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Statut 

Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego 

z siedzibą w Szczecinie 

 

  tekst jednolity na dzień 15.07.2020 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Zachodniopomorski Związek Jeździecki”, zwany w dalszej 

części statutu „ZZJ” i jest Związkiem Stowarzyszeń, które zrzesza na zasadzie dobrowolności 

stowarzyszenia sportowe z osobowością prawną (kluby jeździeckie), kluby i sekcje 

regulaminowe stowarzyszeń sportowych posiadających osobowość prawną i inne organizacje 

działające na rzecz jeździectwa.  

 

§ 2. 

Zachodniopomorski Związek Jeździecki posiada osobowość prawną.  

 

§ 3. 

Związek posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 

września 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz 

niniejszym statutem.  

 

§ 4. 

Terenem działalności ZZJ jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 5. 

Siedzibą ZZJ jest miasto Szczecin. 

 

§ 6. 

ZZJ jest członkiem Polskiego Związku Jeździeckiego i w swej działalności kieruje się także 

jego statutem, regulaminami, uchwałami i wytycznymi jego władz ZZJ, może być także 

członkiem innych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.  
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§ 7. 

 

ZZJ może posiadać odznakę organizacyjną (emblemat) oraz używać pieczęci zgodnie  z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

 

§ 8. 

1. ZZJ opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków oraz działaczy.  

2. Do prowadzenia swoich spraw ZZJ może zatrudniać pracowników.  

 

Rozdział 2. 

Cele i zasady działania 

 

§ 9. 

1. Celem działalności ZZJ jest rozwój i popularyzacja sportu konnego, rekreacji  i 

turystyki konnej oraz hipoterapii w województwie Zachodniopomorskim.  

2. ZZJ obejmuje zakresem działania amatorską oraz zawodową formę uprawniania 

jeździectwa wśród osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci.  

 

§ 10. 

ZZJ realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów i imprez jeździeckich 

oraz popularyzowanie rekreacji i turystyki konnej oraz hipoterapii. 

2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną klubów jeździeckich. 

3. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami klubów 

jeździeckich wchodzących w skład ZZJ oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich 

statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania jeździectwa 

w formie amatorskiej i zawodowej. 

4. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dochód z działalności gospodarczej ZZJ służy w całości realizacji celów statutowych.  

5. ZZJ prowadzi działalność w zakresie: 

1) rozwoju jeździectwa; 

2) prowadzenia klasyfikacji sportowej; 

3) organizowania zawodów oraz innych imprez jeździeckich; 

4) realizacji kalendarza imprez sportowych; 

5) prowadzenia rejestracji wyników, ewidencji i dokumentacji sportowej; 

6) prowadzenia ewidencji zawodników, działaczy, sędziów oraz koni; 

7) przyznawania nagród oraz nakładania kar dyscyplinarnych; 
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8) zarządzania posiadanymi urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi. 

 

§ 11. 

Dla realizacji celów statutowych ZZJ współpracuje z organizacjami samorządowymi, 

organami administracji lokalnej oraz organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami 

ZZJ. 

 

Rozdział 3. 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 12. 

Członkowie ZZJ dzielą się na: 

1) zwyczajnych. 

2) honorowych.  

3) wspierających. 

 

§ 13. 

1. Członkami zwyczajnymi ZZJ mogą być: 

a) kluby jeździeckie posiadające osobowość prawną, działające w zakresie sportu, 

rekreacji konnej, turystyki konnej i hipoterapii,  

b) inne jednostki organizacyjne, o których mowa w ustawie o sporcie prowadzące 

działalność w zakresie sportu jeździeckiego.  

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnego 

zgłoszenia oraz wypisu z rejestru stwierdzającego posiadanie osobowości prawnej  

statutu.  

3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych wymaga uchwały Zarządu ZZJ podjętej na 

podstawie zgłoszenia i po opłaceniu wpisowego, którego kwota zostaje ustalona przez 

Zjazd ZZJ. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do członków założycieli.  

 

§ 14. 

1. Członkiem honorowym ZZJ może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 

rozwoju jeździectwa.  

2. Godność członka honorowego nadaje w drodze uchwały Walny Zjazd Delegatów.  

3. Członkostwa honorowego pozbawiania Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu 

ZZJ.  
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§ 15. 

1. Członkiem wspierającym ZZJ może być osoba fizyczna lub prawna, uznająca, 

popierająca i wspomagająca realizację celów i zadań określonych statutem ZZJ. 

 

 

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie pisemnego 

zgłoszenia w drodze uchwały Zarządu ZZJ.  

 

§ 16. 

Członkowie zwyczajni ZZJ mają prawo do: 

1) wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów,  

2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz ZZJ, 

3) reprezentacji we władzach ZZJ,  

4) czynnego i biernego prawa wyborczego,  

5) korzystania z innych uprawnień członkowskich, wynikających ze statutu,  

6) korzystania z urządzeń sportowych i rekreacyjnych stanowiących mienie ZZJ. 

 

§ 17. 

Członkowie honorowi ZZJ mają prawo do: 

1) uczestniczenia na Walnym Zjedzie Delegatów ZZJ z głosem doradczym, 

2) korzystania z pomocy i uprawnień wynikających ze statutu,  

3) są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.  

 

§ 18. 

Członkowie wspierających ZZJ mają prawo do: 

1) uczestniczenia na Walnym Zjedzie Delegatów ZZJ z głosem doradczym, 

2) kontroli wydatkowania środków finansowych przekazanych na rzecz ZZJ,  

3) korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu.  

 

§ 19. 

Członkowie ZZJ są zobowiązani do: 

1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu jeździectwa,  

2) przestrzegania statutu, regulaminów, przepisów obowiązujących w sporcie oraz 

innych postanowień wynikających z uchwał władz ZZJ, 

3) dbania o przestrzeganie przez zawodników i inne osoby zasady, że szczególnie ważne 

jest dobro konia,stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swych 

zawodników,  
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4) udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez ZZJ,  
 

5) regularnego płacenia składek członkowskich w wysokości i terminie ustalonym przez 

Zarząd,  
6) godnego reprezentowania jeździectwa. 

 

 

§ 20. 

1. Członkostwo zwyczajne ZZJ ustaje w przypadku: 

1) rozwiązania się stowarzyszenia,  

 

2) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do ZZJ, po uprzednim uregulowaniu swych 

zobowiązań wobec ZZJ,  

3) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu ZZJ w przypadku 

naruszenia innych postanowień niniejszego statutu, 

4) skreślenia z listy członków w przypadku nie opłacania składek członkowskich 

przez dwa kolejne lata.  

2. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd 

ZZJ w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu. 

3. Nie opłacanie składek lub innych świadczeń statutowych w roku kalendarzowym 

powoduje automatyczne zawieszenie w prawach członka.  

4. Zawieszenie klubu jeździeckiego w prawach członkowskich polega na okresowym 

pozbawieniu praw statutowych, a w szczególności prawa do udziału w zawodach 

jeździeckich oraz prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.  

 

§ 21. 

W przypadku naruszenia przez członka ZZJ postanowień statutu, regulaminów lub uchwał 

władz Zarządowi ZZZJ przysługuje prawo do: 

1) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym 

czasie,  

2) odmówienia pomocy organizacyjnej i poparcia finansowego do czasu usunięcia 

uchybienia,  

3) zawieszenia w prawach członka,  

4) wykluczenia określonego w § 20 p. 1.3, 

5) powiadomienia Polskiego Związku Jeździeckiego o podjętej decyzji wraz z 

uzasadnieniem.  
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§ 22. 

1. Od uchwał Zarządu ZZJ o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach 

członkowskich, przysługuje stronie prawo od odwołania się do Walnego Zjazdu 

Delegatów w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem.  

2. Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów w sprawie zawieszenia, wykreślenia lub 

wykluczenia ze Związku jest ostateczna.  

 

 

Rozdział 4. 

Władze ZZJ 

 

§ 23. 

Władzami ZZJ są: 

1) Walny Zjazd Delegatów.  

2) Zarząd ZZJ. 

3) Komisja Rewizyjna.  

 

§ 24. 

1. Kadencja władzy ZZJ trwa cztery lata.  

2. Wyboru władz ZZJ dokonuje Walny Zjazd Delegatów. 

3. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że Walny Zjazd Delegatów postanowi 

inaczej.  

4. Członkowie władz pełnią swoją funkcję społecznie. Wyjątek stanowi urzędujący 

członek Zarządu. 

5. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych 

do głosowania.  

 

§ 25. 

1. Władze ZZJ mają prawo uzupełnienia swego składu, jeżeli w czasie kadencji ich 

członkowie ustąpili . Nie dotyczy to Prezesa Zarządu. 

2. W składzie danej władzy, liczba członków przyjętych w trakcie trwania kadencji, nie 

może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków.  

 

§ 26. 

1. Najwyższą władzą ZZJ jest Walny Zjazd Delegatów, który może być zwyczajny 

 i nadzwyczajny.  
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2. Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd corocznie, a 

sprawozdawczo-wyborczy co cztery lata. 

3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany: 

a) na mocy uchwały Zarządu ZZJ, 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

c) na wniosek co najmniej 1/3 członków ZZJ. 

4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd w terminie 14 

dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla 

których został zwołany. 

 

 

§ 27. 

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów: 

1) uchwalanie generalnego kierunku działalności ZZJ, 

1a) coroczne, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o sporcie, rozpatrywanie sporządzonego przez 

Zarząd sprawozdania finansowego, 

2) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z działalności ustępujących władz ZZJ,  

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

4) wybór Prezesa Zarządu, Zarządu ZZJ i Komisji Rewizyjnej,  

5) nadawanie godności członka honorowego,  

6) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązanie ZZJ,  

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

8) wybór delegatów na Walny Zjazd Polskiego Związku Jeździeckiego, 

9) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

10) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zajazdu Delegatów.  

 

 

§ 28. 

W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą: 

a) z głosem stanowiącym – delegaci członków ZZJ,  

b) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, o ile nie są delegatami, oraz 

członkowie honorowi i zaproszeniu goście.  

 

§ 29. 

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów, Zarząd zawiadamia 

delegatów listem na co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu oraz poprzez stronę 

internetową Związku. Zawiadomienie o terminie Walnego Zjazdu Delegatów może  
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być dokonywane również pocztą elektroniczną na adres podany w deklaracji 

członkowskiej.  

2. Do ważności Walnego Zjazdu Delegatów w pierwszym terminie konieczny jest udział 

połowy delegatów uprawnionych do głosowania.  

3. W drugim terminie Walny Zjazd Delegatów może skutecznie obradować bez względu 

na liczbę obecnych delegatów.  

4. Delegat na Zjazd posługuje się jednym mandatem.  

 

§ 30. 

1. Zarząd Związku składa się z 5 – 7 członków. O ilości członków Zarządu każdorazowo 

decyduje Walny Zjazd Delegatów.  

2. Walny Zjazd Delegatów dokonuje, zwykłą większością głosów, bezpośredniego wyboru  

Prezesa ZZJ spośród delegatów, ustępujących władz i zaproszonych gości. Wybrany Prezes 

automatycznie obejmuje funkcję Prezesa Zarządu ZZJ.  

3. Pozostałych członków władz wybiera Walny Zjazd Delegatów zwykłą większością głosów, 

spośród delegatów, ustępujących władz i zaproszonych gości.  

4. Kandydatów do przyszłego Zarządu Związku zgłasza Prezes Zarządu i delegaci Zjazdu.  

5. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierające ze swego grona 

dwóch wiceprezesów oraz skarbnika.  

6. Posiedzenia Zarządu obywają się co najmniej raz w kwartale.  

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W razie równej liczby głosów 

decyduje głos Prezesa.  

8. Zakres działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalonych przez Zarząd i 

zatwierdzany przez najbliższy Walny Zjazd Delegatów.  

 

§ 31. 

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 

1) reprezentowanie ZZJ na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,  

3) kierowanie działalności i zarządzanie majątkiem ZZJ,  

4) opracowywanie preliminarza budżetowego ZZJ, 

5) uchwalanie planów działania i planów finansowych ZZJ,  

6) powoływanie komisji sportowych i problemowych, kolegium sędziów ZZJ i innych 

jednostek organizacyjnych ZZJ, powoływanie i odwoływanie ich przewodniczących 

oraz zatwierdzanie ich regulaminów,  

7) rozpatrywanie sporów powstałych pomiędzy członkami ZZJ,  

8) przyjmowanie, zawieszania, skreślani i wykluczanie członków ZZJ,  
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9) ocena działalności klubów jeździeckich,  

10) uchwalanie składek członkowskich, opłat statutowych oraz innych świadczeń na rzecz 

Związku, wiążących się z uczestnictwem członków w działalności statutowej 

Związku.  

 

§ 32. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i 

sekretarza.  

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo 

brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.  

 

 

 

 

§ 33. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy: 

1) przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli bieżącej, ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności finansowej, gospodarczej, celowości oraz zgodności 

działania z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów. 

Sprawozdania z kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi,  

2) występowania do Zarządu z wnioskami z ustaleń Komisji i żądanie wyjaśnień oraz 

usunięci nieprawidłowości,  

3) składanie sprawozdań na Walnym Zjeździe Delegatów, stawiania wniosków i 

udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,  

4) uchwalania regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.  

 

Rozdział 5. 

Nagrody i wyróżnienia 

 

§ 34. 

ZZJ ma prawo nagradzania i wyróżniania: 

1) członków ZZJ,  

2) zawodników,  

3) trenerów i instruktorów,  

4) działaczy i sędziów,  

5) inne osoby uczestniczące w działalności ZZJ. 
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§ 35. 

ZZJ może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych działaczom i 

zawodnikom swojej dyscypliny sportu.  

 

§ 36. 

Rodzaje nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz warunki ich przyznawania, określają przepisy o 

odznaczeniach państwowych, resortowych oraz regulaminy Polskiego Związku 

Jeździeckiego.  

 

 

Rozdział 6. 

Kary 

 

§ 37. 

1. ZZJ ma prawo nakładania kar na: 

a) członków ZZJ,  

b) zawodników, 

c) trenerów i instruktorów,  

d) działaczy i sędziów,  

e) inne osoby uczestniczące w działalności ZZJ. 

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego, jak i rodzaj kar, określa Regulamin 

dyscyplinarny Polskiego Związku Jeździeckiego.  

 

Rozdział 7. 

Majątek i fundusze ZZJ 

 

§ 38. 

1. Majątek ZZJ powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 

dochodów z własnej działalności gospodarczej, z ofiarności publicznej oraz dotacji. 

2. Ze środków finansowych wchodzących w skład majątku Zarządu mogą być tworzone 

fundusze na realizację określonych zadań.  

3. Fundusze są tworzone w trybie uchwały Zarządu ZZJ.  

 

§ 39. 

1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane 

jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu 

oraz Skarbnika. 
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2. W sprawach niemajątkowych ZZJ reprezentuje  jednoosobowo Prezes Zarządu,   lub 

inny upoważniony przez Prezesa członek Zarządu. 

 

Rozdział 8. 

Zamiana statutu i rozwiązanie ZZJ 

 

§ 40. 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązani ZZJ podejmuje Walny Zajazd Delegatów 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów i wymaga 

zatwierdzenia przez władze rejestracyjne.  

 

 

§ 41. 

Uchwała o rozwiązaniu się ZZJ określa sposób likwidacji i cel na jaki zostaje przeznaczony 

majątek ZZJ i wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjne.  

 

§ 42. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy Prawo o 

stowarzyszeniach.  

 

 

 

 

 

Jednolity tekst statutu przyjęty Uchwałą 1 Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w dniu 

15.07.2020.  


