STATUT
Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych
i Drobiu Ozdobnego

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i
Drobiu Ozdobnego”, zwany w dalszej części statutu „Związkiem”. Działa w
ramach obowiązujących przepisów prawnych i na podstawie niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Związku jest miasto Poznań.
2. Terenem działania Związku jest obszar Wielkopolski.
§3
Związek ma prawo zrzeszania hodowców gołębi rasowych, drobiu i innych
zwierząt hobbistycznych.
§4
1. Związek posiada osobowość prawną, a swoją działalność opiera na pracy
społecznej członków.
2. Związek posiada prawo uŜywania zgodnie z przepisami prawa własnych
pieczęci, oznak i proporców, których wzór ustala Zarząd.
3. Związek moŜe posiadać własny organ prasowy.
§5
1. Związek ma prawo zrzeszać się w polskich i międzynarodowych
organizacjach hodowców gołębi rasowych, drobiu i zwierząt
hobbistycznych.
2. Związek moŜe przystępować (i występować)
do polskich
i międzynarodowych organizacji na podstawie uchwały Walnego Zabrania
Członków.
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Rozdział II
Cele i środki Działania Związku
§6
Związek moŜe prowadzić działalność gospodarczą dochód z niej pochodzący
słuŜy realizacji celów statutowych.
§7
1. Celem działania Związku jest:
a) zrzeszanie hodowców i miłośników gołębi rasowych, drobiu i
innych zwierząt hobbistycznych,
b) popieranie hodowania gołębi rasowych, drobiu i innych zwierząt
hobbistycznych jako wartościowe hobby i rozrywkę,
c) inicjowanie właściwych kierunków hodowli gołębi rasowych,
drobiu, i innych zwierząt hobbistycznych jak równieŜ tworzenie
warunków do ich rozwoju,
d) promowanie hodowania gołębi rasowych, drobiu, ras polskich w
szczególności ras ukształtowanych przez hodowców z
wielkopolski,
e) podejmowanie niezbędnych kroków, aby ułatwić członkom
uczestnictwo w wystawach krajowych i zagranicznych,
f) upowszechnianie współczesnych osiągnięć naukowych w zakresie
hodowli gołębi rasowych, drobiu, i innych zwierząt
hobbistycznych,
2. Związek realizuje swoje cele przez:
a) reprezentowanie interesów Związku wobec organów władzy
i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego
oraz organizacji społecznych, gospodarczych, zawodowych
w kraju i na arenie międzynarodowej;
b) zrzeszanie się i utrzymywanie łączności z pokrewnymi
organizacjami w kraju i za granicą;
c) sprawdzanie opisów standardów ras, składanie odnoszących się do
nich propozycji i inspirowanie do ujednolicenia ich w obrębie
Polski i świata,
d) prowadzenie róŜnych form oddziaływania na racjonalny rozwój
hodowli poprzez : kongresy naukowe, seminaria, odczyty,
szkolenia, dyskusje i konkursy,
e) rozwijanie i popieranie działalności informacyjnej, wydawniczej
i współudział w wydawaniu literatury fachowej,
f) rozpowszechnianie wśród członków materiałów o charakterze
informacyjnym, instruktaŜowym, szkoleniowym itp.,
g) koordynowanie pracy hodowlanej poprzez:
1. organizowanie wystaw,
2. organizowanie udziału hodowców w wystawach,
3. prowadzenie ewidencji i rozprowadzanie obrączek
rodowych,
4. prowadzenie ewidencji zwierząt hodowlanych,
5. prowadzenie ewidencji hodowców- członków Związku,
i) kształtowanie koleŜeńskiej i partnerskiej współpracy oraz zasad
współŜycia społecznego wśród członków Związku.
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Rozdział III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§8
Członkowie Związku dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych,
c) członków wspierających.
§9
1. Członkiem zwyczajnym Związku moŜe być hodowca jeŜeli:
a) jest osobą fizyczną i nie jest pozbawiona praw publicznych,
b) wniesie pisemną deklarację. Od osoby która nie ukończyła 16 lat
wymaga się pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego,
c) uiści opłatę wpisową ustaloną przez Zarząd Związeku,
d) zostanie przyjęty na podstawie uchwały Zarządu Związku.
2. W przypadku odmowy przyjęcia kandydatowi przysługuje prawo
pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni
od daty otrzymania odmowy, które powinno być rozpatrzone na
najbliŜszym zebraniu Związku.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybieranymi do władz Związku,
b) uczestniczyć w zebraniach Związku,
c) korzystać z porad i pomocy w sprawach związanych
z działalnością statutową Związku,
d) brać udział w posiedzeniach Władz Związku, na których
rozpatrywane są sprawy ich bezpośrednio dotyczące,
e) korzystać ze wszystkich świadczeń Związku oraz uczestniczyć
w imprezach organizowanych przez Związek,
f) wysuwać postulaty i wnioski oraz zwracać się z zapytaniami
i skargami,
g) nosić odznakę Związku.
4. Członek zwyczajny Związku jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień statutu i wydanych na jego podstawie
regulaminów i uchwał związkowych,
b) współdziałać z władzami Związku oraz brać czynny udział
i sumiennie wykonywać powierzone mu zadania,
c) płacić regularnie składki członkowskie,
d) stać na straŜy dobrego imienia Związku.
5. Członkostwo członka zwyczajnego ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi
Związku, o ile przeciwko zainteresowanemu nie toczy się
postępowanie dyscyplinarne,
b) skreślenia na wniosek skarbnika Związku z powodu nie opłacania
w ustalonym terminie składki członkowskiej z uwzględnieniem
przypadków gdy Zarząd Związku uzna zwłokę za
usprawiedliwioną. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd po
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wcześniejszym zawiadomieniu członka o zaleganiu w opłaceniu
składek,
c) wykluczenie orzeczeniem Sądu KoleŜeńskiego,
d) wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na
karę dodatkową utraty praw publicznych,
e) śmierci członka,
6. Skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego Związku staje się
skuteczne z chwilą dostarczenia zainteresowanej osobie uchwały Zarządu,
Sądu KoleŜeńskiego Związku zawierającej uzasadnienie i pouczenie.
Skreślonemu lub wykluczonemu członkowi przysługuje w ciągu 14 dni od
dnia otrzymania uchwały Zarządu; Sądu KoleŜeńskiego prawo odwołania
się pisemnie do Walnego Zebrania Członków, które powinno być
rozpatrzone na najbliŜszym zebraniu Związku. O uwzględnieniu lub
oddaleniu odwołania zainteresowanego powiadamia się w ciągu 14 dni od
dnia odbycia Walnego Zebrania Członków.
7. Ponowne przyjęcie na członka zwyczajnego osoby uprzednio wykluczonej
moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ po upływie 3 lat od daty prawomocnego
wykluczenia.
§ 10
1. Członkiem honorowym moŜe zostać osoba fizyczna, która wyróŜniła się
szczególnymi zasługami dla realizacji celów opisanych w §7 statutu.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków w głosowaniu
tajnym lub jawnym na wniosek Zarządu Związku.
3. Członek honorowy posiada uprawnienia członka zwyczajnego wynikające
z przynaleŜności do Związku z wyjątkiem: nie moŜe być wybierany do
władz Związku i jest zwolniony ze świadczeń członkowskich.
4. Członkowstwo członka honorowego ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego zrzeczenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi
Związku,
b) wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na
karę dodatkową utraty praw publicznych,
c) śmierci członka.

§ 11
1. Członkiem wspierającym moŜe zostać osoba fizyczna lub prawna
popierająca cele Związku, która zadeklaruje określone świadczenia na
rzecz Związku.
2. Członków wpierających przyjmuje (i skreśla) Zarząd Związku.
3. Członek wspierający działa w Związku osobiście lub przez swojego
przedstawiciela.
4. Członkowie wspierający mają prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Związku oprócz § 9p.3a,
b) korzystać z porad i pomocy w sprawach związanych
z działalnością statutową Związku,
c) brać udział w posiedzeniach władz Związku, na których
rozpatrywane są sprawy ich bezpośrednio dotyczące,
d) uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Związek,
5. Członek wspierający jest zobowiązany:
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a) przestrzegać postanowień statutu i wydanych na jego podstawie
regulaminów i uchwał związkowych,
b) współdziałać z władzami Związku,
c) realizować zadeklarowane, określone świadczenia na rzecz
Związku,
d) stać na straŜy dobrego imienia Związku.
6. Członkowstwo członka wspierającego ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi
Związku,
b) skreślenia na wniosek Prezesa Zarządu z powodu działania na
szkodę Związku.
7. Skreślenie członka wspierającego staje się na podstawie uchwały Zarządu.
§ 12
Członkowie Związku pełnią społecznie powierzone im w drodze wyborów
funkcje, mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych z tym kosztów w przypadku
pełnienia zadań poza miejscem zamieszkania.

Rozdział IV

Władze Związku
§ 13
1. Władzami Związku są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Związku,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd KoleŜeński.
2. Władze Związku mogą uzupełnić swój skład do 1/3 ustalonego składu
statutowego. Uzupełnienia dokonuje organ władz spośród członków
Związku kandydujących do władz Związku, i wyraŜają pisemnie zgodę.
§ 14
Kadencja władz Związku trwa 4 lata i trwa do czasu odbycia Walnego Zebrania
Członków.

Walne Zebranie Członków

§ 15
1. NajwyŜszą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Związku moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne.
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3. Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest
przez Zarząd Związku co roku, a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata nie
później niŜ do 30 czerwca.
4. Członkowie Związku o zwołanym Walnym Zebraniu Członków
powiadamiani są z 14-to dniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu
o terminie i miejscu zwołanego Walnego Zebrania Członków powinien
być przedstawiony porządek obrad oraz materiały i projekty uchwał
związane z tematyką obrad.
5. Walne Zebranie Związku jest prawomocne jeŜeli w pierwszym terminie
uczestniczy w nim 50% + jeden członek lub w drugim terminie po upływie
30 minut bez względu na ilość członków.
§ 16
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜy:
1. uchwalanie kierunków działalności finansowej Związku,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu
Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądu KoleŜeńskiego,
3. udzielanie (lub nie udzielanie) absolutorium Zarządowi Związku na
wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór władz Związku:
- prezesa Zarządu Związku,
- 4-8 członków Zarządu Związku,
- 3 członków Komisji Rewizyjnej,
- 3 członków Sądu KoleŜeńskiego,
odbywa się w wyborach bezpośrednich w głosowaniu tajnym lub jawnym
(decyzję o sposobie głosowania podejmują zebrani członkowie) spośród
kandydatów zgłoszonych przez osoby tworzące Walne Zebranie
Członków,
5. wybór (odwołanie) delegatów na okres kadencji na zjazdy związków
krajowych i zagranicznych, do których przystąpił Związek na podstawie
§5 pkt 2 w liczbie ustalonej przez te związki,
6. uchwalanie na wniosek Zarządu Związku wysokości składki
członkowskiej,
7. uchwalanie budŜetu i przyjmowanie wykonania budŜetu,
8. rozpatrywanie wniosków Zarządu Związku , Komisji Rewizyjnej, Sądu
KoleŜeńskiego i odwołań od ich decyzji,
9. uchwalanie regulaminu obrad oraz regulaminów pracy Zarządu Związku,
Komisji Rewizyjnej, Sądu KoleŜeńskiego,
10. uchwalanie zmian w statucie,
11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku.
§ 17
W Walnym Zebraniu Członków z głosem decydującym udział biorą wszyscy
członkowie Związku
§ 18
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą
większością oddanych głosów:
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a) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% + 1 liczby
członków Związku ,
b) w drugim terminie bez względu na liczbę członków Związku.
2. KaŜdy członek ma jeden głos.
3. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie nad uchwałami
następuje na Ŝądanie połowy obecnych członków.
§ 19
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków moŜe odbyć się w kaŜdym
czasie i jest zwoływane przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy albo
na pisemne Ŝądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej
1/3 członków Związku.
2. Zarząd Związku ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku. JeŜeli Zarząd
Związku w ciągu 1-go miesiąca od daty upływu terminu nie zwoła
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków to moŜe je zwołać
wnioskodawca zgodnie z pkt.1.
3. Uczestnikami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są
uprawnieni wg §9; §10; §11.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami,
dla których zostało zwołane.

Zarząd Związku
§ 20
1. Zarząd Związku składa się z 5-9 osób.
2. Zarząd Związku pod przewodnictwem prezesa Zarządu Związku kieruje
całokształtem działalności Związku.
3. Członkami Zarządu Związku są:.
- prezes wybrany przez Walne Zebranie Członków, który jest
reprezentantem Związku na zewnątrz,
- pozostali członkowie wybrani przez Walne Zebranie Członków.
4. Zarząd pod przewodnictwem prezesa Zarządu na pierwszym posiedzeniu,
najpóźniej 10 dni od Walnego Zebrania wybiera z pośród siebie:
- wiceprezesa do spraw organizacyjnych,
- wiceprezesa do spraw hodowlanych,
- sekretarza,
- skarbnika.
5. Zarząd Związku działa zgodnie z regulaminem uchwalonym na jego
wniosek przez Walne Zebranie Członków.
6. Uchwały Zarządu Związku zapadają bezwzględną większością głosów
składu Zarządu Związku.
§ 21
Do kompetencji Zarządu Związku naleŜy:
1. kierowanie pracą Związku i działanie w jego imieniu aby osiągnąć cele
określone w §7,
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2. kierowanie działalnością zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami
władz Związku,
3. przyjmowanie i skreślanie członków,
4. opracowywanie preliminarzy budŜetowych,
5. zarządzanie majątkiem i finansami Związku,
6. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków w/s uchwalania wysokości
składki członkowskiej,
7. opracowanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań
merytorycznych i finansowych z działalności Zarządu Związku,
8. organizowanie wystaw, pokazów i giełd,
9. organizowanie uczestnictwa swoich członków w wystawach i pokazach
w kraju oraz za granicą,
10. prowadzenie ewidencji swoich członków,
11. prowadzenie ewidencji i rozprowadzanie obrączek rodowych,
12. prowadzenie ewidencji zwierząt hodowlanych,
13. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
14. powoływanie komisji i zespołów problemowych,
15. zatrudnianie pracowników w razie potrzeby i ustalanie dla nich
wynagrodzenia.
Komisja Rewizyjna

§ 22
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona: przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z regulaminem uchwalonym na jej
wniosek przez Walne Zebranie Członków.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów
składu Komisji Rewizyjnej.
§ 23
Do zadań Komisji Rewizyjnej naleŜy:
1. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zarządzaniem majątkiem
i finansami Związku poprzez przeprowadzanie co najmniej dwa raz w
roku kontroli,
2. nadzór nad przestrzeganiem statutu i obowiązujących regulaminów,
3. przekazywanie Zarządowi uwag, wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,
4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków oraz wnioskowanie o udzielenie lub nie absolutorium
Zarządowi Związku,
5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków w trybie §19 statutu.
§ 24
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
Związku z głosem doradczym.
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Sąd KoleŜeński

§ 25
1. Sąd KoleŜeński składa się z 3 osób.
2. Sąd KoleŜeński wybiera spośród swojego grona : przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Sąd KoleŜeński działa zgodnie z regulaminem uchwalonym na jego
wniosek przez Walne Zebranie Członków.

§ 26
Do zadań Sądu KoleŜeńskiego naleŜy:
1. rozstrzyganie sporów między członkami Związku,
2. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków,
§ 27
1. Orzeczenia i postanowienia Sądu KoleŜeńskiego zapadają bezwzględną
większością głosów składu Sądu KoleŜeńskiego.
2. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Sąd KoleŜeński wymierza
następujące kary:
a. upomnienie,
b. nagana,
c. zawieszenie w prawach członka na okres nie mniejszy niŜ 1 rok,
d. wykluczenia ze Związku.
3. Od orzeczenia Sądu KoleŜeńskiego przysługuje prawo odwołania w
trybie §9 pkt.6.

Rozdział V
Fundusze i majątek Związku
§ 28
1.Do realizacji celów statutowych Związek tworzy fundusze:
a) z opłat wpisowych,
b) ze składek członkowskich,
c) z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
d) z darowizn i zapisów.
2. Do zaciągania zobowiązań, zawierania umów oraz składania oświadczeń
majątkowych w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie i podpis
dwóch uprawnionych członków Zarządu w tym prezesa.
3. Gospodarka finansowa Związku musi być oparta o właściwe prawa i
przepisy regulujące zasady finansowe, sprawozdawcze i rachunkowe
aktualnie obowiązujące.
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Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Związku
§ 29
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej
większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby
członków Związku.
§ 30
1. Rozwiązanie Związku moŜe nastąpić na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków powziętej większością co najmniej 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 50% + 1 liczby członków Związku.
2. W razie powzięcia przez Walne Zebranie Członków uchwały
o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Członków powołuje komisję
likwidacyjną, która zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków
przeprowadzi likwidację.
§31
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
postanowienia prawa o stowarzyszeniach.

§ 32
Statut obowiązuje z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków i wchodzi
w Ŝycie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

