
Statut ISHV 

 

§1 

Nazwa i siedziba zrzeszenia 

Zrzeszenie nosi nazwę Internationaler Schweisshundverband – ISHV (Międzynarodowe 

Zrzeszenie Klubów Posokowców). Siedziba zrzeszenia znajduje się w miejscu zamieszkania 

aktualnego przewodniczącego.  

Zrzeszenie zostało założone 19 lipca 1930 w Lipsku przez nastepujące kluby: 

Verein Hirschmann, 

Klub fur bayerische Gebirgsschweisshunde KBGS, 

Austriacki Klub Posokowca, 

Węgierski Klub posokowca.  

 

§2 

Cele zrzeszenia 

Członkkowie ISHV wspierają przez fachowe prawadzenie posokowców bawarskich i 

hanowerskich etyczne, a przez to zgodne z ochroną praw zwierząt poszukiwanie postrzałków 

zwierzyny grubej, hodują z dbałoscią o czystość ras kierując się wzorcem rasy 

zarejestrowanym  w FCI oraz surowymi kryteriami hodowli użytkowej zapewniającej wartość 

łowiecką oraz zapewniają sobie współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu.  

ISHV dąży w pierwszej kolejności do współpracy swoich członków w dziedzinie hodowli, 

układania i użytkowości a także w szerzeniu użytkowości w łowiskach posokowcow 

bawarskich i hanowerskich. 

Zrzeszenie ma na celu wyłącznie i bezpośrednio działalność służącą dobru publicznemu w 

rozumieniu odpowiedniego działu ordynacji podatkowej pt: Cele objęte zwolnieniem 

podatkowym.    

Zrzeszenie działa bezinteresownie , a jego działalność nie jest działalnoscią zarobkową. 

Środki zrzeszenia mogą być wydawane wyłącznie na cele statutowe. Członkowie nie 

otrzymują (za wyjątkiem dofinansowania organizacji ISHV-Suche) żadnych dotacji ze 

środków zrzeszenia. Nikt nie powinien się wzbogacać przez wydatki niezgodne ze statutem 

lub nieproporcjonalnie wysokie wynagrodzenia. 

 

§3 

Członkowie 

1. Członkami są: 

Verein Hirschmann 

Klub fuer bayerische Gebirgsschweisshunde – KBGS 



der Österreichische Schweißhundeverein,  

der Ungarische Schweißhundeverein  

und der Schweizerische Schweißhundclub. 

 

Członkami mogą zostać takie hodowlane lub łowieckie kluby posokowców, które są 

upoważnione do organizowania i przeprowadzania imprez kynologicznych uznawanych przez 

FCI.  

 

2. Pozostałymi członkami są: 

Kluby posokowców hanowerskich i/lub bawarskich, które zostały przyjęte w poczet 

członków uchwałą Walnego Zgromadzenia. Pozostali członkowie są wymienieni wraz z datą 

ich przyjęcia w Załączniku 1 do tego statutu. 

 

3. Członkowie tymczasowi: 

Członkowie tymczasowi mogą być zostać przyjęci uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Członkowie tymczasowi nie mają uprawnienia do głosowania i są wymienieni wraz z datą 

ich przyjęcia/ wzglednie z datą wygaśnięcia ich członkostwa w Załącznikui 2 do tego statutu.  

 

Nowych członków lub członków tymczasowych przyjmuje Walne Zgromadzenie po złożeniu 

przez klub pisemnego wniosku do zarządu lub na wniosek zarządu. Przyjęcie w poczet 

członków wymaga conajmniej połowy głosów wszystkich członków. Odrzucenie wniosku 

odbywa się bez podania powodów. 

 

Członkowie tymczasowi powinni w czasie 4 lat udowodnić swoją skuteczną i pewną 

współpracę oraz wspieranie celów zrzeszenia. Ich statuty i inne przepisy  nie mogą być 

sprzeczne z zasadami obowiązującymi w zrzeszeniu. Powinni oni wykonywać swoje zadania 

samodzielnie przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. Po upływie 4 lat rozstrzyga 

się o ich przyjęciu w poczet członków. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać 

przedłużony o 2 lata.  

 

§ 4 

Prawa i obowiązki członków 

 

Wszyscy członkowie mają obowiązek dążyć do wypełnienia wspólnych celów ISHV. Ich 

statuty, a także kryteria hodowlane i regulaminy konkursów i prób nie mogą być sprzeczne z 

celami zrzeszenia.  

Prszepisy krajowe są uwzględniane w przepisach ISHV tak aby mogły słuzyć realizacji 

statutowych celów. Dotknięty klub ma obowiązek poinformować zarząd ISHV o zmianie 

stanu prawnego. Regulacje FCI są zawsze obowiązujace. 

 

Do zmiany przepisów ISHV wymagana jest zwykła większość.  

Na wprowadzenie zmienionych przepisów hodowlanych i regulaminów konkursów i prób w 

regulacje krajowe kluby mają 24 miesiące. W przypadku niedotrzymania terminu o 

konsekwencjach rozstrzyga zarząd.  

Kluby członkowskie mają obowiązek na swoim terenie podejmować działania przeciwko 

hodowlom łamiącym przepisy ISHV i prowadzonym w celach zarobkowych.  

 



Krajowe regulaminy konkursów i prób oprócz oceny eksterieru muszą poświęcać szczególną 

uwagę następującym konkurencjom: trzymanie tropu, punktowanie, głoszenie na tropie cvzy 

na oko, usposobienie, socjalizacja i prawidłowe prowadzenie. 

 

Regulaminy KBGS i Verein Hirschmann powinny służyć za wzór.  

 

Ustalona przez Wale Zgromadzenie składka członkowska powinna być opłacona w styczniu 

każdego roku.  

 

Wszyscy członkowie mają równe prawo do głosowania. Członkowie tymczasowi nie mają 

prawa do głosowania. Wszyscy członkowie mają prawo uvzestniczyc w imprezach 

organizowanych przez zrzeszenie. O dopuszczeniu do udziału w imprezach członków 

tymczasowych decyduje zarząd.  

 

§5 

Zadania zrzeszenia 

 

ISHV dąży do współpracy klubów członkowskich w dziedzinie hodowli, prowadzenia i 

użytkowości posokowców bawarskich i hanowerskich jak i do wymiany doświadczeń między 

klubami w w/w dziedzinach. Temu celowi służy ujednolicenie regulaminów konkursów i 

prób pracy.  

 

Intensywna współpraca i kontakt pomiędzy doradcami hodowlanymi w poszczególnych 

klubach jest kwestią nadrzedną i należy ją wspierać.  

Szczególny nacisk należy kłaść na wspieranie użytkowości poprze wymianę startegii 

hodowlanych i porównanie zabiegów mających na celu zwalczanie dziedzicznych defektów.  

Środkami umożliwiającymi  to zadanie są przede wszystkim: 

Wydawanie rodowodów obydwóch ras posokowców przez kluby członkowskie i ich 

wzajemna wymiana. Rodowody powinny informowac o stanie zdrowia i użytkowości psa. 

Dyskwalifikacja hodowlana w jednym klubie członkowskim jest wiążąca dla wszystkich 

klubów.  

Oznakowanie winietą użytkowosci rodowodów tych psów, które spełniają wymogi 

hodowlane ISHV. 

Działanie mające na celu rygorystyczne przestrzeganie przez kluby członkowskie uznanych 

przez FCI, a poprzez to obowiązujacych wzorców ras posokowców bawarskich i 

hanowerskich.   

Wymiana szczeniąt i psów hodowlanych przy pośrednictwie doradców hodowlanych 

uczestniczących klubów lub ich wzajemny kontakt w sytuacji gdy hodowca bezpośrednio 

wydaje szczeniaki.  

 

Rodowód szczeniąt, które zostają wydane za granicę z pominięciem doradców hodowlanych 

nie mogą być oznakowane winietą użytkowości. 

 



Przeprowadzanie wspólnych imprez, wystaw i odpowiednich sprawdzianów użytkowości 

przy czym do sprawdzianów każdy klub powinien wysłać wymaganą przez ISHV liczbę 

sędziów.  

 

Wymiana sędziów eksterieru i użytkowości. 

 

Na żądanie klubu organizującego ISHV klub tymczasowy może zostać zobligowany do 

wysłania wiekszej ilosci sędziów. Z ważnych powodów klub członkowski może odstąpić od 

wysłania sędziów.  

 

Ostateczny wynik prac konkursowych jest omawiany i ustalany po ukończeniu wszystkich 

prac na naradzie sędziów lub kierowników grup sędziowskich. 

 

Doradcy hodowlani lub ich zastępcy oraz osoby odpowiedzialne za uzytkowośc w klubach 

biorą udział w naradach sędziów i mają prawo do głosowania. Przewodniczący zrzeszenia i 

sekretarz mogą brać udział w naradzie ale nie maja prawa do głosowania.       

 

§ 6 

 Zadania komisji hodowlanej 

Do komisji należą doradcy hodowlani lub ich zastępcy. 

Operająca sie na zaufaniu współpraca doradców hodowlanych z klubów członkowskich ma 

fundamentalne znaczenie dla skutecznej pracy ISHV w dziedzinie hodowli i prowadzenia 

posokowców bawarskich i hanowerskich. 

Pod przewodnictwem doradców hodowlanych odpowiedzialnych za wzorzec FCI, tj. 

doradców hodowlanych z Verein Hirschmann i KBGS,  doradcy hodowlani zarówno klubów 

członkowskich jak i członków tymczasowych powinni wymieniać się doświadczeniami i 

przemyśleniami dotyczącymi hodowli każdej z ras przez co mogą umożliwić wspólne 

działanie. 

Doradcy hodowlani są obowiązani przedstawić statystyki, kóre powinny zawierać dane 

dotyczące wielkości krajowej populacji (zarówno z papierami FCI jak i bez), zdobyte 

certyfikaty użytkowości, stan zdrowia i ocenę z wystawy, a ponadto mogą wskazać 

mieprawidłowości w innych klubach. Na podstawie tych danych opracowywane są strategie i 

plany hodowlane, które są przedkładane zarządowi do głosowania. 

Każdy członek komisji hodowlanej ma jeden głos. Głosowania są rozstrzyagne zwykłą 

wiekszością (dyskusja i głosowanie drogą elektroniczną jest dopuszczalna). 

Prowadzenie protokołu jest zadaniem sekretarza. 

Posiedzenie komisji hodowlanej musi odbyć się conajmniej raz do roku. Przewodniczący 

klubow członkowskich i ich sekretarze mogą brać udział w posiedzeniu i mają głos doradczy.  

Miejsce i czas posiedzenia jest ustalane przez doradców hodowlanych odpowiedzialnych za 

wzorzec FCI w porozumieniu z sekretarzem zrzeszenia, który informuje o nim pozostałych 

doradców z conajmniej miesięcznym wyprzedzeniem.     



Doradcy odpowiedzialni za wzorzec składaja zarządowi i walnemu zgromadzeniu raport 

dotyczacy rozwoju hodowli i informuja o szczególnie istotnych zdarzeniach. 

 

§7 

Organy związku 

Organami ISHV są: 

Walne Zgromadzenie 

Zarząd wykonawczy 

Zarząd Główny 

 

Walne zgromadzenie składa się z:  

Zarządu Głównego i dwóch delegatów z każdego z klubów człokowskich. Upoważnienie do 

głosowania mają jednak maksymalnie trzy osoby z jednego klubu członkowskiego.   

Zadaniami Walnego Zgromadzenia są: 

Przyjęcie i dyskusja następujacych spawozdań: 

Sprawozdanie prezesa 

Sprawozdanie sekretarza 

Sprawozdanie skarbnika 

Sprawozdanie rewidenta 

Sprawozdanie doradcy hodowlanego BGS 

Sprawozdanie doradcy hodowlanego HS  

 

Podjecie następujących uchwał: 

Udzielenie absolutorium dla zarządu  

Ustalenie wysokości składki członkowskiej 

Rozpatrywanie wniosków 

Wybór zarządu 

Wybór dwóch rewidentów 

Zatwierdzenie regulaminów 

Ustalenie czasu i miejsca kolejnego Walnego Zgromadzenia 

 

Większość 2/3 obecnych ygromadzonych jest konieczna podczas głosowania nad 

następującymi uchwałami: 

Wybór prezesa honorowego 

Zmiana statutu i innych dyrektyw 

Wykluczenie ze związku 

Rozwiązanie związku 

 

Prezes honorowy jest upoważniony do brania udziału i doradzania podczas wszelkich 

uroczystości i zebraniach organizowanych przez związek. Powstałe koszty podróży ponosi 

związek za pokwitowaniem,  o ile nie zostały one pokryte przez klub członkowski. 

 



Wszyscy członkowie Walnego Zgromadzenia mają równe prawo głosu. Podczas głosowania 

decydująca jest zwykła wiekszość, o ile dla szczególnych przypadków statut nie przewiduje 

innych przepisów. W sytuacji. Przy równej ilosci głosów decyduje głos przewodniczacego.  

 

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez przewodniczącego conajmniej raz na dwa lata, 

najpóźnie  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez przewodniczącego na 

żądanie conajmniej 50 procent wszystkich klubów w terminie 3 miesięcy.  

 

W zaproszeniu na Walne Zgromadzenie podaje sie porządek obrad oraz informuje o terminie 

składania wniosków do Walnego Zgromadzenia. Ewentualne projekty uchwał muszą zostać 

dostarczone klubom członkowskim najpóźniej miesiąc przed terminem Walnego 

zgromadzenia. 

 

Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i jego zastepcę na dwa lata.  

 

Zastępca przewodniczącego powinien zostac wybrany w taki sposób, aby umożliwić mu 

organizację kolejnej ISHV/ Suche.  

 

Reelekcja przewodniczącego jest dopuszczalna. 

 

Zgodnie z § 3 ust 1 i 2  kluby członkowskie powinny wystawić do wyborów swoich 

przewodniczących. 

 

Przewodniczący zrzeszenia lub w jego zastępca reprezentują zrzeszenie na zewnątrz oraz we 

wszystkich sprawach publicznych.  

 

W nadzwyczajnych przypadkach mogą oni być zastąpieni przewodniczącymi klubów 

członkowskich. 

 

Sekretarz i skarbnik są wybierani przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat. Reelekcja 

jest dopuszczalna. Członkowie zarządu wykonawczego mogą być wybierani sposród 

członków klubów wymienionych w § 3 ust. 1. 

 

Zarząd wykonawczy składa się z: 

 

Przewodniczącego 

Vice/ przewodniczącego 

Sekretarza 

Skarbnika. 

 

Zarząd wykonawczy zajmuje się administrowaniem  majątku zrzeszenia i jest obowiązany 

używać go oszczędnie ... na cele zrzeszenia. Skarbnik składa walnemu zgromadzeniu 

sprawozdanie z tej  działalności . Skarbnik jest również obowiązany przedłożyć rewidentom 

konieczne dokumenty i rachunki. 

 



Zarząd Główny składa się z: 

Przewodniczących klubów członkowskich lub ich zastępców, odpowiedzialnego za 

utrzymanie standardu rasy doradcy hodowlanego BGS oraz odpowiedzialnego za utrzymanie 

standardu doradcy hodowlanego  rasy HS. Wymienieni doradcy hodowlani są jednocześnie 

reprezentantami doradców hodowlanych klubów członkowskich. 

Decyzje są podejmowane zwykłą większością. Przy równej ilosci głosów decyduje głos 

przewodniczącego. 

 

Prowadzenie protokołu z obrad należy do zadań sekretarza.  

 

§8  

Wygaśnięcie członkostwa 

 

Członkostwo wygasa przez: 

Rozwiązanie się klubu członkowskiego, 

Określenie wystąpienia, 

Wykluczenie. 

 

Podjęcie uchwały przez klub członkowski o jego rozwiązaniu jest jednocześnie momentem 

wygaśnięcia jego członkostwa w zrzeszeniu.  Klubowi nie przysługuje roszczenie z części 

majątku zrzeszenia. 

 

Wystąpienie jest możliwe tylko z dniem 31.12. Wystąpienie powinno być zakomunikowane  

najpóźniej 3 miesiące przed upływem roku kalendarzowego stosownym określeniem 

zawartym liście poleconym na ręce przewodniczącego zrzeszenia. Roszczenie z częsći 

majatku zrzeszenia klubowu występującemu nie przysługuje. 

 

Powodami prowadzącymi do wykluczenia są przede wszystkim: 

Rażące naruszenie statutu, 

Rażące złamanie regulaminów i innych obowiązujących dyrektyw,    

Niewystarczająca dbałość o zachowanie kryteriów hodowlanych obowiązujących w ISHV, 

Wspieranie zarobkowej hodowli psów, 

Zachowanie naruszające prawa zwierząt, 

Czyny mogące zaszkodzić intreresowi zrzeszenia. 

 

Wnioski o wykluczenie mogą być składane przez kluby członkowskie do zarządu lub przez 

sam zarząd.  

 

W poważnych przypadkach zarząd może wstępnie zawiesić członkostwo w zrzeszeniu. 

  

Przed wykluczeniem należy wysłuchać klub co do stawianych mu zarzutów. 

 

§ 9  

Rozwiązanie zrzeszenia 

Rozwiązanie zrzeszenia może nastąpić poprzez podjęcie stosownej uchwały przez walne 

zgromadzenie. 



Wymagana jest w tym celu obecność conajmniej 2/3 wszystkich uprawnionych do głosowania 

klubów. Oprócz wymaganej  kwalifikowanej większości 2/3 wymagana jest także większość  

4/5 wymienionych w § 3 klubów.  

Rozwiązanie zrzeszenia dokonuje sie samoistnie, w sytuacji gdy składa się z jedynie dwóch 

klubów.  

W przypadku rozwiązania zrzeszenia lub przestaniu istnienia zwolnienia od podatku jego 

majątek przepada na podstawie uchwały, którą podejmuje walne zgromadzenie na rzecz 

innego  zwolnionego z podatku, kynologicznego, charytatywnego lub służącemu dobru 

publicznemu stowarzyszeniu wspierającemu badania naukowe. 

 

 

§10 

Język urzędowy i prawo właściwe 

Korespondencja i obrady prowadzone są w języku niemieckim. Za obecność odpowiednich 

tłumaczy odpowiedzialne są kluby. Wiążący prawnie jest tylko niemiecki tekst statutu. Spory 

prawne rozwiązywane są na podstaie prawa niemieckiego.  

 

§ 11 

Wejście w życie 

Statut wchodzi w życie 01 stycznia 2018. 


