bez mała, osiemdziesiąt lat 

tradycji i doświadczeń. To, jak bardzo różnią się nasi członkowie – wiekiem, profesją, doświadczeniem życiowym 

i poglądami na kynologię – stanowi o sile naszego stowarzyszenia. 

Hołdując zasadzie nic o nas bez nas chcielibyśmy przedstawić Państwu projekt nowelizacji Statutu. W przedłożonym 

Państwu dokumencie zajęliśmy się problemami, które ujawniły się w przeciągu ostatnich lat, jako konsekwencja 

nieprecyzyjnych i niejasnych regulacji lub wręcz luk prawnych. 

Za sprawy wymagające pilnego i szerszego uregulowania komisja uznała: określenie zasad ochrony praw członków, 

unormowanie procedury stosowania środka zapobiegawczego (jakim jest zawieszenie w prawach członka), podział 

kompetencji pomiędzy Zarządem Głównym a zarządami oddziałów, sprecyzowanie roli i pozycji rzecznika 

dyscyplinarnego. Bardzo istotną kwestię stanowi jednoznaczne zdefiniowanie zasad reprezentacji Związku oraz 

warunków ważności uchwał władz stowarzyszenia. Unormowania wymagają uprawnienia zarządu tymczasowego, 

powoływanego w sytuacjach wyjątkowych. Ostatnie zmiany ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" także wymagają 

uwzględnienia w statucie. 

Komisja statutowa proponuje wzmocnić rolę i pozycję Zjazdu Delegatów, między innymi przez przyznanie Zjazdowi 

wyłącznego prawa do rozwiązania oddziałów, czy też rekomendowania kandydatów i zatwierdzania sprawozdań 

z działalności rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym.  

Kolegium Sędziów i jego Prezydium w obowiązującym Statucie zostało ogólnikowo wymienione, w paragrafie 

odnoszącym się do kompetencji Zarządu Głównego. Komisja statutowa proponuje przeniesienie zapisów o organizacji 

Kolegium Sędziów i jego kompetencjach z Regulaminu Sędziów do aktu wyższego rzędu, jakim jest Statut. 

W projekcie, który Państwu przedkładamy, znalazły się również propozycje rozwiązań, dotychczas nigdy oficjalnie 

nie przedstawionych, a których koncepcje pojawiły się już kilka lat temu. Takim rozwiązaniem będzie zamiana 

zwyczajowej instytucji dorocznego zebrania przewodniczących oddziałów w organ doradczy Zarządu Głównego. 

Rolą tego organu powinno być konsultowanie zmian w regulaminach i opiniowanie ważnych dla Związku spraw. 

Powołanie takiego organu usprawni współpracę pomiędzy Zarządem Głównym a oddziałami i pozwoli szybciej 

reagować na bieżące potrzeby i problemy członków, hodowców i ich oddziałów.  




