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Lub elskie g o Związka Ho dowców Koni

(tekst jednolity Statutu LZHK uchwalonego przez Walny Zjazd Delegatów LZHK w dniu
30 marca 2000 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów LZHK

w dniu 7 marca 2007 r., w dniu 25 listopada 2011 r. i w dniu 14 grudnia 2019 r.)

Rozdział l,
Postanowienia ogólne

§1

1. Lubęlski Związek Hodowców Koni (dalej zwany ,,Związkiem") jest dobrowolną
i samorządn ą otgańzacją społeczno-zawodową.

2. Celem dzińania zńązkujest reprezentowanie, obrona praw i interesów hodowców koni
orźLz promocja polskiej hodowli koni.

3. Zwiryek jest rolniczym zxzęszeniem branżowym w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia8 pńdziemika 1982 r. o społeczno - zawodowych otganizacjach rolników (Dz. U.
Nr 32 poz.2l7 zpóżn. zm.)

§2

1. Obszarem dzińaniaZwtązkll jest tery_torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne kraje
europejskie.

2. Siedzibą Związkujest Lublin.

§3

\- 1. Związekma osobowośó prawną.
2. Związekjest sfederowany z Polskim ZwiązkiemHodowców Koni w Warszawie zwanym

dalej ,,PZHK"

§4

1. Zwiryek orgarrizuje na obszarze swego dziŃania Terenowe Koła Hodowców Klni,
zwane dalej,,Kołami".

2. Kołazrzeszają osoby ftzyczne i prawne nazasadach określonych w niniejszym statucie.

Tekst jednolity Statutu LzĘKuchwalonego przezWalny ZjazdDelegatów LZHK w dniu
30 marca 2000 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów LZHK

w dniu 7 marca2007 r,,w dniu 25 listopada?Dl7 r. i w dniu 14 grudnia 2079 r,
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§5

Zńązekażywapieczęci okrągłej z napisem w otoku: ,,Lubelski ZwiryekHodowców Koni" oraz
podłużnej ztreścią: ,,Lubelski ZwiązekHodowców Koni i adres siedziby Związkc,l'.

§6

I. Związekmożebyć cz}ottkiem innych orgarizacjirolniczych, stowarzyszeń krajowych

i międzynarodowych otazkorzystaó zich pomocy

2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 podejmuje Walny Zjazd Delegatów

Związku.

Rozdzia|2
Cele i zadaniaZwiązku, oraz środki ich realżacji

§7

Celem Zńązkujest promowarrie polskiej hodowli koni i reprezentowanie potrzeb oraz ochrona

praw i interesów członków Zńązkui hodowców koni, a w szczegóIności:
1) ztzeszanie hodowców koni,
2) doskonalenie hodowli i chowu koni,
3) współdzińarie w regulowaniu liczebności pogłowia koni w ramach programów

hodowlanych,
4) współdziŃanie w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących hodowli i

chowu koni,
5) reprezentowanie interesów człoŃów Związku i hodowców koni w kontahach z

organami publicznymi,
6) fachowe szkolenie hodowców,
7) udzielanie pomocy hodowcom w użytkowaniu, przygotowaniu i sprzedży koni,

8) współdziałanie w tworzeniu nowych ras i kięrunków użytkowych koni,
9) kontynuowanie i kultywowanie tradycj i hodowlanych Lubelsz czyzny .

§8

Związek realizuj e swoj e cele ptzez:
i) realizowanie programów hodowlanych poszczególnych ras poprzęz wykonywanie

czynności zootechnicznych związanych z prowadzeniem ksiąg, rejestrów koni
hodowlanych i oceną wartości użltkowej koni,

2) popieranie i propagowanie nowoczesnych metod chowu i hodowli koni,
3i Ńo* adzariewłaściwych zasad orgarizacjihodowców koni służących dobru hodowfi,
4) współdziałanie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi w doskonaleniu chowu

i hodowli koni,
5) współpracę z właściwymi władzami w wykonywarriu ustaw, rozporządzeń i przepisów

w zakresie chowu i hodowli koni,
6) organizowanie pokazów, wystaw iprzeglądów hodowlanych koni,

Tekst jednolity Statutu LzHKuchwalone go przez Walny ZjazdDe|egatów LZHK w dniu

30 marca 2000 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów LZHK
w dniu 7 marca}O}7 r,,w dniu 25 listopadaZOt7 r. i w dniu 14 grudnia Ż079 r,
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7) współdzińańę z odpowiednimi instytucjami przy sprzedtży koni, przede wszystkim
stanowiących własność członków Zńązku,

8) udzielanię porad i pomocy fachowej, organizowanie odczytów, zakŁadanie bibliotek,
organizowanie wyjazdów specjalisĘcznychoraz popularyzowanie czasopism fachowych,

9) organizowanie kursów w zakresie hodowli, chowu i użytkowania koni,
10) współpracę z organizacjamt jeździecl<tmi oraz popularyzację turystyki i hipoterapii,
1 1) współpracę z doświadczalnictwem zootechnicztr7ym, Lubelskim Ośrodkiem Doradźwa

Ro lnicze go, Lubel ską Izbą Rolnic zą i uczelniami wyższymi,
12) współdziałanie z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zapobiegartiui zwalczaniu chorób

koni,
l3)występowanie z wnioskami o odznaczęnia i nagrody państwowe dla zasłużonych

hodowców i dziŃaczy w dziędzinie hodowli oraz dlapracownikow Zwlrykl,
14) wykonywarrie czynności związanych z identyfikacją koni i wydawaniem dla nich

paszportów,
15)podejmowarrie innej działalności, niezbędnej dla osiągnięcia celów Związku.

§8a

1. Obsługę administracyjno - biurową Związku sprawuje Biuro Związku.
2. Na czele Biura Związku stoi Dyrektor.
3. Dyrektor Biura Związkujest zatrudniany przezZarządZwiązku, po zaopiniowarriu jego

kandydatury przez Prezydium Zarządu P ZHK.
4. Dyrektor Biura Związku jest odpowiedzialny za prańdłową pracę biura. Dyrektor

zatrudńa i zwalnia pracowników, ustala dla nich zakres obowipków i wynagrodzenie,
po zaopiniowaniu pr zez Zar ząd Zwiryku.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

1. Członkami Zńązku mogą byó osoby ftzyczne i prawne.

\_ 2. Osoba możę uzyskać członkostwo zwczEle i honorowe.
3. Członkowie mająprawo ubiegaó się o świadczeniaZwiry,kll.

§10

1. Członkami zvłyczajnymi mogą byó osoby ftzyczne mające pełną zdolność do czynności
prawnych i posiadające pełnię praw publicznych oraz osoby prawne, w §m:
a) osoby zajmujące się hodowlą koni jako właściciele, posiadacze lub użytkownicy, {]i

b) pełnoletni członkowie rodzin osób wymienionych w punkcie, a pracujący
w prowadzonej przez te osoby hodowli,

c) osoby zńązane bezpośrednio charakterem swojej pracy z hodowlą koni.
2. Członkowie zwyczajni są przyjmowani w poczet Związku na podstawie deklaracji '

członkowskich składanych do Biura Zwiry,ku.
3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zvlyczajnych Związku albo o odmowie

przyjęcia decyduje Zarząd Związku. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków

Tekst jednolity Stafutu LzHKuchwalonegoprzez Walny ZjazdDe|egatówLZHKw dniu
30 marca 2000 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów LZHK

w dniu 7 marca2007 r., w dniu 25listopada?01! r. i w dniu 14 grudnia 2079 r,
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Zrycząnych Zwiqku zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżęnia decyzji Zaruądu
LZHK do najbliZszego Walnego Zjazdu ZwiązJłl w terminie 30 dni od dnia odbioru
przez zainteresowanego uchwały Zarządu lub upływu terminu dwukrotnego awizowania
przesyłki zawierającej uchwałę Zarządu.

§11

Członek zwyczajny ma prawo :

l) braó udział w Walnym Zębrartiu Terenowego Koła Hodowców Koni,
2) wybieraó i byó wybieranym dowładzZwiązkuoraz innych orgarizacji,zI<tórymi

Związek j est sfederowany,
3) posiadać legitymację Związku i nosić odznakę Zwiryku,
4) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. imprezach

organizowany ch przez Władze Związku,
5) korzystaó w pierwszej kolejności z usług zootechnicznych świadczonychprzez

Zńązek, innej pomocy i świadczeńzwiązkowych,
6) zgłaszac opinie, wnioski, postulaty do władz Zńązku.

§12

Członek zwyczajny Zńązku jest obowiązany:
1) regulamie opłaó składkę członkowską, jak również inne świadczenia ustarrowione

ptzez vńadze Zwiryku i PZHK,
2) aktywnie uczestniczyć w pracach Związku otaz plopagować jego cele i programy

hodowlane,
3) przesttzegać postanowień niniejszego statutu oraz uchwał władzZwiązku.

1.

§ 12a

Członkiem honorowym moze być osoba ftzyczna lub prawna, która wniosła wybitny
wkład w rozwój Związku lub w inrty szczególny sposób zasłultyłasię dla Związku,
Nadanie godności człot,lka honorowego Zwiryku następuje na podstawie uchwały
Walnego Zjazdu, na wniosek ZarząduZwiązku.

3. Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zv,ryczajtego określone w § 11
niniejszego statutu.

4. Członęk honorowy nie opłaca składek członkowskich oraz opłat specjalnych na rzęcz
Zvńązku.

§13

1. Członek Związkutraci prawa członkowskie na skutek:
1 ) dobrowoln ej rczy gnacji z przyna|eżno ści do Związku, zgłoszonej na pi śmie Zarządofui

LZHK;
2) nieregulowania składek członkowskichprzez okres 2 \at. Zarząd potwierdza uchwałą

utratę członkostwa, którą to uchwałę przesyła członkowi,
3) pozbawienia członkostwa na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku

naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegańa uchwał i regulaminów, działaniana
szkodę zńązktl lub w przypadku skazania wyrokiem prawomocnym sądu
powszechnego na utratę praw publicznych,

Tekst jednolity Statutu LzHKuchwalonegoprzezWalny ZjazdDe|egatówLZHKw dniu
30 marca 2000 r. zezmianami wprowadzonymi uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów LZHK

w dniu 7 marca2007 r., w dniu 25 listopada?}77 r. i w dniu 14 grudnia 2079 r,
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4) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zjazdu,
2.W przypadku określonym w pkt 2 Zarząd Koła, aw przypadku określonym w pkt 3

Sąd Kolezeński, zobowiązani są zawiadomió członka o skreśleniu lub wykluczeniu,
podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie organ
uprawniony do rozpatrzenia odwoł ańa oruz termin ńożenia odwołania.

3. Uchwała Zarządu Zńązku może byc zaskarżona przez człołlka pozbawionego
członkostwa do najbliższego Walnego Zjazdu Zńryku, w terminie 30 dni od dnia
odbioru przez zainteresowanego uchwaĘ Załządu lub upływu terminu dwukrotnego
awizowania przesyłki zawieruj ącej uchwałę Zarządu.

4. Tryb odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego określa § 25 niniejszego Statutu.
5. Ponowne przyjęcie do Zwiagku osób, które utraciły członkostwo zv,ryczajne następuje

na podstawie uchwały Walnego Zjaz&lZwiązku.

RozdziaN 4
A. Władze Związka

§14

1. Władze Związkuwszystkich szczeblipochodzą z wyboru.
2. Obowiązują następuj ące zasady wyboru władz:

1) głosowanie jest tajne, chyba żę 2l3 uprawnionych do głosowania opowie się
za głosowaniem jawnym,

2) nie ograniczasięIiczby karrdydatów, względnie liczby list kandydatów do władz,
3) głosuje się na poszczegóInych kandydatów lub na poszczegóIne listy karrdydatów

do ńadz,
4) mandaty do władz otrzymują kandydaci, względnie listy kandydatów, które uzyskały

naj większą liczhę głosów,
5) do władz Związku mogą kandydować delegaci wybrani na Walny Zjazd Delegatów

Związku przez Walne Zebr alia Kół,
6) pracownicy etatowi Związkunie mogą kandydowaó do władz,

, 7) kadencja wszystkich władz trwa 4lata,
8) wyboru Prezesa dokonuje się w osobnlrrn głosowaniu,
9) ta sama osoba może pełnió funkcję Prezesa nie dłużej niZ dwie następujące po sobie

pełne kadencje.

§15

Władzami Związkusą: ,.\

1) Walny ZjazdDelegatów,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Kolezeński.

Tekst jednolity Statutu LzHKuchwalonego przez Walny ZjazdDe|egatów LZHK w dniu
30 marca 2000 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów LZHK

w dniu 7 marca 2007 r,, w dniu 25listopadaZOl7 r. i w dniu 14 grudnia 2019 r,
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§16

1. Walny ZjazdDelegatów (zwarrytakże WalnymZjazdem) jest najv,ryższąwŁadząZwiązku.
2. Walne Ąardy mogą byó nvyczajne i nadzvłyczajne.
3. ZwyczajneZjazdy zwołuje ZarządZwiązkuwpołowiekadencji,niepóźniej niżw ciągu90

dni od upływu dwóch lat od początkukadencji, oraznakoniec kadencji.
4. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje ZarządZńązku z własnej inicjatywy lub na pisemny

wniosek
1) co najmniej 20% członków Związkll
2) Komisji Rewizyjnej LZHK
3) co najmniej 30 YoDelegatów na Walny ZjazdLZHK.

5. Nadzwyczajny Walny Zjazd powinien odbyó się w terminie 6 Ęgodni od daty doręczenia do
Biura Związku wniosku, o którym mowa w ust. 4.

6. W przypadku bezcrywtości Zarządtt w zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu zgodnie
z ust. 4, Nadzwyczajny Walny Ąard może zwołaó po bezskutęcznym upływie terminu
określonego w ust. 5 ten organ lub grupa osób składających wniosek o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Ąazdu.

7. Nadzwyczajny Zjazd rozpatĄe tylko sprawy, dla których został zwołarty.
8. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zjazdll delegaci powinni być

powiadomieni na piśmie na co najmniej 2I dni przed terminem Zjazdu (decyduje data
stempla pocźowego nadania.

§17

1. W Walnym Zjeździe biorą udział z głosem decydującym delegaci wybierani na Walnych
Zebrańach Terenowych Kół. Członkowie ustępujących władz Związku oraz zaproszeti
goście uczestnicząw Ąeździe z głosem doradczym.

2. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zWkJą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania, z vłyjątkiem uchwał w sprawach wymagających
kwalifi kowanej większości głosów.

3. W razie braku kworum określonego w pkt 2. Walny Zjazd możę się odbyó w tym samym
dniu, pół godziny póżniej, w drugim terminie, i może podejmowaó uchwĄ bez względu na
liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, Informacj ę tą należy zanieścić
w zawiadomieniach o Walnym Zjeździe.

4. Głosowanie odbywa się jawnie lub tajnie w zależności od uchwały Walnego Zjazdu.

§18

1. Porządek dzienny Walnego Zjazduustala ZarządZwiązku.
2. Wnioski o zamieszczeniu spraw w porządku dziennym Walnego Zjazdu
mogą składać:
l) Zarządy Kół,
2) Komisja Rewizyjna Związku,najpóźniej na}I dniprzed terminem Walnego
Zjazdu. Wnioski złożonę po tym terminie nie mogą byó uwzględnione.
3) Delegaci na Walny Zjazd.
3. Przedmiotem obrad Zjazdumogą być tylko sprawy zamięszczonew
porządku dziennym.

Tekst jednolity Statutu Lz[Kuchwalonego przezWalny ZjazdDe|egatów LZHK w dniu
30 marca 2000 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Walnego Zjazdl Delegatów LZHK

w dniu 7 marca2007 r,,w dniu 25 listopada?D7'J, r. i w dniu 14 grudnia 2019 r,
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4. Obrady Walnego Zjazdu odbywają się według regulaminu uchwalonego
przezWalny Zjazd.

§19

Do właściwo ści Walne go Zjazdu należy :

_ 1) uchwalanie planów działalności i budżetu Związku,
2) rozpńrywanie i przyjmowanie sprawozdń Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu

Koleżeńskiego,
3) udzielanie lub odmowa udzielania Zaruądowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i zastępców
5) wybór Prezesa ZarząduZwiryku spośród wybranych członków Zarządu,
6) wybór delegatów i ich zastępców na Walny ZjazdPZHK,
7) zainiĄowanie wniosków i postulatów doĘczących spraw Związku,
8) uchwalanie regulaminów dzińaniaZarządv Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
9) odwołanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, człoŃów

Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji,
\*- 10) nadawanię i pozbawianie honorowego członkostwa na wniosek zarząduzwiązku,

11) uchwalanie statutu oraz jego zmiart,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązałtiu Zńązku i przeznaczeniu jego majątku.

§20

I. Zarząd Związku (zwarry także Zaruądem) liczy 7 członków: prezesa, wiceprezesa, skarbnika,
sekretarza i pozostałych członków.

2. Zarząd wybiera spośród siebie: wiceprezesa, skarbnika, sekretarza.
3. PosiedzeniaZarządu są zwoływane co najmniej razna kwartał przez pfezesa, wiceprezesa lub

większość członków Zarządu.
4. W przypadku ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji wiceprezes pełni fuŃcję prezesa

do czasu wyboru nowego ptzez Walny Zjazd.
5. Do wazności uchwał wymagana jest obecnośó co najmniej połowy członków Zarządu.

Uchwały zapadają Z-vqiUJą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos prezesa, a w razie jego nieobecności - głos wiceprezesa, w razie nieobecności takZe

\_ wiceprezesa - głos skarbnika, w razie nieobecnoś ci takZe skarbnika - głos sekretarza.
6. W zebraniach Zarządu Związku udział biorą: członkowie Zarządu Związku, Dyrektor Biura

Związku lub osoba przęz niego upowazniona, a także - za zgodą większości członków
Zarządu- inne osoby zaproszone.

7 , Członek Zarządu możę byó odwołany w czasie trwania kadencji uchwałą Walnego Zjazdu, z
powodu nienależyte go wykonywania obowi ązków .

8. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania kadencji
orzęczęniem Sądu Koleżeńskiego na okres do najbliZszego Walnego Zjazdu. |l!

9. Członkowie Zarządu nie mogą byó wybierani do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
10. W ruzie odwołania, ustąpienia lub zawieszenia w czynrlościach czŁonka Zarządu

na jego miejsce wchodzi zastępca członka wg kolejności ustalonej przez Walny Zjazd
Delegatów w uchwale o wyborze zastępcy członkaZarządu.

11. Prezes Zarządu Zńązku wchodzi w skład Zarządu Głównego PZHK a wiceprezes staje
się zastępc ą członka Zarządu Głównego P ZHK.

12. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

Tekst jednolity Statutu LZHK uchwalonego przez Walny ZjazdDe|egatów LZHK w dniu
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§21

Do właściwościZarząóu Związkunależąsprawy Związkunięzastrzeżone dla innych ńadz
Związku a w szczególności :

1) kierowanie działalnościąZwiązku,
2) zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Biura Zwiryku, po zaopiniowaniu jego kandydatury i

zarliaru, zwolnienia przez Prezydium Zarządu Głównego PZHK oraz ustalanie dla niego
zakresu obowiązków i uprawnień kompetencyj nych,

3) opiniowanie kandydatów na pracowników inżynieryjno - technicznych,
4) opracow}"vvarrie planów działalności, projektów budżetu zgodnie zwytycznymi Walnego

Zj azdu Związku i Zarządu Główne go P ZHK,
5 ) analiza i zatwierdzanie bilansu Zńązku,
6) przedkładanie Walnemu Zjazdowi Zńązku i PZHK sprawozdń z dzińalności oraz

wniosków,
7) ustalanie wysokości oraz i sposobu pobierarria wpisowego, składki członkowskiej,

pozostałych opłat i składek, składek na fundusze specjalne,
8) orgarrizowani e i rozwiąrywanie Kół ) oraz określarrie obszarów ich dziŃarlia, \--,

9) wybieranie delegatów na zjazdy otganizacji. których Związekjest członkiem, w liczbie
określonej statutem lub uchwałą kompetentnego ofganu tych organizacji,

l0)ustalarrie liczby delegatów wybieranych przez Walne Zębrania Kół na Walne Ąardy
Związku,

11) składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w czynnościach członka
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego na okres do najbliższego Walnego
Zjazdu,

12) składanie wniosków do Walnego ZjazduZwłązku o odwołanię czŁonkaZatządl, członka
Sądu Koleżeńskiego lub członka Komisji Rewizyjnej w czasię trwania kadencji,

13)wnioskowanie o nadarrie Srebrnej iZłotej Odznaki PZHK,
14) stawianie wniosków o nadanieprzez Walny ZjazdZńązku człoŃostwa honorowego,
Il)zarządzanie majątkiem Związku i zawieranie umów w jego imieniu w ramach

po siadarrych uprawnień,
16) realizowanie uchwał Walnego Ąazdu oraz Zatządu PZHK.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 człoŃów.
2, Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącęgo.
3. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej I raz w roku, które zwołuje

przewodniczący Komisji.
4. Komisja Rewizyjna dzińa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd

Zwtązku. \:

5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole, w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub
na wnio sek Zarządu Związku lub uzasadniony pisemnie wnio sek cńonka Związku.

6. CzłonekKomisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania kadencji
orzęczeniem Sądu Kolezeńskiego, na okres do najbliZszego Walnego Zjazdu. '

7. Członek Komisji Rewizyjnej możę byó odwołany w czasie trwarria kadencji uchwałą
Walnego Zjazdl, z powodu nienalezy,tego wykonywania obowiązków.

Tekst jednolity Statutu LzHKuchwalonego przezWalny ZjazdDe|egatów LZHK w dniu
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8. W razie odwołania, ustąpienia lub zawieszenia w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej
na jego miejsce wchodzi zastępca człotlka wg kolejności ustalonej przez Walny Zjazd
Delegatów w uchwale o wyborze zastępcy człolkaKomisji Rewizyjnej.

§23

Komisja Rewizyjna obowipana jest do współpracy z Zarządem w sprawach dotyczących
Zwiryku.

§24

1.Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:
1 ) kontrola statutowej działalności Związku,
2) składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdń i wniosków,
3) składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zjazdu,
4) składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w
czynnościach człoŃa Komisji Rewizyjnej na okres do najbliZszego
Walnego Zjazdu,
5) składanie wniosków do Walnego Zjazduo odwołanię cńonkaZarządu
lub członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji.
2.U chw ńy Komi sj i Rewizyj nej zap adaj ą zwUJą większo ś c ią gło sów.

§25

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego.
3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd

Związku.
4. Sąd Koleżeński Związku orzeka jako pierwsza instancja. Od jego orzeczeń służy

członkom odwołanie do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów Zńązkujako drugiej
instarrcji, w terminie 30 dni dnia odbioru przez członka orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
lub upływu terminu dwukrotnego awizowania przesyłki zańerającej orzeczenie Sądu
Kolezeńskiego. Do czasu rozstrzygnięcia odwołańa przez Walny Zjazd Delegatów
Zńązku prawa członkowskie członka są zawieszone.

5. W razie odwołania, ustąpienia lub zawieszenia w czynnościach czŁorka Sądu
Koleżeńskiego na jego miejsce wchodzi zastępca członka wg kolejności ustalonej przez
Walny Ąard Delegatów w uchwale o wyborze zastępcy cńonka Sądu Koleżeńskiego.

§26

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego nalezy:
30) orzekanie w sprawach wykluczęnia zę Związlu, na wniosek Zarządu Koła, ZarzĘdu
lub Komisji Rewizyjnej,
31) orzekanie w sprawach zawieszenia w czynnościach członków Zarządów Kół
omz cńoŃów Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej Zńryku a tŃ:że członków Sądu
Kolezeńskiego na wniosek ZarządówKół,Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zwlązku,
32) rozstrzyganie sporów w sprawach związarrych z dzińalnością Zwiryku oraz sporów
o prawa i obowipki członkowskie pomiędzy:
a) członkami Związku a Związkiem,
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30 marca 2000 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów LZHK

w dniu 7 marca 2007 r,, w dniu 25 listopada?07lr, i w dniu 14 grudnia 2079 r,
Strona 9



ż.
J.

b) członkami władz Związku,
c) członkami Zńązku.

B. Terenowe Koła Hodowców Koni

l.

§27

Podstawowym ogniwem otgarizacyjnym Związku jest Terenowe Koło Hodowców Koni,
VJórę zrzesza człottków Zńązku na obszarze powiatu lub powiatów. Koła są organizowane i
r ozwiąryw arte pr zez Zar ząd Związku.
Koło nie ma osobowości prawnej, a jego działalność reguluje niniejszy statut.
Koło używa pieczątki podłużnej z napisem : ,,Terenowe Koło Hodowców Koni
w (nazwa siedziby Koła)",

4. Terenowe Koła Hodowców Koni działają w ramach Regulaminu zatwierdzonego Uchwałą
Walnego Zj azdu Związku.

§28

Władzami Koła są:

1) Walne Zębrarię Członków,
2) ZarządKoła.

§29

1. W Walnym Zebrariu Członków Koła biorą udziń z głosem decydującym członkowie Koła
otaz z głosem doradczym przedstawiciele Zarządu Zńryku: Walne Zębrarie jest władne
podejmować uchwały przy obecności co najmniej 50%o człorków w pierwszym terminie
i bez względu na liczbę członków w drugim terminie, co powinno być zMwaczone
w zawiadomieniach o Walnym Zebraniu, które powinno być przesłane na 10 dni
pr,zedterminem. Głosowanie odbywa się jawnie lub tajnie, w zależmości od uchwały Walnego
Zebrania. Walne Zebrartia sprawozdawczo-wyborcze KoŁ odbywają się co 4lata, a zebrania
organizacyjno-szkoleniowe przynajmniej raz w roku.

2. Walne Zebrariasązwyczajne i nadzwyczajne.
3. Nadzwyczajne Walne Zębrante zwołuje Zarząd Koła, z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmnią Il4 członków Koła,
2) ZarząduZwiązku,
3) Komisji Rewizyjnej Związku.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno byc zwołarle w terminie 4 tygodni od otrzymania
wniosku i rozpatĄe sprawy, dla których zostało zwołane.

5. Do właściwości Walnego Zebraria Członków Koła należy: §

1) zatńerdzanie wytycznych do planów działalności i projektów budzetu Koła,
po uzgodni eniu z Zarządem Związkll,

2) uchwalanie dodatkowych składek, v,ryłącznie na potrzeby Koła,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdń z ózińalności Zarządu Koła

orazudzielanie lub odmowa udzielenia Zarządowi Koła absolutorium,
4) wybór ZarząduKoła,
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5) wybór Delegatów na Walny Zjazd Delegatów w liczbie ustalonej uchwałą Zarządu
Zńązku oraz zastępców tych Delegatów, z tym że ptezes Zarządu Koła jest zawsze
Delegatem na Walny Zjazd Delegatów.

§30

. 1 . Zarząd Koła składa się z 5 członków. Prezes Zarządu Koła wybierany jest przez Walne
Zebtańę w oddzielnym głosowaniu. Zarząd wybiera spośród siebie: wiceprezesa, sekłetarza
oraz skarbnika.

2. Zarząd Koła odbywa co najmniej 1 zebranie w roku.
3, Do właściwości Zarządu Koła należy zŃŃwianie wszystkich spraw nięzastrzężonych

do właściwości Zarządu Zvmązku i Walnego Zjazdu Delegatów, aw szczęgólności:
1 ) opracowywanie w uzgodnieniu z Zarządem Zńązku planów pracy Koła,
2) reprezentowanie Koła na zewnątrz, w tym również w orgarizacjach samorządu

rolniczego na obszar ze dziŃania,
3) kierowanie pracą Koła,
4) zwoł}rvanie przynajmniej ruz w roku zębraniawszystkich członków,

\*- 5) wykonywanie uchwał WładzZwiązku,
6) współudział w akcjach hodowlanych w rejonie działańa Koła i Zwięku,
7) prowadzenie instruktazu dla hodowców-członków Koła i rolników niezrzeszonych,
8) przedkładanie Walnemu Zębranil sprawozdań z dzińalności Zarządu Koła oraz

wytycznych do planów działalności i preliminarzybudżetowych Koła,
9a) opiniowanie, na wniosek ZarząduZwiązku w sprawachprzyjęcia lub odmowy przyjęcta

w po czet członków zwy czajny ch ZwiązI<sl,
4. Do wazności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu Koła.

Uchwały zapadają ł.vq.UJą większo ścią gło sów.

Rozdział 5
Majątek Związka

§31

, 1. Majątek Związkl stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
V

2. Związek możę nabywaó t zbywaó majątek ruchomy i nieruchomy, tworzyó fundusze
i może prowadzió dzińalnośó gospodarczą na rzecz hodowców na zasadzię zezwoleń
właściwych władz.

3. Żródłani powstania majątku Związkttsą
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących

w użytkowanhlZwiązku, *

3) wpłaty bieżące na fundusze specjalne,
4) dotacje,
5) darowizny, zapisy i spadki,
6) łvpłyłvy z działa|ności statutowej i gospodarczej,
7) dochody z ofiarności publicznej,
8) dywidendy na\eżne Związkowi z ffiŃu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
9) opłaty zaczyrrrlościzwiązane z identyfikacją koni i wydawaniem dla nich paszportów.
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§32

1. Środki pienięzne , niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
vłyłączńe na rachunkach bankołyych Związku. Wpłaty gotówkowe winny być, przy ;

uwzględnieniu biezących potrzeb, jak najszybciej przekazane na te konta bankowe. Biuro
Zńrykudysponujezaliczkarrinafi nansowaniebieżącychzobowiązańZwiązku

2. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zaruąd w granicach ustalonych uchwałami
Walnego Zjazdu.

3. Składki członkowskie za dany rok kalendarzowy powinny być wpłacone najpóźniej do końca
danego roku kalendarzowego.

4. Nowo przyjęci człoŃowie Związku wpłacają opłatą wpisową oraz składkę człoŃowską
w ciągu 30 dni od wysłania uchwały Zatządu Zwiryku o przyjęciu w poczet członków
Związku (decyduje data stempla pocztowego.

5. Zvńązek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

6. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzow.
7. Dochód Zńry,kuw całości przeznaczony jest nadziałalność statutową

§33

Zarząd Związkll z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządow Kół może uchwalić składki
specjalne na cele Związku i gospodarowaó nimi na zasńach określonych w uchwale Zarządu.
Sprawozdanie z gospodarowania tymi środkami Zarząd Związku jest zobowiązany ńożyó
najbliższemu Walnemu Zjazdowi.

§34

1. Do składania w imieniu Zńązku oświadczęń w zakresie praw i obowiązków majątkolvych
konieczne jest współdziałanie Prezesa łub Wiceprezesa ZarząduZwiązku i Skarbnika.

2. Do składania w imieniu Zńryku innych oświadczeń niZ opisarre w ust. 1 uprawniony jest
Preze s łub Wi cepr eze s Zat ządu działaj ący z irny m członki em Zar ządtl.

3. W granicach posiadanych uprawnień Zarząd możę udzielió pełnomocnictwa członkowi lub
pracownikowi Związku do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków
majątkowychZwiązku."

Rozdział 6
Zmiany Statutu i r ozvl iązanie Związku

§35 ,$

Statut Związkumoże byó zmieniony przez Uchwałę Walnego Ąazdu większością2l3 g}osów
delegatów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
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§36

Związek możę ulec rozwi ązaniu na mocy uchwały powziętej większości ą 2/3 głosów
delegatów na nadzvłyczajnym Walnym Zjeżdzie, wyĄącznie w tym celu zwołanym, przy
obecności co najmniej 2l3 delegatów.
Uchwała o r o związartiu Związku p owinna zawier aó p o stanowi eni a dotycząc e :

1) postawieniaZwiązku w stan likwidacji,
2) powołania Komisji Likwidacyjnej, która przejmuje czynności Znządu do zakonczenia

likwidacji, w składzie 5 osób,
3) określenia terminu likwidacji,
4) określenia przeznaczenia mienia pozostałego po likwidacji Związku na cele hodowli

koni.
3. Komisja Likwidacyjna przedstawia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i po zatńęrdzeniu tego

sprawozdania składa wniosek do właściwego Sądu o wykreślenie Związkuz rejestru.

§37

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia w dniu 30 marca 2000 roku.

Sekretarz Wa,|nego Zjazdl Delegatów LZrn< Przewodn iczący Walne go Zj azdu D e le gatów Lzlil<
qJ
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