
STATUT
POLSKIEGO KLUBU RASOWYCH ŚWINEK MORSKICH

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polski Klub Rasowych Świnek Morskich – 
Cavies Club of Poland” - zwane w dalszej części Statutu „Klubem”

§ 2 

1. Klub jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności prawa o stowarzyszeniach.

2. Klub zawiązuje się na czas nieokreślony.

3. Klub posiada osobowość prawną.

§ 3

 
1. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Klub może tworzyć Oddziały Terenowe na zasadach określonych niniejszym Statutem. Oddział 

Terenowy Klubu może posiadać osobowość prawną.
4. Klub może prowadzić działalność poza granicami kraju na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa.
5. Klub może współpracować lub być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym 

samym lub podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów 
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 4

Klub ma prawo używania pieczęci oraz odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5 

1. Klub jest organizacją hobbystyczną zrzeszającą osoby zainteresowane hodowlą rasowych świnek 
morskich oraz miłośników tych zwierząt i innych gryzoni. Działalność Klubu opiera się na pracy 
dobrowolnej i społecznej ogółu członków. 

2. W celu realizacji założeń statutowych Klub może zatrudniać pracowników. Zatrudniani pracownicy nie 
mogą jednocześnie zasiadać we władzach Klubu.

3. Celem realizacji postanowień statutowych, Klub ( w tym Oddziały Terenowe posiadające osobowość 
prawną) może prowadzić działalność gospodarczą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa.

1



Rozdział  II - CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA KLUBU

§ 6 
Celem Klubu jest:

1. Organizacja i popularyzacja hodowli rasowych świnek morskich w oparciu o wiedzę 
ogólną i specjalistyczną oraz etykę hodowlaną, dla osiągnięcia jak najwyższego 
poziomu pod względem rasowym i estetycznym, jak również rozpowszechnianie 
informacji na temat życia tych zwierząt i innych gryzoni.

§ 7

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. Reprezentowanie interesów członków Klubu przed władzami i instytucjami w kraju oraz 
organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi zrzeszającymi miłośników gryzoni.

2. Prowadzenie Polskiej Księgi Rodowodowej rasowych świnek morskich, której sposób i 
tryb prowadzenia regulują przepisy wewnętrzne.

3. Organizowanie i uczestniczenie w wystawach, pokazach, przeglądach krajowych i 
zagranicznych.

4. Współpracę z innymi organizacjami w kraju i zagranicą o podobnym profilu.
5. Rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej i naukowo-

badawczej dotyczącej hodowli i utrzymania świnek morskich oraz życia i zdrowia 
innych gryzoni.

6. Współpracę z zakładami naukowymi i naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą.
7. Organizowanie zebrań, kursów i wykładów oraz prowadzenie poradnictwa w zakresie 

zgodnym z celami statutowymi Klubu.
8. Organizowanie szkoleń i doskonalenie sędziów i asystentów.

9. Czuwanie nad przestrzeganiem przez Członków Klubu zasad etycznych spisanych w 
Kodeksie Etycznym Hodowcy.

10. Wydawanie pism branżowych, periodyków, wydawnictw książkowych i 
multimedialnych.

11. Współpracę z placówkami oświatowo-wychowawczymi.

Rozdział  III - CZŁONKOWIE KLUBU-PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane amatorską 
hodowlą rasowych świnek morskich oraz miłośnicy tych zwierząt i innych gryzoni.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
3. Cudzoziemcy nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium RP mogą być 

członkami Klubu.

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.
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§ 10

Członkiem zwyczajnym Klubu może być:

1. Obywatel RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw 
publicznych.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych za zgodą przedstawicieli ustawowych, z prawem korzystania z czynnego i 
biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie władz Klubu większość muszą 
stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w 
głosowaniach na Walnych Zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego 
prawa wyborczego.

4. Cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium RP, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi obywateli polskich.

5. Cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium RP może korzystać z 
czynnego prawa wyborczego.

§ 11

Członek zwyczajny nabywa czynne i bierne prawo wyborcze po upływie 3 miesięcy przynależności 
do Klubu i wniesieniu opłat obowiązujących w Klubie na dany rok.

§ 12

Członkowie Klubu pełną powierzone im w drodze wyboru funkcje honorowo, mogą jednak otrzymać 
zwrot poniesionych kosztów diet w razie pełnienia funkcji w Klubie (wykonywania zadań) poza 
miejscem zamieszkania.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna (polska lub 
cudzoziemiec) zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklaruje określone 
świadczenia na rzecz Klubu(materialne lub niematerialne). Osoba prawna działa w 
Klubie poprzez swojego przedstawiciela.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wnoszenia świadczeń 
określonych złożoną przez siebie deklaracją.

4. Członek wspierający ma uprawnienia członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i 
biernego prawa wyborczego.

5. Członek wspierający jest zwolniony od opłacania podstawowych składek członkowskich 
i ma prawo do uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub na 
zasadach określonych przez Zarząd Główny Klubu.

.
§ 14

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w 
działalność i rozwój Klubu lub w inny sposób wyróżniła się na polu określonym celami 
statutowymi Klubu.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu 
Głównego lub Zarządu Oddziału zgłoszony za pośrednictwem Zarządu Głównego.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem 
czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek honorowy, który pozostaje 
jednocześnie członkiem zwyczajnym posiada czynne i bierne prawo wyborcze.

4. Członek honorowy jest zwolniony od opłacania składek członkowskich.
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§ 15

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Klubu następuje na wniosek zainteresowanego po 
wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wniesieniu opłat obowiązujących w Klubie.

§ 16

1. Uchwalę o przyjęciu członka zwyczajnego Klubu podejmuje Prezydium Zarządu 
Oddziału Terenowego lub Prezydium Zarządu Głównego - do czasu powstania Oddziału 
Terenowego.

2. Od odmowy przyjęcia członka zwyczajnego przysługuje, w terminie 7 dni roboczych od 
daty doręczenia zainteresowanemu treści uchwały, pisemne odwołanie do Zarządu 
Głównego Klubu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po ponownym 
rozpatrzeniu sprawy lub wskutek nie wniesienia przez zainteresowanego odwołania w 
przewidzianym terminie, decyzja odmowna staje się ostateczna.

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

§ 17

1. Członkowie zrzeszeni w Oddziałach Terenowych podlegają bezpośrednio Władzom 
Oddziałów Terenowych.

2. Członkowie niezrzeszeni w oddziałach podlegają bezpośrednio Władzom Naczelnym 
Klubu.

§ 18

Po wniesieniu opłat członkowskich za rok bieżący, członkom zwyczajnym Klubu przysługuje:

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz statutowych Klubu z wyłączeniem, o którym 
mowa w § 10 pkt 3 i 5 oraz § 11.

2. Prawo zgłaszania opinii, wniosków, postulatów, interpelacji, zapytań, żądań wyjaśnień 
od władz statutowych Klubu.

3. Prawo uczestniczenia w pracach Klubu, sympozjach, referatach, odczytach i 
konferencjach.

4. Prawo do udziału w posiedzeniach organów Klubu, na których są rozpatrywane sprawy 
dotyczące jego osoby.

5. Prawo do uczestnictwa w imprezach Klubu na zasadach określonych przez Zarząd.
6. Prawo do noszenia odznaki Klubu na zasadach określonych przepisami wewnętrznymi.

§ 19

Członek Klubu jest zobowiązany:

1. Czynnie uczestniczyć w realizacji Celów Statutowych Klubu.

2. Przestrzegać postanowień statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał 
klubowych.

3. Sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Klubu.
4. Stosować się do wytycznych i instrukcji Klubu dotyczących hodowli rasowych świnek 

morskich.
5. Przestrzegać zapisów Kodeksu Etycznego Hodowcy.
6. Współdziałać z władzami i organami Klubu, brać czynny udział w pracach Klubu w 

realizowaniu statutowych i regulaminowych zadań.
7. Popierać wiedzę i praktykę w zakresie hodowli rasowych świnek morskich przez czynny 

udział w szkoleniach i imprezach organizowanych przez Klub.
8. Stać na straży dobrego imienia Klubu.
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9. Wnosić regularnie składki członkowskie obowiązujące wszystkich członków Klubu oraz 
składki na rzecz sekcji, wnoszone przez osoby, które zadeklarowały udział w 
działalności sekcji.

§ 20

Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

1. Pisemnego wypowiedzenia członkostwa skierowanego do Zarządu Głównego bądź 
właściwego Zarządu Oddziału Terenowego, po uprzednim uregulowaniu wszelkich 
zobowiązań wobec Klubu, o ile przeciwko zainteresowanemu nie toczy się 
postępowanie dyscyplinarne.

2. Nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący w okresie przekraczającym 3 
miesiące z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną.

3. Wskutek skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę utraty praw 
publicznych.

4. Wykluczenia wyrokiem Sądu Koleżeńskiego.
5. Śmierci.
6. Likwidacji lub złożenia wniosku o upadłość osoby prawnej.

Rozdział  IV - NACZELNE WŁADZE KLUBU

§ 21

Naczelnymi władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Główny.
3. Główna Komisja Rewizyjna.
4. Główny Sąd Koleżeński.

§ 22

1. Władze naczelne kierują działalnością Klubu oraz sprawują nadzór i kontrolę nad 
działalnością oddziałów.

2. Naczelne władze Klubu działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
postanowieniami statutu oraz wydanymi na ich podstawie uchwałami i regulaminami.

3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych 
uprawnionych do głosowania, uprzednio prawidłowo powiadomionych. Walne Zebranie 
Członków może zarządzić głosowanie tajne.

4. Członkowie władz Klubu mogą pełnić swoje funkcje nie dłużej niż przez dwie kolejne 
kadencje.

5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci członka władz Klubu w trakcie 
trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych 
kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób nie 
może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru w składzie Zarządu 
Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej a w składzie Głównego Sądu Koleżeńskiego 
liczba ta nie może przekroczyć 1/2. Wyjątkiem jest Prezes Zarządu Głównego, w 
przypadku ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci osoby pełniącej tą funkcje zwołuje się 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyborów uzupełniających.

6.  Osoby powołane do pełnienia funkcji z listy uzupełniającej, bądź w drodze wyborów 
uzupełniających, pełnią swoje funkcje jedynie do końca danej kadencji. 

7. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz wybieralnych zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej 
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
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WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 23

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków
2. Jeżeli liczba Członków Klubu przekroczy sto, wówczas w Walnym Zebraniu Członków 

biorą udział delegaci wyłonieni w wyborach w proporcji jednego delegata na pięciu 
pełnoprawnych Członków Zwyczajnych Klubu.

3. Jeżeli liczba Członków uprawnionych do wyboru delegatów nie jest podzielna przez 
pięć, liczba delegatów równa się wynikowi podzielenia liczby Członków przez „pięć” 
plus dodatkowy delegat, jeśli reszta z dzielenia jest większa bądź równa „sześć”.

4. Każdy Członek lub Delegat posiada jeden głos.
5. Delegaci wybierani sa każdorazowo przed Walnym Zebraniem Członków, za wyjątkiem 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w którym uczestniczą delegaci wybrani 
na ostanie Walne Zebranie Członków.

                                                           § 24

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1. Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Klubu uprawnieni do głosowania lub 
delegaci wyłonieni spośród pełnoprawnych Członków Zwyczajnych Klubu.

2. Z głosem doradczym mogą brać udział członkowie honorowi, wspierający oraz 
zaproszeni goście.

§ 25

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może być sprawozdawczo – wyborcze lub 
sprawozdawcze.

3. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd Główny corocznie w 
terminie do 31 maja.

4. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwołuje Zarząd Główny przed 
upływem kadencji.

5. Nie zwołanie Walnego Zebrania w wyżej wymienionych terminach upoważnia Główną 
Komisje Rewizyjną do zwołania Walnego Zebrania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie z 
inicjatywy Zarządu Głównego, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, na pisemne 
żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Klubu, na pisemny wniosek co 
najmniej 1/3 Zarządów Oddziałów Terenowych z podaniem spraw które mają być 
przedmiotem obrad, na skutek ustąpienia, odwołania, wykluczenia lub śmierci prezesa 
Zarządu Głównego, wybranego przez Walne Zebranie Członków.

7. Zarząd Główny obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w 
terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania wniosku lub żądania.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z porządkiem obrad 
określonym we wniosku lub żądaniu.

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu 
na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów 
rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

10. Uchwały Walnego Zebrania Członków wchodzą w życie z momentem podjęcia, oprócz 
zmian w statucie, które wchodzą w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia 
Sądu o zarejestrowaniu zmian.

                                                                                 
 

§ 26
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Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy decydowanie o wszystkich sprawach Klubu, a w 
szczególności:

  
1. Uchwalenie statutu Klubu i regulaminu Walnego Zebrania Członków.

2. Przeprowadzenie wyborów delegatów na Walne Zebranie Członków spośród Członków 
Zwyczajnych niezrzeszonych w Oddziałach terenowych.

3. Uchwalanie zmian w statucie.
4. Uchwalenie kierunków działania Klubu.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków władz wybieralnych Klubu.
6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego.
8. Podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwal w przedmiocie 

absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
9. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Klubu.
10. Dokonywanie wyboru i odwoływanie prezesa Zarządu Głównego, Zarządu Głównego, 

Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i zadysponowania jego majątkiem

  § 27

1. Zarząd Główny Klubu zawiadamia na piśmie uprawnionych do wzięcia udziału o 
terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania Członków, co najmniej na 
miesiąc przed zebraniem, załączając do zawiadomienia sprawozdania i plany 
działalności oraz inne materiały i wnioski dotyczące spraw będących tematem obrad.

2. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków termin zawiadamiania 
wynosi co najmniej trzy tygodnie przed zebraniem.

ZARZĄD GŁÓWNY KLUBU

§ 28

1. Zarząd Główny Klubu kieruje działalnością Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego 
Zebrania Członków i statutem, reprezentuje Klub na zewnątrz i ponosi 
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd Główny składa się z prezesa, vice prezesa ds. hodowlanych, vice prezesa ds. 
organizacyjnych, skarbnika. Zarząd Główny wybierany jest przez Walne Zebranie 
Członków na okres kadencji trwającej 3 lata.

3. Walne Zebranie Członków wybiera w pierwszej kolejności prezesa Zarządu Głównego, 
a następnie pozostałych członków Zarządu Głównego.

4. Zarząd wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego. Skład Prezydium 
stanowią prezes i dwóch członków Zarządu.

5. Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia 
wyboru.

6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci prezesa Zarządu Głównego w 
trakcie trwania kadencji, Zarząd Główny w terminie 30 dni zwołuje Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyborów uzupełniających. W przypadku 
ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci pozostałych członków Zarządu Głównego w 
trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród 
niewybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten 
sposób nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru. Osoby 
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powołane do pełnienia funkcji z listy uzupełniającej, bądź w drodze wyborów 
uzupełniających pełnią swoje funkcje jedynie do końca danej kadencji. 

§ 29

1. Zarząd Główny Klubu obraduje na posiedzeniach.

2. Uchwały są prawomocne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa 
członków, w tym prezes Zarządu.

3. W przypadku ustąpienia, odwołania, wykluczenia bądź śmierci prezesa do czasu 
wyborów uzupełniających, do prawomocnej uchwały wymagana jest obecność 
wszystkich członków Zarządu Głównego.

4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.

5. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

6. Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje prezes lub jeden z vice prezesów. Posiedzenia 
zwoływane są w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.

7. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Klubu, 
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw do ich zawierania w imieniu Klubu 
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.

8. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, bieżącą działalnością Klubu 
kieruje Prezydium Zarządu Głównego, na podstawie Regulaminu Prac Zarządu.

§ 30
Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy:

1. Prowadzenie spraw Klubu i realizacja jego celów statutowych.

2. Reprezentacja sądowa i pozasądowa Klubu.
3. Kierowanie bieżącą pracą Klubu.
4. Uchwalanie wysokości obowiązujących w Klubie składek i opłat.

5. Podejmowanie uchwał o zaniechaniu poboru składek i innych opłat w całości lub części.
6. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu.
7. Sprawowanie zarządu majątkiem Klubu.
8. Składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem Członków.
9. Powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych oraz nadzorowanie ich 

działalności.
10. Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów, Głównej 

Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnych Oddziałów, Głównego Sądu Koleżeńskiego i 
Sądów Koleżeńskich Oddziałów.

11. Zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów Terenowych lub poszczególnych ich 
członków.

12. Uchylanie uchwał Walnych Zebrań Członków Oddziałów Terenowych, jeśli są sprzeczne 
z obowiązującymi przepisami prawa, statutem i uchwałami Władz Naczelnych.

13. Powoływanie komisji, sekcji ras i zespołów niezbędnych do realizacji celów i zadań 
Klubu, którym może być powierzone podejmowanie decyzji w sprawach należących do 
ich zakresu działalności.

14. Podejmowanie uchwal o przystąpieniu Klubu do stowarzyszeń krajowych i 
międzynarodowych.
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15. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
16. Przyznawanie pochwał na piśmie, dyplomów, nagród rzeczowych, odznak honorowych 

członkom Klubu wyróżniającym się we wzorowym wykonywaniu swoich obowiązków 
oraz aktywnym udziałem w realizacji zadań Klubu, a także innym osobom zasłużonym 
dla polskiej hodowli rasowych świnek morskich.

17. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawianie członkostwa honorowego.
18. Dokonywanie wpisów do Polskiej Księgi Rodowodowej i wydawanie rodowodów.
19. Zawieranie umów lub udzielanie pełnomocnictw do ich zawierania.

20. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, skreślanie i wykluczanie członków Klubu.

21. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.

22. Przyjmowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Oddziałów 
Terenowych.

23. Kontrola opłacania składek członkowskich.
24. Wykonywanie obowiązków, niewymienionych w niniejszym paragrafie, a określonych w 

innych postanowieniach Statutu.
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GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 31 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu, weryfikującym jego 
działalność w zakresie zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami organów 
stanowiących.

2. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje pracę Oddziałowych Komisji Rewizyjnych

3. Główna Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne 
Zebranie Członków na okres kadencji trwającej 3 lata.

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i 
zastępcę przewodniczącego.

5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, bądź śmierci członka Głównej Komisji 
Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Komisji uzupełniany jest spośród 
niewybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten 
sposób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru a osoby te 
pełnią funkcje do końca danej kadencji.

§ 32

1. Główna Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach.

2. Do skuteczności uchwal Głównej Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność co 
najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy.

3. Główna Komisja Rewizyjna może dokonywać kontroli działalności Klubu w każdym 
czasie, działalność Zarządu Głównego kontroluje nie rzadziej niż raz w roku.

§ 33

Do kompetencji i obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
organizacyjnej, finansowej i gospodarczej.

2. Występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu 
Głównego i żądanie wyjaśnień.

3. Prawo żądania od Zarządu Głównego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego 
statutowych obowiązków.

4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny 
w terminie i trybie ustalonym statutem.

5. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu 
Członków.

6. Występowanie na Walnym Zebraniu Członków w przedmiocie absolutorium dla 
ustępującego Zarządu Głównego.

7. Nadzór nad działalnością Oddziałowych Komisji Rewizyjnych.

§ 34

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
Klubu.
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2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu wszystkich 
szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 35

1. Główny Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy członkowskie związane z naruszeniem 
postanowień statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz Klubu oraz zasad etyki 
działalności hodowlanej.

2. Główny Sąd Koleżeński jako druga instancja rozstrzyga odwołania od orzeczeń Sądów 
utworzonych przy Oddziałach terenowych Klubu.

3. Główny Sąd Koleżeński orzeka jako pierwsza instancja w sprawach Członków 
niezrzeszonych w Oddziałach Terenowych.

4. Od orzeczeń wydanych w trybie punktu 3 niniejszego paragrafu przysługuje odwołanie 
do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

5. W składzie Sądu wydającym orzeczenia jako druga instancja nie mogą brać udziału 
osoby uczestniczące w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.

6. Główny Sąd Koleżeński składa się z co najmniej 6 członków wybranych przez Walne 
Zebranie Członków na okres kadencji trwającej 3 lata.

7. Członkowie Głównego Sadu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego.
8. W przypadku ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci członka Głównego Sądu 

Koleżeńskiego w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Sądu uzupełniany jest 
spośród niewybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba 
wybranych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków 
pochodzących z wyboru a osoby te pełnią funkcje jedynie do końca danej kadencji.

§ 36

1. Główny Sąd Koleżeński obraduje i orzeka na posiedzeniach.
2. Główny Sąd Koleżeński orzeka w składach złożonych z 3 członków, z których jeden 

wyznaczony przez przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego jest 
przewodniczącym składu orzekającego.

3. Orzeczenia są prawomocne przy obecności wszystkich członków danego składu.
4. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w drugiej instancji są ostateczne z 

chwilą ogłoszenia.

§ 37

1. Główny Sąd Koleżeński w wyniku rozpatrzenia sprawy może:
a.  Udzielić upomnienia lub nagany.
b. Zawiesić w pełnieniu funkcji w Klubie na okres od roku do 3 lat.
c. Zawiesić w prawach członka na okres od roku do 3 lat.

d. Wnioskować o pozbawienie godności Członka Honorowego
e. Wykluczyć z Klubu.

2. W przypadku uprawdopodobnienia naruszenia norm i zasad hodowlanych Główny Sąd 
Koleżeński tytułem środka zapobiegawczego na czas toczącego się postępowania 
uprawniony jest wydać zarządzenie tymczasowe, w którym nakaże wstrzymać 
wydanie dokumentów hodowlanych do czasu orzeczenia.
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§ 38

1. Główny Sąd Koleżeński sprawuje nadzór nad działalnością Oddziałowych Sądów 
Koleżeńskich i jest uprawniony 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 Zebraniu Członków Oddziału, Oddziałowego Sądu 
Koleżeńskiego.

Rozdział  V – ODDZIAŁY TERENOWE KLUBU

§ 39

1. Utworzenie i rozwiązanie Oddziału Terenowego następuje na podstawie uchwały 
Zarządu Głównego Klubu.

2. Siedzibę i obszar działania Oddziału Terenowego ustala Zarząd Główny Klubu.

3. Do powołania Oddziału Terenowego wymagana jest liczba co najmniej 15 członków 
zwyczajnych.

4. Osobowość prawną Oddziały Terenowe uzyskują poprzez uchwałę podjętą przez Walne 
Zebranie Członków Oddziału i po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Oddziały Terenowe, które uzyskały osobowość prawną zachowują swój majątek oraz 
zobowiązania wcześniej podjęte. Od chwili uzyskania osobowości prawnej odpowiadają 
one za swoje zobowiązania, natomiast nie odpowiadają za zobowiązania

        Zarządu Głównego Klubu i innych Oddziałów Terenowych
6. Rozwiązanie Oddziału Terenowego następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego 

Klubu w przypadku:
a. Zaprzestania faktycznej działalności lub zmniejszenia stanu liczebnego 

członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 
6 miesięcy.

b. Złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 40

1. Władzami Oddziału Terenowego są:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału.

b. Zarząd Oddziału.

c. Komisja Rewizyjna Oddziału.

d. Sąd Koleżeński Oddziału.
      

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Oddziału Terenowego trwa 3 lata, a wybór 
odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę 
obecnych,  uprawnionych  do  głosowania.  Walne  Zebranie  Członków  Oddziału  może 
postanowić o tajnym głosowaniu.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci członka władz Oddziału w trakcie 
trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych 
kandydatów wg kolejności  uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób nie 
może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru w składzie Zarządu 
Oddziału  i  Komisji  Rewizyjnej  Oddziału  a  w  składzie  Sądu Koleżeńskiego  Oddziału 
liczba ta nie może przekroczyć 1/2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci 
prezesa  Zarządu  Oddziału  zwołuje  się  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków 
Oddziału w celu dokonania wyborów uzupełniających.
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4. Osoby powołane do pełnienia funkcji z listy uzupełniającej, bądź w drodze wyborów 
uzupełniających pełnią swoje funkcje jedynie do końca danej kadencji. 

5. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz wybieralnych zapadają zwykła 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej 
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

§ 41

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:
1. Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni oddziału uprawnieni do głosowania.
2. Z głosem doradczym mogą brać udział członkowie honorowi, wspierający, zaproszeni 

goście oraz przedstawiciele władz naczelnych Klubu.

§ 42

1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być sprawozdawczo – wyborcze 

lub sprawozdawcze.
3. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd Oddziału corocznie w 

terminie do 30 kwietnia .
4. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwołuje Zarząd Oddziału przed 

końcem kadencji.
5. Nie zwołanie Walnego Zebrania w wyżej wymienionych terminach upoważnia Komisje 

Rewizyjną Oddziału do zwołania Walnego Zebrania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane w każdym czasie 

z inicjatywy Zarządu Oddziału, na żądanie Głównego Zarządu Klubu, Głównej Komisji 
Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 
członków zwyczajnych Oddziału z podaniem spraw które mają być przedmiotem obrad, 
na skutek ustąpienia, wykluczenia, odwołania lub śmierci prezesa Zarządu Oddziału, 
wybranego przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

7. Zarząd Oddziału zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
Oddziału w terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania wniosku lub żądania.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje zgodnie z porządkiem 
obrad określonym we wniosku lub żądaniu.

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów 
bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, uprzednio prawidłowo 
powiadomionych. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego 
obrad.

10. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału wchodzą w życie z chwilą podjęcia.

§ 43

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: 

1. Uchwalanie podstawowych kierunków działalności zgodnie z postanowieniami Statutu, 
uchwałami i wytycznymi Władz Naczelnych Klubu.

2. Uchwalanie planu pracy i budżetu Oddziału na rok bieżący.
3. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Władz Oddziału.
4. Wybieranie i odwoływanie prezesa Zarządu Oddziału, pozostałych członków Zarządu 

Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Władze Naczelne, Władze Oddziału i 

członków Oddziału.
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6. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, po wysłuchaniu opinii 
Komisji Rewizyjnej Oddziału.

7. Wybór Delegatów na Walne Zebranie Członków.
8. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków 

Oddziału.

§ 44

1. Zarząd Oddziału zawiadamia na piśmie Zarząd Główny i uprawnionych do wzięcia 
udziału Członków Oddziału o terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania 
Członków Oddziału, co najmniej na miesiąc przed zebraniem, załączając do 
zawiadomienia sprawozdania i plany działalności oraz inne materiały i wnioski 
dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

2. W przypadku nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału termin 
zawiadamiania wynosi co najmniej 2 tygodnie przed zebraniem.

ZARZĄD ODDZIAŁU

§ 45

1. Zarząd Oddziału kieruje pracami Oddziału, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 
Członków Oddziału, statutem oraz regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny 
Klubu.

2. Zarząd  Oddziału składa się z prezesa i 3 członków zarządu wybranych przez Walne 
Zebranie Członków Oddziału na okres kadencji trwającej 3 lata.

3. Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera w pierwszej kolejności prezesa Zarządu 
Oddziału, a następnie pozostałych członków Zarządu Oddziału.

4. Zarząd Oddziału wybiera z spośród siebie Prezydium Zarządu Oddziału uwzględniając 
uprzedni wybór prezesa. Skład Prezydium stanowią: prezes i dwóch członków Zarządu 
Oddziału.

5. Ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia 
wyboru.

6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci prezesa Zarządu Oddziału w trakcie 
trwania kadencji, Zarząd Oddziału w terminie 30 dni zwołuje nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków Oddziału w celu dokonania wyborów uzupełniających. W przypadku 
ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci pozostałych członków Zarządu Oddziału w trakcie 
trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych 
kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób nie 
może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru. Osoby powołane do 
pełnienia funkcji z listy uzupełniającej 3 bądź w drodze wyborów uzupełniających 
pełnią swoje funkcje jedynie do końca danej kadencji. 

§ 46

1. Zarząd Oddziału obraduje na posiedzeniach.
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2. Uchwały są skuteczne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków, 
w tym prezes Zarządu Oddziału. 

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci prezesa, do czasu wyborów 
uzupełniających, dla skuteczności uchwały wymagana jest obecność wszystkich 
członków Zarządu Oddziału.

4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.
5. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

6. Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje prezes lub dwóch członków Zarządu Oddziału 
jednocześnie. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz 
na 4 miesiące.

7. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału, bieżącą działalnością Oddziału 
kieruje Prezydium Zarządu Oddziału, na podstawie regulaminu określającego jego 
zakres obowiązków i uprawnień.

8. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Oddziału, 
zawierania umów w imieniu Oddziału uprawnionych jest dwóch członków Zarządu 
Oddziału działających łącznie na podstawie wymaganego każdorazowo 
pełnomocnictwa lub zgody Zarządu Głównego Klubu.

9.
W Oddziałach Terenowych, które posiadają osobowość prawną, do składania 
oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu oddziału uprawnionych jest dwóch 
członków Zarządu Oddziału działających łącznie.

§ 47

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Oddziału należy:

1. Prowadzenie spraw Sądowych i pozasądowych Oddziału.
2. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i 

wytycznymi Władz Naczelnych Klubu.
3. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału.
4. Uchwalanie okresowych planów działalności, preliminarza i budżetu.
5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem Członków 

Oddziału.
6. Opracowywanie i składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności dla Walnego 

Zebrania Członków Klubu i Zarządu Głównego.
7. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Oddziału zgodnie z regulaminem Klubu.
8. Wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie lub pozbawienie członkostwa 

honorowego.
9. Organizowanie na swoim terenie wystaw, przeglądów i pokazów.
10. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej Oddziału.
11. Wnioskowanie do Zarządu Głównego o dokonanie wpisów do Polskiej Księgi 

Rodowodowej i wydanie rodowodu.
12. Wykonywanie zadań poruczonych przez Zarząd Główny.

13. Wykonywanie obowiązków niewymienionych w niniejszym paragrafie, a określonych w 
innych postanowieniach statutu.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§ 48

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest wewnętrznym organem kontrolnym Oddziału, 
weryfikującym jego działalność w zakresie zgodności z przepisami prawa, statutem i 
uchwałami organów stanowiących.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne 
Zebranie Członków Oddziału na okres kadencji trwającej 3 lata.
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3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają spośród siebie przewodniczącego i 
zastępcę przewodniczącego.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci członka Komisji Rewizyjnej 
Oddziału w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Komisji uzupełniany jest spośród 
niewybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten 
sposób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru a osoby te 
pełnią funkcje do końca danej kadencji.

§ 49

      
1. Komisja Rewizyjna Oddziału obraduje na posiedzeniach.
2. Do skuteczności uchwal Komisji Rewizyjnej Oddziału niezbędna jest obecność co 

najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy.
3.  Komisja Rewizyjna Oddziału może dokonywać kontroli działalności Oddziału w każdym 

czasie, jednak działalność Zarządu Oddziału kontroluje nie rzadziej niż raz w roku.

§ 50

. Do kompetencji i Obowiązków Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności organizacyjnej, finansowej i gospodarczej.

2. Występowanie, w oparciu o ustalenia kontroli, z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu 
Oddziału i żądanie wyjaśnień.

3. Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału, w razie nie zwołania go przez 
Zarząd Oddziału w terminie i trybie ustalonym statutem.

5. Składanie sprawozdań w zakresie swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków 
Oddziału.

6. Składanie Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdań ze swojej działalności.

7. Występowanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału w przedmiocie absolutorium 
dla ustępującego Zarządu Oddziału.

§ 51 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
Oddziału bądź Klubu.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo żądania od członków i władz Oddziału 
wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących 
kontrolowanych spraw.

SĄD KOLEŻEŃSKI ODDZIAŁU

§ 52

1. Sąd Koleżeński Oddziału rozstrzyga sprawy członkowskie związane z naruszeniem 
postanowień statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz Klubu oraz zasad etyki 
działalności hodowlanej.
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2. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zebranie 
Członków Oddziału na okres kadencji trwającej 3 lata.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci członka Sądu Koleżeńskiego 
Oddziału w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Sądu uzupełniany jest spośród 
niewybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten 
sposób osób nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z 
wyboru a osoby te pełnią funkcje jedynie do końca danej kadencji.

§ 53

1. Sąd Koleżeński Oddziału rozstrzyga i orzeka na posiedzeniach.
2. Orzeczenia są prawomocne przy obecności wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego 

Oddziału.
3. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału działającego jako pierwsza 

instancja rozpatruje Główny Sąd Koleżeński.

§ 54

1.  Sąd Koleżeński Oddziału w wyniku rozpatrzenia sprawy może:
        a. Udzielić upomnienia lub nagany.
        b. Zawiesić w pełnieniu funkcji w Oddziale na okres od roku do 3 lat.
        c. Wnioskować o pozbawienie godności Członka Honorowego.
        d. Zawiesić w prawach członka na okres od roku do 3 lat.
        e. Wykluczyć z Oddziału.

2. W przypadku uprawdopodobnienia naruszenia norm i zasad hodowlanych Sąd 
Koleżeński Oddziału tytułem środka zapobiegawczego na czas toczącego się 
postępowania, może wnioskować do Głównego Sądu Koleżeńskiego o wydanie 
tymczasowego zarządzenia, wstrzymującego wydanie Dokumentów Hodowlanych do 
czasu orzeczenia.

Rozdział  VI – MAJĄTEK KLUBU

§ 55

1. Majątek Klubu tworzą ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Fundusze Klubu pochodzą ze składek członkowskich i opłat obowiązujących w Klubie, 

darowizn, spadków, zapisów oraz dotacji i działalności gospodarczej, prowadzonej na 
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Klubu i nie 
podlegają podziałowi pomiędzy członków Klubu.

4. Wykluczone jest udzielanie pożyczek lub poręczanie zobowiązań majątkiem Klubu 
członkom Klubu, pracownikom oraz osobom, z którymi członkowie lub 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, zwanymi dalej „ bliskimi”
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5. Wykluczone jest przekazywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż przyjęte w 
powszechnym obrocie, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje nieodpłatnie lub 
na preferencyjnych warunkach.

6. Wykluczone jest wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, w celach mogących być uznane za obiektywnie 
prywatne, chyba,  że wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Klubu.

7. Wykluczone jest dokonywanie zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług 
od podmiotów powiązanych lub zależnych od członków Klubu, pracowników oraz ich 
osób bliskich.
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Rozdział  VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 56

1. Uchwały o zmianie Statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 głosów, 
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek 
Zarządu Głównego większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków Klubu zadecyduje o 
przeznaczeniu majątku i powoła Komisje Likwidacyjna, która przeprowadzi likwidację Klubu. 
Zastrzega się przeznaczenie majątku organizacjom nienastawionym na zysk o celach zbliżonych do 
celów Klubu.
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