STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONIA H UCULSKIEGO
I.Postanowienia Ogólne

1.

2.

1.
2.

§1.
Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, zwany dalej „Związkiem”, jest dobrowolną
i samorządną, społeczno - zawodową organizacją, reprezentującą i broniącą praw
i interesów hodowców koni huculskich na obszarze swego działania.
Związek działa jako rolnicze zrzeszenie branżowe na podstawie przepisów ustawy z dnia
8 października 1982r. O społeczno - zawodowych organizacjach rolników/Dz. U. Nr. 32, poz.
217 z późniejszymi zmianami/
§2.
Terenem działania Związku jest obszar całego kraju – Polski.
Siedzibą Związku jest m. Tarnów.
§3,

1.
2.

Związek ma osobowość prawną.
Związek zrzesza się w Polskim Związku Hodowców Koni, zwanym dalej „ Związkiem
Krajowym”.
§4
Związek na obszarze swego działania może organizować Rasowe Koła Hodowców Koni, na
zasadach określonych regulaminem, zwane dalej „Kołami”.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§5
Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „ Polski Związek Hodowców Konia
Huculskiego” i logo pośrodku: „..” oraz podłużnej pieczęci z tą sama treścią.
Związek może używać odznak oraz legitymacji na zasadach określonych uchwałą Walnego
Zjazdu.
§6
Związek może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych, związanych
z rolnictwem korzystać z ich pomocy i urządzeń, zgodnie ze statutem tych organizacji.
Związek działa w Związku Krajowym za pośrednictwem swego przedstawiciela.
Związek do organów innych organizacji, w których jest zrzeszony, deleguje swoich
przedstawicieli, zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.
Przedstawiciele Związku biorą czynny udział w pracach organizacji, zgodnie z zasadami
tam obowiązującymi.
Osoby wybrane do władz statutowych maja obowiązek brać czynny udział w pracach tych
organów.
Decyzje w sprawach wymienionych w punktach 1-4 podejmuje Walny Zjazd Związku.
Związek może nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz tworzyć fundusze.

II Cele i zadania oraz środki ich realizacji
§7
1 . Celem podstawowym Związku jest reprezentowanie interesów i ochrona praw hodowców koni
huculskich.
2. Ponadto celem działania Związku jest:
1. organizowanie hodowców koni,
2. reprezentowanie w kraju, a także poza jego granicami interesów swoich członków,
a w szczególności hodowców koni huculskich,
3. doskonalenie hodowli i chowu koni,
4. współdziałanie w regulowaniu liczebności pogłowia koni huculskich,
5. współdziałanie w tworzeniu standardów koni huculskich,
6. szkolenie fachowe hodowców,
7. udzielanie pomocy hodowcom w użytkowaniu, przygotowaniu i organizowaniu
sprzedaży koni.
8. prowadzenie działalności promocyjnej Konia Huculskiego, jego użytkowania oraz
dziedzictwa kulturowego związanego z rasą Koni Huculskich,
9. popularyzacja kultury fizycznej i sportu, rozwój sportu jeździeckiego oraz turystyki,
rekreacji i agroturystyki konnej oraz hipoterapii,
10. organizowanie różnego rodzaju wystaw, czempionatów, pokazów, obozów, rajdów
turystycznych, imprez hodowlanych i sportowych oraz uczestnictwo
w tego rodzaju imprezach na terenie Polski i za granicą,
11. prowadzenie działań mających na celu rozwój turystyki konnej na terenie Polski,
12. nawiązywanie kontaktów z hodowcami oraz miłośnikami koni z krajów ościennych,
13. kultywowanie tradycji hippicznych i jeździeckich poprzez gromadzenie
i udostępnianie zbiorów,
14. współdziałanie z innymi podmiotami w promocji rzemiosła
i w organizowaniu kursów, szkoleń zawodów ginących (rymarstwo, podkuwnictwo
i in.),
15. budowa i urządzenie obiektów hodowlanych, rekreacyjnych, sportowych
i turystycznych oraz ich remont i konserwację,
16. reprezentacja interesów hodowców i ich obrona w kontaktach z organami
administracji rządowej i samorządowej.
§8
Związek realizuje swoje cele poprzez:
 realizowanie programu hodowlanego koni rasy huculskiej poprzez wykonywanie
z upoważnienia i pod nadzorem Związku Krajowego czynności zootechnicznych związanych
z prowadzeniem ksiąg, rejestrów koni hodowlanych i oceną wartości użytkowej koni
huculskich,
 popieranie i propagowanie nowoczesnych metod hodowli i technologii chowu koni,
 współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej, samorządowej,
organizacjami społecznymi, innymi w doskonaleniu hodowli i chowu koni.
 współpracę z właściwymi władzami, w wykonywaniu ustaw, rozporządzeń i przepisów
w zakresie hodowli i chowu koni.
 Współpracę w opracowaniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących hodowli i chowu
koni.
 Reprezentowanie interesów członków Związku we władzach Związku Krajowego, władzach
innych organizacji do których związek należy.
 Delegowanie swoich członków do Komisji Księgi Stadnej koni rasy huculskiej Związku

Krajowego,
 opiniowanie zmian w programie hodowlanym, regulaminach prób dzielności koni huculskich
 coroczne inicjowanie i organizowanie czempionatu hodowlanego młodzieży koni huculskich,
 coroczne inicjowanie i organizowanie czempionatów użytkowych i hodowlanych koni
huculskich,
 współorganizowanie pokazów i wystaw – aukcji koni,
 współdziałanie, z odpowiednimi instytucjami przy sprzedaży koni, przede wszystkim
stanowiących własność członków Związku,
 udzielanie porad i pomocy fachowej, finansowej w zależności od możliwości Związku,
 organizowanie konferencji, seminariów, odczytów itp.
 zakładanie specjalistycznych bibliotek, organizowanie wyjazdów specjalistycznych oraz
popularyzowanie prasy fachowej,
 organizowanie kursów, szkoleń w zakresie hodowli i chowu koni, podkuwnictwa, zoohigieny
i użytkowania koni w hipoterapii, rekreacji i agroturystyce oraz działań zmierzających do
zachowania dziedzictwa kultury narodowej poprzez organizację i współorganizację imprez
kulturalnych (koncertów, przeglądów, warsztatów i in.) przy użyciu koni huculskich,
 szkolenie fachowe kadry specjalistów w zakresie oceny użytkowej koni huculskich,
 współpracę z organizacjami jeździeckimi oraz popularyzację turystyki, wypoczynku i terapii
leczniczej przy użyciu koni huculskich,
 współpracę z zakładami, instytutami doświadczalnymi,
 współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zapobieganiu i zwalczaniu chorób, rozrodzie koni,
 prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej
koni huculskich
 występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe dla zasłużonych hodowców
i działaczy w dziedzinie hodowli koni,
 podejmowanie innej działalności jaka okaże się niezbędna dla osiągnięcia celów Związku,
 prowadzenie pod nadzorem PZHK czynności zootechnicznych
w hodowli koni,
 wprowadzanie jednolitych zasad organizacji hodowli i chowu koni,
 współdziałanie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi w doskonaleniu chowu i hodowli
koni huculskich,
 współdziałanie z odnośnymi władzami w wykonaniu ustaw, rozporządzeń i przepisów
w zakresie chowu i hodowli koni,
 organizowanie lub współorganizowanie pokazów i wystaw połączonych
ze sprzedażą koni,
 prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

III Członkowie, ich prawa i obowiązki

1.
2.
3.
4.

§9
Członkami Związku mogą być osoby fizyczne i prawne.
Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Związku.
Członkowie mają prawo korzystać ze świadczeń zarówno Związku jak i Związku Krajowego
oraz ewentualnie ze świadczeń innych organizacji do których Związek należy, jeżeli
organizacje te przewidują takie świadczenia.
§10

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności
prawnych i posiadające pełnię praw publicznych, w tym:
a) osoby zajmujące się hodowlą koni jako właściciele, posiadacze, dzierżawcy,
b) pełnoletni członkowie rodzin osób wymienionych w punkcie a, pracujący
w prowadzonej przez te osoby hodowli,
c) osoby związane bezpośrednio charakterem swej pracy z hodowlą koni.
2. Członkowie zwyczajni są przyjmowani przez Zarząd Związku, na swój pisemny wniosek,
pozytywnie zaopiniowany przez dwóch członków zwyczajnych związku.
3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Związku lub o odmowie
przyjęcia decyduje Zarząd Związku w formie uchwały.
4. W razie negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
Związku zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżenia uchwały Zarządu
Związku
do Walnego Zjazdu, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Decyzja Walnego Zjazdu jest
ostateczna.
§11
Członek Zwyczajny Związku ma prawo:
brać udział w Walnym Zjeździe Związku i Zebraniu Rasowego Koła.
Wybierać i być wybieranym do władz Związku, władz Związku Krajowego.
Posiadać legitymację Związku i nosić odznakę Związku,
uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. imprezach
organizowanych przez Władze Związku,
5. korzystać w pierwszej kolejności z usług zootechnicznych świadczonych przez Związek,
innej pomocy i świadczeń związkowych,
6. zgłaszać opinie, wnioski, postulaty pod adresem władz Związku i Związku Krajowego,
współdecydować o programie działania Związku.
1.
2.
3.
4.

§12
Członek zwyczajny Związku jest obowiązany:
1.
2.
3.

regularnie opłacać składkę członkowską, jak również inne świadczenia ustanowione przez
władze Związku i Związku Krajowego,
aktywnie uczestniczyć w pracach Związku oraz propagować jego cele i programy
hodowlane,
przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz uchwał władz Związku i Związku
Krajowego.
§13
Członkiem wspierającym może być zainteresowana działalnością statutową Związku osoba
fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która zdeklarowała
na rzecz Związku pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna będąca członkiem
wspierającym działa w Związku przez swoje organy lub właściwie umocowanego
pełnomocnika.
Członkowi wspierającemu przysługują prawa określone w §11 pkt 3-6 niniejszego statutu.
Członek wspierający może brać udział w Walnym Zjeździe, z głosem doradczym.
Członkowi wspierającemu nie przysługuje bierne ani czynne prawo wyborcze.
Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń na rzecz Związku oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Związku.
O przyznaniu danej osobie statusu członka wspierającego decyduje Zarząd Związku na
wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.

§14
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny
wkład w rozwój Związku lub inny szczególny sposób zasłużyła się dla Związku.
2. Nadanie godności członka honorowego Związku następuje na podstawie uchwały
Walnego Zjazdu, na wniosek Zarządu Związku.
§15
1. Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w §11 pkt. 3-6 niniejszego statutu.
Członek honorowy może brać udział w Walnym Zjeździe, z głosem doradczym
2. Członek honorowy nie opłaca składki członkowskiej oraz opłat specjalnych na rzecz
Związku.
§16
Członek Związku traci prawa członkowskie na skutek:
 Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej na piśmie Zarządowi
Związku.
 Skreślenia z listy członków na skutek nie regulowania składek członkowskich przez okres
2 lat kalendarzowych. Skreślenia dokonuje Zarząd Związku w formie uchwały do końca
pierwszego kwartału roku następnego.
 Wykluczenia ze Związku uchwałą Zarządu Związku, na podstawie prawomocnego orzeczenia
Sądu Koleżeńskiego,
W przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów,
działania na szkodę Związku.
 W przypadku prowadzenia przeciwko członkowi Związku postępowania karnego, Zarząd
Związku na wniosek Sądu Koleżeńskiego wykluczy członka Związku lub zawiesi go
w prawach członkowskich do dnia prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego.
 W każdym z powyższych wypadków członek Związku jest zobowiązany uregulować
zobowiązania wobec Związku, w szczególności jest zobowiązany do zapłacenia składek
członkowskich należnych do dnia skreślenia z listy członków.
 Pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały walnego Zjazdu.
 W przypadku określonym w punkcie 2-3,6 Zarząd Związku, zobowiązany jest zawiadomić
członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia,
wskazując jednocześnie organ uprawniony do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia
odwołania.
Uchwała Zarządu Związku może być zaskarżona przez wykluczonego członka do Walnego Zjazdu
Związku w terminie 14 dni, od daty jej doręczenia. Uchwała Walnego Zjazdu jest ostateczna.
 Zarząd Związku na wniosek Sądu Koleżeńskiego może zawiesić członka Związku w jego
prawach członkowskich od dnia podjęcia uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu
ze Związku do dnia podjęcia prawomocnej uchwały w tym zakresie przez Walny Zjazd.
 W okresie zawieszenia członek nie ma żadnych praw, związanych z członkostwem
w Związku i nie bierze udziału w jego pracach, natomiast ma obowiązek płacenia składek
członkowskich.
 Ponowne przyjęcia do Związku osób, które utraciły członkostwo zwyczajne następuje
na podstawie uchwały Zarządu Związku.
IV Władze Związku
§17
1. Władze Związku wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.
2. Obowiązują następujące zasady wyboru władz:
a) do władz Związku mogą kandydować wyłącznie członkowie zwyczajni Związku.
b) etatowi pracownicy Związku nie mogą kandydować do władz,

3. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.
4. Wybór Prezesa i członków Zarządu Związku odbywa się na zasadach określonych w §20
niniejszego statutu.
5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się w głosowaniu
tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania członków. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, liczba
kandydatów nie może być jednak mniejsza niż wymagana liczba członków danego organu
powiększona o 1/3 tej liczby.
6. Uchwały władz Związku, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§18
1. Władzami Związku są:
1) Walny Zjazd,
2) Zarząd Związku,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

1.
2.

3.
4.
5.

§19
Walny Zjazd jest najwyższą władzą Związku.
W Walnym Zjeździe biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi, zaproszeni
goście,
terminie Walnego Zjazdu, Zarząd Związku powiadamia Komisję Rewizyjną i Sąd
Koleżeński, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem Zjazdu.
terminie, miejscu, porządku obrad Walnego Zjazdu, Zarząd Związku powiadamia członków,
co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Zjazdu.
Powiadomienie może być dokonane listem poleconym, pocztą mailową, faxem.

§20
Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
Zwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Związku co najmniej raz na dwa lata.
Walny Zjazd obraduje wg ustalonego przed siebie regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zjazdu kieruje Przewodniczący Zjazdu lub jego z-ca wybrany przez
członków zwykłą większością w głosowaniu jawnym.
5. Ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zjazdu zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
6. W razie braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, Walny Zjazd może się odbyć
w tym samym dniu, pół godziny później( w drugim terminie), Przy obecności 1/3 liczby
członków. Klauzula ta powinna być zaznaczona w zawiadomieniu o Walnym Zjeździe.
7. Członek Związku może upoważnić na piśmie inną osobę do reprezentowania go na Walnym
Zjeździe i głosowania w Jego imieniu nad uchwałami będącymi przedmiotem obrad Zjazdu.
1.
2.
3.
4.

§21
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd w ciągu dwóch miesięcy, od dnia

otrzymania wniosku, o jakim mowa w ust. 1 pkt. b i c. W wypadku nie zwołania w terminie
przez Zarząd, Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu, Zjazd ten może zwołać ten podmiot/
Komisja Rewizyjna lub co najmniej 1/3 członków/, na którego wniosek Nadzwyczajny Walny
Zjazd ma być zwołany.
3. Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
4. Głosowanie nad uchwałami podejmowanymi na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe, może
przybrać formę elektroniczną.
§22
1. Porządek dzienny Walnego Zjazdu ustala Zarząd Związku.
2. Wnioski o zamieszczenie spraw do porządku dziennego Walnego Zjazdu mogą składać:
a) Członkowie Związku,
b) Komisja Rewizyjna,
najpóźniej na 21 dni przed terminem Walnego Zjazdu. Wnioski złożone po tym terminie nie
muszą być uwzględnione.
3. Przedmiotem obrad Zjazdu mogą być tyko sprawy zamieszczone w porządku dziennym.
§23
Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby Związku,
2) uchwalenie wytycznych do planów działalności i preliminarzy budżetowych
Związku w uzgodnieniu z Zarządem Związku Krajowego oraz określanie głównych
kierunków działania Związku,
3) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Związku,
4) wybór prezesa i Członków Zarządu Związku, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego,
5) odwoływanie Prezesa Zarządu Związku, Członków Zarządu Związku, Komisji
Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, w czasie trwania kadencji,
6) wybór kandydata do Komisji Księgi Stadnej koni rasy huculskiej Związku
Krajowego oraz ich odwoływanie,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku,
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
8) wybór delegatów na Walny Zjazd Związku Krajowego w liczbie określonej
uchwałą Zarządu Krajowego,
9) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie udzielania
lub odmowy udzielania absolutorium Zarządowi Związku,
10) w wypadku nie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku, kompetencje
Zarządu podejmują delegowani członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy zobowiązani
są do zwołania Nadzwyczajnego walnego Zjazdu w terminie określonym w §17 ust.2
statutu,
11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku, na wniosek
Zarządu Związku,
12) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Związku,
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku,
15) wybór i odwoływanie do prac w innych organizacjach zgodnie z zasadami tam
przyjętymi.
§24
1. Zarząd reprezentuje Związek na zewnątrz i kieruje całokształtem działalności Związku.
2. Zarząd Związku składa się min. z 3 członków. Zawsze Walny Zjazd Członków podejmuje
uchwałę o liczbie członków Zarządu związku na kadencję.

3. Prezes Zarządu Związku wybierany jest przez Walny Zjazd, w głosowaniu tajnym,
większością głosów 50%+1 przez obecnych uprawnionych do głosowania.
4. Zarząd Związku wybierany jest przez walny Zjazd w głosowaniu oddzielnym, tajnym,
zwykłą większością , w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
5. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza
i Skarbnika. Jeżeli Zarząd liczy 10 członków, może ze swego grona powołać Prezydium.
W skład Prezydium wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.
6. Prezes Związku kieruje pracami Zarządu Związku.
7. Zasady i tryb działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Walny
Zjazd.
8. Posiedzenia Zarządu i Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na
kwartał.
9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy
członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos
Prezesa, a pod jego nieobecność – Wiceprezesa.
10. Udział w zebraniach Zarządu biorą jego członkowie, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
lub wyznaczony członek oraz inne osoby zaproszone, z głosem doradczym.
11. Członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji, uchwałą Walnego Zjazdu,
z powodu nienależytego wykonywania obowiązków.
12. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania kadencji,
orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres najbliższego Walnego Zjazdu.
§25
Do właściwości Zarządu Związku należą wszystkie sprawy Związku, niezastrzeżone do
innych władz Związku lub władz Związku Krajowego, a w szczególności:
1. Kierowanie działalnością Związku,
1a) występowanie wobec władz i instytucji w zakresie działalności statutowej,
2. opracowywanie planów działalności i preliminarzy budżetowych, zgodnie z wytycznymi
Walnego Zjazdu i Zarządu Związku Krajowego,
3. przedkładanie Walnemu Zjazdowi i Związkowi Krajowemu sprawozdań z działalności oraz
wniosków,
4. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z kierownikiem Związku po uzyskaniu
zatwierdzenia Zarządu Związku Krajowego,
5. skreślono,
6. organizowanie i rozwiązywanie Terenowych i rasowych Kół Hodowców Koni oraz skreślanie
obszarów ich działania,
7. wybieranie delegatów na Zjazdy organizacji, na których Związek jest członkiem, zgodnie
z zasadami przyjętymi w tych organizacjach.
8. Ustalanie liczby delegatów wybieranych przez Walne Zebrania Terenowych Kół Hodowców
Koni, na Walne Zjazdy Związku,
9. stawianie wniosków o nadanie, przez Walny Zjazd Związku, członkowstw honorowych,
10. ustalanie wpisowego, składki członkowskiej, pozostałych opłat i składek na fundusze
specjalne,
11. zarządzanie majątkiem Związku i zawieranie umów w jego imieniu w ramach posiadanych
uprawnień,
12. realizowanie uchwał Walnego Zjazdu oraz Zarządu Związku Krajowego,

1.
2.
3.
4.

§26
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia, co najmniej 2 razy w roku.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd

Związku.
5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole, w miarę potrzeby, z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu Związku lub Prezydium Zarządu Związku Krajowego.
6. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany w czasie trwania kadencji, uchwałą
walnego Zjazdu, z powodu nienależytego wykonania obowiązków.
7. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania
kadencji, orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.
§27
1. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola statutowej działalności Związku,
2. składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań i wniosków,
3. składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
3. Komisja Rewizyjna obowiązana jest do współpracy z Komisją Rewizyjną Związku
Krajowego w sprawach dotyczących Związku.

1.
2.
3.
4.

§28
Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego.
Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Związku.
Sąd Koleżeński orzeka, jako pierwsza instancja. Od jego orzeczeń służy stronom odwołanie,
w terminie 14 dni, do Walnego Zjazdu Związku, z wyjątkiem uchwał o wykluczenie ze
Związku, gdzie uchwałę Sądu Koleżeńskiego wykonuje Zarząd Związku, od uchwały którego
zainteresowany może odwołać się do Walnego Zjazdu.
§29

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:
1. orzekanie w sprawach wykluczenia ze Związku, na wniosek Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
Związku lub Związku Krajowego,
2. orzekanie w sprawach zawieszenia w czynnościach członków Zarządu i członków Komisji
rewizyjnej Związku, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku,
3. Rozstrzyganie sporów w sprawach związanych z działalnością Związku pomiędzy:
a) członkami Związku a Związkiem,
b) członkami władz Związku
c) członkami Związku.
V Majątek Związku
§30
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Związek może nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, tworzyć fundusze i może
prowadzić działalność gospodarczą na rzecz hodowców zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Źródłami powstania majątku Związku są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiącymi własność lub będących
w użytkowaniu Związku,
1) wpłaty bieżące na fundusze specjalne,
2) dotacje,
3) darowizny, zapisy i spadki,
4) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

5)dochody z ofiarności publicznej,
6) inne przychody
§31
1. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie na rachunku bankowym Związku. Wpłaty gotówkowe winny być, przy
uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto bankowe. Biuro
Związku dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Związku.
2. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd w granicach ustalonych uchwałami
Walnego Zjazdu.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku.
4. Nowo przyjęci członkowie Związku wpłacają opłatę wpisową oraz składkę członkowską
w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
5. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
7. Dochód Związku w całości przeznaczony jest na działalność statutową.
§32
1. Zarząd Związku z własnej inicjatywy może uchwalić fundusze specjalne na cele Związku
i gospodarować nimi na zasadach określonych w uchwale Zarządu. Uchwały te wymagają
zatwierdzenia przez najbliższy Walny Zjazd.
2. Fundusze specjalne powstają z wpłat członków Związku i innych wpłat przewidzianych
prawem.
3. Środki funduszu specjalnego przeznaczone są na działalność statutową oraz na finansowanie
programów naprawczych Związku.
§33
1. Do składania w imieniu Związku oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
konieczne jest współdziałanie Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Związku i Skarbnika.
2. Do składania w imieniu Związku innych oświadczeń niż opisane w ust.1 uprawniony jest
Prezes lub wiceprezes Zarządu działający wspólnie z innym członkiem Zarządu.
3. W granicach posiadanych uprawnień Zarząd może udzielić pełnomocnictwa członkowi lub
pracownikowi związku do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków
majątkowych związku i innych oświadczeń.
VI Zmiany Statutu i rozwiązywanie Związku
§34
Statut Związku może być zmieniony przez Uchwałę Walnego Zjazdu, większością 2/3 głosów
członków, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§35
1. Rozwiązanie się Związku może nastąpić na mocy uchwały powziętej większością 2/3 głosów
na nadzwyczajnym Walnym Zjeździe, wyłącznie w tym celu zwołanym, przy obecności co
najmniej 2/3 członków Związku.
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna zawierać postanowienia dotyczące:
1) postanowienia związku w stan likwidacji;
2) powołania Komisji Likwidacyjnej, która przejmuje czynności Zarządu na okres do
zakończenia likwidacji;

3. określenia terminu likwidacji;
4. określenia przeznaczenia majątku pozostałego z likwidacji Związku na cele hodowli koni
w Polsce. Komisja Likwidacyjna przedstawia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i po
zatwierdzeniu tego sprawozdania składa wniosek do właściwego Sądu o wykreślenie
Związku z rejestru.

Statut przyjęty Uchwałą Założycieli Nr 2, z dnia 23.11.2008r.
Za Komitet Założycielski:
Przewodniczący Komitetu Założycielskiego – Andrzej Jagiełło,
Sekretarz Komitetu – Włodzimierz Kario

