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STATUT KLUBU JEŹDZIECKIEGO 
VICTORIA w Bierzewicach  

Tekst jednolity 
 

 

 

Rozdział I                                                                                                                                                                

Nazwa, teren działania, siedziba 

 

§1. 

  Klub Jeździecki VICTORIA w Bierzewicach  zwany dalej Klubem  jest stowarzyszeniem 

kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym 

 

§ 2. 
Siedzibą Klubu jest Ośrodek Jeździecki VICTORIA w Bierzewicach  gmina Gostynin, 

województwo mazowieckie 

 

§ 3. 
Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów w szczególności: ustawy o sporcie i 

ustawy o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.  

 

§ 4. 
1. Klub podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Gostynińskiego 

2. Klub posiada osobowość prawną 

 

§ 5. 
1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej 

2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

działania 

3. Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego 

realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność również i poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej 

4. Klub jest członkiem Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 

 

 

Rozdział II 

Cele i sposób ich realizacji 

 

§ 6. 

1. Celem Klubu jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków Klubu i 

sympatyków sportu oraz ochronę środowiska i edukację ekologiczną 

2. Cele o których mowa w ust. 1 Klub realizuje przez: 

a. Zrzeszanie hodowców i sympatyków koni; 

b.  Ekreację konną; 

c.  Pogłębianie wiedzy o zwyczajach jeździeckich i kulturze obcowania z końmi; 

d. Hodowlę koni; 

e.  Uprawianie i propagowanie sportów konnych; 

f.  Prowadzenie hipoterapii; 

g. Organizowanie imprez i zawodów sportowych; 

h.  Popularyzowanie higienicznego trybu życia; 

i. Organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób 

na terenie działania Klubu; 
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j.  Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki; 

k. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi Stowarzyszeniami i 

organizacjami; 

l. Promowanie siedlisk hodowlanych, hodowców i koni; 

m. Organizowanie wyjazdów na imprezy sportowe 

n. Organizowanie warsztatów ekologicznych 

 

 

§ 7. 
Klub dla realizacji zadań statutowych może powoływać sekcje 

 

 

§ 8. 
1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków i sympatykówa. 

2. Dla realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.  

 

Rozdział III 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9. 
Klub zrzesza członków zwyczajnych i wspierających 

 

§ 10. 
1.Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych.  

2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być :  

- małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

którzy mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu 

Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.  

- małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, według zasad określonych w 

statucie, bez prawa do udziału w głosowani u na walnych zebraniach członków oraz bez 

korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz klubu.  

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i 

wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem Klubu. 

 

§11. 

Członkowstwo Klubu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą 

większością głosów w drodze uchwały, na podstawie pisemnego zgłoszenia.  

 

§ 12. 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a)   Uczestniczenia w zebraniu Klubu 

b) Zgłoszenia postulatów i wnioskówc) wobec władz Klubu, 

 c)   Uzyskiwania od władz i organów Klubu informacji o działalności i zamierzeniach  Klubu 

d) Uczestniczenia w imprezach sportowych oraz szkoleniach organizowanych przez Klub 

e) Uczestniczenia w wyborze władz Klubu. 

 

§ 13. 

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem 

czynnego i biernego prawa wyborczego 
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§ 14. 

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należą: 

a. Aktywne uczestniczenie  w realizacji celów statutowych 

b. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, 

c. Uczestniczenie w realizacji zadań programowych Klubu 

d. Opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałami Klubu  

 

§15. 
Skreślenie z listy członków Klubu następuje przez: 

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu, 

2. Wykluczenie przez Zarząd: 

a. Za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Klubu 

b. Za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku 

3. Śmierć członka 

 

§ 16. 
 Od Uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członkowi Klubu w terminie 21 dni od doręczenia 

przysługuje odwołanie do Walnego zebrania Członków poprzez Zarząd. Uchwała Walnego 

Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 17. 
1. Władzami Stowarzyszenia są 

a. Walne Zebranie Członków; 

b. Zarząd; 

c. Komisja Rewizyjna. 

2. Władze Klubu wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowanie 

tajnego. 

 

§ 18. 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata 

 

§ 19. 
1. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania jeśli dalsze postanowienia statutu nie 

stanowią inaczej 

2. Członkowie mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez 

pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod  rygorem 

nieważności i dołączone do księgi protokołów. 

3. Głosowanie może odbyć się również drogą elektroniczną 

 

§ 20. 
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku nie 

później niż do 30 maja. 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia 

członków listami poleconymi lub pocztą kurierską, bądź też droga e-mailową za uprzednią 
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pisemną zgodą członka Stowarzyszenia, wysłanymi co najmniej na 14 (czternaście) dni 

przed terminem zebrania. 

4. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być 

wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie oradowaćbez 

względu na liczbę członków. 

5. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni oraz z głosem 

doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście 

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków powinny być wpisane do księgi protokołów i 

podpisane przez przewodniczącego prezydium i sekretarza. W protokole należy stwierdzić 

prawidłowość zwołania zebrania członków i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić 

powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.     Do 

protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zebrania członków. 

Dowody zwołania zebrania członków Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. 

Członkowie mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych 

przez Zarząd odpisów uchwał. 

7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia 

b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

c. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, 

d. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

e. Uchwalanie zmian statutu 

f. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu 

g. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia. 

h. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu 

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków 

obecnych. 

9. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Klubu 

wymagają bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Klubu w pierwszym 

terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. 

10. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos 

 

§21. 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy na pisemny 

wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie 1-go miesięca od daty 

złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany. 

 

§ 22. 
1. Zarząd składa się z 3 do 4 członków w tym Prezesa, wiceprezesa skarbnika 

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu 

3. Prezes reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w jego imieniu 

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków 

b. kierowanie bieżącą pracą Klubu 

c. ustalenie wysokości składek członkowskich  i terminu wpłaty  

d. wybór kierowników sekcji 

e. przygotowanie sprawozdania z działalności Klubu oraz wykonanie sprawozdania 

finansowego i przedłożenie na posiedzeniu Walnego Zebrania Członkówa. 
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§ 23. 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym z przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego 

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu 

3. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy: 

a. Kontrolowanie bieżącej pracy Klubu 

b. Składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi 

c. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.  

 

§ 24. 

W razie zmniejszenia się składu władz Klubu określonych w § 17 pkt. 2 i 3 w czasie trwania 

kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują 

pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać 

mniej niż połowę składu organu. 

 

§ 25. 
1.  Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, oraz 

ofiarności publicznej 

2. Majątkiem Klubu zarządza Zarząd 

3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Klubu składają dwaj członkowie 

zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd. 

 

§ 26. 
1. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały walnego Zebrania Członków lub w innych 

przypadkach przewidzianych w przepisach prawa 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji 

oraz przeznaczenie majątku. 

 

Bierzewice, 21.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


