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STATUT 
Stowarzyszenia „Klub Jeździecki LEGIA Kozielska” 

 

 

 

Rozdział I 

 

Nazwa, siedziba i teren działalności 

 

 

§1 

 

Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę 

„Klub Jeździecki LEGIA Kozielska”, w dalszym ciągu zwane Stowarzyszeniem. 

 

 

§2 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest 

miasto stołeczne Warszawa. 

 

 

§3 

 

Na obszarze swego działania Stowarzyszenie może tworzyć koła, kluby, ośrodki 

szkoleniowo-rekreacyjne oraz inne jednostki organizacyjne służące do realizacji celów 

statutowych. 

 

 

§4 

 

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych, związków sportowych, 

stowarzyszeń kultury fizycznej i sportowych spółek akcyjnych. 

 

 

§5 

 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

2. Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność dodatkową w 

stosunku do działalności pożytku publicznego 

4. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na realizację celów statutowych. 
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Rozdział II 

 

Cele i środki działania 

 

 

§6 

 

Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1. Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej w dziedzinie kultury fizycznej 

i rekreacji w sportach jeździeckich, zwłaszcza w dyscyplinie skoków przez 

przeszkody. 

2. Wyszkolenie zawodników. 

3. Rozbudowa i utrzymanie na właściwym poziomie infrastruktury i bazy technicznej 

oraz stałe poprawianie ich poziomu. 

4. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz zaopatrzenia zawodników w odpowiedni 

sprzęt i konie. 

5. Organizowanie i udział w jeździeckich zawodach krajowych i międzynarodowych. 

6. Propagowanie rozwoju sportów jeździeckich. 

7. Tworzenie dogodnych warunków dla krzewienia kultury fizycznej i sportu 

jeździeckiego wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz innych osób. 

8. Kontynuowanie tradycji polskiego jeździectwa sportowego, zwłaszcza wojskowego. 

9. Ochrona i mecenat nad związanymi z jeździectwem tradycjami, pamiątkami, 

zabytkami i zawodami. 

 

 

§7 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 

publicznego. 

I. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego poprzez: 

1. Organizowanie i prowadzenie szkolenia w sportach jeździeckich, 

2. Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych zawodach jeździeckich 

oraz imprezach towarzyszących. 

3. Organizowanie imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym. 

4. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, krajowymi 

i międzynarodowymi organizacjami sportowymi, organizacjami społecznymi, 

gospodarczymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz środkami masowego 

przekazu. 

 

II. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego poprzez: 

1. Aktywizowanie grup społeczeństwa wokół idei dalszego funkcjonowania i rozwoju 

Klubu Jeździeckiego Legia Kozielska, przez pozyskiwanie środków finansowych 

i rzeczowych. 

2. Organizowanie pokazów, konkursów i obchodów rocznic historycznych związanych 

z polskim jeździectwem. 
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Rozdział III 

 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

 

§8 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

 

 

§9 

 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna niezależnie od posiadanego 

obywatelstwa, która: 

1. ukończyła 16 lat, 

2. uzyska rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia,  

3. zwróci się z wnioskiem do Zarządu Stowarzyszenia o przyjęcie w poczet członków i 

jej wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd, 

4. opłaci składkę. 

 

 

§10 

 

Członkiem wspierającym mogą być krajowe i zagraniczne osoby prawne działające w 

Stowarzyszeniu przez upoważnionych przedstawicieli swoich statutowych organów, które 

wspierają cele statutowe Stowarzyszenia, zostaną przyjęte w poczet członków przez 

Zarząd Stowarzyszenia i zadeklarują pomoc materialno-finansową. 

 

 

§11 

 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi na 

rzecz Stowarzyszenia. 

Tytuł członka honorowego przyznaje Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

 

 

§12 

 

Uchwały w sprawie skreślenia z listy członków i przyjęcia w poczet członków 

zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§13 

 

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje poprzez: 

1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu. 

2. śmierć członka 

3. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku: 

a. umyślnego naruszenia postanowień statutu lub działania na szkodę 

Stowarzyszenia, 
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b. nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres dwóch 

lat, 

c. zalegania ze składkami, co najmniej przez okres dwóch lat, 

4. od uchwały Zarządu o skreśleniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. 

5. rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

 

Rozdział IV 

 

Prawa i obowiązki członków 

 

 

§14 

 

Członek zwyczajny i honorowy ma prawo: 

1. uczestniczenia we wszystkich Walnych Zebraniach Stowarzyszenia, 

2. czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia, 

3. brania udziału we wszystkich zorganizowanych przez Stowarzyszenie imprezach i 

akcjach, a także do korzystania ze wszystkich urządzeń i przywilejów przewidzianych 

dla członków Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

4. noszenia odznak i emblematów Stowarzyszenia. 

 

 

§15 
 

Członkowie wspierający mają prawo do: 

1. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia, 

2. zgłaszania wniosków i postulatów wobec Władz Stowarzyszenia 

3. korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

 

§16 

 

Członek ma obowiązek: 

1. godnie reprezentować i dbać o dobre imię Stowarzyszenia 

2. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów przyjętych zgodnie ze Statutem, 

wszelkich uchwał i decyzji Władz Stowarzyszenia, 

3. dążyć wespół z Władzami Stowarzyszenia i innymi członkami do urzeczywistnienia i 

realizacji celów statutowych i zadań Stowarzyszenia, 

4. przestrzegać sportowej zasady „fair play”, pielęgnować solidarność koleżeńską i 

tradycje polskiego jeździectwa, 

5. płacić regularnie składki członkowskie, 
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Rozdział V 

 

Władze Stowarzyszenia 

 

 

§17 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna, 

 

 

§18 

 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. uchwalenie Statutu i jego zmian, 

2. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3. uchwalanie wieloletnich programów działania Stowarzyszenia, 

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i bilansu oraz ocena prac 

Władz Stowarzyszenia, 

5. podejmowanie uchwał o formie i sposobie prowadzenia działalności gospodarczej, 

6. podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia, zbycia lub obciążenia 

nieruchomości, 

7. przyznawanie tytułu członka honorowego, 

8. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu pozbawiającego członkostwa, 

9. rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia oraz ustanowienie likwidatorów, 

 

 

§19 

 

1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd jeden raz w roku, a co 

cztery lata Zarząd zwołuje zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 

3. Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, w przypadku, jeśli 

uzna to za niezbędne, lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia, zgłoszony na 

piśmie z podaniem powodów jego zwołania, nie później aniżeli w ciągu jednego 

miesiąca od daty zgłoszenia wniosku. 

4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu wysyła Zarząd listem poleconym, na co 

najmniej 14 dni przed datą zebrania. W zawiadomieniu należy podać dokładne 

miejsce i datę oraz godzinę rozpoczęcia zebrania a także szczegółowy porządek 

obrad. 

5. W Walnym Zebraniu członkowie uczestniczą osobiście, a osoby prawne za 

pośrednictwem swoich statutowych przedstawicieli. 

6. Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności przynajmniej 

połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie 

zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. 

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jedynie w sprawach określonych w 

§18 pkt. 1 i 9 wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności, 

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
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§20 

 

1. Walne Zebranie wybiera na okres 4 lat zarząd liczący od 3 do 5 osób, w tym w 

oddzielnym głosowaniu prezesa zarządu. 

2. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona wiceprezesa 

3. Do kompetencji Zarządu należy:  

a) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, 

b) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Stowarzyszenia, 

c) opracowuje plany finansowe i preliminarze budżetowe, 

d) kieruje na bieżąco działalnością Stowarzyszenia, zmierzając do realizacji jego 

statutowych działań i celów,  

e) opracowuje regulaminy Stowarzyszenia, 

f) inicjuje i stymuluje rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie 

określonym Statutem, 

g) podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjmowania i skreślenia z listy członków. 

h) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 3 

członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa lub w razie 

jego nieobecności zastępcy prezesa.  

 

 

§21 

 

1. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie. 

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i podejmowania czynności prawnych 

niezbędne jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub jego 

zastępcy. 

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

 

§22 

 

Komisja Rewizyjna 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i jest wybierana przez Walne Zebranie na 

okres 4 lat. 

2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:  

a. nie mogą być członkami zarządu 

b. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawiać w podległości 

służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami 

zarządu, 

c. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie. 

5. Komisja Rewizyjna może przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z pomocy 

ekspertów. Koszty ekspertów pokrywane są ze środków Stowarzyszenia. 
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6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy pełnym składzie 

Komisji. 

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jej upoważniony członek może brać 

udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 

 

§23 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie działalności Zarządu pod katem zgodności z postanowieniami 

Statutu, z zasadami prawidłowego gospodarowania oraz realizacji uchwał 

Walnych Zebrań, 

2. kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia, 

3. badanie bilansu oraz sprawozdań Zarządu, 

4. składanie Walnemu Zebraniu corocznego sprawozdania z oceny działalności 

Zarządu i stawianie wniosków o przedmiocie udzielenia absolutorium. 

 

 

§24 

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w 

trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest przez Zarząd spośród 

członków Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie 

może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

 

 

 

Rozdział VI 

 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 

 

§25 

 

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 

Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 

1. składki członkowskie 

2. darowizny i zapisy 

3. dotacje 

4. dochody z majątku 

5. dochody z działalności gospodarczej 

6. inne wpływy 

 

§26 

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

1. (01.43.Z) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych 

2. (47.11.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z 

przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

3. (47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach 
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4. (55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

5. (56.10.A) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

6. (56.10.B) Ruchome placówki gastronomiczne 

7. (93.12.Z) Działalność klubów sportowych 

8. (93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem 

9. (93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

 

§27 

Zabrania się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

zwanych dalej "osobami bliskimi", 

2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach, 

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 

to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

 

Rozdział VII 

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

 

§28 

 

Zmiany Statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia 

podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

 

 

§29 

 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma 

być przeznaczony majątek. 
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3. Po zakończeniu likwidacji likwidator składa organowi rejestrowemu wniosek o 

wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru Sądu Rejestrowego. 

 

 

 


