STATUT STOWARZYSZENIA
„ Quźnia Dzieciom”.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę „ Quźnia Dzieciom” , dalej w statucie zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. I. Z
1989., Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami ) , niniejszego statutu oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
§2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§5
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kisielnica , 18-421 Piątnica.

§6
Stowarzyszenie może realizować swe cele statutowe we współpracy z polskimi i
zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, m.in. w ramach wspólnych projektów
finansowanych przez polskie i zagraniczne fundusze.
§7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy, także spośród członków
Stowarzyszenia , z wyłączeniem członków wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej.

§8
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
§9
Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 10
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popularyzacja walorów rekreacji, hippoterapii i sportu konnego.
2.

Organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

3. Zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych i
hippoterapii.
4. Rozwijanie usług w zakresie rekreacji konnej i hippoterapii.
5. Współpraca z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem jeździectwa i hodowli
koni w kraju. Kształcenie atmosfery wzajemnej życzliwości i pomocy wśród członków
Stowarzyszenia.
6.

Ochrona przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i środowiska naturalnego.

7.

Rekreacja i rozwijanie celów statutowych Polskiego Związku Jeździeckiego.

§ 11
Dla osiągnięcia swego celu Stowarzyszenie "Quźnia Dzieciom" stosuje następujące środki
działania:
1. Propaguje rozwój rekreacji, hippoterapii i sportu konnego na terenie działania we
współdziałaniu ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami i instytucjami, osobami
fizycznymi, a także w oparciu o własną działalność gospodarczą.
2. Organizuje zawody oraz imprezy rekreacyjne i sportowe dla swoich członków, jak
również bierze udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

organizowanych przez instytucje państwowe i społeczne oraz inne organizacje sportowe i
turystyczne.
3. Rozwija w różnych formach propagandę sportu, hippoterapii, rekreacji i turystyki konnej.
4. Współdziała w zakresie ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
5. Organizuje i współuczestniczy w konkursach, konferencjach, seminariach, obozach, na
których szkoli się działaczy, organizatorów i instruktorów.
6. W zakresie propagacji kultury fizycznej współdziała ze wszystkimi jednostkami i osobami
zainteresowanymi jej rozwojem.
7. Zbiera środki finansowe potrzebne dla realizacji celów Stowarzyszenia poprzez
prowadzenie działalności gospodarczej , której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i
opisów PKD jest:
86.90.E- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej , gdzie indziej
niesklasyfikowana
85.51.Z- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
93.19.Z-Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z-Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

8. Współpracuje z placówkami resortu Zdrowia i Opieki Społecznej, Ośrodkami Pomocy
Społecznej oraz innymi instytucjami rządowymi oraz samorządowymi.
9. Pozyskuje i szkoli wolontariuszy.
10. Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodne z prawem, w ramach statutowej działalności,
jakie okażą się celowe dla rozwoju rekreacji i sportu konnego na obszarze działania klubu.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych
§ 13

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie- obywatele polscy i
cudzoziemcy posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– którzy popierają cele Stowarzyszenia oraz złożą deklarację członkowska.

§ 14
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd
w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. O podjęciu uchwały Zarząd pisemnie
zawiadamia zainteresowanego.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje w
terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków , którego uchwała w tym
przedmiocie jest ostateczna.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków , korzystając z czynnego i biernego
prawa wyborczego,
b) brać udział w pracach Stowarzyszenia, używając jego odznak
c) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
b) regularne opłacanie składek członkowskich
c) czynne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
d) dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia
§ 16
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową., która w
oparciu o pisemną deklarację została przyjęta w drodze uchwały Zarządu w grono członków
wspierających. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela
Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości,
bądź w inny sposób udziela pomocy finansowej.
§ 17
Członkami honorowymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla
rozwoju jeździectwa i celów statutowych Stowarzyszenia. Godność członka honorowego
nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 18
Członek wspierający i członek honorowy mają uprawnienia członków zwyczajnych z
wyjątkiem prawa wyborczego.
§ 19

1.Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka
2. Skreślenia członka dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie
b) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka , mimo pisemnego upomnienia, opłatą
składek za okres przekraczający 12 miesięcy
c) śmierci członka
3. Wykluczenia członka dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
a) prowadzenie działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia
b) popełnienia czynu, który godzi w dobre imię Stowarzyszenia lub dyskwalifikuje daną
osobę jako członka
4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt. b oraz ust. 2 Zarząd
umożliwi członkowi złożenie stosownych wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu
Zarządu.
Od uchwały Zarządu można odwołać się w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały lub
powzięcia wiadomości o niej do Walnego Zebrania Członków . Decyzja Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.
5. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub
wspierające na podstawie ust. 1 pkt. b następuje na podstawie uchwały Zarządu.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 20
Organami stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
§ 21
Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględną większością głosów.
Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że
postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 22
1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku przez
Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5.W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie,
nie później jednak niż 1 miesiąc od terminu pierwszego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest władne do podejmowania
uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
7.Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Głosowanie jest jawne.
8.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
stowarzyszenia.
§ 23

1.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 osób:
a. prezesa
b. skarbnika
c. członka zarządu.
3. Członkowie Zarządu są wybierani spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3
miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
5. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków ,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków ,
h. przyjmowanie i skreślanie członków.
6. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli w zakresie praw i
obowiązków oraz do składania podpisu w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są:
a) Prezes Zarządu jednoosobowo
b) Członek Zarządu łącznie z drugim Członkiem Zarządu
§ 24
1.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób ( przewodniczący i dwóch członków).
3.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków ,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków
oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
§ 25
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej
d) działalności gospodarczej
e) dochody z nieruchomości, majątku ruchomego i innych praw majątkowych
Stowarzyszenia
f) ze zbiórek publicznych i imprez charytatywnych.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 27
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch
trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach.

