
 
 

 
 
 

Statut Klubu Pracujących Psów Pasterskich 
 
 
 

Rozdział I 
 Postanowienia ogólne 

 § 1 

Stowarzyszenie Klub Pracujących Psów Pasterskich, zwane dalej KPPP, działa na 
podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zwanej dalej 
Ustawą,  zgodnie z  postanowieniami niniejszego statutu. 

 
§ 2 

Siedzibą KPPP jest miejscowość Bednary, ul. Ruda 39,gm. Nieborów, woj. łódzkie. 
 

§ 3 
1. Terenem działania KPPP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,  
2. Dla realizacji celów statutowych KPPP może prowadzić działania poza granicami 

kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
 

§ 4 
KPPP posiada osobowość prawną i jest powołany na czas nieokreślony.  

 
§ 5 

KPPP współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 
pozarządowymi oraz może pozostawać członkiem tych organizacji. 

 
§ 6 

KPPP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
 

 



Rozdział II  

Cele i sposoby ich realizacji 

 
§ 7 

Celem KPPP jest promowanie i wspieranie hodowli, szkolenia i poprawy jakości 
psów pasterskich oraz zapewnienie lepszych warunków dla chowu zwierząt 
gospodarskich poprzez ulepszanie jakości psów – pomocników pasterzy. 
 

§ 8 
KPPP realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) prowadzenie rejestrów psów pasterskich, 
2) organizację treningów, szkoleń psów oraz zawodów i pokazów ich pracy, 
3) udział w imprezach dotyczących użytkowania pasterskiego psów, 
4) doradztwo w zakresie chowu, hodowli oraz szkolenia psów pasterskich, 
5) współpracę z krajowymi podmiotami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju 

wsi, 
6) współpracę z innymi organizacjami, w tym zagranicznymi, o podobnych celach 

statutowych,  
7) opracowywanie materiałów promocyjnych, publicystycznych, informacyjnych i 

popularyzatorskich  oraz ich udostępnianie. 
 

 

Rozdział III   

Członkowie Klubu 

 
§ 9 

1. Członkami zwyczajnymi KPPP mogą być osoby fizyczne.  
2. Członkami wspierającymi KPPP mogą być osoby fizyczne lub prawne.  

 
§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym  KPPP może zostać obywatel  Rzeczypospolitej Polskiej 
posiadający pełne prawa publiczne lub cudzoziemiec mający miejsce 
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Małoletni może zostać 
członkiem KPPP na zasadach określonych w Ustawie. 

2. Członkiem wspierającym  KPPP może zostać osoba fizyczna lub prawna, 
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 
KPPP. 

3. Warunkiem uzyskania członkostwa w KPPP jest złożenie pisemnej deklaracji 
potwierdzającej chęć przystąpienie do KPPP i działania na rzecz realizacji jego 
celów statutowych oraz opłacenie składki członkowskiej.  

 
§ 11 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz KPPP, 
2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności KPPP, 
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

KPPP, 
4) zgłaszania wniosków co do działalności KPPP. 



 
2.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

1) brania udziału w działalności KPPP i w realizacji jego celów, 
2) przestrzegania statutu i uchwał władz KPPP, 
3) regularnego opłacania składek. 

 
§ 13 

Członkowie wspierający:  
1) posiadają prawa, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 
2) mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
 

§ 14 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

 
1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do KPPP złożonej na ręce 

Zarządu, 
2) wykluczenia przez Zarząd, w formie Uchwały, z powodu:  

a) nieuczestniczenia w działalności KPPP,  
b) rażącego naruszenia zasad statutowych lub regulaminowych, 
c) nieprzestrzegania postanowień władz KPPP,  
d) działania na niekorzyść KPPP, 
e) naruszenie zasad etyki określonych w Kodeksie Etyki KPPP, 

potwierdzonych przez Komisję Etyki KPPP. 
3) nie uiszczenia  rocznej składki członkowskiej lub innych zobowiązań,  
4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
5) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

 
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w KPPP przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia 
stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym 
Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 
Rozdział IV  

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 15 
Władzami Stowarzyszenia są:  

1) Walne Zebranie Członków,  
2) Zarząd,  
3) Komisja Rewizyjna. 

 
 

§ 16 
1. Najwyższą władzą KPPP  jest Walne Zebranie Członków. 
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniach 

jawnych, zwykłą większością głosów, w obecności większości członków 
zwyczajnych. 



3. Jeśli na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego kworum,  zwołuje się 
zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania 
Walnego Zebrania Członków. Uchwały podjęte podczas posiedzeń w drugim 
terminie są ważne niezależnie od liczby obecnych członków. 

4. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej 1 raz w 
roku. 

 
§ 17 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju KPPP,  
2) wybór i odwoływanie Zarządu, 
3) przyjęcie Kodeksu Etyki KPPP, 
4) powołanie i odwołanie dwóch członków Komisji Etyki KPPP,  
5) uchwalanie budżetu oraz wysokości składek członkowskich i wszystkich innych 

świadczeń na rzecz KPPP, 
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz KPPP,  
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  
8) uchwalanie zmian statutu, 
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu KPPP i przeznaczeniu jego majątku,  
10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do 

kompetencji innych władz KPPP. 
 
 

Zarząd  
 

§ 18 
1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania Członków. 
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu 

wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika. 
3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Walnego 

Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny 
rok obrotowy kadencji. 

4. Funkcję członka Zarządu można piastować nieprzerwanie przez dwie kadencje. 
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 
6. Zarząd prowadzi działalność KPPP w ramach bieżącej współpracy i uzgodnień. 
7. Podjęcie decyzji w formie Uchwały Zarządu wymagane jest w przypadku: 

a) określenia zasad postępowania dotyczących wszystkich członków KPPP, 
b) określenia sposobu ustalania składu reprezentacji KPPP na zawody 

międzynarodowe, 
c) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej 5.000,00 

PLN netto (słownie złotych: pięć tysięcy, 00/100) 
d) zażądania podjęcia uchwały przez jednego z członków Zarządu. 

8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie 
równej liczby głosów decyduje głos Prezesa zarządu (bądź Wiceprezesa w 
przypadku nieobecności Prezesa).  



9. W przypadku, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania 
kadencji, Zarząd będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez 
dokooptowanie członka w drodze uchwały Zarządu.  

10. Dokooptowany członek Zarządu sprawuje funkcję do końca kadencji, na którą 
został powołany członek w miejsce którego następuje dokooptowanie.  

11. Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany wyżej, nie może dotyczyć więcej 
niż połowy składu danego organu.  

 
§ 19 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków 
8) powołanie i odwołanie członka Komisji Etyki KPPP. 

 
Komisja Rewizyjna 

 
§ 20 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na 
pierwszym posiedzeniu Komisji. 

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Walnego 
Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za czwarty pełny 
rok obrotowy kadencji. 

4. Funkcję członka Komisji Rewizyjnej można piastować nieprzerwanie przez dwie 
kadencje. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej jednak 
niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy liczby członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego. 
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

7. W przypadku, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania 
kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez 
dokooptowanie członka w drodze uchwały Komisji Rewizyjnej.  

8. Dokooptowany członek Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca kadencji, na 
którą został powołany członek w miejsce którego następuje dokooptowanie.  

9. Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany wyżej, nie może dotyczyć więcej 
niż połowy składu danego organu.  

 
§ 21 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną 

działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, 



4) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium 
Zarządowi,  

5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w 
razie jego bezczynności, 

6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
 

 

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

 
§ 22 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  
1) składki członkowskie; 
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze 

sponsoringu; 
3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 
podejmuje Zarząd. 

 
 

Sposób reprezentacji 

§ 23 
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach 
majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. 
 

 

Rozdział VII. Kodeks Etyki, Komisja Etyki 

§ 24 

1. W KPPP obowiązuje Kodeks Etyczny przyjęty uchwałą Walnego Zebrania 
Członków. 

2. W KPPP działa Komisja Etyki złożona z trzech członków czego jeden zostaje 
wskazany przez Zarząd KPPP a dwaj pozostali zostają wyłonieni w drodze 
wyborów dokonanych przez Walne Zebranie Członków. 

3. Kadencja członków Komisji Etyki jest wspólna i kończy się z dniem odbycia 
Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci 
pełny rok obrotowy kadencji. 

4. Funkcję członka Komisji Etyki można piastować nieprzerwanie przez dwie 
kadencje. 

5. Członkiem Komisji Etyki nie może być członek Zarządu oraz członek Komisji 
Rewizyjnej. 

6. Komisja Etyki przedstawia sprawozdanie z działalności za dany rok obrotowy 
podczas Walnego Zebrania Członków.  



 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

§ 25 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 
Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania. 

 
§ 26 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

  
§ 27 

 
1. Kadencja członków Zarządu piastujących funkcję w dniu przyjęcia niniejszego 

Statutu kończy się  kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. 

2. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej kończy się z dniem odbycia Walnego 
Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny 
rok obrotowy kadencji.  

 
 
Statut przyjęto uchwałą w dniu …………….. 
 
Podpisano:  

 


