STATUT FCI

ROZDZIAŁ I - NAZWA – GŁÓWNA SIEDZIBA – CELE I DZIAŁALNOŚĆ – CZAS
DZIAŁANIA
1 – NAZWA
1.1.

Stowarzyszenie nosi nazwę ‘Fédération Cynologique Internationale’, w skrócie ‘FCI’.
(w niniejszym tekście zwane ‘ Stowarzyszeniem’)

1.2.

Stowarzyszenie ma formę prawną międzynarodowej organizacji non-profit i działa na
podstawie obowiązującego w Belgii prawa o stowarzyszeniach, fundacjach,
europejskich partiach politycznych oraz europejskich fundacjach, z dnia 27 czerwca
1921 roku.
(zwanym dalej ‘prawem z 27 czerwca 1921’) wraz z wszelkimi poprawkami oraz
dodatkowymi regulacjami.

2 - SIEDZIBA GŁÓWNA

2.1.

Siedziba główna Stowarzyszenia znajduje się obecnie pod adresem: THUIN, 13, Place
Albert 1er, Belgia (zwana dalej ‘Siedzibą Główną’).

2.2. Siedziba Główna może zostać zmieniona bez konsekwencji prawnych na podstawie
decyzji Zjazdu Generalnego.

3 - CELE i ŚRODKI
3.3

Stowarzyszenie jest organizacją ściśle o charakterze non-profit. Jej zadaniem jest
dążenie do niżej wymienionych międzynarodowych celów przy poszanowaniu
regulaminów i prawa w poszczególnych krajach.
a)

zachęcanie i wspieranie hodowli psów rasowych, rejestrowanie i użycie psów
rasowych przy założeniu że ich zdrowie oraz cechy fizyczne są zgodna ze wzorcem
ustanowionym dla każdej z ras, w taki sposób by pozwalało to im pracować oraz
służyć konkretnym funkcjom przypisanym każdej z ras.

b)

ochrona użytkowości, trzymania oraz hodowli psów rasowych w krajach
członkowskich bądź partnerskich; wspieranie nienastawionej na zyski wymiany
psów oraz informacji związanych z kynologią pomiędzy krajami członkowskimi oraz
organizacjami partnerskimi a także organizacja wystaw, testów, traili, konferencji,
wydarzeń sportowych i edukacyjnych, użycie psów w akcjach ratowniczych oraz do
celów specjalnych takich jak terapia, pies towarzyszący i inne.

c) promowanie i wspieranie dobrostanu psów na świecie w takim zakresie i do takiego
stopnia jaki jest możliwy dla każdego członka bądź partnera kontraktowego.
Regulacje te w szczególności dają psom prawo do:
•
•
•
•
•

zabezpieczenie przed głodem, pragnieniem i złym żywieniem
ochrona przed nadmiernym gorącem i zimnem
niedopuszczenia do strachu
ochrona przed urazami i chorobami
prawo do funkcjonowania w należytych warunkach

3.2.

W celu realizacji wyżej wymienionych celów współpracy międzynarodowej rozwija w
szczególności poniższe cele:
a) ustanowienie szczegółowych regulacji w zakresie:
(i)
(ii)

wzajemne uznawanie ksiąg rodowodowych, aneksów i
rodowodów;
wzajemne uznawanie przydomków hodowlanych i sędziów oraz
ustanowienie międzynarodowych wytycznych odnośnie przydomków oraz
sędziów

(iii)

promowanie etyki i naukowego podejścia, które stanowią podstawy kynologii
jak również swobodna wymiana informacji naukowych pomiędzy członkami
i partnerami.

(iv)

przestrzeganie wzorców ras zatwierdzonych przez Stowarzyszenie które
muszą zostać uznane przez wszystkich członków i partnerów o ile nie
znajdują się w nich niezgodności z prawem obowiązującym w danym kraju.

(v)

standaryzacja – na ile to możliwe – krajowych przepisów regulujących
wystawy międzynarodowe oraz zasady otrzymywania międzynarodowych
championatów piękności i użytkowości jak również prowadzenie listy psów
uprawnionych do tych tytułów.

(vi)

standaryzacja – w zasadnych sytuacjach – krajowych regulacji odnośnie
tytułów krajowych championów

(vii) próba utrzymania wysokich standardów w nominacji sędziów uprawnionych
do sędziowania na wystawach międzynarodowych jak i międzynarodowych
konkursach i trailach.
(viii)

wzajemne uznawanie kar i procedur ustalonych przez członków i partnerów.

b) wspieranie członków oraz partnerów, w razie konieczności, we współpracy z innymi
organizacjami międzynarodowymi poprzez zapewnienie profesjonalnych informacji,
sposobu działania oraz w razie potrzeby ekspertów z zakresu kynologii.
c)

zdefiniowanie i publikacja cech ctypowych dla rasy po wstępny jej zatwierdzeniu
przez Zjazd Generalny i Komitet Generalny, w oparciu o wzorzec rasy przygotowany
przez kraj jej pochodzenia oraz patronat nad daną rasą.

d)

wpieranie organizacji międzynarodowych konferencji i seminariów edukacyjnych.

e)

działanie jako źródło i środek edukacji, wymiany informacji oraz nawiązywania
kontaktów pomiędzy członkami i partnerami.

3.3. Stowarzyszenie może stać się członkiem jakiejkolwiek organizacji non-profit zakładając,
iż owo członkostwo zostanie wcześniej zatwierdzone przez Zjazd Generalny FCI.

3.4. Stowarzyszenie może podjąć inne działania bezpośrednio lub pośrednio związane z
wypełnianiem celów statutowych organizacji bądź takie które są konieczne do realizacji
ustalonych celów. Stowarzyszenie między innymi ma możliwość zaciągania pożyczek,
inwestowania kapitału, zakładając iż taka działalność zostanie wcześnie zatwierdzona
przez władze naczelne Stowarzyszenia. Może również być bezpośrednio lub pośrednio
zaangażowane w legalną działalność, jednostek, stowarzyszeń i firm należących do

sektora prywatnego bądź publicznego, bez względu na to czy podlegają Belgijskiemu
czy zagranicznemu prawu.
Dodatkowo Stowarzyszenie może prowadzić każdego rodzaju działania które przyczynią
się bezpośrednio lub pośrednio do realizacji wyżej wymienionych celów organizacji nonprofit w zakresie pożyteczności międzynarodowej. Zawiera to także działalność
komercyjną i zarobkową w stopniu określonym przez prawo. Całość dochodu musi
jednak każdorazowo przeznaczone na wypełnianie celów statutowych Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie ma prawo gromadzić środki finansowe w celu zapewnienia sobie
realizacje wyżej wymienionych celów.
4 – STANOWISKO WOBEC DYSKRYMINACJI I RASIZMOWI
4.1. Jakiekolwiek przejawy dyskryminacji względem kraju, osoby prywatnej, grup społecznych
oparte o pochodzenie, płeć, język, religię, przekonania polityczne, orientację seksualną
czy temu podobne, są surowo zabronione w ramach działalności Stowarzyszenia i
karane zawieszenie bądź usunięciem.

5 - PROMOWANIE PRZYJAZNYCH RELACJI
5.1.

Stowarzyszenie ma za zadanie promowanie przyjaznych relacji w zakresie:
a)

pomiędzy członkami, sekcjami oraz partnerami.

b)

w społeczeństwie

6 - CZAS DZIAŁANIA
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony i może zostać rozwiązane w dowolnym
momencie na podstawie decyzji Zjazdu Generalnego w oparciu o artykuł 55 niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II – CZŁONKOSTWO I PARTNERSTWO
7 - PODSTAWOWE WARUNKI
7.1.

Stowarzyszenie ma 2 kategorie członków: pełni członkowie oraz członkowie
współpracujący
(dalej zwane ‘CZŁONKAMI’) oraz dwie kategorie partnerów:
kontraktowych oraz współpracujących (obie kategorie dalej zwane ‘PARTNERAMI’).

7.2.

Osoby fizyczne nie są uprawnione do członkostwa bądź partnerstwa w Stowarzyszeniu.

7.3.

W nawiązaniu do artykułu 8, 9, 10 oraz 11 niniejszego Statutu wszyscy Członkowie i
Partnerzy mają pełne prawo do korzystania ze wszystkich przywilejów gwarantowanych
w ramach Statutu, Obowiązujących Przepisów, regulaminów FCI, okólników oraz
decyzji podjętych przez Zjazd Generalny i Komitet Generalny FCI.

7.4.

Tylko jeden typ członkostwa jest możliwy dla jednego kraju (Pełne Członkostwo,
Współpracujące bądź Partnerstwo) bez możliwości uznania więcej niż jednej organizacji
z danego kraju.

8 - PEŁNE CZŁONKOSTWO
8.1.

Członkostwo Pełne dozwolone jest tylko dla jednej Krajowej Organizacji Kynologicznej w
danym kraju spełniającej wszystkie z poniższych warunków:
posiadanie statusu członka stowarzyszonego przez okres co najmniej
5ciu lat.

a)

b) składając aplikację o pełne członkostwo rejestracja co najmniej 3000 psów
(szczeniąt oraz importowanych) wraz z ich rodowodami, przydomkami, w liczbie
tej musi się zawierać przynajmniej 15% ras uznanych przez FCI, w każdym roku
poprzedzającym aplikację.
c) przyjęcie formy prawnej organizacji non-profit bądź jej prawnego odpowiednika
podlegające odpowiednim przepisom prawnym w danym kraju

8.2.

d)

uznanie wszystkich ras uznanych prze FCI

e)

zaangażowanie w dążeniu do celów założonych przez FCI

Pełni Członkowie nabywają pełnych praw włącznie z prawem do głosowania podczas
Zjazdu Generalnego za pośrednictwem Delegatów wybieranych na mocy Artykułu 20.1
niniejszego Statutu.
Poza pozostałymi, Członkowie mają również prawo do:
a)

proponowania kandydatów uprawnionych do kandydowania w wyborach do
Komitetu Generalnego oraz do każdego innego organu w Stowarzyszeniu oraz
obowiązkowych komisjach;

b)aplikowania o uznanie rasy (wstępne i ostateczne);
c)

składania wniosków do Zjazdu Generalnego, w tym poprawek do Statutu oraz
Obowiązujących Przepisów;

d)

aplikowania o organizację Światowej
bądź
Psów/Światowych Konkursów Pracy bądź Użytkowości;

Sekcyjnej

Wystawy

e) nominowania i pisemnego powiadomienia nazwisk do 3 Delegatów na Zjazd
Generalny FCI;

8.3.

f)

używania Stowarzyszenia jako źródło informacji i platformę do kontaktu z
pozostałymi członkami Stowarzyszenia;

g)

używania logo FCI na mocy Artykułu 60 niniejszego Statutu.

Pełni członkowie są zobowiązani:
a)

działać na korzyść Stowarzyszenie ze wszystkich swoich możliwości;

b)

promować i wspierać dobrostan psów w zakresie najszerszym jak to możliwe;

c)

całkowicie podporządkować się zasadom i wytycznym Stowarzyszenia pod
warunkiem iż nie stoją one w sprzeczności do krajowych praw i przepisów;

d) rejestrować przydomki hodowlane w oparciu o wytyczne FCI;

e) płacić pełna opłatę członkowską oraz wszelkie opłaty należne Stowarzyszeniu;
f)

upewnić się wszelkie działania Członka zgodne są z obowiązującymi przepisami
FCI;

g) uznać wszystkie rasy uznane przez FCI (wstępnie i ostatecznie uznane);
h) przestrzegać wzorców ras i nomenklatury ras;
i) wykluczyć z krajowego stowarzyszenia osoby hodujące i/lub sprzedające psy
wyłącznie z do celów zarobkowych oraz osoby które naruszają kodeks hodowlany
zdefiniowany w Rozporządzeniach FCI;
j) nie obrażać publicznie i oficjalnie Stowarzyszenia ani żadnego z jego członków bądź
partnerów;
k) zorganizować co najmniej 2 wystawy CACIB (międzynarodowe) w ciągu
roku – dla państw z roczną rejestracją do 10 000 psów w ciągu 2 lat poprzedzających
wydarzenie;
l) dla członków rejestrujących więcej niż 10 000 psów rocznie w ciągu 2
lat poprzedzających
wydarzenie zorganizować 1 wystawę CACIB (międzynarodową) dla
każdych kolejnych 10 000
zarejestrowanych psów, z minimalną liczą 10 wystaw CACIB w krajach
z roczną rejestracją
przekraczającą 100 000 w ciągu 2 lat poprzedzających wydarzenie;
m) dostarczyć do Siedziby Głównej wszelkie wymagane dane i statystyki
9 - CZŁONEK STOWARZYSZONY
9.1. Członkostwo Stowarzyszone jest otwarte dla tylko jednej organizacji
kynologicznej w danym kraju spełniającej poniższe warunki:
a) posiadanie statusu Członka Partnerskiego FCI przez okres co najmniej 5ciu lat;
b) składając aplikację o członkostwo stowarzyszone rejestracja co najmniej 1000 psów
(szczeniąt oraz importowanych) wraz z ich rodowodami, przydomkami, w liczbie tej
musi się zawierać przynajmniej 10% ras uznanych przez FCI, w każdym roku
poprzedzającym aplikację;
c) formy prawnej organizacji non-profit bądź jej prawnego odpowiednika podlegające
odpowiednim przepisom prawnym w danym kraju;
d) uznanie wszystkich ras uznanych prze FCI;
e) zaangażowanie w dążeniu do celów założonych przez FCI;
f) Podpisanie specjalnego porozumienia ze Stowarzyszeniem precyzującego zasady
współpracy Członka Stowarzyszonego z FCI;
9.1. Członkowie Stowarzyszeni mają prawa uczestnictwa w Zjeździe Generalnym
FCI. Bez prawa głosu lecz z prawem do wypowiedzi za pośrednictwem swoich
delegatów wybranych zgodnie z art. 9.2 niniejszego Statutu, paragraf 2, d).
Członkowie Stowarzyszeni nie mogą wystawiać kandydatów
do wyborów do Komitetu Generalnego ani do żadnego innego formalnego
ciała Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszeni nie mają prawa do aplikowania o organizację
wystaw światowych ani sekcyjnych.

Członkowie Stowarzyszeni mają między innymi prawo do:
a) brania udziału w zebraniach Sekcji z prawem zabierania głosu ale bez prawa do
głosowania;
b) brania udziału w zebraniach nieobowiązkowych komisji przy FCI, z prawem
zabierania głosu lecz bez prawa do głosowania.
c) ubiegania się i uznanie rasy przez FCI zarówno na warunkach wstępny jak i
ostatecznych;
d) nominowania i podania na piśmie do 3 Delegatów na Zjazd Generalny FCI;
e) używania Stowarzyszenia jako źródło informacji i platformę do kontaktu z pozostałymi
członkami Stowarzyszenia;
f) używania logo FCI na mocy Artykułu 60 niniejszego Statutu.
9.3. Członkowie Stowarzyszeni mają następujące obowiązki:
a) działać na korzyść Stowarzyszenie ze wszystkich swoich możliwości;
b) promować i wspierać dobrostan psów w zakresie najszerszym jak to
możliwe;
c) całkowicie podporządkować się zasadom i wytycznym Stowarzyszenia pod
warunkiem iż nie stoją one w sprzeczności do krajowych praw i
przepisów;
d) całkowicie podporządkować się porozumieniu członkowskiemu
podpisanemu przy wstąpieniu do Stowarzyszenia;
e) rejestrować przydomki hodowlane w oparciu o wytyczne FCI;
f) płacić pełna opłatę członkowską oraz wszelkie opłaty należne
Stowarzyszeniu;
g) upewnić się wszelkie działania Członka zgodne są z obowiązującymi
przepisami FCI;
h) uznać wszystkie rasy uznane przez FCI (wstępnie i ostatecznie uznane);
i) przestrzegać wzorców ras i nomenklatury ras;
j) wykluczyć z krajowego stowarzyszenia osoby hodujące i/lub sprzedające
psy wyłącznie do celów zarobkowych oraz osoby które naruszają kodeks
hodowlany zdefiniowany w Obowiązujących Przepisach FCI;
k) nie obrażać publicznie i oficjalnie Stowarzyszenia ani żadnego z jego
członków bądź partnerów;
l) zorganizować 2 wystawy CACIB (międzynarodowe) rocznie, bez wyjątku
m) dostarczyć do Biura Głównego Stowarzyszenia wszelkie wymagane dan
i statystyki.

10 - PARTNER KONTRAKTOWY
10.1 Partnerstwo kontraktowe jest dozwolone tylko dla jednej organizacji kynologicznej w
danym kraju i po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) składając aplikację o członkostwo stowarzyszone rejestracja co najmniej 500 psów
rocznie (szczeniąt oraz importowanych) wraz z ich rodowodami, przydomkami, w
liczbie tej musi się zawierać przynajmniej 5% ras uznanych przez FCI, przez okres 3
lat poprzedzających w aplikację;
b) formy prawnej organizacji non-profit bądź jej prawnego odpowiednika podlegające
odpowiednim przepisom prawnym w danym kraju;
c) uznanie wszystkich ras uznanych prze FCI;

d)

zaangażowanie w dążeniu do celów założonych przez FCI;

e) Podpisanie specjalnego porozumienia ze Stowarzyszeniem precyzującego zasady
współpracy Partnera Kontraktowego z FCI;
10.2 Partnerzy Kontraktowi mają prawo do uczestnictwa w Zjeździe Generalnym FCI za
pośrednictwem Swoich Delegatów w charakterze obserwatorów nominowanych
zgodnie z art. 10.2 , paragraf 2c) niniejszego Statutu.
Delegaci nie mają prawa głosu jak również nie mają prawa do głosowania. Partnerzy
Kontraktowi nie mogą proponować kandydatów do Komitetu Głównego ani do
żadnego innego organu Stowarzyszenia. Partnerzy Kontraktowi nie mogą ubiegać się
o organizację wystaw światowych ani sekcyjnych.
Jednakże Partnerzy Kontraktowi mają prawo do:
a) uczestnictwa w spotkaniach właściwej Sekcji w charakterze obserwatora, bez do
zabierania głosu czy brania udziału w głosowaniu;
b) uczestnictwa w zebraniach nieobowiązkowych Komisji Stowarzyszenia w charakterze
obserwatora, bez prawa do przemawiania czy głosowania;
c) nominowania i powiadomienia na piśmie 3 Delegatów na Zjazd Generalny
Stowarzyszenia;
d) używania Stowarzyszenia jako źródło informacji i platformę do kontaktu z pozostałymi
członkami Stowarzyszenia;
e) używania logo FCI na mocy Artykułu 60 niniejszego Statutu.
10.3. Do obowiązków Partnera Kontraktowego należy:
a) działanie na korzyść Stowarzyszenie ze wszystkich swoich możliwości;
b) promowanie i wspierać dobrostan psów w zakresie najszerszym jak to
możliwe;
c) całkowite podporządkowanie się zasadom i wytycznym Stowarzyszenia
pod warunkiem iż nie stoją one w sprzeczności do krajowych praw i
przepisów;
d) całkowite podporządkowanie się porozumieniu członkowskiemu
podpisanemu przy wstąpieniu do Stowarzyszenia;
e) rejestracja przydomków hodowlanych w oparciu o wytyczne FCI;
f) dokonywanie pełnej opłaty członkowskiej oraz wszelkich opłaty
należnych Stowarzyszeniu;
g) upewnienie się że wszelkie działania Członka zgodne są z
obowiązującymi przepisami FCI;
h) uznanie wszystkie rasy uznane przez FCI (wstępnie i ostatecznie
uznane);
i) przestrzeganie wzorców ras i nomenklatury ras;
j) wykluczenie z krajowego stowarzyszenia osoby hodujące i/lub
sprzedające psy wyłącznie z do celów zarobkowych oraz osoby które
naruszają kodeks hodowlany zdefiniowany w Rozporządzeniach FCI;
k) nie obrażanie Stowarzyszenia ani żadnego z jego członków bądź
partnerów;
l) dostarczenie do Biura Głównego wszelkich wymaganych statystyk.

11 – PARTNER WSPÓŁPRACUJĄCY
11.1. Partnerstwo jest otwarte dla każdej organizacji lub podmiotu prawnego chętnego do
wspierania Stowarzyszenia, która podpisała Porozumienie Współpracy specyfikujące
warunki współpracy.
Owe Porozumienie (pomniejszone o informacje finansowe) powinno być upublicznione
przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie może uznać jedynie międzynarodowy klub rasy
promujący psy rodowodowe, respektujący przepisy FCI w zakresie wzorców ras które
reprezentuje. Kluby te muszą być zatwierdzone przez rodzimą organizację kynologiczną
będąca członkiem FCI. Państwo członkowskie z którego pochodzi dana rasa musi
wyrazić zgodę na ten rodzaj współpracy. Rasy których krajem pochodzenia nie są
państwa członkowskie są zwolnione z tego warunku.
11.2. Do praw Partnera Współpracującego należy:
a) nominowanie i podanie na piśmie 1 osoby kontaktowej odpowiedzialnej
za kontakt pisemny ze Stowarzyszeniem;
b) do korzystania z wszelkich praw nadanych na mocy specjalnego
Porozumienia Partnerskiego podpisanego ze Stowarzyszeniem.
11.3. Do obowiązków Partnera Współpracującego należą:
a) podporządkowanie się warunkom założonym w specjalnym porozumieniu
podpisanym przy wstępowaniu do Stowarzyszenia;
b) nie obrażanie Stowarzyszenia ani żadnego z jego Członków bądź
Partnerów.
12 – PROCEDURY APLIKOWANIA – PRZYJĘCIE
12.1. Stowarzyszenie akceptuje tylko jedną organizację kynologiczną z jednego kraju w
charakterze Członka bądź Partnera Kontraktowego.
12.2. Tylko Członkowie Stowarzyszeni mogą aplikować o Pełne Członkostwo zakładając że
aplikant spełnia wszystkie warunki artykułu 8.1 niniejszego Statutu i spełnił wszystkie
obowiązki zawarte w artykule 9.3 Statutu.
12.3. Tylko Partnerzy kontraktowi mogą aplikować o Członkostwo Stowarzyszone zakładając
że aplikant
spełnia wszystkie warunki artykułu 9.1 niniejszego Statutu i spełnił
wszystkie obowiązki zawarte w artykule 10.3 Statutu.
12.4. Pełnoprawni Członkowie mogą aplikować o ponowne przyznanie statusu
Członka Stowarzyszonego.
12.5. Aby stać się Członkiem bądź Partnerem niezbędne jest złożenie odpowiedniej
aplikacji. Aplikacja ta musi być podpisana przez oficjalnych przedstawicieli oraz
przesłana na piśmie do Biura Głównego w formie opisanej w Rozporządzeniach.
Komitet Generalny ma za zadanie sprawdzić złożone podanie po względem
merytorycznym oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Komitet Generalny
powinien przyjąć podanie o przyjęcie w poczet
Członków wraz z pierwszą oceną dokonaną na podstawie pisemnego raportu złożonego
przez aplikującego do Komitetu Generalnego. Zjazd Generalny ma całkowitą władzę w
zakresie decyzji o przyjęciu. Decyzja Zjazdu generalnego jest ostateczna i nie wymaga
uzasadnienia. Od decyzji Zjazdu Generalnego nie można się odwołać. Komitet
Generalny ma za zadanie sprawdzenia podania o przyjęcie w poczet Partnerów za
zgodność z postanowieniami obowiązujących przepisów jak również z treścią zawartą
w porozumieniu partnerskim. Komitet Generalny ma pełne prawo i tajność do podjęcia
decyzji o przyjęciu w poczet Partnerów, do zawarcia i podpisania Umowy Partnerskiej

bądź specjalnej umowy regulującej współpracę zarówno z Partnerami Kontraktowymi jak
i Współpracującymi. Decyzja Komitetu nie wymaga uzasadnienia.
12.6.

Decyzja Zjazdu generalnego bądź Komitetu Generalnego powinna zostać przesłana do
aplikującego za pośrednictwem Biura głównego w terminie do 30 dni po jej podjęciu.
Nowy Członek bądź Partner nabywa wszelkich praw z dniem podjęcia decyzji o
przyjęciu. Jednakże nowoprzyjęty Członek nabiera praw wyborczych od następnego
Zjazdu Generalnego.

12.7. Dalsze postanowienie odnośnie formalności i procedur odnośnie Członkostwa i
Partnerstwa znajdują się w Rozporządzeniach wydanych przez Stowarzyszenie.
13 – USTANIE WSPÓŁPRACY (CZONKOSTWA BĄDŹ PARTNERSTWA)
13.1. Członkostwo bądź Partnerstwo ustaje w zależności od kategorii przynależności zgodnie
z odpowiednim artykułem Statutu: 13.2, 13.3., 13.4., lub 13.5., bądź w momencie
rozwiązania Stowarzyszenia.
Ustanie Członkostwa bądź Partnerstwa podczas trwania roku rozrachunkowego
Stowarzyszenia nie skutkuje zwolnieniem z całości obowiązujących Członka bądź
Partnera opłat w danym roku. Członek bądź Partner którego członkostwo ustało nie ma
prawa do żadnych dóbr Stowarzyszenia ani do jakiejkolwiek formy refundacji za opłaty
i składki członkowskie w danym roku.
13.2. Każdy Członek bądź Partner ma prawo do rezygnacji z członkostwa bądź Partnerstwa
w dowolnym momencie na piśmie jednakże skutkuje ono pod koniec roku
kalendarzowego w którym rezygnacja została złożona. Członkowie bądź Partnerzy
wyrażający chęć rezygnacji zobligowanie są do wypełnienia swoich zobowiązań
zgodnie z punktem 13.1 niniejszego Statutu.
13.4. Wykluczenie z grona Członków może nastąpić na wniosek Komitetu Generalnego
złożony na Zjazd Generalny w następujących przypadkach:
a) jeśli członek ustanie w wypełnianiu swoich obowiązków opisanych w punkcie 8 lub 9
niniejszego Statutu, z wyłączeniem kryteriów w punktach 8.1 b) oraz 9.1 b);
b) w razie ustawicznego i poważnego naruszenia przez Członka postanowień
Regulaminów;
c) w przypadku rażącego naruszenia prze Członka postanowień Regulaminów;
d) jeśli postepowanie Członka jest sprzeczne z założeniami Stowarzyszenia oraz/lub
jeśli postępowanie to jest krzywdzące względem Stowarzyszenia bądź
któregokolwiek z Członków lub Partnerów;
e) Jeśli Członek nie wniesie należytych opłat w postaci opłaty członkowskiej bądź
jakiejkolwiek innej należnej kwoty przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od otrzymania
faktury, pomimo zawiadomienia i wezwania do zapłaty wysłanych pocztą poleconą
bądź mailem (za potwierdzeniem dostarczenia i odbioru) dających kolejne 30 dni
kalendarzowych na dokonanie płatności.
Członek który ma zostać wykluczony musi mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawie
przewidywanego wykluczenia w formie ustnej bądź pisemnej na forum Zjazdu
Generalnego.
Wykluczenie Członka powinno zostać podjęte przez Zjazd Generalny na mocy
głosowania zwykłą większością głosów. Decyzja Zjazdu jest ostateczna a wykluczenie
następuje z datą podjęcia jej przez Zjazd. Wykluczony Członek jest zobligowany do

wypełnienia swoich zobowiązań względem Stowarzyszenia na mocy punktu 13.1
paragraf 2 niniejszego Statutu.
13.4. O wykluczeniu Partnera Kontraktowego decyduje Komitet Generalny w
jednym z poniższych przypadków:
a) jeśli Partner ustanie w wypełnianiu swoich obowiązków opisanych w punkcie 10
niniejszego Statutu;
b) w razie ustawicznego i poważnego naruszenia przez Partnera postanowień
Regulaminów;
c) w przypadku rażącego naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminów;
d) jeśli postepowanie Partnera jest sprzeczne z założeniami Stowarzyszenia oraz/lub
jeśli postępowanie to jest krzywdzące względem Stowarzyszenia bądź
któregokolwiek z Członków lub Partnerów;
e) Jeśli Partner nie wniesie należnych opłat w postaci opłaty członkowskiej bądź
jakiejkolwiek innej należnej kwoty przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od otrzymania
faktury, pomimo zawiadomienia i wezwania do zapłaty wysłanych pocztą poleconą
bądź mailem (za potwierdzeniem dostarczenia i odbioru) dających kolejne 30 dni
kalendarzowych na dokonanie płatności.
Partner który ma zostać wykluczony musi mieć możliwość wypowiedzenia się w
sprawie przewidywanego wykluczenia w formie ustnej bądź pisemnej na forum
Komitetu Generalnego.
Wykluczenie Partnera powinno zostać podjęte przez Komitet Generalny na mocy
głosowania zwykłą większością głosów. Decyzja Komitetu jest ostateczna a
wykluczenie następuje z datą podjęcia jej przez Komitet. Wykluczony Partner jest
zobligowany do wypełnienia swoich zobowiązań względem Stowarzyszenia na mocy
punktu 13.1 paragraf 2 niniejszego Statutu.
13.5. Partnerstwo Współpracujący kończy się zgodnie z postanowieniami nałożonymi przez
specjalne Porozumienia podjęte pomiędzy Partnerem a Stowarzyszeniem.
14 – ZAWIESZENIA CZŁONKA BĄDŹ PARTNERA KONTRAKTOWEGO
14.1. Komitet Generalny ma możliwość tymczasowego zawieszenia wszystkich bądź części
praw
Członka bądź Partnera, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących
przypadkach:
a) ustawicznego drobnego naruszenia przez Członka bądź Partnera postanowień
Regulaminów.
b) Niezastosowania się do wymogu podjęcia działań reakcji na pisemne ostrzeżenie
przesłane prze Komitet Generalny do swojego Członka bądź partnera;
c) Poważne naruszenie Regulaminów przez Członka bądź partnera;
d) Gdy działanie Członka czy partnera jest niezgodne z celami Stowarzyszenia oraz/lub
jeśli jest ono szkodliwe dla Stowarzyszenia lub któregoś jego Członków bądź
Partnerów;
e) Jeśli Członek bądź Partner nie uiści należytej opłat zgodnie z planem płatności
odpowiednim dla każdego Członka czy Partnera, bądź jakiejkolwiek innej kwoty
należnej Stowarzyszeniu przez okres dłuży niż 4 miesiące od otrzymania faktury oraz
pomimo otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty przesłanego przez Biuro
Główne mailem lub pocztą poleconą (za potwierdzeniem odbioru) dającym
dodatkowe 30 dni na dokonanie płatności.

14.2. Zawieszeni Członkowie i Partnerzy przestają korzystać z praw wynikającym z
Członkostwa bądź Partnerstwa. Jednakże są oni zobligowani do
wypełnienia
wszelkich zobowiązań względem
Stowarzyszenia wynikających z niniejszego
Statutu.
14.3. Decyzja o zawieszeniu Członka bądź Partnera podjęta przez Komitet Generalny jest
ważna dopóki Komitet nie postanowi inaczej, bądź w przypadku Członków, dopóki
Zjazd Generalny nie podejmie innej decyzji po przedstawieniu sprawy przez Komitet
Generalny wraz z podaniem powodów zawieszenia.
Członek bądź Partner którego sprawa dotyczy ma prawo do przedstawienia swojego
stanowiska odnośnie przewidywanego zawieszenia w formie pisemnego oświadczenia
skierowanego do Komitetu Generalnego bądź Zjazdu Generalnego.
Komitet Generalny jest zobowiązany do powiadomienia Członków i Partnerów jak tylko
otrzyma
Na piśmie stanowisko kwestionowanego Członka bądź Partnera.
14.4. Zawieszony Członek bądź Partner nie ma prawa ubiegać się o jakąkolwiek finansową
rekompensatę za podjęte decyzje opisane w tym punkcie.
15 – DEGRADACJA
STOWARZYSZONEGO

Z

PEŁNEGO

CZŁONKOSTWA

DO

CZŁONKOSTWA

15.1. Degradacja z pozycji Pełnego Członka do Członka Stowarzyszonego może nastąpić
na wniosek Komitetu Generalnego złożonego do Zjazdu Generalnego w następujących
przypadkach:
a) w przypadku notorycznego i poważnego naruszenia założeń regulaminów;
b) w razie ustawicznego i poważnego naruszenia przez Członka postanowień
Regulaminów;
c) w przypadku rażącego naruszenia prze Członka postanowień Regulaminów;
d) jeśli postepowanie Członka jest sprzeczne z założeniami Stowarzyszenia oraz/lub
jeśli postępowanie to jest krzywdzące względem Stowarzyszenia bądź
któregokolwiek z Członków lub Partnerów;
e) Jeśli Członek nie wniesie należytych opłat w postaci opłaty członkowskiej bądź
jakiejkolwiek innej należnej kwoty przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od otrzymania
faktury, pomimo zawiadomienia i wezwania do zapłaty wysłanych pocztą poleconą
bądź mailem (za potwierdzeniem dostarczenia i odbioru) dających kolejne 30 dni
kalendarzowych na dokonanie płatności.
15.2. Członek którego członkostwo może zostać zdegradowane musi zostać wezwany przez
Komitet Generalny tak by miał możliwość zaprezentowania swojego stanowiska w
sprawie przewidywanego zdegradowania poprzez złożenie ustnego bądź pisemnego
oświadczenia.
Decyzja o zdegradowaniu z Pełnego Członka do Członka Stowarzyszonego może
nastąpić
poprzez głosowanie zwykłą większością głosów. Decyzja Komitetu
Generalnego jest ostateczna i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez Zjazd
Generalny.

ROZDZIAŁ III – SEKCJE
16 – SKŁAD
16.1. Stowarzyszenie jest podzielone na poniższe, jednostki geograficzne
‘Sekcją’ lub ‘Sekcjami’):

(zwane dalej

A) Europa
B) Azja, Afryka i Oceania
C) Ameryki i Karaiby
16.2. Każdy Członek bądź Partner jest przydzielony przez Komitet Generalny do jednej Sekcji
wymienionych w punkcie 16.1 Statutu.
16.3. W razie znaczących zmian przydział do Sekcji może zostać zmieniony przez
Zjazd Generalny w dowolnym momencie.
17 – ZASADY DZIAŁANIA SEKCJI
17.1. Członkowie i Partnerzy Kontraktowi danej Sekcji mogą włączyć podmiot bądź
organizację posiadającą osobowość prawną lub taką która jej nie posiada do każdej z
Sekcji pod warunkiem że:
a) Sekcja działa wyłącznie w interesie Stowarzyszenia;
b) Cele i działania Sekcji są spójne z celami i działaniami Stowarzyszenia wymienionymi
w niniejszym Statucie;
c) Sekcja decyduje z sprawach swoich organizacji oraz swoich Regulaminów, które
jednak muszą być w zgodzie z Regulaminami FCI.
Statut Sekcji oraz/lub jej regulaminy muszą zostać przedłożone Komitetowi
Generalnemu Stowarzyszenia w celu ich zatwierdzenia.
17.2. Sekcja składa się z co najmniej 5 Pełnoprawnych Członków. Członkowie danej Sekcji
muszą mieć zarejestrowanych co najmniej 100 000 psów w ciągu poprzedzającego
roku kalendarzowego (w księgach rodowodowych bądź wstępnych) by móc mieć
swoich reprezentantów w Komitecie Generalnym FCI (dalej zwanymi ‘Przedstawiciel
Sekcji’).
Przewodniczący każdej Sekcji reprezentuje swoją Sekcję i występuje jako
Przedstawiciel Sekcji na Komitecie Generalnym Stowarzyszenia zgodnie z artykułem
26.1 niniejszego Statutu jako Członek Komitetu Generalnego FCI. W razie jego
nieobecności Komitet Generalny Sekcji decyduje kto powinien ją reprezentować w
Komitecie Generalnym.
17.3. Komitet Generalny każdej z Sekcji musi zrobić wszystko co w jego mocy by upewnić
się że każdy z jej członków przestrzega Regulaminów FCI oraz wzorców ras FCI a
także nomenklatury ras według FCI.
17.4. Komitet Generalny Stowarzyszenia może delegować specjalne obowiązki bądź
umocowania każdej z Sekcji.
17.5
Sekcje finansowane są ze składek członkowskich nałożonych przez Sekcje oraz
środków finansowych przyznanych przez Zjazd Generalny Stowarzyszenia (‘FCI
Wkład Finansowy).
Komitet Generalny Sekcji musi przyjąć budżet Sekcji na kolejny rok finansowy ze
wskazaniem odpowiedniego wkładu finansowego w ramach Sekcji oraz przedłożyć go
Komitetowi Generalnemu.
17.6. Roczny preliminarz wydatków oraz sprawozdanie z działalności i sprawozdanie
finansowe, w tym sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych z wkładu FCI

(punkt 17.5) muszą zostać przesłane Komitetowi Generalnemu Stowarzyszenia
oddzielnie z każdej Sekcji do dnia 1 października następnego roku kalendarzowego.
CZĘŚĆ IV – ORGANIZACJA
18 – STRUKTURA ZARZĄDZANIA
18.1. Stowarzyszenie składa się z następujących organów
a)
b)
c)
d)
e)

Zjazd Generalny
Komitet Generalny
Komitet Wykonawczy
Przewodniczący/Prezydent
Dyrektor Wykonawczy

Zjazd Generalny jest uprawniony do wyznaczania ogólnej strategii oraz interesów
Stowarzyszenia. Komitet Generalny jest uprawniony do zarządzania Stowarzyszeniem
włączając administrację, organizację, zasoby ludzkie oraz zarządzanie finansami
Stowarzyszenia.
Komitet Wykonawczy może – pod nadzorem Komitetu Generalnego – podejmować
jakiekolwiek uchwały dotyczące działania i spraw Stowarzyszenia w zakresie
wprowadzania w życie decyzji Komitetu Generalnego z wyłączeniem umocowań
zarezerwowanych wyłącznie dla Komitetu Generalnego na podstawie niniejszego
Statutu bądź na mocy Prawa z 27 Czerwca 1921 roku, bądź tych delegowanych na
Dyrektora Wykonawczego Stowarzyszenia.
Przewodniczący jest najwyższym prawnym przedstawicielem Stowarzyszenia. Jest
także przewodniczącym Komitetu Generalnego jak i Zjazdu Generalnego.
Dyrektor Wykonawczy stoi na czele Głównego Biura Stowarzyszenia. Odpowiedzialny
jest za zarządzanie sprawami codziennymi Stowarzyszenia oraz wprowadzenie w
życie decyzji podjętych przez Zjazd Generalny, Komitet Generalny oraz Komitet
Wykonawczy.
Komisje obowiązkowe oraz nieobowiązkowe mogą zostać powołane przez Zjazd
Generalny w celu pomocy Stowarzyszeniu w wypełnianiu jego celów.
18.3.
Komitet Wykonawczy, Komitet Generalny oraz Komisje Dyscyplinarna i Arbitrażu
działają jako organy służące rozwiązywaniu sporów na zasadach określonych w części
VII Statutu. Ich zadaniem jest rozwiązywanie sporów, skarg bądź zajść wynikających z
nieodpowiednich działań bądź jakichkolwiek naruszeń Regulaminów FCI w oparciu o
Procedury Rozwiązywania Sporów FCI.
18.4. Biuro Główne ustanowione jest w celu wspierania Zjazdu Generalnego, Komitetu
Generalnego oraz Komitetu Wykonawczego w kwestiach administracyjnych
Stowarzyszenia a także Członków i Partnerów.
18.5. Komisja Finansów powołana jest w celu prowadzenia audytu informacji finansowych
oraz księgowości Stowarzyszenia.
18.6. Pozostałe informacje dotyczące składu i działania organów Stowarzyszenia oraz
Komisji, w tym Komisji Finansowej i Biura Głównego Stowarzyszenia zawarte są w
Rozporządzeniach FCI.
18.2.

SEKCJA 4.1. – ZJAZD GENERALNY
19 – UPRAWNIENIA
19.1. Zjazd Generalny jest najwyższym organem Stowarzyszenia i ma pełnię uprawnień by
zapewnić wypełnianie celów Stowarzyszenia, poza tymi uprawnieniami które
wyłączone są na mocy praw uchwalonych przez Komitet Generalny bądź Komitet
Wykonawczy bądź na mocy niniejszego Statutu.
Wszystkie uprawnienia które na mocy Statutu nie są przyznane Komitetowi
Generalnemu należą do Zjazdu Generalnego.
19.2. Do uprawnień Zjazdu Generalnego należą:
a)określenie ogólnej strategii i celów Stowarzyszenia;
b)
zatwierdzenie: raportu Komitetu Generalnego dotyczącego działalności oraz
finansów; raportu Dyrektora Wykonawczego; raportu Komisji Finansów oraz
bilansów za ostatnie 2 lata działalności;
c)
zatwierdzenie budżetu i planu działania na nadchodzący i kolejny rok finansowy
jak również wszystkich dodatków do nich, włączając zatwierdzenie koniecznych
i obowiązkowych wydatków które nie są sprecyzowane w budżecie
Stowarzyszenia dotyczącym danego roku finansowego a które zostały
wcześniej zatwierdzone przez Komitet Generalny na konkretny rok finansowy;
d)
głosowanie nad wyłączeniem członków Komitetu Generalnego bądź
Audytorów Zewnętrznych.
e)
ustalenie składki członkowskiej oraz należności za mecenat nad wystawami
próbami oraz testami;
f)
ustalenie wkładu finansowego dla działalności każdej z Sekcji;
g)
decydowanie o przyjęciu, degradacji i wykluczeniu Członków Stowarzyszenia
bądź o ich zawieszeniu w prawach Członka na żądanie komitetu Generalnego
i/lub Komisji Dyscyplinarnej lub Arbitrażu;
h)
wybór członków Komitetu generalnego ora Przewodniczącego;
i)
mianowanie przedstawicieli Sekcji wyznaczonych przez każda z nich na
członków Komitetu generalnego zgodnie punktem 26.1 niniejszego Statutu;
j)
powoływanie i odwoływanie członków Komisji Finansowej;
k)
powoływanie i odwoływanie Zewnętrznych Audytorów, jeśli zajdzie taka
potrzeba;
l)
ustanowienie obowiązkowych i nieobowiązkowych komisji oraz wybór członków
Komisji Obowiązkowych;
m)
odwołanie członków Komitetu Generalnego oraz Przewodniczącego;
n)
wybór odpowiednich Członków do organizacji Wystawy Światowej oraz
Zjazdów Generalnych na kolejne 5 lat;
o)
wybór członków Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Arbitrażu zgodnie z punktem
46.1. Statutu;
p)
wnoszeni poprawek do Statutu i Rozporządzeń;
q)
ostateczne zatwierdzanie ras oraz zatwierdzenie ich należytych wzorców;
r)
nadawanie tytułu honorowego przewodniczącego oraz członków honorowych w
nagrodę za działalność na korzyść Stowarzyszenia;
s)
głosowanie nad zmianami podziałów geograficznych Sekcji;
t)
rozwiązanie Sekcji;
u)
rozwiązanie Stowarzyszenia;
v)
decydowanie o jakiejkolwiek innej kwestii bądź działalności służącej realizacji
celów Stowarzyszenia które nie zostały jasno przypisane żadnemu innemu
organowi ani Komitetowi Stowarzyszenia;

20 – SKŁAD
20.1

W skład Zjazdu Generalnego wchodzą wszyscy pełnoprawni Członkowie
Stowarzyszenia. Każdy z Członków ma prawo do wybranie do 3 delegatów spośród
osób fizycznych które są zameldowane w kraju danej organizacji. Delegaci ci będą
formalnie reprezentować Członka na Zjeździe Generalnym (zwani dalej ‘Delegatami’).
Członek Komitetu Generalnego nie może być wybrany Delegatem reprezentującym
swoją organizację kynologiczną na Zjazd Generalny.
Organizacja członkowska ma prawo zmienić Delegatów w każdej chwili.
20.2. Dalsze postanowienia odnośnie składu Zjazdu Generalnego, wybór Delegatów
Członków bądź Partnerów Kontraktowych Stowarzyszenia oraz ich zastępstwo,
uprawnienia i obowiązki jak również uczestnictwo osób trzecich w spotkaniach Zjazdu
Generalnego zostaną opisane w Rozporządzeniach FCI.
21 – ZASADY DOTYCZĄCE SPOTKAŃ
Zwyczajny Zjazd Generalny ma miejsce nie rzadziej niż co 2 lata w miejscu
stanowiącym oficjalne terytorium państwa Członkowskiego wybranego jako
organizator Zjazdu oraz/lub Wystawy Światowej, zgodnie z punktem 19.2 niniejszego
Statutu.
Zebrania Zjazdu Generalnego nie mogą odbywać się w tym samy dniu co Wystawa
Światowa.
21.2. W razie konieczności nadzwyczajny Zjazd Generalny może zostać zwołany w dowolnym
czasie i miejscu, na mocy decyzji Komitetu Generalnego bądź na żądanie co najmniej
1/4 ogólnej liczby Pełnoprawnych Członków.
21.3. Dyrektor Wykonawczy prześle do Członków oraz Partnerów Kontraktowych drogą
mailową, w szczególnych przypadkach pocztą bądź jakimkolwiek innym
akceptowalnym środkiem komunikacji, z wyprzedzeniem co najmniej 120 dni
kalendarzowych, zawiadomienie o dacie Zjazdu Generalnego.
Zawiadomienie to powinno zawierać informacje na temat miejsca, daty oraz godziny
rozpoczęcia spotkania.
21.4. Dyrektor Wykonawczy musi zostać poinformowany o propozycjach do porządku
zebrania drogą mailową bądź pocztą tradycyjną przynajmniej 90 dni przed Zjazdem
Generalnym. Ma on obowiązek sporządzić stosowny porządek obrad na podstawie
przesłanych przez Komitet Generalny, Członków oraz Komisje propozycji oraz
przedstawić go do zatwierdzenia Komitetowi Generalnemu.
Komitet generalny ma obowiązek zaopiniować przed Zjazdem Generalnym każdą
kwestię oraz propozycję przedłożoną przez Pełnoprawnych Członków oraz Komisje
obowiązkowe.
Komitet Generalny ma prawo przyjmowania propozycji oraz wniosków na Zjazd
Generalny w dowolnym momencie, z wyjątkiem zmian w porządku obrad opisanych w
punkcji 21.4 niniejszego Statutu.
Propozycje kandydatów (ustępujący członkowie i nowi kandydaci) na stanowiska w
Komitecie Generalnym oraz Komisjach obowiązkowych muszą zostać przesłane do
Dyrektora Wykonawczego w taki sam sposób jak pozostałe propozycje które mają
zostać zawarte w porządku obrad. Kandydat którego nazwisko nie widniej w porządku
obrad nie ma prawa stanąć do wyborów w dniu Zjazdu Generalnego.
Porządek obrad wraz ze stosownymi załącznikami oraz dokumentami powinna być
przesłana drogą mailową bądź pocztą tradycyjną lub innym dopuszczalnym środkiem
komunikacji, oraz zostać umieszczona na stronie internetowej Członkom oraz
Partnerom nie mniej niż 45 dni przed Zjazdem Generalnym. Porządek obrad może
zostać zmieniony po przegłosowaniu go przez 3/4 liczby Pełnych Członków obecnych
bądź reprezentowanych podczas zebrania.
21.1.

21.5. Zjazd Generalny zobowiązuje Komitet generalny do nominowania pomocnika
który będzie przewodniczył zebraniu Zjazdu Generalnego.
21.6. W oparciu o postanowienia oraz ograniczenia nałożone prze niniejszy Statut oraz
Rozporządzenia FCI, oraz bez umocowania w punkcie 20.1 niniejszego Statutu,
Członkowie Stowarzyszeni, Partnerzy kontraktowi oraz goście zaproszeni przez
Przewodniczącego FCI, Komitet Generalny oraz Zjazd Generalny (zwanymi dalej
‘Gośćmi na Zjazd Generalny’) mogą brać udział w zebraniu.
Członkowie Komitetu Generalnego jak i Dyrektor Wykonawczy również uczestniczą w
zebraniu Zjazdu Generalnego.
21.7. Wszelkie dodatkowe zasady obowiązujące podczas zebrania Zjazdu Generalnego
mogą zostać rozpisane w Rozporządzeniach FCI.
22 – GŁOSOWANIE I QUORUM
Tylko Pełnoprawni Członkowie są uprawnieni do głosowania. Każdy Pełnoprawny
Członek posiada wyłącznie 2 głos.
22.2. Członkowie Stowarzyszeni, Partnerzy Kontraktowi oraz Goście na Zjazd Generalny
zaproszenie przez Przewodniczącego, Komitet Generalny oraz Zjazd generalny mogą
uczestniczyć z zebraniu Zjazdu generalnego lecz bez prawa głosu.
Członkowie Komitetu Generalnego oraz Dyrektor Wykonawczy uczestniczą w zebraniu
bez prawa głosu.
22.3 Każdy Pełnoprawny Członek może być reprezentowany podczas Zjazdu Generalnego
przez innego Pełnego Członka po przedłożeniu pisemnego pełnomocnictwa
przesłanego przez krajową organizację kynologiczną do Dyrektora Wykonawczego co
najmniej 7 dni przed datą zebrania Zjazdu Generalnego. Każdy z Pełnoprawnych
Członków może mieć tylko 1 pełnomocnictwo do głosowania.
Wyłączają z powyższego Delegaci Pełnoprawnych Członków bądź osoby trzecie mogą
działać w imieniu nieograniczonej liczby Pełnoprawnych Członków na mocy
pisemnego pełnomocnictwa w przypadku gdy Belgijskie prawo wymaga notarialnego
poświadczenia decyzji Zjazdu generalnego.
22.4. Zebranie Zjazdu Generalnego jest ważne i może podejmować decyzje bez względu na
liczbę obecnych Członków oraz reprezentantów.
22.5. Jeśli Statut lub Prawo z 27 Czerwca 1921 nie stanowią inaczej, decyzje odnośnie
wszelkich złożonych wniosków muszą zostać podjęte przez Zjazd Generalny zwykłą
większością głosów Członków i reprezentantów obecnych na zebraniu. Absencja,
puste bądź nieważne głosy nie są brane pod uwagę w obliczaniu większości.
22.6.
Głosowania personalne są tajne, chyba że Zjazd Generalny postanowi inaczej.
Kandydat z bezwzględną większością głosów obecnych Członków obecnych bądź
reprezentowanych na zebraniu są wybierani w kolejności ilości przyznanych im głosów.
Absencje, puste bądź nieważne głosy nie są wliczane do ogólnej liczby oddanych
głosów.
Jeśli tą metodą nie zostanie wybrana odpowiednia ilość kandydatów należy
przeprowadzić natychmiast kolejne głosowanie. Liczba wymaganych kandydatów jest
podawana według liczby głosów uzyskanych zwykłą większością. Absencje, puste
bądź nieważne głosy nie są wliczane do ogólnej liczby głosów.
Wszelkie dodatkowe ustalenia odnośnie wyboru kandydatów mogą zostać
sfomułowanie w Rozporządzeniach FCI.
22.7.
Głosowanie może odbywać się za pomocą podniesienia ręki, w głosowaniu tajnym
bądź elektronicznie. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborze kandydatów na mocy
punktu 22.6 niniejszego Statutu przy wyborze gospodarzy Wystawy Światowej na
kolejnych 5 lat, w kwestiach natury wrażliwej bądź w jakichkolwiek innych kwestiach na
żądanie co najmniej 1/3 liczby Członków obecnych na zebraniu.
22.1.

22.8.

Głosowanie droga elektroniczną nie może być przeprowadzone przy wyborze
kandydatów.
W sprawach nagłych, na żądanie Komitetu Generalnego bądź w kwestii zatwierdzonej
prze Zjazd Generalny, pisemny proces podejmowania decyzji może zostać rozpoczęte
w głosowaniu bez konieczności spotkania drogą mailową, faksem bądź listownie.
Informacja na temat zwołania pisemnego głosowania bez konieczności spotkania
powinna zostać przesłana wraz z tekstem wniosku do głosowania oraz wszelkich
stosownych dokumentów jak opisano w punkcie 21.4 niniejszego Statutu, nie mniej niż
30 dni przed zamknięciem głosowania.
Pełnoprawni Członkowie którzy nie odpowiedzą na zawiadomienie Przewodniczącego
przed upływem terminu głosowania są pozbawieni prawa głosu.
Każdy z Pełnoprawnych Członków może zawnioskować aby kwestia podjęta w ramach
pisemnego głosowania została rozpatrzona podczas zebrania Zjazdu Generalnego.
Jeśli taki wniosek zostanie złożony prze co najmniej 1/4 wszystkich Pełnoprawnych
Członków, kwestia winna być umieszczona w porządku obrad następnego zebrania
Zjazdu Generalnego zgodnie z ustaleniami punktu 21.3 oraz 21.4 Statutu FCI.
Wymogi dotyczące większości oraz quorum oraz wszelkie pozostałe zasady
głosowania opisane w tym rozdziale powinny być stosownie używane w praktyce.

23 – PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA
23.1. Protokół z zebrania Zjazdu Generalnego zawierający zapis wszelkich decyzji podjętych
przez Zjazd Generalny powinien zostać sporządzony i podpisany przez
przewodniczącego zebrania oraz Sekretarza zebrania.
Kopia protokołu w 4 językach urzędowych FCI powinna zostać przesłana wszystkim
Członkom i Partnerom Kontraktowym Stowarzyszenia a pośrednictwem poczty, maila
bądź innego uznanego środka komunikacji, w ciągu 45 dni od zebrania.
23.2. Oryginał protokołu z zebrania Zjazdu Generalnego musi zostać załączony do
elektronicznego bądź tradycyjnego zapisu, z podpisem Przewodniczącego FCI oraz
Sekretarza i przechowywany w Biurze Głównym Stowarzyszenia, gdzie musi być
dostępny do wglądu dla każdego Członka bądź Partnera.
23.3. Dalsze regulacje odnośnie procesu podejmowania decyzji i głosowania podczas
zebrania Zjazdu Generalnego a także odnośnie protokołów z zebrań mogą zostać
zapisane w Rozporządzeniach FCI.
24 – ZMIANY W STATUCIE ORAZ ROZPORZĄDZENIACH.
24.1. Jakakolwiek propozycja zmiany niniejszego Statutu bądź Rozporządzeń FCI musi wyjść
od Komitetu Generalnego bądź od Pełnoprawnego Członka Stowarzyszenia.
24.2. Zebranie Zjazd Generalny musi być prawomocne i mieć quorum by móc głosować nad
poprawkami do Statutu czy Rozporządzeń FCI w sytuacji kiedy jest obecnych co
najmniej 2/3 ogólnej liczby Pełnych Członków bądź ich przedstawiciele.
Jeśli dane zebranie Zjazdu Generalnego nie posiadam wymaganego quorum należy
wołać kolejne w celu procedowania nad poprawkami do Statutu, które mogą zostać
przegłosowane większością głosów opisanych w punkcie 24.3 Statutu, niezależnie od
liczby obecnych na nim członków. Zebranie to winno odbyć się nie wcześniej niż po
upływnie miesiąca od pierwszego zebranie Zjazdu Generalnego.

24.3.

Jeśli prawo nie zakłada inaczej, uchwałą przyjmująca poprawkę do Statutu bądź
Rozporządzeń FCI musi zostać przyjęta większością 2/3 głosów Pełnych Członków
obecnych bądź reprezentowanych na zebraniu.
Jeśli poprawka do Statutu dotyczy celów realizowanych przez Stowarzyszenie
opisanych w punkcie 3.1 a) oraz 3.1b) musi ona zostać przegłosowana większością
3/4 głosów Pełnych Członków obecnych bądź reprezentowanych podczas Zebrania.
Głosy wstrzymujące się, puste bądź nieważne nie są wliczane do większości.
24.4. Poprawki do Statutu zostaną wprowadzone w życie tylko jeśli zostaną podane do
wiadomości publicznej oraz spełniać będą warunki opisane w Prawie z 27 czerwca
1921.

SEKCJA 4.2. – KOMITET GENERALNY
25 – UPRAWNIENIA
25.1

Komitet Generalny posiada pełne uprawnienia nałożone nań przez prawa zawarte w
niniejszym Statucie, np. uprawnienia do zarządzania i administrowania
Stowarzyszeniem w oparciu o właściwe przepisy, niniejszy Statut oraz decyzje Zjazdu
Generalnego.
Do uprawnień Komitetu Generalnego należą w szczególności, lecz nie tylko:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)

realizowanie celów ustanowionych przez Statut FCI;
wprowadzanie w życie decyzji Zjazdu Generalnego;
pilnowanie przestrzegania Obowiązujących Przepisów
dopilnowanie wypełniania prawnych oraz finansowych zobowiązań, włączając:
sporządzanie i przygotowanie do zatwierdzenia przez Zjazd generalny planu
działania oraz budżetu (włączając w to wszelkie poprawki i zmiany) na kolejne 2
lata finansowe; sporządzanie raportów finansowych, sprawozdań z działalności,
sprawozdanie z działalności Komitetu Generalnego oraz bilansu za 2 poprzednie
lata finansowe;
weryfikowanie i wprowadzenie w życie koniecznych i obowiązkowych wydatków
które nie zostały zawarte w budżecie Stowarzyszenia na dany rok finansowy oraz
przyjęcia ich prze kolejny Zjazd Generalny;
tworzenie tymczasowych Komisji i Grup Roboczych; zatwierdzenie prac Komisji,
Komisji tymczasowych oraz Grup Roboczych oraz przydzielanie im konkretnych
zadań
zatwierdzanie wszelkich regulacji sporządzonych przez Komisję;
wstępne zatwierdzanie nowych ras oraz ich wzorców;
zatwierdzanie poprawek do wzorców;
ogłaszanie ‘eventów’
sporządzanie i aktualizowanie listy sędziów wystawowych oraz sędziów pracy;
sporządzenie i aktualizowanie międzynarodowej bazy przydomków hodowlanych;
czuwanie nad kontaktami z prasą oraz inne działania związane z PRem;
wybieranie i mianowanie Dyrektora Wykonawczego Stowarzyszenia a także jego
odwołanie w razie potrzeby.
decydowanie o zawieszeniu członka Komitetu Generalnego zgodnie z pkt 27.1
paragraf 2 Statutu FCI;
wybór wice Przewodniczącego oraz Skarbnika spośród członków Komitetu
Generalnego nominowanych przez Zjazd Generalnych oraz decydowanie o
rozdzieleniu zadań pomiędzy członków Komitetu Generlnego;
rozstrzyganie sporów pomiędzy Członkami, Partnerami Kontraktowymi, Sekcjami
czy członkami Komisji po jednej a Stowarzyszeniem oraz działanie w charakterze
mediatora zgodnie z Częścią VII ora VIII niniejszego Statutu.

r) decydowanie w kwestiach związanych z wystawami międzynarodowymi, trialami,
testami oraz tytułami, a także podejmowanie ostatecznej decyzji w niejasności
bądź nieporozumienia po uprzedniej konsultacji z organizatorami danego
wydarzenia;
s) decydowanie o przyjęciu Partnerów oraz nakładaniu sankcji bądź wykluczeniu
Partnerów Kontraktowych; zawieranie, zmienianie oraz rozwiązywanie Kontraktów
Partnerskich oraz specjalnych Porozumień w Zakresie Współpracy z Członkami
Kontraktowymi.
t) ustalenie kwoty wszystkich refundacji;
u) prowadzenie i wspieranie działań prawnych w imieniu Stowarzyszenia;
v) tymczasowe zwieszanie praw członkowskich bądź partnerskich zgodnie z pkt 14.1
niniejszego Statutu;
w) przyjmowanie propozycji oraz podań na Zjazd Generalny w każdym momencie, za
wyjątkiem propozycji zmian w porządku obrad;
x) opiniowanie przed Zjazdem Generalnym jakiejkolwiek kwestii bądź propozycji
przedłożonej przez Pełnoprawnych Członków oraz komisje obowiązkowe;
y) decydowanie o ostatecznym kształcie porządku obrad na Zjazd Generalny.
25.2 Komitet Generalny może przekazywać konkretne uprawnienia do zarządzania bądź
reprezentowania Stowarzyszenia w celach prawnych dotyczących Stowarzyszenia, na
jednego lub więcej członków Komitetu Generalnego, Komitetu Wykonawczego,
Dyrektora Wykonawczego, Przewodniczącego bądź osoby trzecie. W sytuacji takiej
musi zostać sprecyzowany zakres delegowanych uprawnień oraz okres trwania
mandatu.
25.3 bez naruszania pkt 25.2 niniejszego Statutu Komitet Generalny przekazuje uprawnienia
do codziennego zarządzania, włączając uprawnienie do podpisywania dokumentów w
imieniu Stowarzyszenia oraz prawo do reprezentowania w imieniu Stowarzyszenia
Dyrektora Generalnego bądź któregoś z członków Komitetu Generalnego.
Codzienne zarządzanie ma na celu zapewnienie sprawne wprowadzanie w życie,
przeprowadzanie oraz wypełnianie decyzji podjętych przez Komitet Generalny.
Obejmuje to wszelkie działania prowadzone w oparciu o codzienną działalność
Stowarzyszenia, które zgodnie ze stopniem wagi oraz wymogiem szybkiego
rozwiązania problemu nie wymagając interwencji Komitetu Generalnego.
Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące przenoszenia uprawnień Komitetu
Generalnego mogą zostać wyszczególnione w Rozporządzeniach FCI.
26 - SKŁAD
26.1

Komitet Generalny powinien składać się z co najmniej 9 członków. 6 członków Komitetu
generalnego, z Przewodniczącym włącznie, winni zostać wybrani przez Zjazd
Generalny.
Dodatkowo Zjazd Generalny jest zobowiązany by oficjalnie nominować jako członek
Komitetu Generalnego, Przedstawiciela każdej z Sekcji przypisanego do
odpowiedniego Zjazdu Generalnego Sekcji zgodnie z pkt 17.2 niniejszego Statutu.
Nie naruszając zapisów ostatniego paragrafu punktu 29.3 niniejszego Statutu, w
momencie mianowania nowego Przedstawiciela Sekcji w celu zasiadania w Komitecie
Generalnym, nabywa on wszelkich praw członka Komitetu Generalnego a dniem
pierwszego zebrania Komitetu Generalnego po jego desygnowaniu przed odpowiedni
Zjazd Generalny Sekcji, prawa te są ważne do kolejnego Zjazdu Generalnego który to
zatwierdzi jego kandydaturę ostatecznie.

26.2

Tylko osoby fizyczne mogą zostać desygnowane jako Reprezentanci Sekcji bądź
zaproponowane w charakterze kandydata do wyborów na stanowiska w Komitecie
Generalnym.

26.3

26.4

Desygnowani Reprezentanci Sekcji lub kandydaci do wyborów muszą być
zameldowane na terenie kraju Pełnego Członka który ich proponuje i popiera. Tylko
jedna osoba z każdego z państw członkowskich może być członkiem Komitetu
generalnego. Zasada to tyczy się zarówno do członków Komitetu generalnego
wybranego przez Zjazd Generalny ora do Reprezentantów Sekcji desygnowanych
przez Sekcji.
Przedstawiciele Sekcji na Komitet Generalny nie mogą jednocześnie kandydować do
wyborów jak członkowie Komitetu Generalnego w obliczu Zjazdu Generalnego.
Nowi kandydaci do wyborów jak i ustępujący członkowie Komitetu Generalnego mogą
być wybrani jedynie przez Zjazd Generalny na stanowisko w Komitecie Generalnym
tylko jeśli są popierani przez państwo członkowskie w którym są zameldowani.
Zjazd Generalny wybiera członków Komitetu Generalnego spośród zatwierdzonych
kandydatów zgodnie z systemem rotacyjnym nakreślonym w punkcie 26.3 niniejszego
Statutu, na 4 letnią kadencję.
Zjazd Generalny co 2 lata wybiera 3 członków Komitetu Generalnego. Co 2 lata Zjazd
Generalny wybiera Przewodniczącego Stowarzyszenia. Nie naruszając punktu 26.1
niniejszego Statutu, każdy z członków Komitetu Generalnego jak i Przewodniczący od
daty pierwszego Zjazdu Generalnego następującego po ich wyborze.
Dodatkowe ustalenia odnośnie składu Komitetu Generalnego, desygnowania
Przedstawicieli Sekcji, kandydatów, wyborów oraz nominowania na stanowiska w
Komitecie Generalnym mogą zostać doprecyzowane w Rozporządzeniach FCI.

27 – USTANIE CZŁONKOSTWA W KOMITECIE GENERALNYM
Kadencja członka Komitetu Generalnego wygasa w momencie jego śmierci, rezygnacji
bądź wykluczenia na mocy przepisów, unieważnienia przez Zjazd Generalny bądź
wygaśnięcia kadencji.
W przypadku gdy członek Komitetu Generalnego znacznie naruszy zasady działalności
FCI bądź naruszy przepisy prawa czy porządek publiczny może zostać odwołany.
Komitet Generalny ma prawo zawiesić członka Komitetu aż do najbliższego zebrania
Zjazdu Generalnego na który zdecyduje o odwołaniu.
Odwołanie całego Komitetu Generalnego bądź jego członka przed wygaśnięciem
kadencji wymaga 2/3 większości głosów Pełnoprawnych Członków obecnych bądź
reprezentowanych na zebraniu.
Członek Komitetu który może zostać odwołany ma prawo do wysłuchania. Komitet
Generalny może przesłuchać osoby trzecie jeśli są ważne dla sprawy. Członkowie
Komitetu Generalnego mogą złożyć rezygnację w dowolnym momencie składając ją
droga formalną na piśmie w Biurze Głównym Stowarzyszenia.
27.2. Jeśli powstaje wakat na stanowisku członka Komitetu Generalnego, pozostały skład
Komitetu pozostaje niezmieniony aż do najbliższego zebrania Zjazdu Generalnego
podczas którego Zjazd Generalny zobligowany jest do wyboru bądź nominowania
nowego członka Komitetu Generalnego na pozostałą cześć kadencji zgodnie z
punktem 26.1, 26.2 oraz 26.3 niniejszego Statutu.
27.1

28 – WYNAGRODZENIE
28.1 Wszystkie funkcje powierzone w ramach działalności Komitetu Generalnego są pełnione
społecznie chyba że Zjazd Generalny bądź Statut stanowią inaczej.
29 - ZASADY ORGANIZACJI ZEBRAŃ
29.1

Komitet Generalny zbiera się co najmniej 2 razy w roku i tak często jak to konieczne,
zebranie zwoływane jest na wniosek Przewodniczącego, większości członków
Komitetu Generalnego bądź Komitetu Wykonawczego.
Zawiadomienie o planowanym zebraniu Komitetu Generalnego winno być rozesłane na
piśmie, pocztą bądź drogą elektroniczną, przez Dyrektora Wykonawczego w imieniu
Przewodniczącego w terminie zapewniającym jego otrzymanie na co najmniej 30 dni
kalendarzowych przed planowanym zebraniem. Zawiadomienie powinno zawierać
wstępny porządek obrad sporządzony przez Komitet Wykonawczy, datę, godzinę oraz
miejsce zebrania a także wszelkie potrzebne dokumenty.
Członkowie Komitetu Generalnego mają prawo proponowania zmian do porządku
obrad na co najmniej 7 dni przed zebraniem. Właściwy porządek obrad zostanie
zatwierdzony na początku każdego zebrania.
29.2 Posiedzeniu Komitetu Generalnego przewodniczy Przewodniczący lub, w przypadku
jego nieobecności, jego zastępca.
29.3 w zgodzie z założeniami oraz ograniczeniami nałożonych przez niniejszy Statut oraz
Rozporządzenia FCI oraz nie naruszając punktu 26.1 niniejszego Statutu: Członkowie,
Partnerzy Kontraktowi, eksperci, goście zaproszeni przez Przewodniczącego FCI bądź
przez Komitet Generalny (zwani dalej ‘Gośćmi Komitetu Generalnego’) mogą brać
udział w zebraniach Komitetu.
Zebrania Komitetu mogą nie muszą odbywać się w wyznaczonej lokalizacji.
Członkowie Komitetu Generalnego oraz Dyrektor Wykonawczy, a w razie potrzeby
także: Członkowie Stowarzyszenia, Partnerzy Kontraktowi, eksperci Goście Komitetu
Generalnego czy pracownicy mogą brać udział w zebraniu osobiście.
Mogą oni również uczestniczyć w telekonferencjach, video konferencjach,
konferencjach online bądź jakichkolwiek zebraniach przy wykorzystaniu urządzeń
elektronicznych które oferują możliwość wszystkim wyżej wymienionym uczestnictwa
w zebraniu oraz głosowanie nad punktami ujętymi w porządku obrad. Każdy z członków
Komitetu Generalnego, każdy Członek, Partner Kontraktowy, ekspert, Gość Komitetu
Generalnego, Dyrektor Wykonawczy, pracownik uprawniony do uczestnictwa w
zebraniu musi mieć zapewnioną taką możliwość.
29.4. Wszelkie dodatkowe ustalenie odnośnie zebrań Komitetu Generalnego mogą zostać
przedstawione w Rozporządzeniach FCI.
30 - GŁOSOWANIE I QUORUM
30.1. Każdy z członków Komitetu Generalnego ma jeden głos.
30.2. Goście Komitetu Generalnego oraz pracownicy mogą brać udział w zebraniu bez prawa
głosu.
Dyrektor Wykonawczy również uczestniczy w zebraniu bez prawa głosu.
30.3. Zebranie Komitetu Generalnego zostanie uznane za ważne i prawomocne jeśli
obecnych będzie co najmniej 7 członków Komitetu Generalnego.

30.4.

Komitet Generalny podejmuje decyzje absolutną większością głosów członków
obecnych na zebraniu.
Wstrzymanie się od głosu, głosy puste bądź nieważne nie są wliczane do ogólnej liczby
głosów. W przypadku równej liczby głosów Przewodniczący bądź jego zastępca mają
głos decydujący.
30.5. Głosowanie może się odbyć poprzez podniesienie ręki, może być tajne bądź
elektronicznie wszystkie jednak muszą odbywać się w czasie rzeczywistym.
Głosowanie tajne musi mieć miejsce w przypadku głosowań personalnych bądź w
kwestiach natury wrażliwej bądź w jakiejkolwiek kwestii jeśli zażąda tego minimum 2
członków Komitetu Generalnego.
30.6. Na żądanie Przewodniczącego, Dyrektora Wykonawczego bądź w jakiejkolwiek kwestii
zatwierdzonej prze Komitet Generalny, pisemna procedura podejmowania decyzji
może zostać zainicjowana gdzie członkowie Komitetu generalnego mogą głosować bez
konieczności spotkania, np. za pośrednictwem faxu, maila bądź korespondencji
pocztowej.
Pisemne zawiadomienie o pisemnym trybie podejmowania decyzji winno zostać
przesłane wraz z tekstem wniosku do głosowania oraz wszelkimi koniecznymi
dokumentami jak opisane w punkcie 29.1 niniejszego Statutu do wszystkich członków
Komitetu Generalnego co najmniej 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu
głosowania. Głos członka Komitetu generalnego który nie odpowiada na
zawiadomienie przed upływem wyznaczonego terminu zakończenia głosowania
uważany jest za głos na ‘tak’.
30.7. Dodatkowe ustalenia odnośnie procesu podejmowania decyzji, przepisy oraz procedury
dotyczące głosowania, quorum oraz zasady kwalifikowanej większości dotyczących
Komitetu Generalnego mogą zostać ujęte w Rozporządzeniach FCI.
31 - PROTOKOŁY Z ZEBRAŃ
Protokoły z zebrań Komitetu Generalnego powinny być podpisane przez
Przewodniczącego oraz Dyrektora Wykonawczego.
Protokoły winny zostać przesłane mailem do członków Komitetu nie później niż 14 dni
po zebraniu w celu ich zweryfikowania oraz zatwierdzenia.
31.2. Oryginały protokołów winny być złożone w formie papierowej bądź elektronicznej,
opatrzone podpisami Przewodniczącego oraz Dyrektora Wykonawczego, w jednym z
oficjalnych biur Stowarzyszenia i muszą być dostępne dla członków Komitetu
Generalnego.
31.3. Decyzje podjęte przez Komitet Generalny winny zostać rozesłane w formie okólników
do wszystkich Członków oraz Partnerów Kontraktowych w terminie nie
przekraczającym 30 dni od zebrania.
31.4. Dodatkowe ustalenia odnośnie zapisu, ostatecznego zatwierdzania protokołów z zebrań
Komitetu Generalnego oraz metod komunikacji pomiędzy członkami Komitetu
Generalnego mogą zostać uszczegółowione w Rozporządzeniach FCI.
31.1.

SEKCJA 4.3 - KOMITET WYKONAWCZY
32 – UPRAWNIENIA
32.1.

32.2

Będąc organem podległym Komitetowi Generalnemu, Komitet Wykonawczy może
podejmować uchwały dotyczące działań i spraw Stowarzyszenia w zakresie
wprowadzania w życie postanowień Komitetu Generalnego, z pominięciem uprawnień
przypisanych Komitetowi Generalnemu w Statucie FCI oraz na mocy prawa z 27
Czerwca 1921 r., bądź tych delegowanych na Komitety Wykonawczy FCI.
Podlegając regulacjom i warunkom zapisanym w niniejszym Statucie, Komitet
Wykonawczy ma, pośród innych, prawo do:
a) podejmowania decyzji w sprawach pilnych które nie mogą być odłożone do
kolejnego zebrania Komitetu Generalnego;
b) przygotowania zebrań Komitetu Generalnego;
c) wzywać Przewodniczącego i członków Komisji do uczestnictwa w zebraniach
mających na celu dyskusję nad działaniami oraz finansami;
d) rozstrzyganie sporów pomiędzy Członkami, Partnerami Kontraktowymi bądź
Członkami Komisji Obligatoryjnych z jednej strony a Stowarzyszeniem z drugiej;
e) rozstrzygania w sposób uczciwy problemów czy sporów które mogą się zrodzić
pomiędzy 2 Członkami, Partnerami Kontaktowymi bądź innymi a w razie
konieczności zainicjowanie Procedury FCI w Sprawie Rozwiązywania Sporów prze
Komitetem Generalnym zgodnie z punktem 47.10 niniejszego Statutu.

32.3. Vice Przewodniczący pomaga oraz zastępuje Przewodniczącego w przypadku jego
nieobecności podczas Zjazdu Generalnego , zebrań Komitetu Generalnego itp.;
32.4. Skarbnik nadzoruje sprawy finansowe i wydatki FCI i akceptuje decyzje podjęte przez
Komitet Wykonawczy oraz Komitet Generalny. Do zadań skarbnika należy:
a) czuwanie nad finansami Stowarzyszenia;
b) nadzór nad planami finansowymi i budżetem;
c) składanie raportów w powyższych kwestiach przed Komitetem Generalnym oraz
Zjazdem Generalnym;
d) naświetlenie bieżącej kondycji finansowej Stowarzyszenia.
33 – SKŁAD KOMITETU WYKONAWCZEGO
33.1. Komitet Wykonawczym jest komitetem Komitetu Generalnego i składa się z
Przewodniczącego, vice Przewodniczącego oraz Skarbnika.
33.2. Przewodniczący wybierany jest przez Komitet Generalny zgodnie z punktem 37.1
niniejszego Statutu.
Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Generalnego następującym po zwyczajnym
Zjeździe Generalnym na którym członkowie Komitetu generalnego zostają wybrani
zgodnie z punktem 26.3. niniejszego Statutu, Komitet Generalny winien wybrać 2
członków Komitetu Generalnego w charakterze vice Przewodniczącego oraz
Skarbnika.
Nie naruszając punktu 33.3 niniejszego Statutu, członkowie Komitetu Wykonawczego
pełnią wyżej wymienione funkcje aż do momentu rezygnacji bądź wyboru ich
następców.
33.3. Urzędowanie członka Komitetu Wykonawczego ustaje w momencie jego śmierci,
rezygnacji bądź przeszkód prawnych, jego odwołania przez Komitet Generalny,
odwołania przez Zjazd Generalny bądź wygaśnięcia kadencji.

Odwołanie Komitetu Wykonawczego bądź któregoś z jego członków przez Komitet
Generalny przed wygaśnięciem ich mandatów wymaga przegłosowania absolutną
większością głosów członków Komitetu Generalnego.
Członkowie Komitetu Wykonawczego mają prawo do rezygnacji w każdej chwili z
pełnienia tej funkcji, przedkładając pisemną rezygnację w Biurze Głównym
Stowarzyszenia.
W przypadku pojawienia się wakatu na stanowisku w Komitecie Wykonawczym,
stanowisku innym niż Przewodniczący, Komitet Generalny ma prawo wyboru innego
członka Komitetu Generalnego który pełnił będzie daną funkcję do końca bieżącej
kadencji spośród pozostałych członków Komitetu.
33.4. Chyba że Statut lub Zjazd Generalny stanowią inaczej, członkowie Komitetu
Wykonawczego nie mają prawa do wynagrodzenia.
34 - ZASADY DOTYCZĄCE ZEBRAŃ KOMITETU WYKONAWCZEGO
34.1. Komitet Wykonawczy zbiera się w razie potrzeby.
Zawiadomienie o zebraniu Komitetu Wykonawczego winno zostać rozesłane w formie
pisemnej za pośrednictwem poczty bądź mailowo przez Dyrektora Wykonawczego w
imieniu Przewodniczącego w terminie zapewniającym doręczenie na co najmniej 30 dni
przed planowanym spotkaniem. Zawiadomieni powinno zawierać porządek obrad
sporządzony przez Przewodniczącego oraz Dyrektora Wykonawczego, datę, godzinę
oraz miejsce spotkania a także wszelkie dodatkowe dokumenty.
Członkowie Komitetu Wykonawczego maja prawo dodania punktów do proponowanego
porządku obrad na początku każdego zebrania.
34.2. Posiedzeniom Komitetu Wykonawczego przewodniczy Przewodniczący a w razie jego
nieobecności vice Przewodniczący
34.3. Bez naruszania przepisów niniejszego Statutu bądź Rozporządzeń FCI oraz bez
sprzeczności z punktem 33.1 niniejszego Statutu, Członkowie, Partnerzy Kontraktowi,
członkowie Komitetu Generalnego, członkowie Komisji, eksperci, goście zaproszeni
przez Przewodniczącego lub Dyrektora Wykonawczego (zwanymi dalej ‘Gośćmi
Komitetu Wykonawczego’) mogą brać udział w zebraniach Komitetu Wykonawczego.
Dyrektor Wykonawczy bierze udział z zebraniach Komitetu Wykonawczego.
W razie konieczności mogą w zebraniach uczestniczyć również pracownicy Biura
Głównego.
Zebranie Komitetu Wykonawczego mogą odbywać się osobiście bądź nie. Członkowie
Komitetu Wykonawczego oraz Dyrektor Wykonawczy, oraz ewentualnie Goście
Komitetu Wykonawczego, eksperci czy pracownicy mogą brać udział w zebraniach
osobiście. Mogą oni również brać udział w video konferencjach, telekonferencjach,
konferencjach online bądź jakichkolwiek innych konferencjach prowadzonych za
pośrednictwem nowoczesnych mediów elektronicznych dających możliwość
jednoczesnego uczestnictwa w posiedzeniu członkom Komitetu Wykonawczego,
Dyrektorowi Wykonawczemu, Gościom oraz pracownikom w taki sposób by mogli
słyszeć się w czasie rzeczywistym, rozmawiać ze sobą, oraz w razie potrzeby głosować
nad punktami porządku obrad. Każdy z członków Komitetu Wykonawczego, Gości
Komitetu Wykonawczego a także Dyrektor Wykonawczy oraz pracownicy winni być
obecni podczas takiego spotkania.
34.4. Dalsze ustalenia odnośnie składu, przydziału zadań w ramach działalności Komitetu
Wykonawczego oraz zasad organizacji posiedzeń mogą zostać przedstawione w
Rozporządzeniach FCI.

35 - GOSOWANIE I QUORUM
35.1. Każdy z członków Komitetu Generalnego ma jeden głos.
35.2. Goście Komitetu Generalnego oraz pracownicy mogą brać udział w zebraniu bez prawa
głosu.
Dyrektor Wykonawczy również uczestniczy w zebraniu bez prawa głosu.
35.3. Zebranie Komitetu Generalnego zostanie uznane za ważne i prawomocne jeśli
obecnych będzie co najmniej 7 członków Komitetu Generalnego.
Komitet Generalny podejmuje decyzje absolutną większością głosów członków
obecnych na zebraniu.
Wstrzymanie się od głosu, głosy puste bądź nieważne nie są wliczane do ogólnej liczby
głosów. W przypadku równej liczby głosów Przewodniczący bądź jego zastępca mają
głos decydujący.
35.5. Głosowanie może się odbyć poprzez podniesienie ręki, może być tajne bądź
elektronicznie wszystkie jednak muszą odbywać się w czasie rzeczywistym.
Głosowanie tajne musi mieć miejsce w przypadku głosowań personalnych bądź w
kwestiach natury wrażliwej bądź w jakiejkolwiek kwestii jeśli zażąda tego minimum 2
członków Komitetu Generalnego.
35.6. Dodatkowe ustalenia odnośnie procesu podejmowania decyzji, przepisy oraz procedury
dotyczące głosowania, quorum oraz zasady kwalifikowanej większości dotyczących
Komitetu Generalnego mogą zostać ujęte w Rozporządzeniach FCI.
35.4.

36 - PROTOKOŁY Z ZEBRAŃ
36.1.

Protokoły z zebrań Komitetu Generalnego powinny być podpisane przez
Przewodniczącego oraz Dyrektora Wykonawczego.
Protokoły winny zostać przesłane mailem do członków Komitetu nie później niż 14 dni
po zebraniu w celu ich zweryfikowania oraz zatwierdzenia.
36.2. Oryginały protokołów winny być złożone w formie papierowej bądź elektronicznej,
opatrzone podpisami Przewodniczącego oraz Dyrektora Wykonawczego, w jednym z
oficjalnych biur Stowarzyszenia i muszą być dostępne dla członków Komitetu
Generalnego.
36.3. Decyzje podjęte przez Komitet Generalny winny zostać rozesłane w formie okólników
do wszystkich Członków oraz Partnerów Kontraktowych w terminie nie
przekraczającym 30 dni od zebrania.
36.4. Dodatkowe ustalenia odnośnie zapisu, ostatecznego zatwierdzania protokołów z zebrań
Komitetu Generalnego oraz metod komunikacji pomiędzy członkami Komitetu
Generalnego mogą zostać uszczegółowione w Rozporządzeniach FCI.

SEKCJA 4.4 - PRZEWODNICZĄCY
37 - PRZEWODNICZĄCY
37.1

Komitet Generalny powinien wybrać Przewodniczącego z grona członków Komitetu
Generalnego, w głosowaniu tajnym, na okres 2 lat zgodnie z punktem 26.1 niniejszego
statutu.
37.2. Mandat Przewodniczącego wygasa zgodnie z punktem 27.1. niniejszego Statutu.
37.3.
W razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego Komitet Generalny głosuje nad
wyborem vice Przewodniczącego który do czasu nowych wyborów sprawował będzie
funkcję Przewodniczącego.
37.4.
Przewodniczący jest oficjalnym reprezentantem FCI i jest odpowiedzialny za
wyznaczenie ram działalności Komitetu Generalnego oraz Komitetu Wykonawczego,
które pracują zgonie z punktami 25 oraz 32 niniejszego Statutu. Do zadań
Przewodniczącego należą w szczególności:
a) Zapewnienie wraz z dyrektorem wykonawczym wprowadzenie w życie wszelkich
Decyzji podjętych przez Zjazd Generalny, Komitet Generalny oraz Komitet
Wykonawczy;
b) Podejmowanie decyzji w sprawach nagłych w imieniu Komitetu Wykonawczego i
Komitetu Generalnego oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia Komitetowi
Generalnemu tak szybko jak to możliwe.
c) Przewodniczenie zebraniom Komitetu Generalnego oraz Wykonawczego, jeśli
tymczasowo lub stale nie może pełnić tej funkcji, przewodniczym spotkaniom vice
Przewodniczący
d) Podejmowanie inicjatyw legislacyjnych

4.5. – DYREKTOR WYKONAWCZY
38 - DYREKTOR WYKONAWCZY

38.1
38.2.
38.3.
38.4.

38.5.

Dyrektor Wykonawczy stoi na czele Biura Głównego FCI. Jest pracownikiem
Stowarzyszenia wybranym i nominowanym na czas nieokreślony przez Komitet
Generalny.
Mandat jego wygasa w momencie śmierci, rezygnacji bądź prawnej dyskwalifikacji z
pełnionej funkcji bądź jego zdymisjonowania przez Komitet Generalny;
Dyrektor Wykonawczy ma prawo rezygnacji ,zgodnie z umową, składając stosowną
rezygnację na piśmie w Siedzibie Głównej Stowarzyszenia.
Jeśli z przyczyn niezależnych Dyrektor Wykonawczy nie jest w stanie wykonywać
swoich obowiązków przez więcej niż 30 dni roboczych, Komitet Generalny powinien
wyznaczyć osobę która w danym czasie wykonywać będzie obowiązki Dyrektora
Wykonawczego. W momencie powrotu do pracy Dyrektor Wykonawczy odzyskuje
pełnię swoich uprawnień.
Dyrektor Wykonawczy ma za zadanie wprowadzanie w życie oraz wykonywanie decyzji
podjętych przez Zjazd Generalny oraz Komitet Wykonawczy.
Dyrektor Wykonawczy
jest
odpowiedzialny
za
codzienne
zarządzanie
Stowarzyszeniem, co jest określone w punkcie 25.3 niniejszego Statutu oraz za
jakąkolwiek funkcję zarządzającą bądź reprezentacyjną związaną z codzienną pracą
Stowarzyszenia, włączając działania prawne scedowane na niego zgodnie z punktem
25.2 niniejszego Statutu.

Między innymi odpowiedzialny jest za:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zarządzanie oraz nadzorowanie kont Stowarzyszenia w sposób odpowiedni i
należyty.
Sporządzenie protokołów z zebrań Zjazdu Generalnego, Komitetu Generalnego
oraz Komitetu Wykonawczego;
Zarządzanie korespondencją FCI;
Utrzymywanie kontaktów z Sekcjami, Członkami, Komisjami oraz Komitetami
Organizację pracy Biura Głównego;
Nominowanie oraz zwalnianie pracowników Biura Głównego
Składanie raportów z działalności Biura w tym statystyk z ogólnej działalności FCI
na Zjazd Generalny.

Dyrektor Wykonawczy powinien mieć autoryzację do delegowania, w ramach jego
własnych obowiązków, zadań związanych z codzienną działalnością Stowarzyszenia,
w ramach opisanych w Statucie, Rozporządzenia FCI bądź innych dokumentach.
38.7
Dyrektor Wykonawczy podlega jurysdykcji Komitetu Generalnego i ma obowiązek
składnia raportów ze swojej działalności jako kierownika Biura Głównego FCI.
38.8. Nie naruszając punktu 43 niniejszego Statutu, Dyrektor Wykonawczy reprezentuje
Stowarzyszenia w codziennym zarządzaniu Stowarzyszeniem
38.9. Wszelkie dodatkowe ustalenia związane z powoływaniem, odwoływaniem,
uprawnieniami oraz obowiązkami, delegowaniem zadań bądź uprawnień, praw i
obowiązków Dyrektora Wykonawczego mogą znajdować się w Rozporządzeniach FCI.
38.6.

SEKCJA 4.6. – BIURO GŁÓWNE
39 - BIURO GŁÓWNE
39.1.

Podlegając dyrektywom Dyrektora Wykonawczego, Biuro Główne wspiera Komitet
Generalny oraz Zjazd Generalny w sprawach administracyjnych oraz codziennej
działalności Stowarzyszenia i jest zobowiązane do wypełniania zadań
administracyjnych Stowarzyszenia.
39.2. Dodatkowe ustalenia odnośnie kompetencji oraz funkcji Biura Głównego
Stowarzyszenia mogą zostać określne w Rozporządzeniach FCI.

SEKCJA 4.7 - KOMISJE
40 - GŁÓWNE ZASADY
40.1
40.2
40.3.
40.4.
40.5.

Zjazd Generalny ustanawia komisje obowiązkowe oraz nad-obowiązkowe w celach
doradczych (zwane dalej ‘Komisjami’)
Komisje odpowiadają przed Komitetem Generalnym a także muszą przedkładać raporty
ze swojej działalności.
Komitet Generalny może określić zakres zadań Komisji obowiązkowych.
Każda z Komisji ma prawo do pomocy maksymalnie 2 ekspertów z danej dziedziny,
którzy winni służyć pomocą i konsultacją.
Dyrektor Wykonawczy zobowiązany jest do przekazania protokołów z zebrań Komisji
oraz wszelkich innych pisemnych raportów wyłącznie członkom Komisji oraz Członkom
i Partnerom Kontraktowym Stowarzyszenia, w ramach których dany członek Komisji
został powołany, nie później niż 8 tygodni po odbytym posiedzeniu.
Wszelkie propozycje winny być przesłane osobno niż protokoły.

40.6.

Wszelkie protokoły z posiedzeń Komisji muszą zostać rozesłane Członkom oraz
Partnerom Kontraktowym tak szybko jak tylko zostaną skomentowane/zatwierdzone
przez Komitet Generalny.
40.7. Ogólne zasady opisane w artykule 40.2. oraz 40.3 niniejszego Statutu nie odnoszą się
do Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Arbitrażu.
41 – KOMISJE OBLIGTORYJNE
41.1. W ramach Stowarzyszenia działają następujące Komisje obowiązkowe:
1. Komisja Naukowa
2. Komisja Standardów
3. Komisja Dyscyplinarna i Arbitrażu
Każda z powyższych Komisji składać się powinna z maksimum 6 Członków, każdy z
nich winien być wybrany przez Zjazd Generalny. Członek Komisji obowiązkowej nie
może być jednocześnie członkiem Komitetu Generalnego. Tylko jeden przedstawiciel
kraju z którego Krajowa Organizacja Kynologiczna jest Pełnoprawnym Członkiem
może być członkiem obligatoryjnej Komisji Stowarzyszenia.
Osoba fizyczna może być członkiem tylko jednej Komisji Obligatoryjnej.
Krajowa Organizacja Kynologiczna może nominować jedynie osoby fizyczne, mające
zameldowanie na terenie kraju danej Krajowej Organizacji Kynologicznej na członków
Komisji Obligatoryjnych.
Nowi Członkowie Komisji Obligatoryjnych oraz ustępujący mogą być powoływani
jedynie przy wsparciu swojej rodzimej Krajowej Organizacji Kynologicznej.
Kandydaci wybierani są na 4letnią kadencję.
41.2. W przypadku śmierci bądź stałego braku możliwości pełnienie funkcji, bądź
jakiegokolwiek innego powodu uniemożliwiającego wypełnianie obowiązków w ramach
działalności Komisji, Komitet Generalny może powołać zastępcę na pozostały czas
trwania kadencji Komisji.
41.3. Każdemu z członków Komisji przysługuje 1 głos oddany osobiście podczas posiedzenia
Komisji. Głosowanie poprzez pełnomocników nie jest dozwolone.
42 - KOMISJE NADOBOWIĄZKOWE
42.1. Na Zjeździe Generalnym wszyscy Pełnoprawni Członkowie oraz Partnerzy Kontraktowi
powinni wyznaczyć wszelkie nadobowiązkowe Komisje w których chcą aby zasiadali
ich przedstawiciele. Krajowa Organizacja Kynologiczne może nominować po 1 członku
do każdej z nadobowiązkowych Komisji w których chce mieć swoich przedstawicieli.
Członkami nadobowiązkowych Komisji mogą być wyłącznie osoby fizyczne
posiadające zameldowanie na terenie kraju z którego pochodzi Krajowa Organizacja
Kynologiczna która nominuje go na swojego przedstawiciela.
Nominowany Członek Komisji musi posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę
która umożliwi mu należyte sprawowanie obowiązków.
Komitet Generalny ustali ostateczny termin w ramach którego Członkowie oraz
Partnerzy Kontraktowi muszą przyjąć listę powołanych Komisji wraz z nazwiskami ich
Członków.
42.2. Po każdym Zjeździe Generalnym, każda z Nadobowiązkowych Komisji winna wybrać
członków na Przewodniczącego. W razie czasowej lub stałej niemożliwości pełnienia
powierzonej funkcji jako członek Komisji, Krajowa Organizacja Kynologiczna ma prawo

powołania zastępstwa. Przewodniczący Komisji nadobowiązkowych odpowiedzialni są
za zrządzanie posiedzeniami (za wyjątkiem rozsyłania zaproszeń na posiedzenia oraz
porządku obrad).
Przewodniczący nadobowiązkowych Komisji nie mogą w tym samych czasie być
członkami Komitetu Generalnego.
Każdej z nadobowiązkowych Komisji przypisany zostanie koordynator który
odpowiedzialny będzie za kontakt i komunikację pomiędzy komisją a Komitetem
Generalnym. Koordynator jest członkiem Komitetu Generalnego.
42.3. Członkowie Stowarzyszeni mogą mieć swoich przedstawicieli w Komisji
nadobowiązkowej, jednakże tylko z prawem zabierania głosu, beż możliwości
głosowania.
Partnerzy Kontraktowi mogą brać udział w posiedzeniach, jednakże bez prawa do
zabierania głosu czy głosowania.
42.4. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez ich Przewodniczących, za pośrednictwem
Dyrektora Wykonawczego, na co najmniej 60 dni przed planowanym posiedzeniem.
42.5. Tylko członkowie Komisji pochodzących z państw członkowskich o pełnym członkostwie
są uprawnieni do głosowania. Każdy wymieniony Członek Komisji ma jeden głos lecz
musi brać udział w posiedzeniu Komisji nadobowiązkowej osobiście. Głosowanie za
pomocą pełnomocnika nie jest dozwolone.

Rozdział V – REPREZENTACJA

43 - REPREZENTACJA
43.1. O ile Statut nie stanowi inaczej i bez naruszenia ustaleń punktu 25.2 oraz 25.3
niniejszego Statutu, organizacja jest formalnie reprezentowana z poszanowanie
wszelkich prawnych norm, przez Komitet Generalny bądź przez 2 członków Komitetu
Wykonawczego działających łącznie bądź przez Przewodniczącego Stowarzyszenia
oraz przez Dyrektora Wykonawczego działających razem, którzy nie muszą
udowadniać swoich umocować przed osobami trzecimi.
43.2. Bez naruszania punktu 37.4 niniejszego Statutu, Stowarzyszenie winno być formalnie
reprezentowane we wszelkich działaniach prawnych bądź mediacyjnych, jako powód
bądź pozwany przed sądem, trybunałami bądź jakakolwiek jurysdykcją przez
Dyrektora Wykonawczego samodzielnie bądź przez Przewodniczącego samodzielnie.

ROZDZIAŁ VI - PRZEWODNICZĄCY HONOROWI ORAZ CZŁONKOWIE
HONOROWI
44 - PRZEWODNICZĄCY HONOROWY ORAZ CZŁONKOWIE HONOROWI
44.1. Zjazd Generalny może przyznać tytuł Przewodniczącego Honorowego oraz Członków
Honorowych
każdemu kto w znaczącym stopniu przysłużył się działalności
Stowarzyszenia.
44.2. Kandydatów proponuje Komitet Generalny.

44.3. Prezydent Honorowy oraz Członkowie Honorowi mogą uczestniczyć w posiedzeniach
Zjazdu Generalnego, na własny koszt, z prawem zabierania głosu, bez prawa do
głosowania.

ROZDZIAŁ VII - ROZSTRZYGANIE SPORÓW
45 - ZAŁOŻENIA OGÓLNE
45.1. Każda procedura rozpoczęcia sporu ze strony FCI bądź Członka Stowarzyszenia
musi być zgodna z poniższymi zasadami ogólnych standardów postępowania
prawnego:
a) Prawo do postępowania kontradyktoryjnego. Osoba fizyczna bądź podmiot prawny
który jest przedmiotem w procedurze rozstrzygania sporu musi mieć
zagwarantowane prawo do obrony oraz do zadawania pytań a także podawania
swoich argumentów na piśmie bądź podczas wysłuchania przed organami
rozstrzygającymi spór;
b) Prawo do dostępu. Osoba fizyczna bądź podmiot prawny który jest przedmiotem
w procedurze rozstrzygania sporu musi mieć zagwarantowane prawo dostępu do
wszelkich materiałów oraz dowodów w sprawie.
c) Prawo do pewności prawa. Upoważnione do prowadzenia sporów ciała,
prowadzące procedurę rozstrzygania sporów winny podjąć ostateczną decyzję w
rozsądnym czasie. Decyzja ta musi być należycie umotywowana.
d) Przedawnienia. Fakty które mogą naruszać zasady działalności FCI oraz upływ co
najmniej 1 roku kalendarzowego, są podstawą do uznania przedawnienia, sprawy
taki nie mogą być podstawą do prowadzenia postepowania bądź nakładania
sankcji.
Spory pomiędzy Członkami, Partnerami Kontraktowymi, Sekcjami oraz Członkami
Komisji z jednej strony a Stowarzyszeniem z drugiej strony, muszą zostać
rozstrzygnięte przez Komitet Wykonawczy oraz Komitet Generalny na zasadach
opisanych w punkcie 13, 14 oraz 15 a także 49, 50 i 51 niniejszego Statutu.
45.3. Spory, skargi czy incydenty wspomniane w punkcie 47.1 niniejsze Statutu winny być
rozwiązywane na mocy procedury rozstrzygania sporów opisanej w punkcie 47
niniejszego Statutu (zwaną dalej ‘Procedurą FCI w Sprawie Rozstrzygania
Sporów’).
45.2.

46 - ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE SPORY
46.1. Komitet Wykonawczy, Komitet Generalny, Zjazd Generalny a także Komisja
Dyscyplinarna i Mediacji (zwanymi dalej: ‘Ciałami Rozwiązującymi Spory’) służą
rozstrzyganiu sporów, skarg oraz incydentów naruszenia jakiegokolwiek punktu
Obowiązujących Zasad, odniesieniu do artykułu 45.3 niniejszego Statutu,
Komisja Dyscyplinarna i Mediacji składa się z 5 osób fizycznych (3 członków i 2
zastępców) którzy nie są zależne od ii nie mają żadnych oficjalnych relacji łączących
ich z którąkolwiek stroną w postepowaniu.
Zjazd Generalny winien wybrać przewodniczącego oraz pozostałych 2 członków
Komisji Dyscyplinarnej i Mediacji na 4letnią kadencję. 2 z członków Komisji musi mieć
potwierdzone wykształcenie prawne a pozostała 3 musi mieć doświadczenie
kynologiczne. Przewodniczącym Komisji może zostać jeden z członków posiadających
wykształcenie prawne.
Członkowie Komitetu Generalnego nie są uprawnieni do bycia członkami Komisji
Dyscyplinarnej i Mediacji.

47 - PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW W FCI
47.1. Nie naruszając punktu 13, 14, 15 niniejszego Statutu, Organy Rozwiązujące Konflikt
winny działać w razie sporów, skarg bądź incydentów pomiędzy Członkami, pomiędzy
Partnerami Kontraktowymi bądź pomiędzy Członkiem (Członkami) a Partnerem
(Partnerami) Kontraktowymi (zwane dalej ‘Stronami Sporu’).
47.2. Przedmiotem prowadzenia sporu bądź skargi może być jakiekolwiek złe postępowanie
bądź naruszenie zasad działania FCI.
47.3. Skargi winny był składane Dyrektorowi Wykonawczemu z zachowaniem ram czasowych
oraz przy wypełnieniu wszelkich wymogów formalnych ustanowionych w
Rozporządzeniach FCI.
47.4. Komitet Wykonawczy powinien próbować rozstrzygnąć w sposób uczciwy spór, skargę
czy incydent (zwane dalej ‘Kwestiami Spornymi’) jak może powstać pomiędzy
Stronami Sporu. Jeśli w ciągu 30 dni od oficjalnego wpłynięcia nie da się rozstrzygnąć
sporu, skargi czy incydentu, Dyrektor Wykonawczy powinien na mocy wytycznych ze
strony Komitetu Wykonawczego FCI skierować Kwestię Sporną do Komitetu
Generalnego.
47.5. Komitet Generalny jako pierwszy ocenia Kwestię Sporną. Jeśli zajdzie taka konieczność
Komitet może prowadzić dalsze dochodzenie w sprawie spornej (zwanym dalej
‘Dochodzeniem Wstępnym’).
47.6. Po zakończeniu Dochodzenia Wstępnego, Komitet Generalny winien sporządzić
pisemny raport i przedstawić go Komisji Dyscyplinarnej i Mediacji.
47.7. Komisja Dyscyplinarna i Mediacji może wykluczyć jakiekolwiek organ Stowarzyszenia
z dalszego postępowania w Kwestii Spornej.
Komisja Dyscyplinarna i Mediacji może rozpocząć postepowania w Kwestii Spornej
tylko na wniosek Komitetu Generalnego złożonego w pisemnym raporcie.
Nie naruszając zapisów w punkcie 13, 14 oraz 15 niniejszego Statutu oraz praw
nadanych Zjazdowi Generalnemu oraz Komitetowi Generalnem, Komisja
Dyscyplinarna i Mediacji powinna zdecydować o sankcjach przewidzianych w
Zasadach Działania FCI.
Komisja Dyscyplinarna i Mediacji powinna na piśmie podać powody na podstawie
których podjęto konkretną decyzję oraz nałożona konkretne sankcje by zostały
nałożone przez Zjazd generalny bądź Komitet Generalny. Każda ze stron sporu
powinna otrzymać kopię.
47.8. Nie naruszając punktu 13,14 oraz 15 niniejszego Statutu oraz praw nadanych Zjazdowi
Generalnego oraz Komitetu Generalnego każda ze Stron Sporu ma prawo odwołania
się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej i Mediacji do Zjazdu Generalnego. Odwołanie
takie nie skutkuje zawieszeniem. Decyzja Komisji Dyscyplinarnej i Mediacji wchodzi w
życie z jej ogłoszenia i powinna być zastosowana przed następny Zjazdem
Generalnym który podejmie ostateczną decyzję.
47.9. Komitet Generalny jest zobligowany wyegzekwować decyzje Komisji Dyscyplinarnej i
Mediacji.
47.10. Powód jest zobowiązany złożyć kaucję określoną w Rozporządzeniach FCI. Każda
zmiana kwoty kaucji musi zostać dokonana za pośrednictwem Komitetu
Wykonawczego oraz poddana ostatecznej akceptacji przez Zjazd Generalny.
Komisja Dyscyplinarna i Mediacji powinna oszacować koszty Procedury Rozstrzygania
Sporów, zawierające między innymi opłaty oraz koszty organizacji spotkań Komitetu
Generalnego ora Komisji Dyscyplinarnej i Mediacji. Jeśli nie ustalono inaczej koszty
Procedury Rozstrzygania Sporów powinny zostać poniesione przez stronę przegraną.
47.11.Dalsze ustalenia odnośnie rozwiązywania sporów, powoływania Organów
Rozstrzygania Sporów, Procedury FCI Rozstrzygania Sporów mogą zostać określone
w Rozporządzeniach FCI.

ROZDZIAŁ VIII - SANKCJE
48.1 - ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Komitet Generalny, Komisja Dyscyplinarna i Mediacji bądź Zjazd generalny powinni,
zależnie od rodzaju przewinienia, nałożyć sankcje na Członków bądź Partnerów
Kontraktowych za nieodpowiednie działanie bądź naruszanie jakichkolwiek przepisów
FCI.
Sankcje nałożone na Członka lub Partnera Kontraktowego powinny być uznawane
przez wszystkich pozostałych Członków, Partnerów Kontraktowych oraz Sekcje
Stowarzyszenia. W każdym przypadku prawo do obrony jest zagwarantowane.
48.2. Istnieją 3 rodzaje przewinień, sklasyfikowane według powagi czynu:
48.1.

a) Uchybienia: drobne naruszenie przepisów obowiązujących w FCI, jednakże nie w
przypadku częstej jego powtarzalności.
b) Wykroczenie: powtarzanie uchybienia w naruszaniu przepisów obowiązujących w
FCI, niepowodzenie w zastosowaniu się do żądań całkowitej poprawy działań;
poważne naruszenie przepisów obowiązujących w FCI, nieopłacanie składek
członkowskich za przynależność do FCI bądź należnych faktur przez dłużej niż 4
miesiące od upływu terminu płatności; bądź ogólne ujmując działania sprzeczne z
ogólną polityką Stowarzyszenia bądź szkodliwe dla Stowarzyszenia lub któregoś z
Członków lub Partnerów Kontraktowych.
c) Poważne wykroczenie: powtarzanie wykroczeń w stosunku do stosowani ogólnych
przepisów FCI, znaczące naruszenie Przepisów FCI, nieopłacania składek za
członkostwo w FCI lub należnych faktur przez więcej niż 6 miesięcy od upływu
terminu płatności, bądź ogólne działania sprzeczne z założeniami Stowarzyszenia
lub szkodliwe dla innych Członków bądź Partnerów Kontraktowych.
49
SANKCJE WOBEC
STOWARZYSZONCYH.

PEŁNOPRAWNYCH

CZŁONKÓW

I

CZŁONKÓW

49.1. Poniższe sankcje mogą zostać nałożone wobec Pełnoprawnych i Stowarzyszonych
Członków, w zależności od rodzaju przewinień opisanych w punkcie 48.2 niniejszego
Statutu:
a) Uchybienie: pisemne ostrzeżenie wraz z żądaniem całościowej poprawy oraz
poprawnego działania.
b) Wykroczenie: zawieszenie w prawach Członka, włączając zawieszenie w prawie do
organizacji i udziału w wydarzeniach pod patronatem FCI.
c) Poważne wykroczenie: wykluczenie ze Stowarzyszenia, bądź degradacja z
Pełnego Członkostwa do Członkostwa Stowarzyszonego
49.2.

Komitet Generalny ma prawo nakładania sankcji określonych w punkcie 49.1 a) oraz
49.2 b) niniejszego Statutu na wniosek Komisji Dyscyplinarnej i Mediacji bądź swój
własny. Komitet Generalny powinien na wniosek Komisji Dyscyplinarnej i Mediacji bądź
swój własny, zaproponować Zjazdowi Generalnemu nałożenie sankcji zawartych w
artykule 49.1 c) niniejszego Statutu, zgodnie z punktem 13.3 oraz 15 niniejszego
Statutu.

50 - SANKCJE W SROSUNKU DO PARTNERÓW KONTRAKTOWYCH
50.1.

Poniższe sankcje mogą zostać nałożone na Partnerów Kontraktowych zgodnie z
punktem 25.1 s) niniejszego Statutu przez Komitet Generalny na wniosek Komisji
Dyscyplinarnej i Mediacji bądź swój własny, w zależności od rodzaju przewinień
opisanych w punkcie 48.2 niniejszego Statutu:
a) Uchybienie: pisemne ostrzeżenie wraz z żądaniem całościowej poprawy oraz
poprawnego działania.
b) Wykroczenie: gdzie jest to możliwe, zawieszenie w prawach partnerskich,
włączając zawieszenie do organizacji i udziału w wydarzeniach pod patronatem
FCI.
c) Poważne naruszenie: gdzie jest to możliwe, wykluczenie ze Stowarzyszenia bądź
zakaz wystawiania rodowodów eksportowych.

ROZDZIAŁ IX - FINANSE
51 - ŚRODKI FINANSOWE
51.1.

Środki finansowe Stowarzyszenia obejmują w szczególności:
a) Opłaty członkowskie i partnerskie;
b) Umowy, datki i darowizny, subwencje, środki trwałe odziedziczone lub otrzymane
w formie spadku , odsetki kapitałowe bądź pochodzące z innych legalnych źródeł
wpłacane do Stowarzyszenia.
c) Inne środki pochodzące z działań statutowych pod egidą Stowarzyszenia.

51.2.

Stowarzyszenie może przyjmować datki pod warunkiem, że nie wpływają one na
integralność Stowarzyszenia. Darowizny dla Stowarzyszenia, te przekazane osobiście
bądź na mocy testamentu nie mogą zostać przyjęte jeśli nie zostaną zatwierdzone lub
jeśli nie są zgodne z normami prawnymi.

52 - BUDŻET I SPRAWOZDANIE ROCZNE
52.1. Rok finansowy w Stowarzyszeniu rozpoczyna się 1 stycznia i kończy się 31 grudnia
każdego roku kalendarzowego.
52.2. Bilans oraz sprawozdanie roczne za miniony rok finansowy a także budżet na przyszły
rok finansowy muszą zostać zatwierdzone najpóźniej do dnia 31 marca danego roku.
Bilans, sprawozdanie roczne oraz budżet muszą zostać zatwierdzone przez Komitet
Generalny oraz przedstawiony wraz z wynikami audytu finansowego do ostatecznego
zatwierdzenia przez Zjazd Generalny.
52.3. Konieczne i należne wydatki które nie zostały ujęte i zatwierdzonym budżecie
Stowarzyszenia danego roku finansowego mogą zostać uchwalone i dokonane przez
Komitet Generalny zakładając że zostaną one zatwierdzone na najbliższym
posiedzeniu Zjazdu generalnego.
53 - ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY
53.1. Koszty podróży (dojazd oraz zakwaterowanie) członków Komitetu Generalnego,
Komitetu Wykonawczego, Komisji obowiązkowych a także zebrań Komitetu
Generalnego pokrywane są przez Stowarzyszenie.

54 - KOMISJA FINANSÓW – AUDYT ZEWNĘTRZNY
54.1. Komisja Finansów składa się z 3 członków. Co każde 2 lata Zjazd Generalny mianuje
Komisję Finansów spośród osób nominowanych w każdej z Sekcji, w rozumieniu iż
każda z Sekcji nominuje 1 członka Komisji Finansowej.
Członkowie Komisji Finansów nie mogą być członkami swoich sekcyjnych Komitetów
Generalnych.
54.2. Komisja Finansów zbiera się raz do roku. W razie konieczności dodatkowe posiedzenie
może zostać zwołane.
Komisja Finansów ma nieograniczony dostęp do wszelkich informacji finansowych oraz
do wszystkich osób pracujących przy sprawach finansowych Stowarzyszenia.
Komisja Finansów musi zachować poufność w kwestiach Poufnych Informacji którymi
dysponuje w ramach wykonywania swoich obowiązków.
Komisja Finansów może działać jeśli jest obecnych co najmniej 2 jej członków.
54.3. Komisja Finansów ma za zadanie prowadzenie wewnętrznego audytu finansowego
który zawiera i ogranicz się do:
a) Sprawdzanie dokładności, kompletności i spójności księgowości oraz informacji
finansowych Stowarzyszenia. Zawiera to analizę bilansów i sprawozdań rocznych.
b) Nadzorowanie integralności procesu składania raportów finansowych
Stowarzyszenia.
c) Analizowanie oraz ustalanie czy zatwierdzony budżet danego roku finansowego
został wydany zgodnie z preliminarzem oraz wytycznymi Komitetu Generalnego
oraz Zjazdu Generalnego.
d) Przedstawiania pisemnego sprawozdania Komitetowi Generalnemu oraz Zjazdowi
Generalnemu; Komitet Generalny może prosić o pisemny raport Komisji Finansów
w dowolnym momencie.
e) W razie konieczności, rekomendowanie Komitetowi Generalnemu powołania
Audytora Zewnętrznego, jego niezawisłości oraz wynagrodzenia, w szczególnym
odniesieniu do dodatkowych usług świadczonych przez Audytora.
54.4.

Koszty podróży oraz noclegu członków Komisji Finansów są pokrywane przez
Stowarzyszenie
54.5. Nie naruszając misji Komisji Finansów do przeprowadzenia wewnętrznego audytu w
ramach określonych w punkcje 54.3 niniejszego Statutu, wewnętrzne konta
Stowarzyszenia winny być analizowane przez 1 lub więcej niezależnych audytorów
zewnętrznych (zwanych dalej ‘Audytorami Zewnętrznymi’) jeśli przepisy tego
wymagają.
54.6. Dodatkowe ustalenia odnośnie budżetu, rozliczeń rocznych, regulacji finansowych,
środków finansowych oraz składu i funkcji Komisji Finansów Stowarzyszenia mogą
zostać określone w Rozporządzeniach FCI.

ROZDZIAŁ X – ROZWIĄZANIE – ALOKACJA AKTYWÓW
55 - ROZWIĄZANIE
55.1. Posiedzenie Zjazdu Generalnego musi być prawomocne i posiadać quorum w celu
rozstrzygania o rozwiązaniu Stowarzyszenia, na zebraniu tym co najmniej 2/3 ogólnej
liczby Pełnych Członków lub ich reprezentantów musi być obecna.
Jeśli na posiedzeniu nie ma quorum, należy zwołać kolejne posiedzenie Zjazdu
Generalnego w tym samym celu. Posiedzenie to może rozstrzygać propozycję taką
samą większością głosów przewidzianą w punkcie 55.2 niniejszego Statutu,
niezależnie od liczby obecnych bądź reprezentowanych Pełnoprawnych Członków.
Zebranie to nie może się odbyć wcześniej niż po upływie 30 dni od poprzedniego
posiedzenia Zjazdu Generalnego.
55.2. O ile prawo nie stanowi inaczej, rozstrzygnięcie dotyczące rozwiązania Stowarzyszenia
może zostać przyjęte tylko jeśli przegłosowane zostanie jednomyślnie przez wszystkich
Pełnoprawnych Członków obecnych bądź reprezentowanych podczas posiedzenia.
Wstrzymanie się od głosu, głosu puste bądź nieważne nie wliczają się do kalkulowania
większości podczas posiedzenia.
55.3. W obliczu dobrowolnego rozwiązania Stowarzyszenia, Zjazd Generalny determinuje w
procesie rozwiązania metody likwidacji oraz nominuje 2 likwidatorów, nadając im
uprawnienia i wskazując alokację aktywów Stowarzyszenia.
We wszystkich przypadkach dobrowolnego rozwiązanie Stowarzyszenia bądź
prawnego rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd w jakimkolwiek momencie bądź z
jakiegokolwiek powodu, aktywa Stowarzyszenia winny być alokowane w organizacjach
non-profit o podobnym profilu i celach działania do tych prowadzonych przez
Stowarzyszenie, wyznaczonych przez Zjazd Generalny.

ROZDZIAŁ XI – HIERARCHIA UNORMOWAŃ
56 - HIERARCHIA UNORMOWAŃ
56.1.

Rozporządzenia FCI powinny być sporządzone przez Komitet Generalny i przyjęte
przez Zjazd Generalny w celu wprowadzenia w życie oraz uszczegółowienia zapisów
Statutu a także w celu wspierania regulacji i zarządzania Stowarzyszenia.
Rozporządzenia FCI są dostępne dla wszystkich Członków Stowarzyszenia,
Partnerów Kontraktowych i mogą być zmienione na mocy punktu 19.2 p) niniejszego
Statutu.
Rozporządzenia FCI uzupełniają Statut i są mu podrzędne. W razie jakichkolwiek
sprzeczności pomiędzy zapisami Rozporządzeń i Statutu, ten drugi jest nadrzędny.
56.2. Decyzje Zjazdu Generalnego uszczegółowiają niniejszy Statut w odniesieniu do
całokształtu strategii oraz polityki prowadzonej przez Stowarzyszenie.
56.3. Decyzje Komitetu Generalnego uszczegółowiają niniejszy Statut w zakresie zarządzania
Stowarzyszeniem włączając w to administrację, organizację, zasoby ludzkie oraz
zarządzanie finansami Stowarzyszenia.
56.4. Regulacje, okólniki oraz komunikaty uszczegółowiają postanowienia Zjazdu
Generalnego bądź Komitetu Generalnego.

56.5.

Poniższa hierarchia unormowań ma zastosowanie w Stowarzyszeniu:
a)
b)
c)
d)
e)

Statut;
Rozporządzenia;
Decyzje Zjazdu Generalnego;
Decyzje Komitetu Generalnego;
Regulacje, okólniki oraz komunikaty.

56.6. W razie sprzeczności pomiędzy 2 lub więcej unormowaniami w ramach Stowarzyszenia
na różnych poziomach, unormowania wyższego stopnia dominują nad unormowaniami
niższego stopnia zgodnie w wyżej wymienioną hierarchię unormowań.
56.7. W razie sprzeczności pomiędzy 2 lub więcej unormowań na tym samym poziomie,
nadrzędną jest ta przyjęta jako ostatnia nad tą przyjętą wcześniej.

ROZDZIAŁ XII – POSTANOWENIA KOŃCOWE
57 - WEJŚCIE W ŻYCIE ORAZ ODWOŁANIE OD DECYZJI ZJAZDU GENERALNEGO
57.1. Bez naruszania postanowień punktu 24.4 niniejszego Statutu, decyzje przegłosowane
przez Zjazd Generalny, za wyjątkiem poprawek do Statutu, winny być wprowadzone w
życie w dniu ustanowionym przez Zjazd Generalny.
57.2. Odwołanie od jakichkolwiek decyzji Zjazdu Generalnego może zostać złożone w ciągu
90dni od ich wprowadzenia w życie.
58 - WYNAGRODZENIE
58.1. nie naruszając punktu 28 oraz 53 niniejszego Statutu, wszystkie stanowiska w ramach
Stowarzyszenia są piastowane na zasadzie wolontariatu. Jeśli Zjazd Generalny bądź
Statut nie ustanowią inaczej, działacze nie są uprawnieni do otrzymywania
wynagrodzenia za wypełnianie swoich obowiązków w ramach działalności
Stowarzyszenia.
59 - PRACE OFICJALNE ORAZ JĘZYKI STOWARZYSZENIA
59.1. Angielski, francuski, niemiecki oraz hiszpański są oficjalnymi językami Stowarzyszenia
(zwane dalej ‘Oficjalnymi Językami Stowarzyszenia’). Języki te są używane podczas
posiedzeń Zjazdu Generalnego.
59.2. Angielski jest oficjalnym językiem urzędowym używanym na posiedzeniach Komitetu
Generalnego. Angielski jest oficjalnym i nadrzędnym językiem używanym w
protokołach, korespondencji oraz ogłoszeniach.
59.3. Językiem używanym w oficjalnych dokumentach oraz relacjach z władzami belgijskimi
winien być francuski. W razie sporów związanych ze Statutem oraz Rozporządzeniami
oficjalna wersja francuska Statutu powinna dominować i być jedynym źródłem
odniesień.
59.4. Statut, Rozporządzenia, decyzje i ważne ogłoszenia Stowarzyszenie winny być
opublikowane we wszystkich 4 językach Stowarzyszenia.

60 - LOGO FCI
60.1. Używanie logo Stowarzyszenia jest zastrzeżone wyłącznie dla Członków oraz Partnerów
Kontraktowych.
60.2. za wyjątkiem zapisów punktu 60.1 niniejszego Statutu, logo FCI może być użyte przez
osoby trzecie pod warunkiem że Komitet Generalny oraz należyty Członek FCI wyrażą
na to zgodę.
60.3. Logo FCI musi być wyłącznie używane w swoim oficjalnym formacie. Musi się pojawiać
na wszelkich publikacjach i dokumentach Członków i Partnerów Kontraktowych, musi
być także dobrze widoczne podczas wszystkich międzynarodowych wydarzeń pod
patronatem FCI.
61 - WŁAŚCIWE PRAWO
Wszystko co nie jest zawarte w niniejszym Statucie, w szczególności publikacje
aneksów w Monitorze Belgijskim winno podlegać przepisom rozdziału III Prawa z 27
Czerwca 1921 roku.
61.2. Spór związany ze Statutem, Rozporządzeniami oraz innymi Prawami FCI i/lub decyzjami
podjętymi przez organy lub instytucje Stowarzyszenia powinny być rozwiązywane na
mocy prawa belgijskiego.
61.1.

62 - JURYSDYKCJE
62.1. Jakikolwiek spór związany ze Statutem, Rozporządzeniami oraz innymi Prawami FCI
i/lub decyzjami podjętymi przez organy lub instytucje Stowarzyszenia powinny być
rozstrzygane przed sądami w Brukseli (Belgia).
63 - INTERPRETACJA
63.1. Zwrot używane w obecnym Statucie mówiący o osobach fizycznych odnosi się do obu
płci i liczb.
64 - POBYT STAŁY
64.1.

W razie gdy nie można określić kraju zameldowania osoby fizycznej zgodnie z
załącznikiem A niniejszego Statutu oraz punktu 2.1 Rozporządzeń, następujące
kryteria winny być rozpatrzone w ramach określania kolejności priorytetów:
a) Krajem pobytu stałego jest kraj w którym dana osoba spędza większość czasu.
b) Krajem pobytu stałego jest kraj w którym dana osoba ma swój ośrodek relacji.
c) Krajem pobytu stałego jest kraj w którym dana osoba jest uważana za mieszkańca
pod względem podatkowy.

65 - ZAŁĄCZNIKI
65.1. Załącznik A do niniejszego Statutu jest jego nieodłączną częścią.

ZAŁĄCZNIK DO STATUTU FCI: słowniczek
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Większość 2/3 zostaje osiągnięta gdy wniosek zostaje przegłosowany ilością 2/3
głosów.
Bezwzględna większość zostaje osiągnięta kiedy wniosek zostaje przegłosowany
przez 50% plus 1 głos.
Organy odnosi się do: Zjazdu Generalnego, Komitetu Generalnego, Komitetu
Wykonawczego, Przewodniczącego oraz Dyrektora Wykonawczego.
Wzorzec rasy oznacza szczegółowy opis idealnego przedstawiciela danej rasy.
Biuro Główne oznacza oficjalne biuro Stowarzyszenia oraz kadrę zajmującą się
administracją oraz codzienną działalnością FCI, wspierającą i uzupełniająca działania
Zjazdu Generalnego, Komitetu Generalnego oraz Komitetu Wykonawczego, pod
kierownictwem Dyrektora Wykonawczego
Pobyt stały oznacza miejsce w którym osoba fizyczna zamieszkuje na stałe bądź
prowadzi swoją działalność określoną przez odpowiednie przepisy prawa stosowane w
danym kraju.
Koordynator jest członkiem Komitetu Generalnego mającym za zadanie komunikację
oraz kontakt z Komisjami nadobowiązkowymi.
Krajowa Organizacja Kynologiczna oznacza Krajową Organizację Kynologiczną
zrzeszający wszystkie rasy, uznawaną przez FCI.
Sekcja oznacza geograficzny podział FCI ustanowiony w celu własnego zarządzania i
organizacji, podlegając przepisom FCI.
Zwykła większość zostaje osiągnięta gdy wniosek zostanie przyjęty przewagą ogólnej
liczby głosów.

Przykład 1:
Za: 14
Przeciw: 12
Wstrzymujących się: 9
Wniosek przyjęty zwykłą
większością głosów.

Przykład 2:
Za: 9
Przeciw: 8
Wstrzymujących się: 12
Wniosek przyjęty zwykłą
większością głosów

Przykład 3:
Za: 9
Przeciw: 12
Wstrzymujących się: 14
Wniosek przeszedł został
odrzucony

Niniejsza nowa wersja Statutu FCI została zatwierdzona przez Nadzwyczajny Zjazd
Generalny w Brukseli w sierpniu 2018 roku.
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