
STATUT KLUBU POSOKOWCA 
 

Klub nosi nazwę: 

 

Klub Posokowca przy Polskim Związku Łowieckim 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Klub Posokowca przy Polskim Związku Łowieckim, zwany dalej Klubem, został 

utworzony w celu integracji środowiska myśliwych i hodowców zainteresowanych hodowlą 

oraz układaniem i użytkowaniem łowieckim posokowca hanowerskiego i posokowca 

bawarskiego, i jest klubem specjalistycznym w rozumieniu Statutu Polskiego Związku 

Łowieckiego. 

2. Klub został powołany dla realizacji zadań Zrzeszenia w zakresie: 

1) pielęgnowania historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa, 

2) organizowania szkoleń w zakresie prawidłowego i etycznego łowiectwa, 

3) współpracy z pokrewnymi organizacjami, 

4) prowadzenie i popieranie prawidłowej hodowli użytkowych psów myśliwskich.  

 

§ 2 

Klub nie posiada osobowości prawnej. 

 

§ 3 

Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest Zarząd 

Okręgowy PZŁ przy którym afiliowany jest Klub Posokowca. 

 

§ 4 

1. Klub prowadzi działalność na podstawie Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, 

niniejszego Statutu, Regulaminach i Uchwałach Klubu. 

2. Działalność Klubu oparta jest o społeczną pracę jego członków. 

 

§ 5 

1. Klub współpracuje, w zakresie zadań statutowych, z centralnymi i terenowymi organami 

Polskiego Związku Łowieckiego oraz Związku Kynologicznego w Polsce. 

2. Klub jako Członek ISHV współpracuje z Międzynarodowym Związkiem Posokowców – 

ISHV i jest reprezentantem hodowców i właścicieli posokowców zrzeszonych w Klubie 

Posokowca.  

3. Klub jest reprezentantem PZŁ w ISHV w zakresie użytkowości i hodowli posokowca  

hanowerskiego i posokowca bawarskiego. 

4. Klub współpracuje z pokrewnymi organizacjami za granicą. 

 

§ 6 

1. Klub ma prawo używać własnego godła, pieczęci i barwy. 

2. Klub może ustanowić i nadawać własne oznaki. 

3. Klub finansuje się samodzielnie, ze składek swoich członków i innych wpływów  

uzyskiwanych w toku swej działalności. 

 

 

 



Rozdział II.  

Cele i zadania Klubu 

 

§ 7 

1. Pielęgnowanie i rozwijanie zgodnie z etyką łowiecką i zasadami ochrony przyrody, 

     poszukiwania i dochodzenia rannej zwierzyny, dzięki fachowemu prowadzeniu  

     posokowca bawarskiego i posokowca hanowerskiego. 

2. Reprezentowanie czystej hodowli obu tych ras według standardu FCI i ISHV, mając na    

    uwadze hodowlę użytkową dla praktyki łowieckiej. 

3. Prowadzenie szkoleń w zakresie prawidłowej hodowli, układania, wykorzystania    

    łowieckiego oraz przygotowania do wszelkiego rodzaju prób, konkursów i ocen pracy   

    posokowca hanowerskiego i bawarskiego. 

4. Promowanie pracy z posokowcem jako wartościowego elementu kultury, etyki i tradycji   

    oraz współczesnej praktyki łowieckiej poprzez: 

1) prowadzenie szkoleń, warsztatów, wykładów, prelekcji, działalności wydawniczej    

(również w przestrzeni internetowej) i innych form propagowania posokowców, 

2) udział w tworzeniu i kultywowaniu zasad etyki i dobrej praktyki łowieckiej, 

3) organizowanie przy współpracy z PZŁ prób pracy, konkursów, ocen pracy w łowisku i   

innych form oceniania posokowców hanowerskich i bawarskich, 

4) udział w pracach nad tworzeniem regulaminów prób pracy, konkursów, ocen pracy w 

łowisku i innych form oceniania posokowców hanowerskich i bawarskich w ramach 

działań prowadzonych przez PZŁ, 

5) tworzenie wewnętrznego systemu oceny przydatności łowieckiej i hodowlanej 

posokowców hanowerskich i bawarskich,  

6) propagowanie prawidłowej hodowli posokowców ( zdrowych i sprawdzonych użytkowo 

i eksterierowo), 

5. Tworzenie aktywnej platformy wymiany doświadczeń, przepływu informacji oraz 

wzajemnego wsparcia dla środowiska w którym działa. 

 

Rozdział III.  

Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki 

 

§ 8 

1. Członkiem Klubu może być każda osoba fizyczna, która utożsamia się z celami i formami 

działalności Klubu. 

2. Posokowce będące w posiadaniu członków klubu muszą być zarejestrowane w ZKwP lub 

innej zagranicznej organizacji kynologicznej będącej członkiem FCI. 

 

§ 9 

1. Członek Klubu ma prawo: 

a) nosić odznakę, legitymację i posługiwać się godłem oraz barwami klubu, 

b) posiadać czynne i bierne prawo wyborcze do władz i organów Klubu, 

c) wysuwać wnioski do władz Klubu, 

d) składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, których władze i organy Klubu mają 

podjąć decyzję dotyczącą jego osoby, 

e) odwoływać się od decyzji Zarządu dotyczących jego osoby do Walnego Zgromadzenia 

Członków Klubu, którego decyzja jest ostateczna, 

f) korzystać po opłaceniu składki ze wszystkich świadczeń Klubu oraz uczestniczyć w 

imprezach klubowych. 

 



2. Członek Klubu jest zobowiązany: 

a) opłacać regularnie składki członkowskie do Klubu oraz inne opłaty uchwalone przez 

Walne Zgromadzenie i Zarząd Klubu, 

b) popularyzować działalność Klubu, 

c) współpracować z Zarządem Klubu, brać czynny udział w pracach Klubu i realizacji jego 

celów, 

d) przestrzegać statut, regulaminy i uchwały władz Klubu 

e) przestrzegać dobre obyczaje oraz zasady etyki. 

 

3. Decyzje o uzyskaniu członkostwa Klubu podejmuje Zarząd Klubu po rozpatrzeniu 

deklaracji członkowskiej, opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej oraz przedłożeniu 

listu motywacyjnego lub osobistego przedstawienia motywów członkostwa w Klubie. 

 

4. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku: 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu, 

b) nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem 

przypadku, gdy Zarząd Klubu uzna zwłokę za usprawiedliwioną, 

c) wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, 

d) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Klubu za rażące uchybienia obowiązków 

członkowskich, 

e) śmierci 

 

§ 10 

1. Tytuł Honorowy Prezes Klubu może być nadany ustępującemu Przewodniczącemu  

Klubu, który wniósł szczególne zasługi dla rozwoju klubu i propagowania użytkowości 

posokowców dla praktyki łowieckiej. 

2. Tytuł Honorowego Prezesa nadaje Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym. 

3. Honorowy Prezes posiada wszystkie prawa i obowiązki członka bez biernego prawa 

wyborczego. 

4. Honorowy Prezes ma prawo uczestniczenia w pracach Zarządu z głosem doradczym oraz 

może reprezentować Klub w uroczystościach, obchodach, imprezach, konkursach, 

wystawach, itp. 

5. Honorowy Prezes zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 

 

Rozdział IV 

Władze i organy Klubu 

 

1. Władzami Klubu są: 

 Walne Zgromadzenie Członków Klubu 

 Zarząd Klubu 

 Komisja Rewizyjna 

 

2. Władze Klubu działają zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, postanowieniami 

statutu oraz wydanymi na ich podstawie uchwałami i regulaminami. 

3. Władze Klubu są wybierane w głosowaniu tajnym. 

4. Kadencja władz Klubu trwa 5 lat. 

 

 

 



§ 11 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków Klubu zbierające 

się przynajmniej raz w roku: 

1) w Walnym Zgromadzeniu, z głosem doradczym mogą brać udział przedstawiciele 

Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz zaproszeni goście, 

2. W razie sytuacji nadzwyczajnej, na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Związku 

Łowieckiego, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub na prośbę co najmniej 1/3 członków 

Klubu zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

3. O dacie Walnego Zgromadzenia Zarząd Klubu zawiadamia członków Klubu (pisemnie, 

mailem lub poprzez informację na stronie internetowej klubu), co najmniej na 30 dni przed 

wyznaczonym terminem przesyłając porządek obrad. 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym 

Zgromadzeniu. 

5. Uchwały dotyczące zmian w Statucie podejmowane są większością 2/3 głosów członków 

obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 

6. Głosowanie tajne przeprowadza się przy wyborze Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, w 

przypadku głosowania nad uchwałą dotyczącą pozbawienia członkostwa w Klubie lub na 

wniosek 1/3 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 12 

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) ustalanie ogólnych wytycznych działalności Klubu,  

2) uchwalanie statutu Klubu i jego zmian,  

3) uchwalanie regulaminów Klubu i ich zmian,  

4) wybór członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd Klubu sprawozdań oraz 

planów działalności,  

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,  

7) podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał w przedmiocie absolutorium dla 

ustępującego Zarządu,  

8) rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu i wniosków zgłoszonych na Walnym 

Zgromadzeniu,  

9) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej, oraz innych opłat na rzecz 

klubu, 

10) nadawanie tytułu Honorowy Prezes Klubu, 

11) ustanawianie odznaczeń i wyróżnień klubowych oraz uchwalanie regulaminów ich 

przyznawania, 

12) zatwierdzanie, na wniosek Zarządu Klubu wzoru godła, pieczęci i barwy,  

13) występowanie do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z propozycjami 

przyznania członkom Klubu odznaczeń łowieckich, przy czym wniosek musi posiadać 

pozytywną opinię Zarządu Klubu, 

14) rozpatrywanie i uchwalanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Klubu bądź 

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, 

15) powoływanie w miarę potrzeb komisji i zespołów roboczych. 

 

§ 13 

1. Walne Zgromadzenie Klubu powołuje na okres 5 lat Zarząd Klubu oraz Komisję 

Rewizyjną Klubu. 



2. Zarząd Klubu stanowi Prezes, Doradca ds. Hodowlanych, Doradca ds. Użytkowości, 

Skarbnik, Sekretarz. 

3. Komisja Rewizyjna działa w składzie Przewodniczący oraz 2 członków. 

 

§ 14 

1. Szczegółowy podział zakresu obowiązku członków wewnątrz Zarządu ustalany jest 

uchwałą Zarządu, z uwzględnieniem zapisów niniejszego Statutu. 

 

2. Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 

1) prowadzenie bieżących spraw Klubu oraz nadzór nad działalnością Klubu, 

2) organizacja imprez klubowych, 

3) reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 

4) ustanawianie odznaczeń i wyróżnień klubowych, 

5) opiniowanie wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich, 

6) przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu, 

7) prowadzenie gospodarki finansowej Klubu, 

8) opracowywanie projektów uchwał, planów i preliminarzy, 

8) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

9) organizowanie konkursów, pokazów, szkoleń, wystaw, prezentacji, warsztatów, wykładów, 

prelekcji, działalności wydawniczej (również w przestrzeni internetowej) i innych form 

propagowania posokowców, 

10) prowadzenie strony internetowej, 

11) powoływanie w miarę potrzeb komisji i zespołów roboczych, 

12) składanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu na Walnym Zgromadzeniu, 

13) ustalanie wzorów pieczęci, deklaracji, legitymacji oraz innych dokumentów oficjalnych 

Klubu, 

14) ustalanie odpłatności za wydawnictwa i świadczenia Klubu, 

15) zawieranie porozumień dotyczących wykonywania zadań Klubu wspólnie z innymi 

instytucjami i organizacjami,  

16) ustalania szczególnych zadań i obowiązków członków  Klubu, 

17) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego Statutu. 

 

§ 15 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą: 

1) bieżąca oraz okresowa kontrola pracy Zarządu Klubu, 

2) przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu sprawozdań ze swojej 

działalności zawierających w szczególności: wyniki przeprowadzonych kontroli, oceny 

sprawozdań finansowych i wniosków w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.  

3) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

4) przeprowadzanie minimum raz w roku kontroli działalności Zarządu Klubu. 

 

Rozdział V 

Zasady organizacyjne 

 

§ 16 

1. Wszystkie władze i organy Klubu podejmują swoje uchwały i decyzje w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów, uprawnionych do głosowania. 

2. Głosowania dotyczące zmian w statucie Klubu wymagają większości 2/3 głosów członków 

obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 



3. Zasady wyboru organów Klubu ustalają władze Klubu uprawnione do ich 

przeprowadzenia. 

4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Klubu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa Klubu  

 

§ 17 

1. Działalność Klubu  jest prowadzona z upoważnienia Zarządu Głównego Polskiego 

Związku Łowieckiego i w ramach tego upoważnienia Klub ma prawo do: 

1) posiadania własnego rachunku bankowego, 

2) prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej. 

 

§ 18 

Dokumentacja finansowa Klubu prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości, w sposób uzgodniony z Zarządem Głównym Polskiego Związku 

Łowieckiego. 

 

§ 19 

1. Klub dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z: 

1) wpisowego i składek członkowskich oraz innych opłat na rzecz klubu uchwalonych przez 

Walne Zgromadzenie i Zarząd Klubu, 

2) opłat za prowadzone szkolenia, prezentacje, warsztaty, wykłady, prelekcje oraz odpłatności 

za wydawnictwa i inne świadczenia Klubu, 

3) subwencji oraz dotacji celowych przekazanych przez Zarząd Główny Polskiego Związku 

Łowieckiego lub Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego, 

4) darowizn na rzecz Klubu. 

 

§ 20 

Pozyskiwane przez Klub środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność 

statutową Klubu.  

 

Rozdział VII 

Postępowanie porządkowe 

 

§ 21 

1. Za dopuszczenie się przez członków Klubu przewinień przeciwko Statutowi, Regulaminom 

klubowym, uchwałom organów Klubu  mogą być stosowane następujące kary:  

1) upomnienia,  

2) nagany, 

3) skreślenia z listy członków Klubu 

2. Od uchwały Zarządu o nałożeniu kary, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu Klubu w terminie 

14 dni od pisemnego zawiadomienia o nałożenia kary. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział VIII 

Nadzór nad działalnością Klubu  

 

§ 22 

1. Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Zarząd Główny Polskiego Związku 

Łowieckiego. 

2. W ramach sprawowania funkcji nadzorczych Zarząd Główny Polskiego Związku 

Łowieckiego ma prawo: 

1) upoważniać konkretne osoby lub organy Zrzeszenia do kontroli działalności Zarządu 

Klubu, 

2) uchylać niezgodne ze Statutem Klubu lub przepisami organizacyjnymi Polskiego Związku 

Łowieckiego uchwały i decyzje władz i organów Klubu, 

3) domagać się od władz i organów Klubu składania sprawozdań, informacji lub 

wyjaśnień dotyczących działalności Klubu lub ich członków, 

4) domagać się od władz i organów Klubu podjęcia lub zaniechania określonych rodzajów 

działalności, 

5) podjąć uchwałę o likwidacji Klubu. 

3. Klub ma prawo do wniesienia odwołania od uchwały o likwidacji Klubu oraz innych 

decyzji Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, w formie pisemnej w terminie 

14 dni od dnia doręczenia, do Naczelnej Rady Łowieckiej. 

 

Rozdział IX 

Likwidacja Klubu  

 

§ 23 

Klub może zostać zlikwidowany na podstawie: 

1) Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, podjętej większością 2/3 głosów 

członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu,  

2) Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. 

 

§ 24 

1. Likwidatorów Klubu powołuje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.  

2. W przypadku likwidacji Klubu jego majątek przeznaczony jest na pokrycie zobowiązań.  

3. Pozostałe po likwidacji część składników majątkowych Klubu stanowią własność 

Polskiego Związku Łowieckiego. 

 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe i dodatkowe 

 

§ 25 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie 

zasady organizacyjne obowiązujące w Polskim Związku Łowieckim oraz regulaminy 

wewnętrzne Klubu. 

 

§ 26 

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Główny Polskiego Związku 

Łowieckiego. 

 


