
 

 

 

 

 

 

 

 

Statut 

Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Preambuła 

 

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich zwany dalej Związkiem jest organizacją niezależną 

politycznie i wyznaniowo. Członkowie Związku odnoszą się z szacunkiem do siebie nawzajem 

jak i do hodowanych i użytkowanych zwierząt. 

 

§ 1 

NAZWA 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI ARABSKICH. 

2. Związek może używać nazwy w skrócie PZHKA lub jej odpowiednika w języku 

angielskim POLISH ARABIAN HORSE BREEDERS ASSOCIATION (PAHBA) oraz 

wyróżniającego go znaku graficznego. 

3. Związek może używać odznak i pieczęci, których wzory zatwierdzane są przez Zarząd 

Związku. 

4. Związek może posiadać odznakę członkowską. 

 

§ 2 

PODSTAWA PRAWNA 

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami). 

 

§ 3 

SIEDZIBA I CZAS TRWANIA 

1. Siedzibą Związku jest Janów Podlaski. 

2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego 

realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność również poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

3. Związek jest powołany na czas nieoznaczony. 

 

 

 



 

 

§ 4 

PRZYSTĘPOWANIE DO ORGANIZACJI 

1. Związek może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych  

i międzynarodowych o podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań 

wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

2. Uchwałę o przystąpieniu do tych organizacji podejmuje Walne Zebranie Członków. 

 

§ 5 

CELE ZWIĄZKU 

1. Celem Związku jest dążenie do rozwoju i doskonalenia hodowli koni arabskich czystej 

krwi w Polsce. 

2. Związek prowadzi działalność pożytku publicznego. 

 

§ 6 

REALIZACJA CELÓW 

1. Związek realizuje swoje cele poprzez: 

a) kształtowanie kierunków hodowli, metod selekcji i oceny wartości hodowlanej 

i użytkowej koni; 

b) prowadzenie ewidencji i dokumentacji hodowlanej; 

c) rozszerzanie wiedzy i informacji dotyczących hodowli i prób dzielności koni; 

d) urządzanie wystaw, pokazów oraz propagowanie różnych testów 

wytrzymałościowych i sprawnościowych koni; 

e) prowadzenie doradztwa, organizowanie seminariów, aukcji i wystaw koni; 

f) organizowanie zakupów materiału hodowlanego oraz organizowanie i 

sprzedaży materiału hodowlanego i użytkowego; 

g) reprezentowanie interesów członków Związku w stosunku do władz 

administracyjnych, instytucji, osób i organizacji krajowych, i zagranicznych; 

h) wykonywanie czynności i prac zleconych przez naczelne organy władzy 

administracyjnej; 

i) prowadzenie działalności wydawniczej; 



 

j) tworzenie bazy materialnej koniecznej do prowadzenia działalności     

statutowej; 

2. Związek prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie: 

a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

b) działalność charytatywną; 

c) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

d) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

e) działalność na rzecz dzieci młodzieży, w tym ich wypoczynku; 

f) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

g) działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

h) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego; 

i) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa; 

j) działalność na rzecz upowszechnia i ochrony praw konsumentów; 

k) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 

l) działalność na rzecz promocji i wolontariatu; 

        ł)          działalność na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

m) działalność na rzecz rewitalizacji. 

- na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. 

 

§ 7 

CZŁONKOSTWO 

1. Członkostwo w Związku jest dobrowolne. 

2. Związek składa się z Członków: 

a) Zwyczajnych, 

b) Wspierających 

c) Honorowych. 



 

 

 

 

§ 8 

RODZAJE CZŁONKÓW 

1. Członkiem Zwyczajnym Związku może być obywatel polski, także nie mający miejsca 

zamieszkania w Polsce, który: 

a) profesjonalnie zajmuje się hodowlą koni czystej krwi arabskiej, wpisanych do 

PASB lub jest właścicielem co najmniej jednego konia arabskiego wpisanego 

do PASB, jeżeli na swój pisemny wniosek, pozytywnie zaopiniowany przez 

trzech Członków Zwyczajnych Związku, zostanie przyjęty do Związku na mocy 

uchwały Zarządu Związku, lub 

b) nie jest profesjonalnie związany z hodowlą koni czystej krwi arabskiej, jeżeli na 

swój pisemny wniosek pozytywnie zaopiniowany przez 5 Członków 

Zwyczajnych Związku, których co najmniej 3 musi spełniać warunki wskazane 

w punkcie a) niniejszego ustępu, zostanie przyjęty do Związku na mocy 

uchwały Zarządu Związku. 

2. Członkiem Wspierającym Związku może być obywatel polski lub cudzoziemiec nie 

mający miejsca zamieszkania w Polsce oraz polska lub zagraniczna osoba prawna, 

który będzie udzielał Związkowi pomocy i doradztwa, jeżeli na swój pisemny 

wniosek, pozytywnie zaopiniowany przez trzech Członków Zwyczajnych Związku, 

zostanie przyjęty do związku na mocy uchwały Zarządu. 

3. Członkiem Honorowym Związku może być obywatel polski lub cudzoziemiec nie 

mający miejsca zamieszkania w Polsce, mający wybitne zasługi w hodowli koni 

czystej krwi arabskiej, który wyraził zgodę na przyjęcie w poczet Członków 

Honorowych Związku i któremu tytuł Członka Honorowego zostanie nadany mocą 

uchwały Walnego Zgromadzenia. 

4. Uchwały o których mowa w ust. 1 – 2, Zarząd Związku podejmuje na najbliższym 

posiedzeniu odbywającym się po dacie wpłynięcia wniosku. 

5. Z wnioskiem o nadanie tytułu Członka Honorowego może wystąpić członek Zarządu 

lub co najmniej 3 Członków Zwyczajnych i Honorowych Związku. Wniosek składany 

jest na ręce Zarządu Związku. Uchwała o której mowa w ust. 3 podejmowana jest 

na najbliższym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się po złożeniu wniosku. 



 

6. Od uchwały Zarządu Związku o odmowie przyjęcia w poczet członków lub w 

przypadku odmowy nadania Członkostwa Honorowego nie przysługuje prawo 

odwołania. 

7. Osoba chcąca uzyskać status Członka Zwyczajnego lub Członka Wspierającego Związku 

powinna wraz z wnioskiem o przyjęcie w poczet Członków złożyć Zarządowi 

Związku deklarację członkowską, potwierdzającą spełnienie wymogów 

określonych w ust. 1. Deklaracja powinna zostać dostarczona Zarządowi w formie 

pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej, wysłana listem poleconym lub za pomocą 

poczty elektronicznej na oficjalny adres e-mail Związku. 

 

§ 9 

PRAWA CZŁONKÓW 

1. Członek Zwyczajny Związku ma prawo, w szczególności: 

a) biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Związku, 

b) uczestnictwa oraz prawo głosu na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, 

c) przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Związku, 

d) uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Związek, 

e) korzystania z urządzeń i publikacji Związku, na zasadach określonych przez 

Zarząd, 

2. Członek Wspierający Związku ma wszelkie prawa wskazane w ust. 1, za wyjątkiem 

praw określonych w pkt. a) i b) 

3. Członek Honorowy Związku ma wszelkie prawa wskazane w ust. 1, za wyjątkiem praw 

określonych w pkt. a) i b) 

 

4. Członek Związku może wykonywać swoje prawa osobiście lub na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

1. Członkowie Związku mają obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał podejmowanych 

przez organy Związku, 



 

b) przestrzegania zasad etyki hodowcy oraz opiekuna zwierząt, właściwego 

stosunku do zwierząt oraz dbania o dobre imię Związku, 

c) kreowania pozytywnego wizerunku Związku. 

2. Członkowie Zwyczajni i Wspierający mają nadto obowiązek: 

a) uczestniczenia w realizacji zadań i celów Związku, 

b) uczestniczenia w zebraniach oraz w pracach organów, do których został 

wybrany, 

c) regularnego opłacania składek, 

d) stosowania instrukcji i wytycznych Związku dotyczących hodowli koni czystej 

krwi, 

e) aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych Związku. 

 

§ 11 

ZAWIESZENIE W PRAWACH CZŁONKA 

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu, Członek Zwyczajny lub 

Wpierający Związku może zostać zawieszony w prawach członkowskich na mocy 

uchwały Zarządu Związku. 

2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na pozbawieniu uprawnień określonych 

w § 9 ust. 1 pkt a) – b) przez okres wskazany uchwałą Zarządu, lecz nie krótszy niż 1 

miesiąc i nie dłuższy niż 1 rok. 

3. O podjęciu uchwały w sprawie zawieszenia, Zarząd informuje zawieszonego członka 

przesyłając uchwałę listem poleconym  wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie 

odwołania. 

4. Zawieszony członek ma prawo odwołać się od uchwały Zarządu o zawieszeniu do Sądu 

Koleżeńskiego w terminie 14 dni od otrzymania uchwały. Odwołanie powinno zostać 

złożone w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej, wysłana listem poleconym 

na adres Związku lub złożona osobiście na ten adres. 

 

§ 12 

USTANIE CZŁONKOWSTWA 

1. Członkostwo w Związku ustaje w razie: 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku, 



 

b) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodów wskazanych w niniejszym 

Statucie, 

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw 

obywatelskich, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia, 

d) śmierci członka lub ustania osobowości prawnej, 

3. W przypadku niewykonywania przez członka Związku obowiązków statutowych,  

w szczególności: 

a) nieuiszczania składek, 

b) trwałego uchylania się od wykonywania obowiązków Członka, 

c) działania na szkodę Związku, 

d) postępowania w sposób niegodny członka Związku, 

Zarząd Związku może podjąć uchwałę o jego skreśleniu z listy członków Związku. 

4. Trwałym uchylaniem się od obowiązków Członka Związku jest w szczególności 

nieobecność nieusprawiedliwiona przynajmniej na 2 kolejnych Walnych Zebraniach 

Członków. 

5. Informację o wykreśleniu z listy członków Zarząd wysyła listem poleconym wraz z 

uzasadnieniem na adres wykreślonego członka z pouczeniem o prawie odwołania do 

Walnego Zebrania Członków. 

6. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje zainteresowanemu 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków Związku, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia uchwały. Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej za 

pomocą poczty tradycyjnej, wysłana listem poleconym na adres Związku lub złożona 

osobiście na ten adres. 

7. Zarząd Związku zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków celem rozpoznania 

odwołania oraz przekazać Członkom treść odwołania. W razie złożenia odwołania, 

Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie nie dłuższym niż 3 

miesiące od dnia wpłynięcia odwołania. 

8. Uchwała o skreśleniu z listy członków staje się ostateczna z chwilą jej utrzymania 

przez organ odwoławczy. 

 

§ 13 

UISZCZANIE SKŁADEK 



 

1. Wysokość składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Walne Zebranie 

Członków. Składka członkowska płatna jest rocznie do końca stycznia roku 

następnego, po roku którego składka dotyczy. 

2. W przypadku nieuiszczenia w terminie składki członkowskiej, Zarząd wezwie Członka 

do jej uiszczenia, wskazując dodatkowy termin jej płatności, nie krótszy niż 7 dni. 

Wezwanie jest wysyłane w formie listownej lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. W razie nieopłacenia składki w terminie wskazanym w wezwaniu, 

Zarząd ma prawo wykreślić członka z listy członków Związku. 

3. W przypadku nieuiszczenia co najmniej dwóch składek członkowskich, Zarząd ma 

prawo skreślenia członka z listy członków Związku, bez wzywania. 

4. Postanowienia § 12 ust. 5 do 8 stosuje się odpowiednio. 

 

ORGANY ZWIĄZKU 

§ 14 

1. Organami Związku są: 

a. Walne Zebranie Członków, 

b. Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna, 

d. Sąd Koleżeński. 

2. Członkowie organów wskazanych w ust. 1 pkt b - d powoływani są na wspólną 

kadencję wynoszącą cztery lata. Pierwsza kadencja czteroletnia rozpoczyna się w 

latach 2003-2007. 

3. Członkowie organów Związku nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Osoby będące członkami organów wskazanych w ust. 1 pkt. b do d, nie mogą być 

członkami innych organów wskazanych w ust. 1 pkt. b do d, ani pozostawać z 

członkiem Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

 

§ 15 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

1. Najwyższą władzą w Związku jest Walne Zebranie Członków Związku. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 



 

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku, 

najpóźniej do dnia 30 czerwca. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w miarę 

potrzeby z własnej inicjatywny, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny 

wniosek co najmniej 1/3 członków Związku. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest nie później niż w terminie 2 

miesięcy od złożenia wniosku, a obradować może wyłącznie nad sprawami objętymi 

porządkiem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Związku są obecni i nikt z 

zebranych nie wniósł sprzeciwu co do rozpatrywania spraw nie objętych porządkiem 

obrad. 

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na piśmie w 

formie elektronicznej lub listownej co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym 

terminem. 

7. Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi mogą brać udział w Walnym Zebraniu 

Członków, jednak tylko z głosem doradczym. 

8. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków Związku kieruje Przewodniczący wybrany 

spośród uczestników Zgromadzenia. 

 

§ 16 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy poza sprawami określonymi w 

Statucie również: 

a. ustalenie głównych kierunków i programów działania Związku; 

b. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu; 

c. wybór i odwołanie członków Zarządu Związku, w tym Prezesa Zarządu; 

d. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej; 

e. wybór i odwołanie członków Sądu Koleżeńskiego; 

f. powoływanie sekcji specjalistycznych lub zespołów problemowych; 

g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności statutowej i 

finansowej Związku; 

h. udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej skwitowania z pełnienia przez nich 

obowiązków; 

i. ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich; 



 

j. uchwalanie regulaminów Związku oraz regulaminów jego organów; 

k. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku w razie 

likwidacji; 

l. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o skreśleniu z listy Członków; 

m. ustanawianie i przyznawanie tytułów honorowych Związku; 

n. decydowanie o liczbie członków władz Związku; 

o. podejmowanie decyzji o przyznaniu wynagrodzenia członkom Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, jego wysokości i zasad przyznawania; 

p. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku. 

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, z 

wyjątkiem: 

a. uchwał dotyczących zmian statutu, które zapadają zwykłą większością 2/3 

głosów w obecności co najmniej połowy członków Związku uprawnionych do 

głosowania; 

b. uchwał dotyczących rozwiązywania Związku, które zapadają większością 2/3 

głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Związku uprawnionych do 

głosowania. 

3. Jeżeli jednak Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał ze względu na brak 

kworum, wówczas zwołuje się kolejne Walne Zebranie Członków, w tym samym dniu 

na który zaplanowane było pierwotne Walne Zebranie Członków, lecz na późniejszą 

godzinę, które może podjąć uchwały bez względu na ilość obecnych członków, przy 

czym głosowanie może dotyczyć jedynie spraw określonych w pierwotnym porządku 

obrad. 

4. Każdemu Członkowi przysługuje 1 głos. Głosowania w sprawach osobowych odbywają 

się w trybie tajnym. 

5. Walne Zebranie Członków odbywa się w siedzibie Związku lub w innym miejscu na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wskazanym przez Zarząd. 

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków Związku mogą być podejmowane w trybie 

korespondencyjnym. Zarząd uprawniony jest do zastosowania tego trybu w razie 

uzasadnionego przypuszczenia, że stawienie się na Walnym Zebraniu Członków, 

członków w liczbie stanowiącej wymagane statutem kworum jest niemożliwe. 

7. W przypadku wskazanym w ust. 6, Zarząd dostarcza wszystkim członkom Związku, na 

wskazane przez nich adresy korespondencyjne bądź adresy poczty elektronicznej, 

projekt uchwały z oznaczeniem terminu, w jakim winni oddać głos, nie krótszym niż 7 



 

dni. Oddanie głosu odbywa się w formie pisemnej, poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego pola i podpisanie uchwały. 

8. Podpisaną uchwałę członek Związku powinien wysłać listem poleconym lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Związku. Głosy dostarczone z 

uchybieniem terminu uznawane są za nieważne. O wynikach głosowania, Zarząd 

informuje członków Związku niezwłocznie za pomocą poczty tradycyjnej lub 

elektronicznej. 

9. Głosowanie w trybie korespondencyjnym nie może dotyczyć spraw osobowych. 

 

§ 17 

ZARZĄD 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa. Liczbę członków Zarządu w danej 

kadencji uchwala Walne Zebranie Członków. 

2. Jeżeli w okresie trwania kadencji mandat członka Zarządu ustanie, Zarządowi Związku 

przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może 

przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przypadku ustąpienia lub 

odwołania Prezesa Zarządu albo ustania członkostwa w Związku, Zarząd do czasu 

wyborów, powierzy obowiązki Prezesa wybranemu spośród siebie członkowi Zarządu. 

3. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie powoła nowego składu Zarządu po 

upływie kadencji poprzedniego Zarządu, wówczas dotychczasowy Zarząd sprawuje 

swoje funkcje do czasu powołania nowego Zarządu. 

4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą ustąpienia, odwołania lub ustania członkostwa w 

Związku określonego w § 12. 

5. Walne Zebranie Członków może odwołać Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu w 

każdym czasie, w szczególności w przypadku: 

a) wykreślenia z listy członków Związku, 

b) działania na szkodę Związku, 

c) niewykonywania funkcji przez okres, co najmniej 6 miesięcy, 

d) braku przejawiania inicjatywy oraz pracy na rzecz osiągnięcia celów 

Stowarzyszenia. 

6. Walne Zebranie Członków może zawiesić Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu w 

pełnieniu jego obowiązków: 

a) na czas rozpatrywania czy doszło do działania na szkodę Związku 



 

b) w razie przemijającej przeszkody uniemożliwianie pełnienie funkcji, a trwającej 

co najmniej 1 miesiąc. 

7. Uchwała o odwołaniu lub zawieszeniu podejmowana jest zwykłą większością przy 

obecności co najmniej połowy członków. 

8. Prezes Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w osobnym 

głosowaniu. Kandydat na Prezesa przedstawia założenia i program działania na 

najbliższą kadencję. Po wyborze Prezes Zarządu rekomenduje listę kandydatów do 

Zarządu, co do których wyboru uchwałę podejmuje Walne Zebranie Członków. W 

razie nieuzyskania wymaganej większości przez osoby rekomendowane przez Prezesa 

Zarządu, członkowie Związku zgłaszają swoje propozycje członków Zarządu, co do 

których przeprowadza się głosowanie. 

9. Ponad połowa składu Zarządu, w tym Prezes musi być Hodowcą koni arabskich. Walne 

Zebranie Członków określa definicję hodowcy koni arabskich każdorazowo na daną 

kadencję. 

10. Do władz Związku nie może być wybrany członek Związku pełniący funkcję w organach 

organizacji konkurencyjnych w stosunku do Związku, bez względu na ich formę 

organizacyjno-prawną, lub posiadający mandat do reprezentacji takich związków na 

zewnątrz. 

11. Mandat członka Zarządu jest odnawialny. 

 

§ 18 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu Związku zwołuje Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia 

Wiceprezes Zarządu. 

3. Członkowie Zarządu Związku mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku 

osobiście lub w uzasadnionych wypadkach za pośrednictwem środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

4. W przypadku, w którym konieczne jest przeprowadzenie posiedzenia za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość, fakt ten członek Zarządu zgłasza Prezesowi 

Zarządu najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia. Prezes 

Zarządu może odmówić członkowi Zarządu udziału w posiedzeniu we wskazanym 

trybie, jeżeli będzie to niemożliwe ze względów technicznych. 

5. Uchwały Zarządu Związku mogą być podejmowane w trybie korespondencyjnym, 

jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę na piśmie. Prezes Zarządu 



 

uprawniony jest do zastosowania tego trybu w razie niemożliwości stawienia się 

członków Zarządu na planowanym posiedzeniu, które to okoliczności zostały mu 

zgłoszone. 

6. W takim przypadku Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia Wiceprezes Zarządu 

dostarcza wszystkim członkom Zarządu, na wskazane przez nich adresy 

korespondencyjne bądź poczty elektronicznej, projekt uchwały z oznaczeniem 

terminu, w jakim członkowie Zarządu winni oddać głos, nie krótszy niż 7 dni. Oddanie 

głosu odbywa się w formie pisemnej, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i 

podpisanie projektu uchwały. Następnie członek Zarządu powinien wysłać uchwałę 

listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zarządu. 

Głosy dostarczone z uchybieniem terminu uznawane są za nieważne. O wynikach 

głosowania, Zarząd informuje członków Związku niezwłocznie za pomocą poczty 

tradycyjnej lub elektronicznej. 

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu 

jawnym, a w sprawach osobowych w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 2/3 

członków Zarządu. W przypadku równowagi decyduje głos Prezesa Zarządu. 

8. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby spoza jego 

grona. 

 

§ 19 

KOMPETENCJE ZARZĄDU 

1. Do kompetencji Zarządu poza sprawami określonymi w Statucie należy również: 

a. kierowanie działalnością statutową i zarządzanie majątkiem Związku; 

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 

c. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Związku oraz 

podjęcia działalności gospodarczej; 

d. podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków Zarządu. 

2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności: 

a. organizowanie pracy Zarządu o raz kierowanie nią, 

b. reprezentowanie Związku na zewnątrz, 

c. zwoływanie zebrań Zarządu; 

d. informowanie Zarządu o stanie Związku oraz o podjętych działaniach; 

3. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go Wiceprezes lub członek Zarządu 

upoważniony przez Prezesa. 



 

 

§ 20 

REPREZENTACJA 

Do składania oświadczenia woli w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie łącznie co 

najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. 

 

 

§ 21 

KOMISJA REWIZYJNA 

3.a.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 

3.a.2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Wybór 

dokonywany jest zwykłą większością głosów. 

3.a.3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej 2/3 członków Komisji. 

3.a.4. Każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej przysługuje 1 głos. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Komisji osobiście 

lub w uzasadnionych wypadkach za pośrednictwem środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Postanowienia § 18 ust. 4-5 stosuje się 

odpowiednio. 

 

§22 

KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

a) kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności Związku; 

b) kontrola wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków 

c) złożenie wniosku o udzielenie Zarządowi pokwitowania; 

d) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych; 

e) przedstawienie sprawozdań z kontroli Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną 

działalności Związku; 

f) przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków rocznego sprawozdania z działalności; 



 

g) reprezentowanie Związku w umowach zawieranych przez Związek z członkami 

Zarządu Związku oraz w sporach między nimi, a także innych sprawach pomiędzy 

Związkiem a Członkami Zarządu Związku; 

2. Komisja Rewizyjna w celu należytego wykonywania swoich zadań ma prawo: 

a) przeglądać i sprawdzać księgi i dokumenty Związku, 

b) dokonywać rewizji majątku Związku, 

c) żądać od Zarządu wyjaśnień, 

d) żądać od Zarządu przedłożenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

kontroli. 

 

§ 23 

SĄD KOLEŻEŃSKI 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków. 

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Wybór dokonywany jest 

zwykłą większością głosów. 

3. Siedzibą Sądu Koleżeńskiego jest siedziba Zarządu Związku.   

 

§ 24 

KOMPETENCJE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO 

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 

a) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Związku, związanych z działalnością 

statutową Związku, 

b) rozpatrywanie odwołania od uchwały Zarządu o zawieszeniu członka w jego 

prawach, 

c) rozpatrywanie sporów które wolą stron zostaną oddane pod rozstrzygniecie Sądu 

Koleżeńskiego. 

2. Sąd rozpatruje sprawy w 3-osobowych zespołach orzekających. 

3. Orzeczenia zapadają większością głosów. Orzeczenia doręcza się stronom wraz 

z uzasadnieniem, w terminie 14 dni. 

4. Od orzeczeń wydanych w sprawach oznaczonych w ust. 1 pkt. a i c przysługuje 

prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, na zasadach określonych w § 12 



 

ust.6 do 8. Orzeczenie w sprawie wskazanej w ust. 1 pkt. b, jest orzeczeniem 

ostatecznym. 

5. Sąd Koleżeński winien dążyć do polubownego załatwienia spornych spraw. 

6. Sędziowie Sądu Koleżeńskiego orzekając powinni być niezależni, bezstronni 

oraz kierować się dobrem Związku. 

7. Za wykonywanie orzeczeń Sądu Koleżeńskiego odpowiedzialny jest Zarząd, a w 

sytuacji w której orzeczenie dotyczy Zarządu bądź jego członka, orzeczenie wykonuje 

Komisja Rewizyjna. 

 

§ 25 

MAJĄTEK ZWIĄZKU 

1. Majątek Związku jest tworzony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. 

2. Związek posiada fundusz statutowy, do gospodarowania którym upoważniony 

jest Zarząd. Zasady gospodarowania funduszem określa regulamin zatwierdzony 

przez Walne Zebranie. 

3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie na potrzeby 

finansowania celów statutowych. 

4. Związek prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi oraz ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i 

wolontariacie. 

5. Na majątek Związku składają się ruchomości, środki pieniężne i prawa 

majątkowe. 

6. Przychody Związku pochodzą z: 

a) wpływy ze składek, 

b) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek, 

c) darowizn, spadków, zapisów testamentowych, 

d) dochodów uzyskanych z mienia Związku, 

e) odsetek od depozytów bankowych, 

f) środków finansowych uzyskanych ze zbiórek publicznych, loterii i sponsoringu, 

g) payrollingu i barteru, 

h) nawiązek sądowych, 

i) imprez charytatywnych i aukcji, 



 

j) dotacji i subwencji osób prawnych, 

k) funduszy pomocowych Unii Europejskiej, 

7. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być 

użyte na realizację wszystkich celów Związku, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili 

inaczej. 

8. Majątek Związku przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz na 

pokrycie niezbędnych kosztów jego funkcjonowania. 

9. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku Związku 

podejmuje Zarząd. 

10. Majątek Związku nie może zostać podzielony pomiędzy członków Związku, 

członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

11. Majątek Związku nie może zostać przeznaczony w celu udzielenia pożyczki 

członkowi Związku lub zabezpieczenia na majątku Związku zobowiązań członków 

związku lub osób im bliskich. 

12. Związek nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy 

oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 

cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 26 

LIKWIDACJA ZWIĄZKU 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zebranie Członków na 

wniosek Zarządu. 

2. W przypadku rozwiązania Związku, Walne Zebranie Członków podejmując 

uchwałę o rozwiązaniu, podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Związku. 

3. W przypadku likwidacji Związku, likwidatora ustanawia Walne Zebranie 

Członków podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku. 

4. Likwidatorem Związku mogą być poszczególni członkowie Zarządu lub inne 

osoby wskazane przez członków Związku. 

5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Związku. 

 

 



 

 


