
Statut Stowarzyszenia

Pomorski Związek Jeździecki
z siedzibą w Sopocie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

l. Stowarzyszenie  nosi nazwę :Pomorski Związek Jeździecki. Jest związkiem stowarzyszeń i 
zwane jest  dalej ‘’Związkiem’’
2. Związek  działa w formie stowarzyszenia. kultury fizycznej.
3. Nazwa Związku  jest prawnie zastrzeżona.

§2

Związek  działa  na  podstawie  przepisów  ustawy  -  Prawo  o  stowarzyszeniach,  ustawy  o
kulturze fizycznej prawo o sporcie oraz niniejszego statutu.

§3

1. Terenem działania Związku jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedziba Związku mieści się w Sopocie.
3. Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§4

1.Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
2.Do prowadzenia swych spraw Zwiąazek  może zatrudniać pracowników w tym Sekretarza
Związku .

§5

Związek  może  używać  odznak  i  pieczęci  na  zasadach  określonych  w  przepisach
szczegółowych.

                                                                       § 6

Związek może być członkiem innych krajowych oraz międzynarodowych stowarzyszeń i 
organizacji o podobnych celach i zadaniach.

Rozdział II



Cele i sposoby działania

                                                                  § 7

Celami Związku są:
1.Reprezentowanie interesów sportu jeździeckiego wobec organów administracji i władzy 

państwowej, samorządów terytorialnych oraz innych organizacji i stowarzyszeń.
2. Wspieranie zrzeszonych członków w ich działalności statutowej i koordynowanie     tej 

działalności.
3. Podnoszenie rangi i prestiżu jeździectwa oraz upowszechnianie i propagowanie sportu 

jeździeckiego w społeczeństwie.

                                                           § 8

Sposobami realizacji celów są:
1. Uchwalenie i realizacja planów, programów i kierunków rozwoju jeździectwa na 

terenie województwa pomorskiego.
1) Organizowanie  zawodów  i  imprez  jeździeckich. organizowanie  imprez

jeździeckich związanych z hodowlą, sportem i promocją jeździectwa,

2.
3. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
4. Prowadzenie działalności wychowawczej i propagandowej, szkoleniowej w zakresie 

sportu jeździeckiego 
5. Współpraca z podmiotami zainteresowanymi rozwojem swoich usług w oparciu o 

sport jeździecki
6. Prowadzenie działań służących upowszechnianiu sportu jeździeckiego poprzez m.in. 

akcje marketingowe, wydawnictwa popularyzujące itp.

                                                         § 9

Uprawianie sportu jeździeckiego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o kulturze 
fizycznejsporcie, postanowieniami statutów i regulaminów związków sportowych oraz 
sportowych organizacji międzynarodowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki



                                                            § 10

1. Członkowstwo w Związku jest dobrowolne.
2. Członkowie Związku dzielą się na zwykłychzwykłych zwyczajnych i, wspierających. i

honorowych
3.

                                                         
§ 11

1. Członkami zwykłymi zwyczajnymi Związku mogą być stowarzyszenia kluby 
sportowe działające w zakresie sportu i rekreacji jeździeckiej, niezależnie od ich 
formy prawnej..

     2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz inna jednostka organizacyjna
lub  osoba  fizyczna prowadząca  bądź  nieprowadząca  działalności  gospodarczej,
zainteresowana  działalnością  Związku,  która  zadeklarowała  na  jego  rzecz  pomoc
finansową, lub  rzeczową lub  organizacyjną.  Osoba  prawna  i  inna  jednostka
organizacyjna działa w Związku przez swojego przedstawiciela. Szczegółowe warunki
współpracy członka wspierającego ze Związkiem oraz warunki jego członkowstwa w
Związku ustala w drodze umowy z członkiem wspierającym Zarząd Związku.

 3.  Członkiem honorowym może być osoba prawna oraz inna jednostka organizacyjna lub 
osoba fizyczna  szczególnie zasłużona dla Związku.

                                                             § 12

1.Nabycie członkowstwa zwykłego i wspierającego następuje na mocy uchwały zarządu 
Związku po rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie w poczet członków oraz deklaracji 
przestrzegania jego statutu.

       2. Nabycie członkowstwa honorowego następuje na mocy uchwały walnego przyjętej 
zwykłą większością głosów. Przyjęcia w poczet członków Zarząd dokonuje w terminie 
30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i opłacenia opłaty rejestracyjnej oraz 
składki rocznej. 

                                                            
§ 13

                                                             

Członkostwo w Związku ustaje na skutek :
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Związku; 
       2.  Wykreślenia ze Związku w przypadku działania przez członka na szkodę Związku lub

rażącego naruszania statutu. Skreślenie z listy członków w tym przypadku odbywa się
na  mocy  uchwały  Walnego  Zebrania  Członków podjętej  bezwzględną  większością
głosów obecnych;.

3    Wykreślenie członka uchwałą Zarządu Związku wskutek  nieopłaceniea składki 
członkowskiej przez okres dłuższy niż rok.

                                                              § 14

1.Osoba wykreślona  uchwałą  Zarządu  ma prawo do wniesienia  odwołania do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu.



2. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące nie 
stanowią inaczej.

                                                              § 15

1. Członek zwyczajny, z zastrzeżeniem ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku  
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Związku,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Związku o skreśleniu z

listy członków w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o skreśleniu .
4) korzystanie z pomocy Związku w realizacji swoich celów statutowych, 
5) opieki szkoleniowej i organizacyjnej.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
2) regularnego opłacania składek na rzecz Związku,
3) popierania i realizowania celów Związku.

Czynne i bierne prawo wyborcze członkowie zwyczajni nabywają po upływie 3 miesięcy od
dnia przyjęcia ich w poczet członków. 

§16

1. Członek wspierający  i  honorowy, z  wyjątkiem czynnego i  biernego prawa  wyborczego
posiada prawa określone w §15 ust. 1 pkt. 2 i 3 i 4 i 52-5.
2.Członek wspierający posiada obowiązki określone w §15 ust.2.
3.  Członek  wspierający  posiada  czynne  prawo  wyborcze,  realizowane  zgodnie  z
postanowienia § 20 ust. 3. Członek wspierający nie posiada biernego prawa wyborczego. 

Rozdział IV

Organy Związku

§17

                                                          
 
Władzami Związku są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna.
                                                               

§18

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata od dnia wyboru., a 



2. ich  Wwybór poszczególnych  członków  zarządu  oraz  członków  komisji  rewizyjnej
odbywa  się  w  głosowaniu  tajnym  bezwzględną  większością  głosów  obecnych
członków  Walnego  Zebrania.spośród  zgłoszonych  kandydatów,  którzy  uzyskali
największą liczbę oddanych głosów. 

3. Uchwały Walnego Zebrania  zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej jednej drugiej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie i bez względu na liczbę obecnych   przy drugim terminie obrad.

4. Wybory  na  określone  funkcje  w  Zarządzie  odbywają  się  w  głosowaniu  tajnym
bezwzględną  większością  głosów  obecnych  członków  Zarządu na  pierwszym
posiedzeniu Zarządu.

5. Uchwały  Zarządu  Związku  podejmowane  są  w  głosowaniu  jawnym  zwykłą
większością  głosów. W przypadku  równości  głosów  decydujący  jest  głos  Prezesa
Zarządu. 

6. Wybory  na  funkcję  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  odbywają  się  w
głosowaniu  tajnym  bezwzględną  większością  głosów  obecnych  członków  Komisji
Rewizyjnej. 

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością  głosów, przy  obecności  co  najmniej  dwóch  uprawnionych  członków,
chyba,  że  statut  stanowi  inaczej.  Na  podstawie  uchwały  pełnego  składu  Komisja
Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 19

  
W przypadku ustąpienia lub śmierci  członka organów Związku  w trakcie kadencji,  skład
osobowy  władz  jest  uzupełniany  poprzez  przeprowadzenie  wyborów  na  nie  obsadzone
stanowisko  na  zwołanym  w  tym  celu  Walnym  Zebraniu  Członków. Uzupełnienie  składu
organów  Związku  następuje  obligatoryjnie  w  przypadku  zmniejszenia  składu  osobowego
organu  o  1/3.  W  pozostałych  przypadkach  organy  Związku  mogą  funkcjonować  w
zmniejszonym składzie do najbliższego Walnego Zebrania.

Rozdział V

Walne Zebranie

                                                               § 20

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie.
2. W skład Walnego Zebrania wchodzą  wybrani każdorazowo przedstawiciele 

zrzeszonych członków zwyczajnych po 2 osoby delegowaneych przez każdego z nich,
Członkowie Zarządu oraz wskazany przez członków wspierających  lub honorowych 
będących osobą prawną lub  inną jednostką organizacyjną przedstawiciel oraz 
członkowie wspierający i honorowi będący osobami fizycznymi osobiście. 

3. Każdemu z delegowanych przedstawicieliowi  oraz każdemu członkowi honorowemu 
lub wspierającemu będącemu osobą fizyczną przysługuje 1 głos, jeżeli ich 
członkowstwo w Związku powstało co najmniej 3 miesiące przed Walnym Zebraniem 
na którym ma być wykonywane prawo głosu.  



                                                               § 21

W trakcie trwania kadencji delegowani przedstawiciele zrzeszonych członków mogą być 
odwołani przez swoich członków z prawem wskazania na to miejsce innej osoby. 
Odwołanie musi być uzasadnione na piśmie i skierowane do Zarządu Związku. O 
odwołaniu swoich przedstawicieli i ich zastąpieniu członkowie informują niezwłocznie 
Zarząd. 

                                                                      § 22

1. Walne Zebranie  może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie  zwołuje się raz w roku w terminie do 30- tego maja po 

upływie roku, którego sprawozdanie dotyczy.
3. Walne Zebranie  obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Zebrania, który jest wybierany w 

głosowaniu jawnym bezwzględną większością obecnych spośród członków 
StowarzyszeniaZwiązku.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie  zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna
3) Zarząd lub Komisja Rewizyjna na wniosek połowy członków Związku.

6. Uprawnienia przedstawicieli na nadzwyczajne walne zebranie przysługują 
przedstawicielom na ostatnie zwyczajne walne zebranie.
7. W przypadku zgłoszenia wniosku o zwołanie Walnego Zebrania co najmniej przez połowę  
uprawnionych członków Związku, zwołanie Walnego Zebrania przez Zarząd lub Komisję 
Rewizyjną jest obligatoryjne. 

                                                                      § 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy::

1. określenie głównych kierunków i programów działania Związku
2 .uchwalanie statutu i jego zmian
3. wybór i odwoływanie członków władz Związku
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Związku
5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku
6.udzielanie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  lub
odmowa udzielenia absolutorium.

Rozdział VI

Zarząd

§ 24.



1.Zarząd kieruje całokształtem działalności StowarzyszeniaZwiązku, zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania , reprezentuje Związek na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed 
Walnym Zebraniem . Zarząd jest właściwym organem we wszelkich sprawach nie 
zastrzeżonych na rzecz Walnego Zebrania. 
2. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 osób.
3. Zarząd w głosowaniu jawnym wybiera ze swego składu Prezesa, Wiceprezesa , Sekretarza i
Skarbnika.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu 
odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Prezesa lub Wiceprezesa, bądź obrad dokonuje 
się w drodze korespondencyjnej. W przypadku podejmowania decyzji w drodze 
korespondencyjnej, stosowna uchwała po wyrażeniu stanowiska przez Zarząd jest 
przygotowywana przez Sekretarza związku i składana do akt. 
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu lub inny członek Zarządu 
wskazany na piśmie przez Prezesa Zarządu powiadamiając wszystkich członków Zarządu na 
dwa tygodnie przez planowanym posiedzeniem.

     § 25
Dla  ważności  oświadczenia  woli,  jak  również  wszelkich  pism  w  przedmiocie  praw  i
obowiązków majątkowych Związku wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu z tym że
jednym  z  nich  jest  Prezes  lub  Wiceprezes   Zarządu.    lub  jednego  członka  Zarządu  i
Sekretarza Związku.             

                                                            .

     § 26

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania .
2) ustalanie budżetu Związku,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i 

ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań
6) zwoływanie Walnego Zebrania zwyczajnego i nadzwyczajnego ,

7) podejmowanie uchwal w sprawach przyjmowania i wykreślania członków Związku 
zgodnie z § 14 statutu ,

8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
9) uchwalanie regulaminów regulujących pracę Zarządu oraz powoływanie Komisji, 

zatrudnianie Sekretarza Związku i innych pracowników oraz powoływanie Kolegium 
Sędziów Związku w celu realizacji zadań statutowych.

10) prowadzenie całości spraw związanych z bieżącą działalnością Związku
11) ustalanie wysokości składek członkowskich, zasad ich opłacania oraz zwolnień z 

opłacania składek.
12) udzielania pełnomocnictw w sprawach wymienionych powyżej



13) ustalanie warunków współpracy członka wspierającego ze Związkiem oraz warunków
jego członkowstwa w Związku

14) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
 

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§27.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Związku powołanym do sprawowania kontroli nad 
jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§29.

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Związku,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie 

wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo 
żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania  w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie 
ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia 
absolutorium władzom Związku,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu .
2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. l pkt 3, powinno być zwołane nie później niż 

w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§30

 Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Związku.

Rodział VIII
Sekretarz Związku, Kolegium Sędziów Związku, Komisje

1. Sekretarz Związku odpowiada za prowadzenie biura Związku, w tym w szczególności za 
prowadzenie prawidłowej dokumentacji dotyczącej pracy Związku. Sekretarz Związku 
odpowiada za prawidłową komunikację między członkami Związku a jego organami. 

2. Sekretarz Związku odpowiada za prawidłową rejestrację zawodników i koni w Związku 
oraz prowadzenie statystyki podejmowanych działań.  



3. Sekretarz Związku jest powoływany i zatrudniany przez Zarząd spośród osób dających 
prawidłową rękojmię wykonywania powierzonych zadań. Szczegółowe zasady 
współpracy Sekretarza i Związku określa umowa. 

4. Sekretarz Związku nie może pełnić żadnej funkcji we władzach Związku. 
5. Sekretarz Związku może brać bierze udział w pracach Zarządu z głosem doradczym.
6. Kolegium Sędziów Związku jest organem doradczym Związku i odpowiada za nadzór 

nad prawidłowym przeprowadzaniem zawodów jeździeckich organizowanych przez 
Związek. Kolegium Sędziów sprawuje nadzór nad wszystkimi organizatorami imprez 
jeździeckich wpisanych do kalendarza Związku, które zostały autoryzowane przez ten 
Związek. Kolegium Sędziów sprawuje nadzór nad pracą wszystkich sędziów pracujących 
przy zawodach jeździeckich autoryzowanych przez Związek. 

7. Zadaniem Kolegium Sędziów jest raportowanie o wszelkich nieprawidłowościach oraz 
słusznych inicjatywach podejmowanych przez organizatorów zawodów jeździeckich 
autoryzowanych przez Związek. Zadania te Kolegium Sędziów realizuje poprzez 
wyznaczanie delegatów Związku na wszystkie zawody jeździeckie organizowane przez 
Związek. 

8. Kolegium Sędziów prowadzi statystykę osób funkcyjnych, które zgłosiły swoją gotowość
do pracy sędziowskiej w Związku. 

9. Kolegium Sędziów odpowiada za szkolenie sędziów przygotowujących się do awansu 
sędziowskiego, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

10. Kolegium Sędziów składa się z 3 do 5 osób. W skład Kolegium Sędziów wchodzą 
aktywni sędziowie posiadający doświadczenie w pracy sędziowskiej o 
niekwestionowanym autorytecie w swojej dziedzinie. Wszyscy członkowie Kolegium 
Sędziów powinni posiadać minimum 2 klasę sędziowską. 

11. Pracami Kolegium Sędziów kieruje powołany przez Zarząd Przewodniczący Kolegium 
Sędziów. Przewodniczący Kolegium Sędziów współpracuje z organami Związku oraz 
Sekretarzem Związku we wszystkich kwestiach dotyczących spraw sędziowskich. 

12. Kolegium sędziów podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych bezwzględną 
większą głosów. W przypadku równości głosów wiążący jest głos Przewodniczącego 
Kolegium Sędziów. Członkowie Kolegium Sędziów mogą podejmować uchwały w 
drodze korespondencyjnej. W takim przypadku Przewodniczący Kolegium Sędziów 
niezwłocznie informuje Sekretarza Związku o podjętej uchwale. 

13. Dla realizacji bieżących zadań Związku Zarząd może powoływać Komisje tematyczne. 
Zakres prac Komisji oraz zasady ich funkcjonowania określa Zarząd. 

Rozdział IX

Majątek i fundusze

§ 31

Majątek Stowarzyszenia Związku stanowią nieruchomości, 
ruchomości i fundusze.

§ 32.

l. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia Związku są:



1) wpisowe i składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dochody z własnej działalności,
4) dochody z majątku Związku, .       
5) wygrane i nagrody.
6) dotacje                        

2. Stowarzyszenie Związek może otrzymywać dotację według zasad określonych w 
odrębnych przepisach.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do 10 styczniao końca I kwartału każdego 
roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tygodni od otrzymania 
powiadomienia o przyjęciu na członka Związku.

4. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Rozdział X

Działalność gospodarcza Związku

§33.
Związek prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z odrębnymi przepisami.  Dochód z
działalności gospodarczej  Stowarzyszenia  Związku  służy realizacji celów statutowych i
nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział XI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§34.

l. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku przez
Walne  Zebranie   wymaga  kwalifikowanej  większości  2/3  głosów,  przy  obecności  co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.

3.  Likwidatorami  Związku  są  członkowie  jego  Zarządu,  chyba  że  uchwałą  ostatniego
Walnego Zebrania  zostaną wyznaczeni inni likwidatorzy.

4. Majątek zlikwidowanego Związku przeznacza się na cele określone uchwalą ostatniego
Walnego Zebrania Związku.



5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Związku, nie uregulowanych w statucie,
mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach lub ustawy o
kulturze fizycznej.sporcie.

***

Tekst niniejszego statutu przyjęto na Walnym Zebraniu   w dniu 26.03.2007 roku.9 kwietnia 
2015 roku

Przewodniczący Zebrania: Jacek Goszczyński
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