Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków

STATUT
51- 650 WROCŁAW UL. CANALETTA 33

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi : Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników
Kłusaków i w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław, ul. Canaletta 33.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i
zagranica.
4. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
6. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o
Stowarzyszeniach i na podstawie niniejszego statutu.
7. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z nazwą, logo i adresem oraz
prostokątnej z nazwą, adresem, numerami KRS, NIP i REGON.
8. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską i honorową na
podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
9. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o
tym samym lub podobnym zakresie i celach działania o ile pozwalają na to
odpowiednie przepisy.

§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym , samorządnym trwałym zrzeszeniem w
celach niezarobkowych .

§3
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej, do prowadzenia
swych spraw może zatrudnić pracowników.

II. Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§4
Celem Stowarzyszenia jest :
1. Wprowadzanie do Polski i rozpowszechnianie hodowli koni rasy kłusak.
2. Wprowadzenie do Polski i rozpowszechnienie wyścigów kłusaków jako
dyscypliny sportowej.
3. Zabezpieczenie infrastruktury niezbędnej do przeprowadzania wyścigów
kłusaków w tym budowa torów.
4. Organizowanie wyścigów kłusaków stanowiących niezbędny element
oceny wartości użytkowej i hodowlanej kłusaków.
§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :
1. Działanie formalno – prawne zmierzające do uzyskania rozwiązań
Systemowych korzystnych dla hodowli kłusaków w Polsce.
2. Prowadzenie Polskiej Księgi Stadnej Kłusaków.
3. Reprezentowanie wspólnych interesów członków Stowarzyszenia w
obszarach działania określonych w § 1 statutu w stosunku do organizacji ,
władz państwowych oraz środków przekazu.
4. Propagowanie hodowli koni rasy kłusak przeznaczonych do wyścigów
sportowych w kraju i zagranicą.
5. Udzielanie hodowcom i użytkownikom kłusaków wszechstronnej pomocy
fachowej w zakresie hodowli i użytkowania kłusaków.
6. Udzielanie pomocy w nabyciu sprzętu wymaganego w treningu i
wyścigach kłusaków.
7. Promowanie wyścigów kłusaków oraz zawodów sportowych i imprez
rekreacyjnych z udziałem kłusaków.
8. Prowadzenie działalności popularyzującej cele działalności
Stowarzyszenia.
9. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej :
- Stowarzyszenie może prowadzić własną działalność gospodarczą
według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
- Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji

celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
między jego członków.
10. Dysponowanie darowiznami rzeczowymi i finansowymi od darczyńców
krajowych i zagranicznych przeznaczając je, w zależności od woli
darczyńcy na:
1) nagrody w próbach dzielności koni (wyścigi),
2) pokrycie kosztów organizacji wyścigów oraz imprez pokazowych
z udziałem koni rasy kłusak,
3) pokrycie kosztów szkoleń dla powożących i trenerów,
4) wspieranie hodowli koni rasy kłusak,
5) finansowanie innych działań wynikających z pragr.4.
11. Praktyczną realizację wypłat środków pieniężnych na cele, o których
mowa w pkt. 10.
12. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi Stowarzyszeniami o
podobnym charakterze i wymianę informacji z nimi.

III. Członkostwo, prawa i obowiązki członków.
§6
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3
obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie
pozbawieni praw publicznych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również małoletni w wieku od 16
do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Osoby te korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że
w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość stanowią osoby o pełnej
zdolności do czynności prawnych.
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, mający jak i
nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej –
zgodnie z zasadami obowiązującymi obywateli polskich.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, gotowe wspierać
działalność Stowarzyszenia i realizujące swoje prawa i obowiązki za
pośrednictwem pełnomocnych obywateli.

5. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które położyły
wybitne zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania
Stowarzyszenia.

§7
1. Założyciele Stowarzyszenia z chwilą jego zarejestrowania stają się
członkami Stowarzyszenia.
2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na członka Stowarzyszenia składają do
Zarządu deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje
uchwałę w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia w ciągu miesiąca
od daty złożenia deklaracji przystąpienia na członka i zawiadamia
zainteresowanego o treści uchwały.
3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu.

§8
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadkach :
1. Zrzeczenia się członkostwa.
2. Wykluczenia z listy członków.
3. Śmierci członka.

§9
1. Członek Stowarzyszenia może w każdym czasie zrzec się członkostwa.
2. W przypadku zrzeczenia się członkostwa Zarząd skreśla członka z listy
członków.
3 .Wykluczenie przez Zarząd z listy członków następuje w przypadkach:
- działania członka na szkodę Stowarzyszenia,
- uporczywego naruszania statutu i uchwał Organów Stowarzyszenia,
- po roku niepłacenia składek i dwukrotnym upomnieniu.
4. Odwołanie od uchwały o wykluczeniu z listy członków może wykluczany
członek złożyć do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia
członka o treści uchwały.
5. Zmarłego członka Zarządu skreśla się z listy członków z datą śmierci.

§ 10
Członkowi Stowarzyszenia przysługuje :
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.
2. Prawo do czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia i zgłaszania
wniosków w sprawach związanych z jego działalnością.
3. Prawo do udziału z głosem decydującym na Walnym Zebraniu
Członków.
4. Prawo do odwoływania się od uchwał Zarządu.
5. Prawo do odwoływania się od uchwał Komisji Rewizyjnej.
6. Prawa wymienione w niniejszym paragrafie ulegają zawieszeniu jeżeli
członek zalega z płatnością składek członkowskich za minimum 2
miesiące. Zawieszenie trwa do czasu uiszczenia składek.
7. Ostateczną instancją odwoławczą jest sąd.

§ 11
Członek Stowarzyszenia obowiązany jest :
1. Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
2. Przestrzegać postępowań statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
3. Wnieść wpisowe.
4. Uiszczać składki członkowskie.
5. Dbać o dobro i rozwój Stowarzyszenia oraz o poszanowanie jego
mienia.

IV. Władze Stowarzyszenia
§ 12
Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 13
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem
Stowarzyszenia i do jego kompetencji należy :
1. Wybór członków Zarządu.
2. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalenie kierunków działalności Stowarzyszenia.

4. Rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie
sprawozdań rocznych Zarządu i bilansu Stowarzyszenia oraz
podejmowanie uchwał w tych sprawach.
5. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
6. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub obciążenia nieruchomości
Stowarzyszenia .
8. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, którą Stowarzyszenie może
zaciągnąć .
9. Uchwalenie zmian w statucie.
10.Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
11.Uchwalenie wysokości składek członkowskich.

§ 14
1. Walne Zebranie Członków grupuje wszystkich członków Stowarzyszenia
i jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na rok w miejscu
wskazanym przez Zarząd, tak by mogło się odbyć do 30 czerwca.
2. Zebranie sprawozdawcze jest zwoływane najpóźniej na 14 dni przed
ustawowym terminem rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
3. Zawiadomienie o terminie ,miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania
Członków następuje na piśmie listem poleconym lub drogą elektroniczną
za potwierdzeniem otrzymania, wysłane co najmniej na14 dni przed
terminem. Zawiadomienia w imieniu Zarządu dokonuje Przewodniczący.
4. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w
sprawach objętych porządkiem obrad podanym w sposób wskazany w
pkt.3.

§ 15
Walne Zebranie Członków :
1. Może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, zmienić kolejność
rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad oraz odroczyć ich
rozpatrzenie do następnego zebrania.
2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest obecność co
najmniej 50% + 1 członków ,w przypadku braku kworum, zebranie
odbywa się w drugim terminie, przy wymaganej obecności co najmniej
10 członków, których prawa określone w paragrafie 10 nie zostały
zawieszone.
3. Podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 16
Głosowanie w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków odbywa się tajnie
o ile większość nie zadecyduje inaczej.

§ 17
Uchwały Walnego Zebrania Członków obowiązują wszystkich członków
Stowarzyszenia.

§ 18
Protokoły z obrad Walnego Zebrania Członków podpisuje przewodniczący i
sekretarz.

§ 19
Komisja Rewizyjna liczy 3 członków na okres trwania kadencji Zarządu i do jej
kompetencji należy:
- nadzór nad całokształtem Stowarzyszenia,
- kontrola Zarządu,
- rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu o wykluczenie z listy
członków w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia odwołania.

§ 20
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
co najmniej 2 razy w roku z własnej inicjatywy, z inicjatywy innych członków
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Zarządu.

§ 21
1.Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji na którą
został wybrany.
2.Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach :
- odwołania przez Walne Zebrania Członków,
- zrzeczenia się mandatu ,
- ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
3.W razie wyboru dla uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w trakcie
kadencji mandat tak wybranego członka Komisji Rewizyjnej wygasa
równocześnie z mandatami pozostałych członków tej Komisji.

§ 22
W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

§ 23
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się wyłącznie w pełnym składzie , a
uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów.

§ 24
Protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej podpisuje Przewodniczący Komisji i
protokolant .

§ 25
Zarząd liczy 5 członków w tym Przewodniczącego ,wybieranych na okres 4 lat i
do jego kompetencji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do Walnego
Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej, a w szczególności:
1.Kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2.Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3.Podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na członka lub
wykluczenia z listy członków.
4.Zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia.
5.Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
6.Sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów do zatwierdzenia
przez Walne Zebranie Członków .
7.Udzielenie pełnomocnictwa dla wykonania czynności określonego
rodzaju.

§ 26
1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach kolegialnie zaś poza
posiedzeniami sprawuje swoje funkcje w ramach podziału czynności
pomiędzy Członkami Zarządu. Dla podjęcia uchwały wymagana
jest obecność na posiedzeniu co najmniej 3 członków Zarządu.
W razie równości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos
Przewodniczącego.
2. Oświadczenie woli za Stowarzyszenie składają dwaj członkowie Zarządu,
w tym Przewodniczący.
3.Posiedzenia Zarządu odbywają się nie mniej niż 4 razy w roku w
terminach określonych przez Przewodniczącego Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
5. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisują wszyscy członkowie
Zarządu obecni na posiedzeniu .

§ 27
1.Mandat członka Zarządu wygasa z upływem kadencji na którą został wybrany.
2.Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach :
- odwołania przez Walne Zebranie Członków,
- zrzeczenie się mandatu,
- ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu.
3.W razie wyboru dla uzupełnienia składu Zarządu w trakcie
kadencji, mandat tak wybranego członka Zarządu wygasa
równocześnie z mandatami pozostałych Członków Zarządu.

§ 28
W skład Zarządu nie mogą wchodzić członkowie Komisji Rewizyjnej.

V. Sposób Reprezentowania Stowarzyszenia, zaciąganie
zobowiązań, warunki ważności uchwał.
§ 29
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie wobec wszelkich władz
organów i osób.
2 .Reprezentacja Stowarzyszenia polega na składaniu oświadczeń woli w
imieniu i na rzecz Stowarzyszenia.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia
wymagana jest łączna reprezentacja Stowarzyszenia przez dwóch
członków Zarządu.
4. Zaciąganie zobowiązań majątkowych przez Stowarzyszenie następuje w
formie oświadczenia woli złożonego zgodnie z treścią ustawy.

§ 30
1. Uchwały Walnego Stowarzyszenia Członków są ważne jeżeli zostały
zachowane warunki zawarte w § 14 ust. 3 statutu.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne jeżeli zostały podjęte zgodnie z
postanowieniem § 23 statutu.

VI. Środki Finansowe Stowarzyszenia.
Środki finansowe dla pokrywania kosztów działalności Stowarzyszenia
pochodzą z :
1. Darowizn od osób fizycznych i prawnych.
2. Spadków i zasobów.
3. Dotacji .
4. Składek członkowskich.
5. Odsetek od lokat pieniężnych Stowarzyszenia w bankach.
6. Przychodów z tytułu prowadzenia Księgi Hodowlanej.

§ 32
1. Wysokość wpisowego i składki członkowskiej ustala Walne
Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.

VII. Postanowienia Końcowe.
§ 33
1. Zmiana statutu następuje w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków podjęte z zachowaniem wymogów określonych w § 14 ust.2 i 3.
2. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu Stowarzyszenia stosuje się
odpowiednio przepisy dla rejestracji Stowarzyszenia.
3. Walne zebranie Członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia gdy :
- Stowarzyszenie osiągnęło cele dla których zostało powołane ,
- nie posiada środków na finansowanie swej działalności.
4. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, likwidatorami
Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
5. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele wskazane w
uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

