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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 303/ 2020 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 25 

czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Klubów Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów 

Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego i uporządkowania statusu Klubów Grupy 

Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego już działających  

w strukturze Zrzeszenia 

 

 

 

RAMOWY REGULAMIN 

KLUBU GRUPY RAS (KLUBU RASY) PSÓW MYŚLIWSKICH  

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Klub Grupy Rasy (Klub Rasy) Psów Myśliwskich Polskiego Związku 

Łowieckiego (zwany daje „Klubem”) jest tworzony przez Naczelną Radę 

Łowiecką na podstawie Statutu Polskiego Związku Łowieckiego (§ 82 ust.  

3 pkt 14) i uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej na wniosek członków Zrzeszenia 

deklarujących chęć pracy społecznej w Klubie celem realizacji zadań 

statutowych Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie kynologii łowieckiej na 

rzecz: 

1) prawidłowego i etycznego łowiectwa,  

2) pielęgnowania historycznych wartości kultury materialnej i duchowej 

łowiectwa,  

3) wspierania członków Zrzeszenia w działalności kynologiczno-łowieckiej, 

4) edukacji kynologicznej i działalności informacyjno-wydawniczej, 

5) popierania organizacji hodowli psów ras myśliwskich prowadzonej na 

podstawach naukowych dla osiągniecia jak najwyższego ich poziomu 
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pod względem użytkowym i eksterierowym, gdzie za psa użytkowego 

uznaje się psa rasy myśliwskiej, posiadającego udokumentowane 

pochodzenie z hodowli zrzeszonych w organizacjach kynologicznych 

współpracujących z Polskim Związkiem Łowieckim, trwale 

oznakowanego, zgodnie z potwierdzonym przez PZŁ ułożeniem do pracy 

w zakresie wykonywania polowania, w tym poszukiwania postrzałków 

6) popierania organizacji szkoleń psów ras myśliwskich w zakresie ich 

użytkowości, 

7) dobrostanu psów użytkowych ras myśliwskich, 

8) monitorowania pogłowia i jakości psów ras myśliwskich,  

9) organizacji systemu szkoleń kynologicznych w Zrzeszeniu, 

10) organizowania układania użytkowych psów ras myśliwskich, 

11) prowadzenia systemu oceny i kwalifikacji psów ras myśliwskich  

pod względem użytkowym i hodowlanym,  

12)  wyłaniania i doskonalenia kadry sędziowskiej i technicznej uprawnionej  

do przeprowadzania ocen i kwalifikacji pracy psów w zakresie 

specjalności użytkowych, 

13) prowadzenia ewidencji, wykazów, sprawozdawczości w sprawach 

kynologicznych, 

14) współpracy z organizacjami łowieckimi i kynologicznymi krajowymi  

i zagranicznymi, 

15) współpracy z instytucjami naukowymi i naukowo-badawczymi w kraju  

i za granicą, 

16) promowania pracy z psami użytkowymi jako wymaganego prawem 

wartościowego elementu współczesnej praktyki łowieckiej, kultury, etyki 

i tradycji, 

17) integracji środowiska myśliwych, 

18) integracji społecznej, 
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19) dobrego wizerunku łowiectwa, Zrzeszenia i jego członków. 

2. Listę ras lub grupy ras psów myśliwskich (przygotowaną w oparciu  

o systematykę i nomenklaturę ras z uwzględnieniem polskiego nazewnictwa 

ras) przyporządkowanych  

do działalności Klubu ustala Naczelna Rada Łowiecka na podstawie 

rekomendacji Komisji Kynologicznej. 

3. Do utworzenia Klubu wymagane jest złożenie przez zainteresowanych 

członków Zrzeszenia wniosku o utworzenie Klubu. Wniosek winien być 

podpisany przez przynajmniej 20. członków Zrzeszenia i uzasadniony. Wniosek 

opiniuje Komisja Kynologiczna Naczelnej Rady Łowieckiej i Zarząd Główny 

Polskiego Związku Łowieckiego. 

4. Komisja Kynologiczna Naczelnej Rady Łowieckiej jest uprawniona do składania 

rekomendacji w sprawie utworzenia i rozwiązania Klubów. Zgłoszenie 

przedstawione przez Komisję Kynologiczną traktuje się  

jak wniosek w sprawie utworzenia/rozwiązania Klubu. 

5. Utworzenie Klubu jest ogłaszane na oficjalnej stronie internetowej Polskiego 

Związku Łowieckiego. 

6. Ewidencję i wykaz utworzonych Klubów prowadzi Zarząd Główny Polskiego 

Związku Łowieckiego. 

7. W sprawach spornych dotyczących działalności Klubu ostateczne 

rozstrzygnięcia podejmuje Naczelna Rada Łowiecka po zasięgnięciu opinii 

Komisji Kynologicznej. 

§ 2 

1. Klub działa w strukturach Zrzeszenia na zasadach klubu specjalistycznego 

(kynologicznego) o statusie jednostki organizacyjnej wewnętrznej. 

2. Klub rozpoczyna swoją działalność z chwilą wyboru władz Klubu. 

3. Klub działa na rzecz Zrzeszenia i członków Klubu. 

4. Klub nie posiada osobowości prawnej i nie reprezentuje Zrzeszenia  

na zewnątrz. 
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5. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. 

6. Nazwę Klubu zatwierdza Naczelna Rada Łowiecka na podstawie rekomendacji 

Komisji Kynologicznej. 

7. Siedzibą Klubu jest siedziba Polskiego Związku Łowieckiego. 

8. Klub podlega nadzorowi Naczelnej Rady Łowieckiej po zasięgnięciu opinii 

Komisji Kynologicznej Naczelnej Rady Łowieckiej. 

9. Klub realizuje zadania statutowe Zrzeszenia zgodnie z kierunkami  

i wytycznymi przyjętymi przez organy Zrzeszenia w granicach ustalonych  

przez wewnętrzne akty normatywne Polskiego Związku Łowieckiego. 

10. Klub zobowiązany jest do ustalenia działalności w zakresie grupy ras lub rasy 

psów myśliwskich, którą się zajmuje. Ustalona przez Klub specyfika działalności 

winna być zgodna z bieżącymi kierunkami przyjętymi przez Zrzeszenie. 

11. Klub opracowuje wewnętrzny regulamin działania, który winien być zgodny  

z zapisami niniejszego Ramowego Regulaminu Klubu Grupy Ras (Klubu Rasy) 

Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego i z przyjętą specyfiką dla 

jego działalności. 

12. Działalność Klubu oparta jest o społeczną pracę jego członków, którzy złożyli 

deklarację wstąpienia do Klubu. Deklaracje wstąpienia do Klubu  

są przechowywane i archiwizowane w siedzibie Klubu. 

13. Klub działa samorządnie przez własne organy wewnętrzne, których zakres 

kompetencji określa niniejszy Regulamin.   

14. Klub ma prawo używać własnego znaku graficznego, zatwierdzonego przez 

Naczelną Radę Łowiecką PZŁ. 

15. Klub może ustanowić i nadawać własne odznaki klubowe pod warunkiem 

umieszczenia na nich pełnej nazwy Klubu. 

16. Klub wprowadza legitymacje klubowe dla członków Klubu wg wzoru 

zatwierdzonego przez Polski Związek Łowiecki. 
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Rozdział II 

Członkostwo w Klubie 

§ 3 

1. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne. 

2. Członkowie Klubu dzielą się na: 

a) Zwyczajnych - osoba fizyczna będąca członkiem Polskiego Związku 

Łowieckiego. 

b) Wspierających -  osoba nie będąca członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. 

c) Honorowych – wg zasad wewnętrznego regulaminu Klubu 

 

3. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Klubu jest: 

1) złożenie deklaracji wstąpienia do Klubu, 

2) uiszczenie składki klubowej o ile jest wymagana i ustalona przez Klub. 

Zasady dotyczące uiszczania składek klubowych ustala Zarząd Główny 

Polskiego Związku Łowieckiego. 

4. Uchwałę o przyjęciu na członka Klubu podejmuje zarząd Klubu 

5. Wzór deklaracji wstąpienia do Klubu stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

6. Zarząd Klubu prowadzi na bieżąco ewidencję członków Klubu i jest 

zobowiązany do ochrony ich danych osobowych zgodnie  

z zaleceniami Zarządu Głownego Polskiego Związku Łowieckiego. 

7. Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego mogą być jednocześnie członkami 

wielu Klubów. 

§ 4 

1. Członkostwo w Klubie ustaje z chwilą: 

1) dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie zarządowi 

Klubu, 
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2) nieuiszczenia składek klubowych w terminie do końca marca bieżącego 

roku, 

3) śmierci osoby. 

2. Skreślenie z listy członków Klubu może także nastąpić na podstawie uchwały 

podjętej przez zarząd Klubu. 

3. Od decyzji zarządu Klubu w sprawie skreślenia z listy członków Klubu 

przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, którego 

decyzja jest ostateczna. 

§ 5 

1. Członkowie Klubu mają prawo: 

1) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Klubu, 

2) brać udział w inicjatywach podejmowanych przez Klub, 

3) brać udział w zebraniach, wykładach, szkoleniach i imprezach 

organizowanych lub inicjowanych przez Klub, 

4) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Klubu co do działalności Klubu, 

5) brać udział w posiedzeniach zarządu Klubu, na których rozpatrywane są 

sprawy dotyczące jego osoby, 

6) nosić odznakę Klubu. 

2. Wyłącznie członkowie zwyczajni mają prawo wybierać i być wybierani do władz 

Klubu. 

3. Członkowie Klubu są zobowiązani: 

1) przestrzegać postanowień Statutu Polskiego Związku Łowieckiego  

i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał, 

2) sumiennie wykonywać zadania, które zostaną powierzone przez władze 

Klubu, 

3) współdziałać z władzami Klubu i organami Zrzeszenia, 

4) brać czynny udział w pracach Klubu w realizowaniu statutowych  

i regulaminowych zadań, 

5) propagować wiedzę i praktykę kynologiczną, 

6) stać na straży dobrego imienia Zrzeszenia i Klubu, 

7) płacić regularnie składki klubowe. 
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Rozdział III 

Władze Klubu i ich kompetencje 

 

§ 6 

 

1. Władzami Klubu są: 

1) walne zgromadzenie członków Klubu, 

2) zarząd Klubu, 

3) komisja rewizyjna Klubu. 

 

2. Kadencja zarządu Klubu i komisji rewizyjnej Klubu trwa 5 lat. 

 

3. Wybory do władz Klubu wskazanych w § 6 ust. 1, pkt 2 i 3 niniejszego rozdziału 

Regulaminu są tajne. 

 

4. Zasady wyboru władz (organów) Klubu ustalają władze Klubu uprawnione  

do ich przeprowadzenia. 

 

5. Nie można łączyć funkcji członka zarządu Klubu z funkcją członka komisji 

rewizyjnej Klubu. 

 

6. Władze Klubu w strukturach klubowych działają kolegialnie i w sposób 

samorządny. 

 

7. Władze Klubu odpowiadają przed organami Zrzeszenia za podejmowane 

działania w Klubie bądź w imieniu Klubu. 

 

8. W klubach utworzonych dla grupy ras psów myśliwskich mogą być powoływane  

sekcje, a ich przewodniczących powołuje zarząd Klubu. 

 

9. Klub ma prawo wyznaczać z grona członków Klubu przedstawicieli  

do działania w terenie. 
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§ 7 

 

1. Najwyższą władzą Klubu jest walne zgromadzenie członków Klubu, które jest 

zwoływane co najmniej raz do roku w terminie umożliwiającym dokonanie 

ostatecznych rozliczeń roku bilansowego. 

2. Walne zgromadzenie członków Klubu może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne walne zgromadzenie członków Klubu zwołuje zarząd Klubu  

i co najmniej jedno ma charakter sprawozdawczy. 

4. Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze walne zgromadzenie członków Klubu 

zwoływane jest celem: 

1) przeprowadzenia wyborów nowych władz Klubu w trybie tajnym  

w związku z zakończeniem kadencji ich działalności, 

2) przeprowadzenia w trybie tajnym wyborów uzupełniających do władz 

Klubu,  

5. Walne zgromadzenia członków Klubu organizuje Zarząd Klubu. 

6. Nadzwyczajne walne zgromadzenia członków Klubu zwoływane  

są przez: 

a) zarząd Klubu; 

b) komisję rewizyjną 

c) 2/3 ogólnej liczby członków Klubu.  

7. W walnym zgromadzeniu członków Klubu biorą udział: 

1) członkowie zwyczajni Klubu, 

2) członkowie wspierający z głosem doradczym 

3) mogą brać udział przedstawiciele organów Zrzeszenia i Komisji 

Kynologicznej z głosem doradczym oraz zaproszeni goście. 

8. O terminie i porządku dziennym walnego zgromadzenia członków Klubu 

powiadamia zarząd Klubu co najmniej na 4 tygodnie przed terminem walnego 

zgromadzenia. Informacja o terminie i miejscu walnego zgromadzenia członków 



RAMOWY REGULAMIN  

KLUBU GRUPY RAS (KLUBU RASY) PSÓW MYŚLIWSKICH   

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO 

Strona 9 z 15 

 

Klubu zamieszczana jest na stronie internetowej Polskiego Związku 

Łowieckiego oraz  

na stronie internetowej Klubu. Zawiadomienia mogą być rozsyłane członkom 

Klubu drogą elektroniczną. 

9. Uchwały walnego zgromadzenia członków Klubu są podejmowane  

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków Klubu 

uprawnionych do głosowania obecnych na walnym zgromadzeniu. 

10. Uchwały walnego zgromadzenia członków Klubu dotyczące zmian  

w regulaminie wewnętrznym Klubu podejmowane są większością 2/3 głosów 

członków zwyczajnych Klubu obecnych na walnym zgromadzeniu. 

§ 8 

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia członków Klubu należy: 

1) ustalanie ogólnych wytycznych działalności Klubu zgodnie z ramowym 

regulaminem działania Klubu grupy ras (Klubu rasy), 

2) uchwalanie wewnętrznego regulaminu Klubu i jego zmian, 

3) wybór członków zarządu Klubu i komisji rewizyjnej Klubu, 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez zarząd Klubu 

sprawozdań oraz planów działalności, 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej 

Klubu, 

6) podejmowanie, na wniosek komisji rewizyjnej Klubu, uchwał  

w przedmiocie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu Klubu, 

7) rozpatrywanie wniosków zarządu Klubu i wniosków zgłoszonych  

na walnym zgromadzeniu członków Klubu, 

8) uchwalanie wysokości składki klubowej oraz innych opłat wnoszonych  

na rzecz Klubu w związku z bieżącym funkcjonowaniem Klubu, 

9) uchwalanie odznaczeń i wyróżnień klubowych oraz ustalanie zasad  

ich przyznawania, 
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10) zatwierdzanie na wniosek zarządu Klubu wzoru znaku graficznego 

Klubu, 

11) rozpatrywanie spraw wniesionych przez organy Zrzeszenia, 

12) nadawanie godności członka honorowego Klubu. 

§ 9 

1. Zarząd klubu jest organem Klubu. 

2. Zarząd Klubu składa się z przynajmniej 3 osób: prezesa, sekretarza i skarbnika.  

3. Uchwała walnego zgromadzenia członków Klubu może stanowić, że wybierani 

członkowie do zarządu Klubu : 

a) wybierani są na poszczególne funkcje przez wybór bezpośredni 

b) przez dokonanie wyboru odpowiedniej liczby członków zarządu klubu na 

poszczególne funkcje; ukonstytuowanie się zarządu powinno nastąpić 

przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia dokonującego 

wyboru, 

c) przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu klubu i 

na jego wniosek pozostałych członków. 

4. Zarząd Klubu obraduje w miarę potrzeby, jednak  

nie rzadziej niż raz na kwartał. Obrady Zarządu Klubu zwołuje prezes zarządu 

Klubu. 

5. Wszystkie uchwały zarząd Klubu podejmuje większością głosów  

przy obecności co najmniej połowy jego składu. 

6. Do obowiązków zarządu Klubu należy: 

1) bieżące kierowanie pracami Klubu, 

2) prowadzenie bieżących spraw Klubu, 

3) prowadzenie gospodarki finansowej Klubu. 

4) organizacja szkoleń, pokazów, wykładów, seminariów, ocen pracy psów 

myśliwskich, wystaw i innych imprez klubowych. 
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5) zwoływanie walnych zgromadzeń członków Klubu, 

6) opracowywanie wewnętrznego Regulaminu Klubu i Regulaminu Obrad 

Walnego zgromadzenia Członków Klubu. 

7) wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia członków Klubu, 

8) opracowywanie sprawozdań z działalności zarządu Klubu dla walnego 

zgromadzenia członków Klubu i organów Zrzeszenia, 

9) sporządzanie bieżących planów pracy Klubu, preliminarzy i budżetu 

wewnętrznego Klubu, 

10) dokonywanie wewnętrznych rozliczeń finansowych Klubu, 

11) prowadzenie ewidencji członków Klubu, 

12) prowadzenie ewidencji i wykazów w sprawach kynologicznych, 

13) administrowanie stroną internetową Klubu, 

14) powoływanie zespołów roboczych na potrzeby bieżącej działalności 

Klubu i ustalanie zakresu ich prac, 

15) powoływanie sekcji w Klubie i ich przewodniczących, 

16) powoływanie regionalnych przedstawicielstw Klubu, 

17) wyznaczanie przedstawicieli do działania w terenie, 

18) ustanawianie odznaczeń i wyróżnień klubowych, 

19) przygotowywanie opinii lub stanowisk w zakresie kynologii łowieckiej  

dla organów Zrzeszenia, 

20) prowadzenie konsultacji w zakresie działalności statutowej Zrzeszenia  

w sprawach dotyczących kynologii łowieckiej, 

21) składanie wniosków do organów Zrzeszenia w sprawach działalności 

Klubu, w tym występowanie o upoważnienia w sprawach bieżącego 

funkcjonowania Klubu, 

22) reprezentowanie Klubu przed organami Zrzeszenia i na zewnątrz, 
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23) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego Ramowego 

Regulaminu. 

§ 10 

1. Komisja rewizyjna Klubu składa się z co najmniej 3 osób wybranych przez walne 

zgromadzenie członków Klubu. 

2. Członkowie komisji rewizyjnej Klubu na okres kadencji władz Klubu wybierają 

ze swego grona przewodniczącego. 

3. Do kompetencji komisji rewizyjnej Klubu należą: 

1) bieżąca kontrola pracy Zarządu Klubu, 

2) przedstawianie na walnym zgromadzeniu członków Klubu sprawozdań ze 

swojej działalności. 

3) zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków Klubu 

4. Komisja rewizyjna Klubu przeprowadza raz do roku kompleksową kontrolę 

działalności zarządu Klubu. 

5. Komisja rewizyjna Klubu podejmuje czynności kontrolne i prowadzi kontrole 

kolegialnie przy zachowaniu minimum dwuosobowego składu komisji. 

 

Rozdział IV 

Gospodarka finansowa Klubu 

§ 11 

1. Bieżąca działalność Klubów w zakresie gospodarki finansowej jest prowadzona 

z upoważnienia Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w 

granicach ustalonych przez Naczelną Radę Łowiecką. 

 

2. Księgowość Klubu prowadzona jest bezpośrednio przez Zarząd Główny 

Polskiego Związku Łowieckiego i na koszt Zarządu Głównego Polskiego 

Związku Łowieckiego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętą 

w Zrzeszeniu polityką rachunkowości. 
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3. Dokumentacja finansowa Klubu prowadzona jest w sposób uzgodniony  

i ustalony przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego 

 

4. Rozliczenia finansowe i sprawozdawczość księgową i budżetową Klubu 

prowadzi księgowość Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego  

na podstawie przekazywanych przez Klub dokumentów i przygotowanych przez 

Klubu sprawozdań. 

 

5. Władze Klubu są zobowiązane do zachowania procedur obiegu dokumentów 

księgowych zgodnie z zaleceniami Zarządu Głównego Polskiego Związku 

Łowieckiego.   

 

6. Obsługę administracyjną i techniczną Klubu prowadzi Zarząd Główny Polskiego 

Związku Łowieckiego lub wyznaczony przez Zarząd Główny Polskiego Związku 

Łowieckiego Wydział funkcjonujący w strukturze biura Zarządu Głównego 

Polskiego Związku Łowieckiego. 

 

7. Klub ma prawo korzystać z infrastruktury biura Zarządu Głównego Polskiego 

Związku Łowieckiego. 

 

8. Klub ma prawo prowadzić stronę internetową po zatwierdzeniu jej przez Zarząd 

Główny Polskiego Związku Łowieckiego. 

 

9. Klub dysponuje środkami finansowymi: 

1) ze składek klubowych oraz innych opłat na rzecz Klubu uchwalonych przez 

walne zgromadzenie 

2) opłat wnoszonych z tytułu organizacji przez Klub imprez i innych 

przedsięwzięć należących do zadań Klubu,  

3) dofinansowania Klubu udzielanego przez Zarząd Główny Polskiego 

Związku Łowieckiego z funduszu statusowego Zrzeszania, 

4) wewnętrznych dotacji celowych przyznawanych przez organy Zrzeszenia, 

5) pochodzącymi z innych źródeł. 
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10. Uzyskane w ramach działalności Klubu bądź wypracowane przez Klub 

przychody są kwalifikowane jako przychody Zrzeszenia i przeznacza się  

je w całości na działalność Klubu, w tym finansowanie przedsięwzięć 

podejmowanych i realizowanych przez Klub. 

 

11. Koszty Klubu, po dokonaniu wewnętrznych rozliczeń klubowych,  kwalifikuje się 

księgowo jako koszty działalności Zarządu Głównego Polskiego Związku 

Łowieckiego. 

 

12.  Dowody księgowe (dowody źródłowe) otrzymywane lub wystawione  

na potrzeby bieżącej działalności Klubu otrzymuje lub wystawia Zarząd Główny 

Polskiego Związku Łowieckiego wprowadzając do właściwych ewidencji 

księgowych. 

 

13. Każdy dokument księgowy (rachunek, faktura, umowa, nota księgowa itd.) 

podlega zatwierdzeniu pod względem formalno-rachunkowym  

i merytorycznym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego 

(upoważnione do tego osoby) i winien być opisany w sposób niepozostawiający 

wątpliwości co do klasyfikacji danego wydatku, źródeł jego finansowania i 

zgodności z celami statutowymi Zrzeszenia. 

 

14. Władze klubu zobowiązane są do zarządzania środkami finansowymi będącymi 

w dyspozycji Klubu zgodnie z zasadami gospodarności, równowagi budżetowej 

i celowości, w tym winny uzasadniać i rozliczać ponoszone wydatki przez Klub. 

 

15. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w ramach ogólnego konta 

bankowego utworzy na potrzeby bieżącej działalności Klubu subkonto celem 

wyodrębnienia środków finansowych będących do dyspozycji Klubu. Środki 

gromadzone w ramach działalności Klubu są księgowane na jego subkoncie  

i przeznaczane na potrzeby realizacji zadań wskazanych przez władze Klubu 

pod warunkiem zgodności podejmowanych zadań z celami statutowymi 

Zrzeszenia. 
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16. Zarząd Klubu ma zapewniony ciągły dostęp do subkonta i do zarządzania 

środkami finansowymi zgormadzonymi na rachunku bankowym. 

 

17. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego jest władny do podejmowania 

bieżącej współpracy z Klubem, w tym zlecania władzom Klubu realizacji zdań 

statutowych Zrzeszenia w graniach określnych przepisami prawa. 

 

 

Rozdział V 

Przepisy końcowe 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie 

zastosowanie ogólne zasady organizacyjne obowiązujące w Polskim Związku 

Łowieckim. 

2. Naczelna Rada Łowiecka jest kompetentna do rozstrzygania wszelkich spraw 

dotyczących Klubu i jego działalności, w tym nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem.  

3. W zakresie gospodarki finansowej Klubu organem rozstrzygającym jest Zarząd 

Główny Polskiego Związku Łowieckiego. 

4. Dotychczasowe Statuty lub Regulaminy Klubów Grupy Ras (Klubów Ras) Psów 

Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego tracą moc. 

5. Członkowie Zrzeszenia będący członkami już działających Klubów nie są 

zobowiązani są do złożenia deklaracji wstąpienia do Klubu zgodnie  

z ustalonym niniejszym Regulaminem wzorem deklaracji. 

6. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z 

dnia ___ 2019 roku. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 


