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Roznzllł,I
Nazwą teren działania, siedziba i charakter Prawny

§1

Stowarzyszenie

nosi nazłvę Stowarzyszenie ,,HIPODROM' i zwane jest

dalej

Stowarzyszeniem.

§2

\_./

1.
2.

Terenem działania Stowatzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej;
Siedzibą władzjest wieśSiczki gmina Jedbria Lebrisko.

§3
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§4

1.

Stowarzyszenie dziŃa zgodnie

z niniejszym

stafutem

w ramach

obowiązującego

prawa Rzeczpospolitej Polskiej, Uchwały WaLrego Zgromadzenia Stowarzyszeńa i
Regulaminu Wewnętrznego;

2.

Stowarzyszenie moze tworzyć i powoływać oddziały tetenowe, filie, sekcje sportowe,
rekrearyjne, Łury sty czne i szkoleniowe.

3.

Stowarzyszenie

w

zakresie działalnościmerytorycznej jest Organżacją Pozytku

Publicznego.

§5
Stowarzyszenie moze na|eżeć do irurych krajowych

i

międzynarodowych orgaruzaqi o

podobnych celach.

§6
Stowarzyszenie możeposiadać sztandar,Iogo, o,dznaki organżaryjne orazużywać pieczęci

druków firmowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

i

"::

,§7
§tbwarryxenie, §pieta §wą dzialalnaść''g!6waie'

'iia pfacy

-społeczn§ , członków

i

sympaty*ów, moZe ępa,trudniaf.osoĘ ni€żbę4ry,do,ręaligaeii cel,ów,§ĘfutoĘch.

t

\-/

RozpzlnlII
cele i środki działania
§8
Celem Stow ar zy szenia j est

1.

Wychowywanie dzieci imlodzieży poptzez uprawianie sportów konnych w oparciu

o przyjazne i pozytywne nastawienie do koni, właściweszkolenie od podstaw oraz
tworzenie przyjacielskiej relacji i więzi z koniem;

2.

Upowszechnianie

i

popularyzaga sportu jeździeckiego w zakresie wyczynowym/

rekreacyjno-turystycznym i szkoleniowym w oparciu o poszanowanie koni

i

eĘczną

postawę wobec nich;

3.

Rozwijanie

i

propagowanie właściwiepojmowanej sztuki jeździeckiĄ zakŁadającĄ

chęć porozumieniaz koniem i mającejna uwadze dobro konia;

4.

Inspirowanie, rozwiljanie

i

propagowanie alternatynmych metod komunikacji z

końmi opartych na partrrerskiej współpracy zwietzęcia z czŁowiekiern;

5.
6.

Założeńei rczwójhodowli konia sportowego;
Roztoczenie dozywotriej opieki nad końrni zasłlżonymi dlarczwoju sportu
hodowh

7.

or

i

az nad końmi odratowanymi;

Szeroko zakrojona dziŃalnośćrua tzecz koni, ich ratowania i ochrony oraz poprawy

Ęch zwietzątw świecieLudzi;
8. Podejmowanie i propagowanie dziŃań zmierzających do eliminacji agresji i
Iosu i byfu

przemocy wobec

kory występowanie przeciwko wszelkiego rodzaja

formom

okrucieństw a oraz uwrazliwiani e Iudzina krzywdę i cierpieŃ e zvńerząt;

9.

Podejmowalie działańw zakresie ekologii, ochrony praw i dobrostanu zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

10. Irricjowańe, rozvńjanie i propagowanie róznorodnych form terapii z koniem w

roli

terapeuty, wykorzysfując wpływ konia na człowieka i jego psychikę.

§9
Dla zapewnienia środków finansowych do realizaĄi celów, o których mowa w

1.

§ 8:

Stowarzyszenie opiera swą działalnośćprzede wszystkim na społecznej pracy swoich
czŁonków, dztaŁaczy, sympatyków, osób [izycznych, instytucji i przedsiębiorstw;

1

Stowarzyszerrie może prowadzić działąlnośćgos@arczą wyłączrie jako dodatkową

w

stosunku do działalnościpożytku publiczrrego. Nadwyżkę przychodów nad

kosztami pr zeznacza, na dziatalnośćpoźytku publiczrego;
3.

Stowarzyszenia może oprzeć swoją pracę

lub projekt/ o dotacje

ptzyznawdnena zasadaó określonyó w irrrryctr przepisach.

§';

1,

F''

;. .

,.

pu-bliczne

ROZPZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzieLą się na:

1.
2.
3.

Zwyczajnych;
Honorowych;
Wspierających.

§11

1.

Członkami Zwyczajnymi mogą być peŁrolebri obywatele polscy oraz cudzozierncy,
zamieszkali w kraju

i

zagranicą przy,lęci przez Zaruąd Stowatzyszenia na podstawie

pisemnej deklaracji;

2.CzłonkamiHonorowymimogąbyćosobylizyczneiosobypraWnenieza1eznieod
obywatelstw

a, zasłużonedla rozrłoju Stowarzyszenia lub też dla rozwoju sportu

jeżdzieckiego

w Polsce i na świecie.GodnośćCzłonka Fronorowego/ na wniosek

Prezesa Stow ar zy s zenia nadaj e Walne Zgr omadzeńe;

3.

Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, uznające i wspierające

cele Stowarzyszeńa, świadczące na rzecz Stowarzys zeŃa pomoc

materialrro-

finansową, lub w innej formie;

4.

Przyjęcie
z

w

poczet Członków Wspierających następuje na podstawie pisemnego

głoszeńa pr zy1ęte go pt zez Zar ząd Stowarzyszenia.

§12

Członkowie ZwycĄń mają prawo:

1.
2.

Wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszeńai

Uczesbriczyć w krajowych

furystycznych

i

i

zagranicznych imprezach sportowycĘ rekreacyjnych,

szkoleniowych

lvl

zasadach określonych przez Zatząd

StowarzyszeŃa;

3. Korzystać z utządzeń i
odpowiednim

re

gulaminem

świadczeń Stowarzyszenia

na

zasadach określonych

4.

Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczącyclr rozwoiu Stowatzyszenia i
domagać się ich rozpaĘwania;

5.

Posiadać legitymację członkowską.

§13
Członkowi e ZwycĄńsą obowiązani do:

1.

AktFĄmej działalnościna tzu.z rozwoju Stowatzyszenia

i

podnoszenia poziomu

brganżacyjnego i sportowo-rekrearyjnego oraz ich prestiżu społecznego;

2.
3.
4.

Sprzestrzegania stafufu, regulaminów i innych zarządzeńwładzStowaruyszeńa;
Prowadzeni a działańnatzeczupowszechnienia rekreacji i sporfu jeździeckiego;
Opłacania ustalonych składek członkowskich.

§14
Członkostwo ustaje w przypadku:

1.
2.
3.

Wypowiedz eńa zgłoszonego na piśmiedo Zar ządu Stow ar zy szeńa;
Rozwiązani a Stowarzyszeńa;
Wykluczenia na podstawie prawomocnejUchwaĘ Zatząduw przypadku:

a)
b)
c)

4.

Naruszenia postanowień niniejszego stafutu;
Nie brania udziń'ow działalnościstafutowelprzez okres 12 miesięry;
Działalnośćna szkodę Stowarzyszenia;

Śmierci członka Stowarzyszenia.

ROZPZIAŁIV
Władze Stowarzyszenia

§15

Wadze Stowarzyszenia:

1.
2.
3.

Do

Walne Zgromadzeńe;
Zarząd;
Komisja RewŁyjna.

wŁadz Stowarzyszenia

-ogą być wybierani jedynie

Członkowie Zwyczajń

Stowarzyszeńa.

§16
1,.

Kadencja władz frwa 4 lata;

2.

Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależnościod decyji
Walnego Zgomadzeńa;

Jeżeli szczególne postanowienia statufu nie stanowią inaczej UchwaĘ wszystkich
wŁadz zapadają zrłykJą większością głosów;
4.

Niniejszym, władzomStowarzyszenia zabrania się podejmowania uchwał w kwestii:

a) Udzielania

pożyczekLub zabezpieczarlia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia

w stosunku do jego człot*ów, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organŁacji pozostają

w związku małzeńskim, we wspótrym pozyciu, albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowadztwaw lini bocznĄ do drugiego stopnia, albo są związanizĘtttłu
przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej ,,osobami bliskimi";

b) Przekazywarlia majątku na tzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskictu na zasadach innych Ńżw stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżell ptzekazanie to następuje bezpłatrie lub na
preferenryjnych warunkactu

c)

Wykorzys§rwania majątku Stowarzyszenia

na tzecz człot*ów,

członków

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach inrrych

nż w

stosunku do osób ilzec:icll., chyba ze to wykorzystanie bezpośredniowynika z
celu statutowego or ganizaĄi

d)

Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których aczesft,liczą członkowie
organżacji, członkowie jej organów lub pracownicy 'otaz ich osób bliskich na
zasadach innych

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych ńż

tiż w

rynkowe

Walne Zgromadzenie

s17
'],. Najwyzszą władzą Stowatzyszenia jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez
Zarządco roku jako sprawozdawczeicocztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze;

2. Nadzwyczajne Walne Zgrornadzeńe moze być zwoĘwane ptzez Zarząd,
Stowarzyszenia na wniosek Organu Rejestrującego, z własnej inicja§rwy, na wniosek

Komisji RewŁyjnej lub na wniosek

co

najmniej 1,/3 ogólnq Llczby Członkow

Stowatzyszeńa;

3.

Nadzwyczjne Wahre Zgromadzenie zwolywane jest ptzez ZarządStowarzyszenia w
terminie trzech miesięry od

da§ zgłoszeńa wniosku i

obraduje nad sprawami, dla

których zostało zw ołarte.

§18

1.

Prawo udziŃu w Walnym Zgrorcradzeniu mają wszyscy Członkowie Stowarzyszenia
(Zwy cĄń, Wspieraj ący, Honorowi)

2.

;

Prawo głosowania mają Członkowie Zwyczajń.

§19

Termin, miejsce

i

pó żŃe1 ńż na 7

dli

porządek obrad powinien być podany do wiadomości Członkom nie
pt zed

daĘ Walne go Zgr ornadzenia.
§20

Do Kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezy:

1.
2.

Uchwalanie generalnych kierunków działa_lnościStowarzyszeńa;

Rozpatrywanie

i

przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji RewŁyjnej oraz

dokonywanie oceny całokształfudziałalnościStow arzy szeŃa;
10

\:'

3. Udzielanie absolutorium

ustępującemu Zarządowi, ocena pracy Kommisji

RewŁyjnej;
4.
5.
6.
7.
8.
9.

'

Wybór Zarządui Komisji Rewizyjnej;

Nadawanie godnościCzłonka Honorowego;
Podejmowanie uchwał w sprawach objęĘch porządkiem zebtańa;
Podejmowanie uchwał o zmianie statufu irozwiązańuStowarzyszeńa;
Uchwalanie wysokości składki czlonkowskiej;
Rozpatrywanie odwołań od decyzjiZarząda.

Zarząd
s21
1.

Zarząd kieruje bieżącą działalnościąStowarzyszenia.Zatząd składa się z 5-7 osób, w

tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika. Zatząd jednemu z wybranych
członków rtoże udzielić pebromocnictwa

i

powierzyć pehrienie funkcji etatowo do

prowadzenia określonych spraw. Liczbę Członków Zarządu ustala Walne
Zgromadzeńe;

Zarząd tnoże ze swojego gTona powołać Komisję lub Zespół do prowadzeńa
określonych spraw. Do składu Komisji *ogą być powoływane osoby nie będące
Członkami Zarządu w liczbie nie przekraczającĄ 1/3 składu Komisji;
J.

Zarząd nra prawo dokooptowania nowych członków

w

czasie kadencji. Liczba

dokooptowanych Członków danej Wadzy nie moze przekroczyć 50% ogólnej liczby
człotiJrlów pochodzących z wyboru, a
funkcj ę Prezesa Stow

ar zy

członkowie dokooptowani mogą także peŁrić

szeńa;

W tazie ustąpienia Prezesa Stowarzyszeńa w czasie kadencji Zarząd wybiera jego
następcę ze swojego gTona na okres do końca kadencji;
5.

Wewnętrzny podział kompetencji Prezesa i pozostaĘch Członków Zatządu oraz

ic}r.

władz i agend Stowarzyszenia ustala regulamin uchwalony ptzez Zatząd
Stowarzyszeńa.

nie -ogą być skazani w}rokiem
umyśtreścigane z oskarżeŃa publicznego lub

Członkowie Zarządu Stowarzyszeńa
prawomocnym za przestępstwo
przestępstwo skarbowe.

11,

s22

1.

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia powinny odbywać się w miarę pobzeby nie
ruadziĄ jednak

ńż raz

na kwartał;

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszeńa

zapadają zwykłą większościągłosów przy

obecności co najmniej połowy Człnków. Pruy równej ilościgłosów deryduje głos
Prezesa.

§23

W okresie między posiedzeniani Zarządu Stowarzyszeńa jego uprawnienia w zakresie
rcalizaĄi podjętych uchwał ptzysługają Prezesowi, Wiceprezesowi, Skarbnikowi i
Sekretarzowi Stowarzyszenia stanowiącymi Prezydium Stowarzyszenia.

s24
Do kompetencji Zarządu Stow atzyszenia nalezy:

1.
2.
3.
4.

Reprezentowanie Stowarzyszenia oraz dziaŁarie w jego imieniu;
Kierowanie całokształtem działaLrościStowarzyszeńa;

Wykonywanie uchwał Walnego Zgronadzeńa;
Zatządzanie majątkiem

i

funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującyni

ptzepisami;

5.
6.
7.

Powoływanie sekcji i mianowanie ich kierowników;

Rozwiązywanie sekcji;

Uchwalanie kalendarza sportowego, planów działania

i

planów finansowych

Stowarzyszeńa;

8.
9.

Ocena działalnościgospodarczej;

Reprezentowanie Stowarzyszenia

w

krajowych federacjach sportu

i

innych

orgańzaĄach;
10. PowoĄrwanie, nadzorowanie, rczwiryywanie komisji problemowych działających na

podstawie regulaminów uchwalonych przez Zatząd;
1

1. Składanie sprawozd ań

z dziaŁalności Stow at zy szeńa.

12

Komisia Rewizyina
§25

1. Komisja Rewżyjna jest organem kontroĘącym całokształt działa]:rości
Stowarzyszeńa;
2.

Komisja Rewżyjna jest organem nadzoru

i

nie pod|ega Zarządowi w zakresie

wykonywania kontroli wewnętrznej lub radzoru, przy

czw

członkowie Komisji

Rewżyjnej:

a) Nie mogą być członkami organu

zatządzającego ani pozostawać

z nimi w

związku maŁżeńskim, we wspóLrym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległościsłużbowej;

b) Nie mogą być skazani wyrokiem

prawomocnyrn za przestępstwo umyśLre,

ściganez oskarżeńa publicznego Iub przestępstwo skarbowe;

c) Mogą

z ĘtuŁu pełnienia funkcji w tym organie, zwtot
kosztów lub w;rnagrodzenie w wysokości ńe wyższej ńż

otrzymywać,

uzasadnionych

przecięfule, miesięczne wynagrodzenie

w

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone

ptzez Prezesa GUS za rok poprzedni;
J.

Komisja Rewżyjna składa się

z 3-5

Członków wybieranych przez Walne

Zgronadzenia, w Wm z Przewodni czącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza;
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
innych

or

ganów Stow

ar zy

szeńa z głos em dor adczy

i

n.t;

s26
Do kompeten§i Komisji RewŁyjn Ą należy :

1. Przeprowadzenie okresowych kontroli działalnościstatutowej i

finansowej

Stowarzyszeńa;

Wydawanie zaleceń pokontrolnych

w

przypadku stwierdzenia uchybień w

działalności,określanieterminów oraz sposobów ich usunięcia;
J.

Składanie Wa]nemu Zgrornadzeniu StowarzyszŃa sprawozdania

z

całokształfu swej

działalnościi poŚiadanie wyłącznego prawa do zgłaszaria wniosku o udzielenie
absolutoriu rn Zar ządowi;

13

F*-

r

,

;

4.

Występowanie

względnie

z

z

ządaniem zwołania Nadrwyczajnego Walnego Zgramadzeńa,

wnioskiem

stwierdzenia niezgodnoffi,

o
z

zrłrołanie posiedzenia Zarządu

w

przypadkań

prawem lub stafutett, bądźistotnymi interesami

Stowarzyszenia.

1,4

i!:

Ę:

Roznztał,Y
Nagrody, wyróżnienia, kary

s27
Stowarzyszenie ma prawo nagradzania

i

wyrózŃania swoich Członków za

osĘgnięcia w realŁacji zadaństafutowych Stowarzyszenia oraz prawo nagradzania

i

wyróżńania osób i instytucii zasfuzonych dla rozwoju jeździectwa;
2.

Stowarzyszenie moze występować o nadanie odznaczeń państwowydr i resortowych

działaczom i zawodnikom otaz ustanawianych ptzez Watre Zgromadzenie
odznaczeńhonorowycĘ

\./

3.

Rodzaje nagród

i

wyróżnień oraz warunki

i

zasady ich prryznawania określają

przepisy państwowe i resortow e orazregulamin Stowarzys zeńa.

§28

1. Stowarzyszenie uur prawo nakładać kary na swoich Członków;
2. Tryb postępowania dysryplinamego/ jak i rcdzaje kar określaRegulamin
Dysryplinarny uchwalony ptzez Zarząd,Stowarzys zeŃa.

]

l

l
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RoznzIAŁVI
Maiątek i funduszć §towarzyszenia

s29

1.
2.

Majątek Stowatzyszenia stanowĘ nieruchomości, ruchomośc i otazfundusze;
Na fundus ze Stowaxzyszenia składają się:

a) Składkiczłonkowskie;
b) Dotacje bućLżetowe;

c)

Darowizrry, zaplsr|,spadki osób prawnych oraz fizycznych;

d) Wpływy z działalnościstafutowej;
e) Dochody z działatnościgospodarczej;

0

Dochody zesptzedńy majątku;

g)

Inne źródła.

§30
Dla waźnościoświadczeń woli w zakresie plaw i obowiązków majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch osób:

1.
2.

Prezesa lub Wicepr ezesai Skarbnika lub Sekretarza;
Innych upoważrionych przez Zarząd Stowarzyszenia osób.

!:

!i

|a.

.i:

ś]
i

}:
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RozrrzIAŁVII
7filiana statutu i rozrviązanie §towarzyszenia
§31

Uówałę w sprawie miarty Statufu lub rozwią zaniasię Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgronadzenie większością2,/3 głosów w obecnościco najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.

§32
Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia winrra określaćsposób likwidacii i cel na jaki

V

zostanieptzeznaczonymajątekStowatzyszqlia.

§33

W przypadku rozwięania Stowarzyszenia

cĄ

majątek zostanie ptzkazany na działahrość

stafutową.
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