STATUT ORGANIZACJI “ALIANZ CANINE WORLD WIDE fci.
FEDERATION CANINE INTERNATIONAL”
ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. NAZWA I CHARAKTER
Na podstawie art. 22 Konstytucji Hiszpańskiej, Ustawy Nadrzędnej 1/2002 z dnia 22 marca,
regulującej Prawo o Stowarzyszeniach oraz pozostałych obowiązujących rozporządzeń wydanych w
celu jej rozwinięcia i wdrożenia, jak i również uzupełniających je przepisów ustawowych, ustanawia
się, w Murcji, 5 lutego 2011 roku, Związek, będący organizacją non-profit, pod nazwą “Alianz
Canine World Wide fci. Federation Canine Internacional” (skrót A.F.C.I.). Formę prawną i
charakter Związku określa się w niniejszym Statucie.
§ 2. OSOBOWOŚĆ I ZDOLNOŚĆ PRAWNA
Zawiązany Związek posiada własną osobowość prawną i pełną zdolność do czynności
prawnych, dzięki czemu może on podejmować wszystkie działania mające na celu wypełnienie
celów, dla których został powołany, z zastrzeżeniem obowiązującego porządku prawnego.
§ 3. PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA I SIEDZIBA
Zakładany Związek przynależy prawnie do państwa hiszpańskiego.
Siedziba statutowa Związku znajduję się pod adresem Carretera Nacional 301, Km 384,
Molina de Segura (Murcia).
Ewentualna zmiana adresu siedziby Związku wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego,
zwołanego specjalnie w tym celu, oraz modyfikacji niniejszego Statusu.
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego musi zostać przekazana do Rejestru Związków w okresie
jednego miesiąca od daty jej przyjęcia i nie będzie miała skutków prawnych, tak dla członków
organizacji, jak dla osób trzecich, aż do momentu wprowadzenia uchwalonych zmian do Rejestru.
§ 4. TEREN DZIAŁANIA
Związek działa zarówno na terenie narodowym, jak i międzynarodowym. Językami
oficjalnymi używanymi do komunikacji miedzy jego członkami będą języki angielski i hiszpański.
§ 5. CZAS TRWANIA
Związek zawiązuje się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ 2.
CELE DZIAŁANIA ZWIĄZKU
§ 6. CELE
Celami Związku A.F.C.I. są:
a) Zachowanie czystości ras psów, poprzez działania zgodne z ustawodawstwem hiszpańskim,

europejskim i międzynarodowym.
b) Ulepszenie hodowli, selekcji i promocji psów czystej rasy danego gatunku, w celu selekcji i
rozwoju ich cech tak fizycznych jak i psychicznych.
c) Połączenie stowarzyszeń związanych z zarządzaniem i współpracą w zakresie rejestrów
Kynologicznych Ksiąg Rodowodowych prowadzonych przez organizacje działające i
zarejestrowane oficjalnie, zgodnie z obowiązującym prawem.
d) Organizacja zajęć związanych z psami rasowymi, których celem jest zjednoczenie
wszystkich miłośników wszystkich raz psów, poprzez popularyzację zawierania kontaktów z
organizacjami z innych państw dzięki tworzeniu forów, gdzie możliwa będzie wymiana
wzajemnych przemyśleń i informacji oraz rozwijanie konceptów i rozwiązywanie
problemów wszystkich członków tak na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.
e) Organizowanie konkursów, wystaw, prób pracy, posłuszeństwa oraz kontrolnych w celu
ulepszenia czystych ras psów osiadłych i zagranicznych tak hiszpańskich, jak i
pochodzących z innych państw.
f) Popieranie i zachęcanie do wymiany sędziów kynologicznych oraz sekretarzy ringowych we
wszystkich dyscyplinach oraz wymiany informacji o wystawach i wydarzeniach narodowych
i międzynarodowych miedzy członkami Związku.
g) Porozumienie z Organizacjami Kynologicznymi z całego świata, powołanymi w sposób
legalny, aby zachęcić i wspierać wymianę informacji, wymianę sędziów kynologicznych
oraz wymianę doświadczeń między profesjonalistami i miłośnikami psów, poprzez
ustanowienie wspólnych norm działania dążących do unifikacji kryteriów
h) Organizacja, za pomocą środków własnych lub zdobytych w wyniku zawieranych umów,
kursów i/lub seminariów szkoleniowych związanych z psami i ogólnie sektorem zwierząt
domowych w celu zwiększenia profesjonalizmu we wspomnianym sektorze.
i) Działania na rzecz utworzenia odpowiednich przepisów prawnych, które ułatwią
prowadzenie działalności gospodarczej przez profesjonalistów w sektorze związanym ze
światem kynologicznym, jak i również ochronę wszystkich związanych z tym sektorem
konsumentów i miłośników psów.
j) Pomoc instytucjom zajmującym się ochroną zwierząt poprzez wspieranie ich pracy,
realizowanie kampanii społecznych przeciwko porzucaniu psów oraz propagujących ich
przygarnianie ze schronisk i odpowiedzialne się nimi zajmowanie.
k) Wspieranie poradni chorób odzwierzęcych.
1) Współpraca z instytucjami organizującymi terapie dla osób z problemami tak fizycznymi jak i
psychicznymi, w trakcie których psy mogą okazać się pomocne.
m) Popularyzacja, patronat oraz współpraca ze szkołami tresury dla psów ratowników, psów
przewodników, psów szkolonych do obrony cywilnej oraz każdego rodzaju psów, których
tresura ma na celu pomoc osobom niepełnosprawnym. Stworzenie regulaminu pracy
wspólnego dla psów sportowych i użytkowych.
n) Popularyzacja akcji uświadamiania społecznego w zakresie szacunku dla psów.
ñ) Popularyzacja i zachęcanie do integracji zawodowej ugrupowań napotykających na trudności
w świecie zawodowym w sektorze związanym ze zwierzętami domowymi.
o) Zachęcanie i popularyzacja różnych rodzajów aktywności sportowej związanej z psami
p) Współpraca i zawieranie porozumień z innymi stowarzyszeniami w celu udzielania pomocy
humanitarnej sektorom znajdującym się w takiej potrzebie z powodu różnego rodzaju
problemów, przy osobistym współudziale naszych wolontariuszy lub poprzez podjęcie
określonego działania w celu zebrania funduszy na wspomniane cele.
q) Zachęcanie do zawierania porozumień i umów pomiędzy stowarzyszeniami, które zarządzają
lub pragną współpracować w zarządzaniu i rejestracją psów czystej rasy w kynologicznych
księgach rodowodowych uznanych oficjalnie na arenie międzynarodowej.
r) A.F.C.I. utworzy bazę danych stanowiącą rejestr stowarzyszeń będących jego członkami oraz

z którymi zostaną zawarte porozumienia o współpracy w celu zarządzania Hiszpańską
Kynologiczną Księgą Rodowodową, zgodnie z postanowieniami Dekretu Królewskiego 558/
2001 oraz Dekretu Królewskiego 1557/ 2005.
s) Pomoc i doradztwo każdej proszącej o to osobie.
t) A.F.C.I. utworzy bazę danych stanowiącą międzynarodowy rejestr stowarzyszeń będących
jego członkami oraz z którymi zostaną zawarte porozumienia o współpracy, stanowiącymi
jednostki zarządzające własnymi kynologicznymi Rejestrami Ksiąg Rodowodowych
obejmującymi przedstawicieli gatunków czystej rasy, organizujące wystawy kynologiczne
oraz próby sportowe, psów użytkowych i posłuszeństwa.

ROZDZIAŁ 3.
WŁADZE NACZELNE I SPOSÓB ADMINISTRACJI ZWIĄZKU
CZĘŚĆ 1.
ZGROMADZENIE OGÓLNE CZŁONKÓW
§ 7. ZGROMADZENIE OGÓLNE CZŁONKÓW
Organem nadrzędnym i najwyższym Związku jest Zgromadzenie Ogólne Członków lub
Zgromadzenie Ogólne, złożone ze wszystkich członków Związków, którzy posiadają pełne
prawa obywatelskie.
Zgromadzenie Ogólne przyjmuje swoje uchwały zgodnie z zasadą większościową lub
demokracji wewnętrznej i musi być zwoływane co najmniej raz w roku.

