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Rozdział 1

§1

1, Małopolski Związek Hodowców Koni w
dobrowolną, niezależną i samorządną

Krakowie zwany dale1 ,,Związkiem" jest
organizacją społeczno zawodową

z ich

rolników.
2. Celem działania Związku jest

hodowców koni.
reprezentowanie i obrona praw i interesów

3, Związek działa jako rolnicze zrzeszenie branżowe, na podstawie ustawy z dnia
8 PaŻdziernika 1 982 r. o społeczno - zawodowych organizacjach rolnik ów lDz, U,
nr.32 poz,217 z 1982 r. zpóżn, zm.l.

§2
,Terenem działania Związku jest teren Rzeczpospolitej polskiej i krajów Unii
Europejskiej,
Siedzibą Związku jest Miasto Kraków

§3

Związek ma osobowość prawną.
Związekjest członkiem Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, zwanego
dalej ,,PZHK,,.

§4

Związek organizuje na obszarze swojego działaniaTerenowe Koła Hodowców Koni
z_wane, dalej ,,Kołami,, na zasadach określonych niniejszym statutem.
Związek na terenie swojego działania moze tworzyó Sek-cje Rasowe, Uzytkowe,
Sekcje te nie posiadają osobowości prawnej

1.

2.

§5

ZltlĄze_k uzywa nieęg91okrągłej z napjsem w otoku:
,,MAŁoPoLsKl zwlAzEK HoDoWcoW KoNl,, i napisem pośrodku
,,w Krakowie,, oraz podłuznej z tą samą treścią,

1.

2.
3.

§6

Związek moze być członkiem innych organizacji rolniczych oraz korzystać
_pomocy zgodnie ze statutem tych organizacji.
związek moze być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych.
Decyzje w sprawach wymienionych w pkt, 1 i 2 podĄmĄe ZarzĄa z*iąźxu

f,f

l



Rozdział 2

§7

P;§,T'.:e'ł:i;:::io'"'entowanie potrzeb oraz ochrona praw i interesów hodowców
1. organizowanie grup hodowców i producentów koni,2, doskonalenie hódowli i chowu toni, wpń i;h j" ksiąg koni hodowlanych, ocenęwartoŚci hodowlanej i uzytkowej' łóni, 

-ie1,lstraclę 
i selekcję źrebląt oraz_ wydawanie Ęestrów hodowianych,3, wsPÓłdziałanie w regulowańiu'liczebności pogłowia koni, w ramach planów, pań9twowyc! i programów hodowlanych,

: ffifff,i:*:frrt;iracowywaniu i'opiniowaniu aktów prawnych dotyczących
5, współdziałanie w tworzeniu nowych ras i typów koni,6, rePrezentowanie interesóń ńodowcow i"icń'otron" w kontakt ach z organamia 1!,11nis!rlclirządowej i samorządowej, 

--" -l
l, szkolenie fachowe hodowcóW8' udzielanie PomocY hodowcoń w uzytkow aniu, przygotowaniu i sprzedazy koni,9, 

ńXfń"Ł,'oze 
nabYwać i zbywać 'mająteł 

iuJnońv i nieruchoi.,y orr. tworzyc
10, Związek moze ProwadziĆ działalność gospodarczą na żecz hodowców koniw szczególności polegającą na:1) organizowaniu ńa-Żlecenie zainteresowanych jednostek uspołecznionychzbytu koni i żrebiąt pochodzą.yń ; gospodarstw indywidualnychi uspołecznionych,

2) zaoPatrywaniu' swYch cz|ont9w 
1v lowary ł materiały oraz w świadczeniuusłu g n i?_1?.91.1v."h,d,l a p rowadzen ia n ooóńt i ro n i,3) obrocie końmi i-źrebiętim i zeżnyń"i", pioouktami poubojowymi.11' działalnoŚĆ gosPodarcza Zw,ią.zku. rynń";;'uzyskania zgody administracjiwłaściwej dla danego rodzaju działalnoŚÓi; 

-.
12, wYkonYwanie z uPowaznieńia i pod naoiórem pzHKczynności zootechnicznych

r};?'"'u'h 
z Prowadzeniem ksiąg toni rlooÓ*Lnycn i oceną wńs.i uzytkowej

13, wykonywanie z upoważnienia i podz identyfikacją koni i wydawaniem dla
prawa,

nadzorem PZHK czynności związanych
nich paszpońów zgodnie z przLpisami

14,

15.

popularyzacja kultury fizycznĄ i spońu, r,ozwój spońu jeździeckiego orazturystyki, rekreacji i agroturystyki konnej oraz hipoterapii.organizacje róznego rodzaju wystaw, 
.czempionatów, pokazów, obozów rajdów

fY*fil§:,:ł|'* hodoManych i .p"ł"ń/.n=o,^= uczestnictwo w tego

Prowadzenie działań w kierunku rozwoju turystyki konnej na terenie polskipołudniowej,
prowadzenie promocji i hodowli koni,
kultywowanie 

'rill:j]. 
nippicznych i jeżdzieckich poprzez gromadzeniei udostępnianie zblorow,

:|§:Xili'i" kontaktów z hodowcam i oraz miłośnikami koni z krajów
wsPÓłdziałanie z innYmi Podmiotami w promocji rzemiosła i w organizowaniukursów, szkoleń zawodów'ginącycń 1ryma'ńiw", ólj*"*nictwa itp.),

,l6.

17,
18,

,l9,

20,



21, budowę i urządzenie obiektów hodowlanych, rekreacyjnych, spońowychiturystycznych oraz ich remont ikonsenłację.

§8
Związek realizuje swoje cele przez:
1 wYkonYwanie Pod nadzorem PzHKczynności zootechnicznych w hodowli koni,
? popieranie ipropagowanie nowoczesnych metod hodowli ichowu kona,3. wprowadzanie jednolitych zasad organizacji hodówców koni,4, wsPÓłdziałanie z Podmiotami publicŹnymi i niepublicznymi w doskonaleniu chowu ihodowli koni,
5, wsPÓłPracę z .odnoŚnYmi władzami w wykonywaniu ustaw, rozporządzeń
_ i przepisów w zakresie chowu i hodowli koni,
6, organizowanie. lub współorganizowanie pokazów i wystaw połączonych zesprzedażą koni,
7, wsPÓłdziałanie z odPowiednimi instrtucjami przy sprzedazy koni, przede wszystkim
_ stanowiących własność członków ZwląŹku, '

8, udzielanie Por?q. i PomocY fachowej, organizowanie odczytów, organizowanie
^ wYjazdow sPecjalistYcznych oraz popuiaryzówanie czasopism branzowych,9, organizowanie kursów, szkoleń w zakreŚie hodowli i chowu koni, podkuwnictwa,

zoohigienY i uzYtkowania koni, ękleacji i agroturystyki, oraz działań'zmierząĘcyindo zachowania dziedzictwa kultury naioOow'e_; 
'popri"= 

Órgtrnizaclę imprez
. ^ 

kultu_ralnych (konceńów, przeglądóW warszatatówi, v

10,wsPÓłPracę z organizacjimi jeździeckimi oraz popularyzację turystkiihipoterapii,

] 1 *.p9lp racę zdoświadczalnictwem zootechnic znym,
12,wsPÓłdziałanie ze służbąweterynaryjną w zapobieganiu i zwalczaniu chorób koni,13,wYstęPowanie z wnioskami o Óozńczbnia i'nagióoy państwowe dla zasłuzonychhodowców i działaczY w dziedzinie hodowli koni Óraz pracownik ów Związku,
14, Podejmowanie innej działalności, niezbędnej Jr" Ósiągnięcia celów Związku,15,Związek realizuje swoje cele .statutówe'poprzez prowadzenie nieodpłatnej iodpłatnej działalności pozytku pubticznego:

l, statutowa działalnośó nieodpłatna pozytku publicznego

1 popieranie ipropagowanie nowoczesnych metod hodowli ichowu koni,2. wprowadzanie jednolitych zasad organizacji hodówców koni,3, wsPÓłdziałanie z Podmiotami publicŹnymi i'niepublicznymi w doskonaleniu chowu ihodowli koni,
4, wsPÓłPracę z odnoŚnYmi władzam.i. w wykonywaniu ustaw, rozporządzeń_ i przepisów w zakresie chowu i hodowli koni, ' -

5, organizowanie. lub współorganizowanie pokazów i wystaw połączonych zesprzedaźą koni,
6, wsPÓłdziałanie z odPowiednimi instytucjami przy sprzedazy koni, przede wszystkimstanowiących własność członków ZwiąŹku, '

7, udzielanie Porad. i. Pomocy fachowej, organizowanie odczytów, organizowaniewYjazdów sPecjalistYcznYch oraz popularyzowanie czasopism fachowychbranżowych,
8, organizowanie kursÓw, szkoleń w zakresie hodowli i chowu koni, podkuwnictwa,

zoohigienY i uzYtkowania koni, rekreacji i agroturystyki, oraz działan zmierzĄącychdo zachowania dziedzictwa kultury ńaroóo*Óli-popr.". organizowanie imprezkulturalnych (konceńów, przeglądó\^ł warsztatówj, 
ne, . 

' -łv

--?-G r-/
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9. z organizacjami jeździeckimi oraz popularyzację turystki

1 0. wspołp racę z doświad czal n ictwem zootech n icznym,
11.wspołdziałanie ze służbą weterynaryjną w zapobieganiu izwalczaniu chorób koni,
12.występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe dla zasłużonych

hodowców i działaczy w dziedzinie hodowli koni oraz pracowników Związku,
13. podejmowanie innej działalności, niezbędnej dla osiągnięcia celów Związku,

Statutowa działalność odpłatna pozytku publicznego:

wykonywanie pod nadzorem PZHK czynności zootechnicznych w hodowli koni,
organizowanie lub współorganizowanie pokazów i wystaw połączonych ze
sprzedażą koni,
współdziałanie z odpowiednimi instytucjami przy sprzedazy koni, przede
wszystki m sta n owiących włas n ość czło n k ów ZwiązKu,
udzielanie porad i pomocy fachowej, organizowanie odczytów, organizowanie
wyjazdów specja l istycznych oraz popu laryzowanie czasopism b ranżovvych,
organizowanie kursóW szkoleń w zakresie hodowli i chowu koni,
podkuwnictwa, zoohigieny i użytkowania koni, rekreacji i agroturystyki, oraz
działań zmierzĄących do zachowania dziedzictwa kultury narodowej, poprzez
organ izowan ie im p rez ku ltu ralnych (konceńów, przeg lądów, warsztatów),
podejmowanie innej działalności, niezbędnej dla osiągnięcia celów Związku,

§9

Obsługę administracyjno - biurową Związku sprawuje biuro Związku.
Na czele biura Związku stoi dyrektor,
Dyrektor biura Związku jest powołany przez Zarząd Związku za zgodą Zarządu
PzHK,

Rozdział 3
członkowie. ich prawa iobowiązki

§10

1, CzłonkowieZwiązku dzielą się na antyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być osoby tizyczne zajmujące się

praktycznie hodowlą koni albo związane z nią zawodowo lub społecznie, które
pod pisały deklarację człon kowską.
Członkami wspierającymi MZHK, po podpisaniu deklaracji członkowskiej mogą
być osoby prawne,

§11

Oso by tizy czne i p rawn e są p rzyj m owa ne i skreś la n e przez Zarząd Związku,
Członkowie zwyczĄni są przyjmowani przez Zarząd Związku, na podstawie
złożon€1 d ekla racj i czło n kowskiej.
O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczĄnych Związku decyduje
Zarząd Zwlązku w formie uchwały.
W razie negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet członków
zwy czĄny ch Związku za i nte resowa n em u p rzysłu g uje p rawo zaskarżeni a u chwały

3.

4,

5.

6.

1,

2.
3.

3.

1.

2.

3.

4,

erP

1,

2,



Zarządu Związku do Walnego Ąazdu w terminie do 14 dni od jej doręczenia.
Decyzja Walnego Zjazdu jest ostate czna,

5. Osoby prawne działĄąw Związku za pośrednictwem swego przedstawiciela,
6. Tytuł honorowego członka nadaje Walny ĄazdZwiązku,
7 . Członek honorowy korzysta z praw członka zwyczajnego.
8. Członek honorowy moze nie opłacać składki członkowskiej.

§12

Członek zwyczĄny ma prawo:
1. brać udział w walnym zebraniu Terenowego koła Hodowców koni,
2, wybierać i być wybieranym do władz Związku i władz PZHK, będąc członkiem

Związku, z minimum rocznym stazem członkowskim,
3, posiadać legitymację Związku i nosić odznakę PZHK,
4, pienruszeństwa w korzystaniu z usług zootechnicznych świadczonych przez

Związek,

§13

Członek Związku jest obowiązany :

1, wpłacić wpisowe oraz regularnie (corocznie) opłacać składkę członkowską, jak
równiez wszystkie opłaty ustanowione pvez władze Związku. Składka
członkowska zapłacona w terminie późniejszym będzie zaliczona jako składka
zaległa,

2. stosować się do postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i wytycznych
Związku i PZHK,

3. brać udziałw pracachzwiązkuidążyćdo realizowania jego zadań.

§14

Członek Związku traci prawa członkowskie w wyniku:
1. dobrowolnego ustąpienia żożonego na piśmie, lub rezygnacji ustnej,
2. skreślenia z listy członków na skutek nieregulowania składek członkowskich

przez okres 2 lat, pomimo pisemnego upomnienia,
3, dokonywania czynów sprzecznych z prawem i innych czynów

w dobre imię Związku i Hodowców,
godzących

4, likwidacji lub upadłości jednostki organizacyjnej będącej osobą prawną
Związku,

5, wYkluczenie ze Związku na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu
Kolezeńskiego za działalność na szkodę Związku lub w przypadku skazania
prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw
publicznych,

Rozdział 4
władze zwiazku

Władzami Związku są:
1 . Walny Ąazd Delegatów,
Z,Zarząd,
3, Komisja Rewizyjna,
4.Sąd Kolezeński.

§15

.-12,/4 
#,



§16

],!{adze Związku wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.
2.Obowiązują następujące zasady wyboru władz

1) głosowanie jest Ęne, chyba że 2t3 uprawnionych do głosowania opowie się
za głosowaniem jawnym,

2) wyboru prezesa.dokonuje się oddzielnie tylko w głosowaniu tajnym,
3) nie ogranicza się liczby kandydatów, wŹgtędnió liczby list kańoydatów do

władz,
4) głosuje się na poszczególnych kandydatów lub na poszczególne listy

kandydatów do władz,
mandaty do władz otrzymują kandydaci, względnie listy kandydatów, które
uzyskały największą liczbę głosów,
etatowi pracownicy związku nie mogą kandydować do władzzwiązku,
kadencja wszystkich władz tnva 4 lata,
do władz Związku T9gą kandydowaó delegaci wybrani na Walny ĄazdZwiązku przez Walne Zebrania Kół,

§17

1 Walny 4jaza Delegatów jest najwyższąwładząZwiązku.
? Walne Ąazdy mogą być: zwyczajne i nadzwyczajne.
9 ZvvyczĄneAally zwołuje Zarzą,dZwiązku dwa iazy w ciągu kadencji.
4" N.adzwYczajnY Walny Ąazd zwołuje Zarząd Związńu z włisne; inicjatywy lub na

pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/3 delegatów,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) Zarządu PZHK

5. NadzwYczajnY Walny Ąazd powinien odbyć się w terminie 6 tygodni od daty
zgłoszenia wniosku.
Nadzwyczajny zjazd.rozpatruje tylko sprawy, dla ktorych został zwołany.
O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Ąazdu delegaci pówinni byćpowiadomieni na piśmie co najmniej na 14 oni pńd terminem.

§18

1. }'t WalnY1l ZjeŻdzie biorą udział z głosem decydującym delegaci wybierani na
Walnych Zebraniach Terenowych Kói.
członkowie ustępujących władz związku, prezesi Terenowych kół Hodowców
Koni, którzY nie zostali wYbrani delegatami oraz zaproszeni goście uczestniczą
w Zieździe z głosem doradczym:

1) uchwały walnego z)azdu zapadają zwykłą większością głosów
w,obecnoŚci co najmniej połowy uprawnionyci.l oo'głosowanii.

2) w razie braku liczby uprawnionych do giosowańa, walny Ąazdmolę się odbyć w tym samym dniu w drugim terminie 
-i 

mozepodejmować uchwały bez względu ni liczbę obecnych
uPrawnionYch do głosowania. Klauzula ta powinna byi zaznaczona
w zawiadomieniu o Walnym Zjeżdzie.

2, Głosowanie odbYwa się jawnie lub Ęniel w zależności od uchwały Walnego
Zjazdu.

5)

6)
7)
8)

6.
7.

-rP



§19

.Ęorządek dzienny Walnego Zlazdu ustala Zarząd Związku.
Wnioski o zamieszczeniu spraw w porządku dziennym Walneg o Ąazdu mogą
składać:

a) Zarządy Kół,
b) Komisja Rewizyjna Związku.

Wnioski należy składać najpóźniej na 21 dni przed terminem Walnego Zjazdu,
Wnioski złożone po tym terminie nie mogą być uwzględniane.
przedmiotem obrad Ąazdu mogą być tylko sprawy zamleszczone w porządku
dziennym.

4. ObradY Walnego Ąazdu odbywają się według regulaminu uchwalonego przez
Walny Ąazd.

§20

Do właściwości Walnego Ąazdu należą:
1. uchwalanie wytycznych do planów działalności i preliminarzy budzetowych

uzgodnionych z Zarządem PZHK oraz uchwalenie dodatkówych skłaóek
wyłącznie na potrzeby Związku,

2. rozPatrzenie i przyjmowanie sprawozdan Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego,

3. udzielanie lub odmowa udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek
Komisji Rewizyjnej,

4. wYbór Ptezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Kolezeńskiego
izastępców,

5. wYbór delegatÓw i ich zastępców na Walny Ąazd PZHK, w liczbie ustalonej
uchwałą Zarządu PZHK,

6. inicjowanie wniosków i postulatów, dotyczących spraw związku,
7 . uchwalanie regulaminu komisji Rewizyjnej i sądu' kolezeńskiego,
8. odwoływanie członków Zarządu Kół oraz cżonków ZarzĄdu i Komisji

RewizyjnejZwiązku w czasie tnruania kadencji,
9. nadawanie i Pozbawianie honorowego człónkostwa na wniosek Zarządu

Związku,
10. uchwalanie zmian statutu,
11, Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i pzeznaczeniu jego majątku

oraz połączeniu z innym okręgowym związkiem hodowców koni.

§21

1 Zarząd składa się z 5 członków i 2 zastępców
2. WYbór Prezesa Zarządu odbywa się z pośród kandydatóW zaproponowanych

Przez ustęPującY Zarząd, oraz zgłoszonych z sali zv,ly?Jąwiększością głosów.
3. W odrębnym głosowaniu wybiera ŚĘ pozostalłycń członków'Żarządu

i zastępców według uzyskanej ilości głosów.

I Ukonstytuowanie Zarządu następuje we własnym zakresie.
5. W PrzYPadku ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Wiceprezes pełni
_ lnkcję Prezesa do czasu wyboru nowego przezWalny Ąizł.6 Zarząd odbywa posiedzenia co najm niej raz na kwańał.
7, Do waznoŚci uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków

Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
8. Udział w zebraniach Zarządu biorą: Prezes i członkowie, dyrektor biura

{':

_}",",,',
:

1.

2.

3.



Związku lub osoba przez niego upowazniona oraz inne osoby zaproszone.
9, Członek Zarządu może byó odwołany w czasie tnruania kadencji, uchwałą

walnego Ąazdu, z powodu nienaleźytego wykonywania obowiązków.
10,Członek Zarządu moze być zawieszony w czynnościach w czasie tnłania

kadencji, orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres do najblizszego Walnego
Zjazdu,

§22

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy Związku nie zastrzeżone dla innych
władzZwiązku lub władz PZHK, a mianowicie:

1 . kierowanie działalnoś cią Związku,
2. zawieranie i rozwlązvwanie umowy o pracę z dyrektorem Związku, po

uzyskaniu zgody Zarządu PZHK, Ustalanie dla dyrektora zakresu obowiązków
i uprawnień kompetencyjnych,

3. występowanie do Zarządu PZHK, na wniosek dyrektora Związkuo wyrazenie zgody na zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
z pozostałymi pracownikami Związku,

4, opracowywanie planów działalności i preliminarzy budżetowych, zgodnie
zwylycznymi Walnego Ąazdu i Zarządu PZHK,

5. analiza i zatvvierdzanie bilans u Związku,
6. Przekładanie Walnemu Ąazdowi i PZHK sprawozdań z działalności oraz

wniosków,
7, ustalanie wysokości i sposobu pobierania wpisowego, składek członkowskich

od hodowców koni,
8. organizowanie i rozwiązywanie TKHK oraz określanie obszarów ich działania,
9, wybieranie delegatów na Ąazdy organizacji, których Związek jest członkiem,

W liczbie określonej statutem lub uchwałą kompetentnego organu tych
organizacji,

10.ustalenie liczby delegatów wybieranych przez Walne Zebranie Kół, na Walne
Ąazdy Związku,

11.składanie wniosków do Sądu Kolezeńskiego q zawieszenie w czynnościach
członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej na okres do najbliższego
Walnego Zjazdu,

12,składanie wniosków do Walnego Ąazdu Związku o odwołanie członka Zarządu
lub członka Komisji Rewizyjnej w czasie tnryania kadencji,

13.składanie wniosków do Walnego Ąazdu PZHK o nadanie żotĄ odznaki ?ZHK,
zgodnie z Regulaminem Kapituły Odznaczeń,

14.stawianie wniosków o nadanie przez Walny Ąazd Związku członkostwa
honorowego.

§23

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców.
Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej 2 razy w roku, które zwołuje
p rzewod n iczący Kom isj i.

[9misli' Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny
Ąazd Związku.
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole, w miarę potrzeby z własnej inicjatywy
lub na wniosek ZarząduZwiązku,
Członek Komisji Rewizyjnej moze być odwołany w czasie trwania kadencji,

1,

2.
3.

4.

5.

6.



uchwałą Walnego Zjazdu, z powodu nienalezytego wykonywania obowiązków.7. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w Ćzynnościach w czasie
tnłania kadencji, orzeczeniem Sądu KoleżeńskiegÓ, na oir". do najblizrr"to
Walnego Ąazdu,

§24

fomisja RewizYjna obowiązana jest do współpracy z Zarządem w sprawach
dotyczących Związku.

§25

1. Do właściwości Komisji Rewizyjnej nalezy:
1 ) kontrola statutowej działalnoś ci Związku,
2) składanie walnemu Ąazdowi sprawozdań i wniosków,
3) składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zlazdu,
4) składanie wniosków do Walnego Zjazdu Ó odwołanie 

- 
Członka

zarządu lub członka komisji Rewizyjnei w czasie tnłania kadencji,
5) składanie wniosków do Sądu 

-Kojezeńskiego o zawieszeniew czynnościach, członka komisji Rewizyjnej na okres do
naj blizszego Wa lneg o Ąazdu.

2, UchwałY Komisji Rewizyjnej zapadĄą zwykłąwiększością głosów obecności co
najmniej 2 członków. Uchwały Komisji pbOdisują *.=y.Óy'członkowie Komis}i
biorący udział w jej posiedzeniu,

§26

1 Sąd Kolezelsk! składa się z 3 członków i 2 zastępców.2 sąd kolez"l.l iwybiera spośrod siebie przewodniczącego.
3, Sąd Kolezeński działa na podstawie regulaminu uchwalónego przezWalny ĄazdZwiązku.
4, sąd kolezeński związku orzeka, jako pienłsza instancja.

Od orzeczeń Sądu Kolezeńskiego jako pienłszej instancji słuzy stronom
odwołanie lq Walnego Zjazdu, za pośiednictwóm Sądti Kole2eńskiego,w terminie 30 dni od otrzymania uzasadnienia orzeczenia, które musi być
doręczone zainteresowanym w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia.
Uchwała Walnego Zjazdu w sprawń rozstrzygnięóia odwołania jest ostateczna.5, UchwałY Sąd! Kolezeńskiego zapa dĄą zwyńą większością głosów, w obecnościco najmniĄ 2 członków. Uchwały podpisują ńszyscy członłowie Śądu biorący
udział w jego posiedzeniu.

§27

Do właściwości Sądu Kolezeńskiego natezy:
1, Orzekanie W 9P|ąWach pozbiwienia Ózłonkostwa, na wniosek Zarządu Koła,
_ 7arządu i Komisji Rewizyjn ej Związku
2. Orzekanie W sPrawach zawies=eta w czynnościach członków Zarządow Koł

9Ylz Zarządu. i [o1nl9ji .Rewizyjnej Związku na wnios ek: Zarządow Kół, Zarządtu
i Komisji Rewizyjnej Związku,

3, Rozstrzyganie sporów o prawa i obowiązki członkowskie,

{#-{ P



Rozdział 5

§28

1, PodstawowYm ogniwem organizacyjnym Związkujest Terenowe Koło Hodowców
Koni zwane dalej ,,Kołem", które zrzesza izłon'kOw Związku, w rejonie swej
d z i ała l n o ś ci, o k reś l o ny m przez Zarząd Związku.
koła są organżowane i rozwiązywanie przezzarząd związku,
koło moze być założone przy początkowej liczbie 12 członkow,
W PrzYPadku braku statutowej liczby człońków do założenia Koła, zainteresowani

^ |9!owcy mogą nalezećdo najblizszego Koła w sąsiednim Ęonie.2, Koło nie ma osobowości prawnej, a jego działalność reguluje nińÓ..v statut.3. Koło uzywa pieczątki podłuznej z napiŚem:

,,Terenowe Koło Hodowców Koni''
W.,...,,,....

lnazwa siedziby Kołal

§29

Władzami Koła są:
1. Walne Zebranie Członków.
2, Zarząd Koła.

§30

1, w walnym zebraniu członków koła biorą udział z głosem decydującym
członkowie Koła 9raz z głosem doradczym przedstawiciele Źrr=ąd, zwlĄzku. '
Walne Zebranie jest władne podejmowjć uchwaĘ przy obecność co najmniej 50oń członkow w PienłSzYm terminie i bez względl na liczbę członków w druoim
tet:minie, co Powinno byó zaznaczone w zawiadomieniacr,'o Ń"lńvm Zebraniu,
które powinno być przesłane na 10 dni przedterminem,
Głosowanie odbYwa się jawnie lub tajnie, w zależności od uchwały WalnegoZebrania, Waln9 Zebrania sprawozdawc7o - wyborcze Kół, odblwają się co4 lata, a zebrania organizacyjno - szkoleniowe przynajm niej raz* ńru.2, Walne Zebrania sąauyczajne i nadzwyczajne.

3, N.adzwYczajne Walne Zebianie zwołuj-e Zirząd Koła, z własnej inicjatywy lub napisemny wniosek:
1) co najmniej 1l3 członków,
2) Zarządu Związku.
3) Komisji Rewizyjnej Związku,

4, NadzwYczajne Walne Zebranie, powinno odbyć się w terminie czterech tygodni
_ od datY otrzYmania wniosku i rozpatruje sprar"y, dla których zostało zwołane.5. Do właściwościWalnego Zebrania Czlonków Koła nalezy:

1) zatwierdzanie wYtYcznych do planów działalności i preliminarzy budzetowych
Koła, po uzgodnieniu z Zarządem Związku,

2) uchwalenie dodatkovvych składek, wyłącznie na potrzeby koła,3) rozPatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z dzlałalnoŚci zaiządu Koła oraz
udziela n ie l ub od mowa udzielan ia zaządowi koła absolutoriu m,'4) wYbór Zarządu. i Delegatów na Walny Zjazd Związku, w liczbie ustalonej
uchwałą Zarządu Związku, Delegatem' oraz kandyd'atem do władz Zarządu

ffiF



moze być członek regularnie opłacający składki związkowe.
ponadto, w kazdym kole wybierany jest 1 zastępca belegata,

§31

1, zarząd koła składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie:
Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza orazSkarbnika.

2" Zaząd Koła odbywa co najmniejjedno zebranie w roku.
3. Do właŚciwości Zarządu Koła nalezy załatwianie wszystkich spraw

niezastrzezonych do właŚciwości Walnego Zebrania, w szczególności:
1)oPracowywanie w uzgodnieniu z ZarządemZwiązku plJnów pracy Koła,
2)rePrezentowanie Koła na zewnątrz, w tym iówniez w organizacjach

samorządu rolniczego w rejonie działania,
3) kierowanie pracą Koła,
4) zw oŁYwa n ie. p rzyn aj m n iej r az w roku zeb ra n ia wszystkich czło n ków,
5) wykonywanie uchwał władz Związku i PZHK,
6)współudział w akcjach hodowlanych w Ęonie działania koła,
7)wsPÓłdziałanie z pracownikami Związku w pobieraniu wpisowego iskładek

członkowskich,
8)prowadzenie instruktażu dla hodowców członków koła i rolników

niezrzeszonych,
9)Przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu

orazwYtYcznYch do planów działalności i preliminarzy budzetowych Koła.
1O)składanie wniosków do Sądu Kolezeńskiegó o zawieszeniu

W czYnnoŚciach członka Zarządu Koła do najblizsŻego Walnego ĄazduZwiązku,
'11)składanie wniosków do Walnego Ąazdu o odwołanie członka Zarządu

Koła w czasie tnrania kadencji.
4. Do waznoŚci uchwałWymagana jest obecność co najmniej 3 członkow Zarządu,

w tYm Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwały zapadĄązwykĘwiększością głosów. 
'

W razie równości rozstrzyga głos przewodniczącego.

Rozdział 6
Maiatek zwiazku

§321. Związek może nabYwać i zbywac majątek ruchomy i nieruchomy oraz tworzyć
fundusze. Związek moze prowadzić- działalność gospodarczą na zasadach
określonych w przepisach prawa.

2. Dochód Związku przeznaczony jest w całości na działalność statutową.3, Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§33
Fundusze Związku powstają z:

1. wpisowego,
2. składek członkowskich,
3. oPłat dodatkowych uchwalonych przezZarząd i Walny Ąazd Związku,4, dotacji,
5, darowizn,
6, opłat za czynności związane z

paszportów,
identyfikacją koni i wydawaniem dla nich

7, przychodów wynikających z podpisanych przezzwtązek umów cywilno -prawnych

(
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8. przychodów wynikających z tytułu czynności wykonywanych przez

Związek, na pódst"wie-pełnomocnictw i upoważnień udzielonYch Przez
PZHK.

§34

Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządow Kół, może uchwalać

składi<i specjalne na śwojó własne cele uzasadnione potrzebami Zarządu

igospodaiowie nimi na zasadach przewidzianych w uchwale.

uirrńałv te wym ag aj ą zatwie rd ze n ia przez Zarząd lwi ązku .

Sprawożd aniź z §ośpooarowania tymi środkami Zarząd Związku składa Walnemu

Zjazdowi.
§35

1. Decyzje o zbywaniu i nabywaniu majątku Związku oraz o zaciąganiu innych

zobowiązan pbOelm uje Zaiząd Związku, Decyzje w sprawach niemajątkowych

podejmuje Zarząd Związku w sposób określony.w punkcie 2.

2. Oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych olaz

niemajątkovuych Związku składa.lą Prezes lub Wiceprezes łącznie ze
skarb n ikiem l ub i n ną osobą u powazn ioną przez zarząd.

3. Zarząd może udzielió pełnomocnictwa członkowi lub pracownikowi Związku do

składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych

związku,łącznie z prezesem lub wiceprezesem związku,

Rozdział 7
zmianv statutu i rozwiazanie zwiazku

§36

statut związku może byó zmieniony przez uchwały walnego Ąazdu, większością2l3
gńśo* delegatów, prźy obecności' co najmniej połowy osób uprawnionych do

głosowania. 
§ 37

1, Związek może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały powziętej większością 2l3

głosbw delegatow na nadzwyczajnym _tllallym Zjeżdzie, wyłącznie w tym celu

Źwołanym , pizy obecności co najmniej 2l3 delegatów,

2, Uchwała o ,or*ią=^niu Związku powinna zawierac postanowienia dotYczące:

1 ) postawienie Związkuw stan likwidacji,
2i powołańia romiŚ;i Likwidacyjnej, którą.przejmuje czynności Zarządu do' 'zakończenia 

likwidacji, w składzie 3 osób,

3) określenie terminu lińwidacji - termin ten moze byĆ przedłuŻonY uchwałą

KomisjiRewizyjnejnawniosekKomisjiLikwidacyjnej.
4) określb nia prŹĆzniaczenia majątku pozostałego po likwidacji Związku na

cele hodowli koni.
3. Komisja Likwidacyjna przedstawia

zatwierdzeniu tego sprawozdania
o wykreślenie Związku z rejestru,

Tarnów dn, 12.04,2018

protokolant
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sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i po

składa wniosek do właściwego Sądu

Przewodniczący Ąazdu
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