
Regulamin Wewnętrzny
Klubu Wyżłów Weimarskich Polskiego Związku Łowieckiego

z dnia 23.08.2020

***

Niniejszy Regulamin uchwala się w celu uszczegó� łówienia regulacji zawartych w Ramówym Regulaminie
Klubu Grupy Ras (Klubu Rasy) Psó� w Mys� liwskich Pólskiegó Związku Łówieckiegó (dalej jakó „Ramówy

Regulamin”) óraz w celu ókres� lenia pózóstałych zasad funkcjónówania Klubu.

***

§ 1

Cele działalności Klubu

1. Klub  Wyz2 łó� w  Weimarskich  Pólskiegó  Związku  Łówieckiegó  (zwany  dalej  „Klubem”),  zóstał
utwórzóny w celu integracji s�ródówiska mys� liwych zainteresówanych uz2ytkówaniem łówieckim,
hódówlą óraz szkóleniem uz2ytkówych psó� w rasy wyz2eł weimarski kró� tkówłósy i wyz2eł weimarski
długówłósy (rasy grupy VII  FCI,  ópartej  na standardzie FCI Nr 99,  pósiadających metrykę lub
ródówó� d ZKwP lub innej órganizacji  kynólógicznej uznawanej przez FCI,  zwany dalej „wyz2 łem
weimarskim”). 

§ 2

Identyfikacja Klubu

Klub ma prawó uz2ywac�, óbók zatwierdzónegó przez Naczelną Radę Łówiecką znaku graficznegó, własnej 
pieczęci i barw klubówych. 

§ 3

Szczegółowe zadania Klubu

Dó zadan�  Klubu nalez2y w szczegó� lnós�ci:

1. Prówadzenie  szkólenia  mys� liwych  w  zakresie  hódówli,  układania,  wykórzystania  łówieckiegó
óraz  przygótówania  dó  wszelkiegó  ródzaju  pró� b,  kónkursó� w,  egzaminó� w  i  testó� w  wyz2 łó� w
weimarskich.

2. Prómówanie  pólówania  z  wyz2 łem  weimarskim  jakó  wartós�ciówegó  elementu  kultury  óraz
wspó� łczesnej praktyki łówieckiej póprzez:

a. prówadzenie  wykładó� w,  prelekcji,  działalnós�ci  wydawniczej  (ró� wniez2  w  przestrzeni
internetówej);

b. udział w twórzeniu zasad dóbrej praktyki łówieckiej;



c. órganizówanie  kursó� w,  seminarió� w,  testó� w,  warsztató� w,  pókazó� w  i  prezentacji  óraz
wszelkich innych imprez própagujących cele Klubu;

d. wspó� łpracę z órganami Pólskiegó Związku Łówieckiegó;

e. wspó� łpracę  z  pókrewnymi  órganizacjami,  órganizacjami  kynólógicznymi  uznawanymi
przez FCI, pódmiótami i ósóbami – w kraju i zagranicą, .

3. Twórzenie aktywnej platfórmy wymiany dós�wiadczen� ,  przepływu infórmacji  óraz wzajemnegó
wsparcia dla s�ródówiska, w któ� rym działa.

§ 4

Członkostwo w Klubie

1. Człónkóstwó w Klubie nabywa się na zasadach ókres� lónych w Ramówym Regulaminie. 

2. Człónkóstwó hónórówe móz2e nabyc� człónek Klubu, na wniósek Zarządu lub grupy minimum 3 
człónkó� w Klubu, pó uzyskaniu akceptacji 2/3 głósó� w Walnegó Zgrómadzenia Klubu.

3. Człónkóstwó w Klubie móz2na utracic� w dródze wymierzenia kary, ó któ� rej mówa w § 7 ust. 2 lit. c.

§ 4

Składka

1. Klub póbiera składkę człónkówską według ustalónych zasad. 

§ 5

Zarząd Klubu

1.  Zarząd Klubu składa się z pięciu ósó� b, w tym: prezesa, sekretarza i skarbnika.

2. Póza óbówiązkami Zarządu Klubu ókres� lónymi w § 9 ust. 6 Ramówegó Regulaminu, Zarząd 
ódpówiedzialny jest takz2e za:

a. przeprówadzanie,  na  wewnętrzne  pótrzeby  swóich  człónkó� w,  testó� w,  bónitacji,
rankingó� w i działan�  pókrewnych;

b. przyjmówanie i skres� lanie z listy człónkó� w Klubu;

c. ópracówywanie  regulaminó� w,  prójektó� w,  prógramó� w,  planó� w,  ramówych  planó� w
działalnós�ci klubu, preliminarzy i uchwał;

d. składanie sprawózdan�  z działalnós�ci Klubu na Walnym Zgrómadzeniu Człónkó� w Klubu;

e. ustalanie wzóró� w pieczęci óraz innych dókumentó� w óficjalnych Klubu;

f. ustalanie ódpłatnós�ci za wydawnictwa i s�wiadczenia Klubu;

g. ópracówywanie ródzajó� w, wysókós�ci składek człónkówskich óraz zasad ich óbniz2ania i
umarzania óraz przedstawianie dó zatwierdzenia przez walne zgrómadzenie człónkó� w

h. zawieranie  pórózumien� ,  na  pódstawie  udzielónych  przez  Zarząd  Głó� wny  PZŁ
pełnómócnictw, dótyczących wykónywania zadan�  Klubu wspó� lnie z innymi instytucjami i



órganizacjami, przy czym stróną przy zawieraniu umó� w jest kaz2dórazówó Zarząd Głó� wny
Pólskiegó Związku Łówieckiegó pósiadający ósóbówós�c� prawną;

i. ustalanie  szczegó� lnych  zadan�  i  óbówiązkó� w człónkó� w Klubu (przy  czym szczegó� łówy
pódział óbówiązku człónkó� w Zarządu ustalany jest uchwałą Zarządu, z uwzględnieniem
zapisó� w niniejszegó Regulaminu);

j. występówanie  dó  Zarządu  Głó� wnegó  Pólskiegó  Związku  Łówieckiegó  z  própózycjami
przyznania człónkóm Klubu ódznaczen�  łówieckich.

3. Pódejmówanie  zóbówiązan�  finansówych  przez  Klub  wymaga  akceptacji  skarbnika i  minimum
jednegó człónka Zarządu Klubu.

§ 6

Walne Zgromadzenie Członków

1. Prawó głósu na Walnym Zgrómadzeniu przysługuje wyłącznie człónkóm zwyczajnym. 

2. W Walnym Zgrómadzeniu Człónkó� w człónkówie wspierający i hónórówi biórą udział z głósem
dóradczym.

§ 7

Kary

1. Zarząd Klubu móz2e stósówac� wóbec człónkó� w kary, w przypadkach:

a. raz2ącegó  naruszenia  póstanówien�  Regulaminu Wewnętrznegó,  Ramówegó  Regulaminu
Klubu Grupy Ras (Klubu Rasy) Psó� w Mys� liwskich PZŁ lub uchwał órganó� w Klubu;

b. niepódpórządkówania się lub uchylania się ód pólecen�  władz i órganó� w Klubu;

c. zalegania  z  ópłatami  na  rzecz  Klubu  przez  ókres  dłuz2szy  niz2  6  miesięcy  ód  daty
wymagalnós�ci

2. Karami, ó któ� rych mówa wyz2ej, są:

a. upómnienie;

b. nagana;

c. skres� lenia z listy człónkó� w Klubu.

3. Od  uchwały  ó  wymierzeniu  kary  przez  Zarząd  Klubu  przysługuje  ódwółanie  dó  Walnegó
Zgrómadzenia Klubu.

§ 8

Likwidacja Klubu

1. Klub móz2e zóstac�  zlikwidówany w dródze pódjęcia uchwały przez Zarządu Klubu, na pódstawie
pisemnegó wniósku przynajmniej 2/3 człónkó� w Klubu.



2. Rózwiązanie Klubu ódbywa się na zasadach ókres� lónych przez   RAMOWY REGULAMIN  KLUBU
GRUPY RAS (KLUBU RASY) PSOL W MYSLLIWSKICH POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO.

§ 9

Postanowienia końcowe i dodatkowe

1. W sprawach nieuregulówanych w niniejszym Regulaminie  Wewnętrznym,  w tym w sprawach
uchwalania  zmiany w Regulaminie  Wewnętrznym,  zastósówanie  mają  zasady óbówiązujące w
Pólskim Związku Łówieckim, w szczegó� lnós�ci Ramówy Regulamin.

2. Regulamin Wewnętrzny wchódzi w z2ycie z dniem jegó uchwalenia.


