
STATUT 
Łódzkiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

 Art. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Łódzki Związek Hodowców Zwierząt 
Futerkowych i Drobnego Inwentarza. 
 
 Art. 2 Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa na podstawie 
obowiązującego prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi 
zmianami) i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 
 
 Art. 3 Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 Art. 4 Siedzibą Związku jest miasto Rzgów. 
 
 Art. 5 Związek może być członkiem ogólnopolskich i międzynarodowych 
stowarzyszeń hodowców gołębi, ptactwa ozdobnego, drobiu i królików. 
 
 Art. 6 Związek zrzesza hodowców i miłośników hodowli królików. 
 
 Art. 7 Związek ma prawo używania własnych pieczęci i odznak. 
 
 Art. 8 Związek może posiadać własny organ prasowy lub uczestniczyć wydawaniu 
innych czasopism traktujących o hodowli królików. 
 
 Art. 9 Związek może prowadzić działalność gospodarczą (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami) z której całkowity dochód będzie przeznaczony na jego cele. 
 
 Art. 10 Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków, a w razie 
potrzeby do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników lub korzystać z firm 
usługowych. 
 
 Art. 11 Czas trwania Związku nie jest ograniczony. 
 

Rozdział II 
Cele i działania Związku 

 
 Art. 12 Celem Związku jest: 
1. Oparte na podstawach naukowych jak i własnych doświadczeniach podnoszenie poziomu 
hodowli królików. 
2. Zrzeszenie hodowców i miłośników królików. 
 
 Art. 13 Związek realizuje swoje cele poprzez: 
1. Reprezentowanie interesów hodowców królików przed władzami i instytucjami w kraju i 
zagranicą. 
2. Prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z istniejącymi przepisami. 
3. Popieranie hodowli królików i stwarzanie warunków do ich rozwoju. 



4. Wytyczanie głównych celów hodowlanych poprzez m.in. wzajemną pomoc, organizowanie 
szkoleń itd. 
5. Organizowanie i uczestnictwo w imprezach dotyczących hodowli królików (wystawy, 
pokazy, konkursy itd.). 
6. Rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej i naukowo badawczej w 
zakresie hodowli królików. 
7. Współpracę w dziedzinie hodowli królików z placówkami naukowymi i naukowo- 
badawczymi w kraju i zagranicą. 
8. Organizowanie zebrań, kursów i wykładów. 
9. Współorganizację szkoleń sędziów, asystentów i tatuomistrzów. 
10. Czuwanie nad przestrzeganiem ogólnych zasad etycznych przez członków Związku. 
11. Współpracę z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą. 
12. Podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Związku. 
 

Rozdział III 
Członkowie Związku ich prawa i obowiązki 

 
 Art. 14 Członkiem związku może być osoba cywilna lub prawna zajmująca się 
hodowlą królików. 
 
 Art. 15 Członkowie Związku dzielą się na: 
1. Zwyczajnych 
2. Młodzieżowych 
3. Wspierających 
4. Honorowych 
 
 Art. 16  
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba mająca obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej 
lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 
lat i nie jest pozbawiona praw publicznych. 
2. Członkiem zwyczajnym zostaje osoba zobowiązująca się przestrzegać statutu po złożeniu 
pisemnej deklaracji podpisanej przez siebie oraz uiszczeniu stosownych opłat. 
 
 Art. 17 Członkiem młodzieżowym może zostać osoba niepełnoletnia za zgodą co 
najmniej jednego z rodziców i po uiszczeniu stosownych opłat, z ograniczeniami 
wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 prawa o stowarzyszeniach. 
 
 Art. 18 Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna 
zainteresowana amatorską hodowlą królików, która zadeklaruje odpowiednie świadczenia na 
rzecz Związku. 
 
 Art. 19 Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku. 
 
 Art. 20 
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wyróżnia się szczególnymi 
zasługami dla rozwoju hodowli królików. 
2. Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na 
wniosek Zarządu. 
3. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego i jest zwolniony 
od świadczeń członkowskich. 



4. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych 
przez Związek bez uiszczania opłat. 
 
 Art. 21 
1. Członek zwyczajny ma prawo: 
 1. Uczestniczyć w walnych zebraniach członków Związku. 
 2. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Związku. 
 3. Wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz Związku, poddawać krytyce ich 
 działalność oraz zwracać się do nich z pytaniami i skargami. 
 4. Korzystać po wniesieniu obowiązkowych opłat ze wszystkich urządzeń i świadczeń 
 Związku oraz uczestniczyć w imprezach Związku na zasadach określonych prze 
 Zarząd. 
 5. Brać udział w posiedzeniach organów Związku, na których są rozpatrywane sprawy 
 dotyczące jego osoby. 
 6. Nosić odznakę Związku. 
2. Członek młodzieżowy ma prawo: 
 1. Uczestniczyć w walnych zebraniach członków Związku jako obserwator. 
 2. Korzystać po wniesieniu obowiązujących opłat ze wszystkich urządzeń i świadczeń 
 Związku oraz uczestniczyć w imprezach Związku na zasadach określonych przez 
 Zarząd. 
 3. Brać udział w posiedzeniach organów Związku, na których są rozpatrywane sprawy 
 dotyczące jego osoby. 
 4. Nosić odznakę Związku. 
3. Członek wspierający ma prawo: 
 1. Uczestniczyć w walnych zebraniach członków Związku z głosem doradczym. 
 2. Brać udział w posiedzeniach organów Związku, na których są rozpatrywane sprawy 
 dotyczące jego osoby. 
 3. Wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz Związku oraz zwracać się do 
 nich z pytaniami i skargami. 
4. Uprawnienia określone w punktach 1 - 6 ustęp 1, 1 - 4 ustęp 2 oraz 1 - 3 ustęp 3 
przysługują członkowi Związku po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący. 
5. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Związku poprzez swojego 
przedstawiciela. 
 
 Art. 22 Członek zwyczajny i młodzieżowy Związku jest zobowiązany: 
1. Przestrzegać postanowień statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał 
związkowych. 
2. Sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Związku. 
3. Współdziałać z władzami i organami Związku, brać czynny udział w pracach Związku przy 
realizowaniu statutowych i regulaminowych zadań. 
4. Popierać hodowlę królików przez czynny udział w szkoleniach i imprezach 
organizowanych przez Związek. 
5. Dbać o dobre imię Związku. 
6. Płacić regularnie składki członkowskie. 
 
 Art. 23 Członek wspierający Związku jest zobowiązany: 
1. Wspierać Związek w działaniach na rzecz popularyzacji hodowli królików. 
2. Dbać o dobre imię Związku. 
3. Płacić na rzecz Związku zadeklarowane świadczenia. 
 



 Art. 24 Członkowie Związku pełnią powierzone im funkcje nieodpłatnie, mogą jednak 
otrzymywać zwrot poniesionych kosztów w razie wykonywania zadań na rzecz Związku poza 
miejscem zamieszkania. 
 
 Art. 25 Członkowstwo w Związku ustaje w przypadku: 
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku. 
2. Nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca marca danego roku z 
wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Związku uzna zwłokę za usprawiedliwioną. 
3. Na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową utraty praw 
publicznych. 
4. Wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego. 
5. Śmierci. 
6. Likwidacji osoby prawnej. 
 
 Art. 26 Za nie wywiązanie się ze swych obowiązków Członkom Związku grożą 
następujące kary: 
1. Upomnienie. 
2. Nagana. 
3. Zawieszenie w prawach Członka na okres do lat 3. 
4. Pozbawienie członkowstwa w Związku.  
 

Rozdział IV 
Władze Związku 

 
 Art. 27 
1. Władzami Związku są: 
 1. Walne Zebranie Członków 
 2. Zarząd 
 3. Komisja Rewizyjna 
 4. Sad Koleżeński 
2. Władze kierują działalnością Związku i sprawują kontrolę nad działalnością kół i klubów. 
3. Władze Związku działają zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, postanowieniami 
statutu oraz na podstawie uchwał i regulaminów. 
4. Władze Związku są wybierane w głosowaniu tajnym. 
5. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków we władzach Związku w trakcie kadencji 
jest ona uzupełniana o zastępców w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych głosów. 
 
 Art. 28 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku. 
2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą: 
 1. Z głosem decydującym Członkowie zwyczajni i honorowi. 
 2. Z głosem doradczym Członkowie wspierający i zaproszeni goście. 
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 
 Art. 29 
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd i odbywa się ono: 
 1. Sprawozdawczo - wyborcze co 4 lata. 
 2. Sprawozdawcze co roku w miesiącu maju. 



2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się na wniosek Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej lub wniosku podpisanego przez co najmniej 1/3 członków w terminie 1 miesiąca 
od daty złożenia wniosku. 
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej 50% plus 1 Członek. Jeżeli frekwencja na Walnym Zebraniu Członków jest 
mniejsza niż 50% plus 1 Członek, Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie 
może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych. W razie równej ilości głosów 
rozstrzyga głos Przewodniczącego obrad. 
 
 Art. 30 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy decydowanie o 
wszystkich sprawach Związku, a w szczególności: 
1. Ustalenie szczegółowych wytycznych działalności władz Związku. 
2. Uchwalanie statutu Związku i jego zmian. 
3. Uchwalenie regulaminu władz Związku. 
4. Uchwalanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań oraz planów 
działania. 
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego. 
6. Rozpatrywanie wniosków Zarządu oraz wniosków złożonych na Zjeździe. 
7. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał co do udzielenia absolutorium 
Zarządowi. 
8. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej, ewentualnie sposobu ścisłego jej wyliczenia 
w okresie między Zjazdami. 
9. Nadawanie godności Członka honorowego. 
10. Wybór Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na 4 letnią 
kadencję. 
11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku oraz podziale i przeznaczeniu majątku. 
 
 Art. 31 Zarząd Związku zawiadamia na piśmie uprawnionych do wzięcia udziału w 
Walnym Zebraniu o terminie, miejscu i porządku dziennym na 14 dni przed Walnym 
Zebraniem. 
 
 Art. 32 Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków i 
odpowiada przed nim za swoją działalność 
 
 Art. 33 
1. Zarząd składa się z 5 Członków i 2 Zastępców wybranych przez Walne Zebranie na okres 4 
lat. 
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu które powinno się odbyć do 14 dni od dnia wyboru, 
Zarząd wybiera z grona swoich Członków w głosowaniu tajnym: Prezesa, Wiceprezesa, 
Skarbnika i Sekretarza. 
 
 Art. 34 Do kompetencji Zarządu należy: 
1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz. 
2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania. 
3. Kierowanie działalnością Związku. 
4. Uchwalanie wszelkich opłat na rzecz Związku. 
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku. 
6. Podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości. 
7. Powoływanie zespołów niezbędnych do realizacji celów i zadań Związku. 



8. Prowadzenie gospodarki majątkiem i funduszami Związku. 
9. Występowania z wnioskiem o nadanie tytułu Członka honorowego. 
10. Prowadzenie dokumentacji hodowlanej. 
11. Prowadzi rejestr Członków, ich przyjmowanie i skreślanie. 
12. Powoływanie klubów, nie będących jednostkami organizacyjnymi, w których mogą brać 
udział Członkowie Związku zainteresowani określoną rasą lub grupą ras królików. 
13. Wykonywanie innych czynności nie wymienionych w punktach 1 do 12, a wynikających z 
niniejszego statutu. 
 
 Art. 36 
1. komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków i 1 Zastępców. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę 
Przewodniczącego i Sekretarza. 
3. Do skutecznego podejmowania decyzji niezbędna jest obecność co najmniej 2 Członków w 
tym Przewodniczącego lub Zastępcy. 
 
 Art. 37 
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Związku. 
 2. Występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do 
 Zarządu i żądanie wyjaśnień. 
 3. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu i 
 występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 
 4. Składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
2. Komisja Rewizyjna może dokonywać kontroli nie rzadziej niż raz w roku według stanu na 
dzień 31 marca. 
3. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez 
Walne Zebranie. 
 
 Art. 38 Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy związane z naruszeniem postanowień 
statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz Związku oraz zasad etyki hodowlanej. 
 
 Art. 39 Do Sądu Koleżeńskiego należy w szczególności: 
1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członkowskich takich jak: spory, naruszenie 
przepisów Związku itp. 
2. Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań Członków od uchwał Zarządu w sprawach 
skreślenia z listy Członków. 
3. Wymierzanie kar zgodnie z Art. 40 niniejszego statutu. 
4. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu 
 
 Art. 40 Sąd Koleżeński w wyniku rozpatrzenia sprawy może: 
1. Udzielić upomnienia lub nagany. 
2. Czasowo pozbawić prawa udziału w wystawach i innych imprezach związkowych na okres 
do 3 lat. 
3. Zawiesić w prawach Hodowcy na okres do 3 lat. 
4. Zawiesić w prawach Członka na okres do 3 lat. 
5. Wykluczyć ze Związku. 
 
 Art. 41 
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 Członków i 1 Zastępców 



2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają z pośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę 
Przewodniczącego oraz Sekretarza 
3. Do skutecznego podejmowania decyzji niezbędna jest obecność co najmniej 2 Członków w 
tym Przewodniczącego lub zastępcy. 
 
 Art. 42 Od uchwał Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do najbliższego 
Walnego Zebrania. 
 
 Art. 43 Regulamin pracy Sądu Koleżeńskiego uchwala Walne Zebranie. 
 

Rozdział V 
Majątek i fundusze Związku 

 
 Art. 44 Majątek i fundusze Związku powstają z wpisowego, składek członkowskich, 
działalności statutowej i wszelkich wpływów uzyskanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
 Art. 45 Fundusze Związku służą do prowadzenia działalności ststutowej. 
 
 Art. 46 Gospodarka finansowa prowadzona jest przez Zarząd. 
 
 Art. 47 Oświadczenia w sprawach majątkowych Związku wymagają do swej 
ważności podpisu dwóch osób Prezesa Związku lub jego Zastępcy i Skarbnika lub innego 
upoważnionego Członka Zarządu. 
 
 Art. 48 W przypadku rozwiązania Związku, Walne Zebranie określi przeznaczenie 
majątku. 
 

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

 
 Art. 49 Zmiany w statucie uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy 
obecności co najmniej połowy Członków. 
 
 Art. 50 Wniosek o zmianę statutu przedkłada Walnemu Zebraniu Zarząd z własnej 
inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby Członków. 
 
 Art. 51 Rozwiązanie Związku wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków 
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby Członków. 


