STATUT
Stowarzyszenia - Hipoterapia, hipika i środowisko.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie - Hipoterapia, hipika i środowisko”.
§2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
§5. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia moŜe działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
§6. Stowarzyszenie moŜe naleŜeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§7. Celem Stowarzyszenia jest:
a) propagowanie hipoterapii i hipiki na Śląsku
b) zapewnienie zajęć rehabilitacyjnych, a szczególnie hipoterapeutycznych jak
największej liczbie pacjentów.
c) propagowanie ochrony środowiska naturalnego – szczególnie wśród dzieci i
młodzieŜy
d) pomoc skrzywdzonym, chorym lub bezdomnym zwierzętom
e) upowszechnianie umiejętności jazdy konnej
f) nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z innymi organizacjami, Urzędami i
instytucjami w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieŜy, oraz
hipoterapii
g) działalność wśród dzieci i młodzieŜy w zakresie wychowania, edukacji kulturalnej,
kultury fizycznej i sportu

§8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, głównie metodą
hipoterapii
b) prowadzenie zajęć jeździeckich przygotowujących osoby niepełnosprawne do
udziału w olimpiadach specjalnych i paraolimpiadach
c) organizację zajęć, imprez i obozów rehabilitacyjnych i integracyjnych dla osób
niepełnosprawnych
d) organizację warsztatów, szkoleń, seminariów, prelekcji, odczytów, wycieczek,
obozów, spotkań edukacyjnych i festynów
e) współpracę z mediami
f) działalność naukową, publicystyczną i wydawniczą
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g) skupianie wokół swojej działalności lekarzy, rehabilitantów, psychologów
pedagogów, instruktorów jazdy konnej i społeczników, którzy widzą w rozwoju
hipoterapii jedną z dróg pomocy osobom dotkniętym chorobą
h) prowadzenie zajęć jazdy konnej, przejaŜdŜek bryczką i kuligiem
i) organizowanie lepszych warunków bytowych zwierzętom potrzebującym pomocy
j) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami i organizacjami
k) prowadzenie hodowli koni i ich trenowanie
l) dokonywanie zakupu koni, tworzenie infrastruktury, nabywanie, budowanie i
utrzymywanie stajni oraz budynków gospodarczych, obiektów warsztatowych,
socjalnych oraz rehabilitacyjnych
m) branie udziału w zawodach i imprezach rekreacyjno - sportowych
upowszechniających sport oraz aktywny wypoczynek
n) organizację imprez kulturalnych i towarzyskich
o) prowadzenie działalności gospodarczej w formach przewidzianych przez ogólnie
obowiązujące przepisy prawa w celu uzyskania środków dla realizacji statutowych
działań

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§9. Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne i osoby prawne.
§10. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych
b) honorowych
c) wspierających
§11. Członkiem zwyczajnym moŜe być wyłącznie osoba fizyczna.
§12. Członkiem zwyczajnym staje się po złoŜeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
zarządu Stowarzyszenia.
§13. ZałoŜyciele Stowarzyszenia są członkami zwyczajnymi.
§14. Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŜe zostać osoba fizyczna lub osoba prawna,
która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, lub w dziedziny,
którymi Stowarzyszenie się zajmuje.
§15. Członkiem wspierającym moŜe zostać osoba fizyczna lub osoba prawna wspierająca
działalność Stowarzyszenia finansowo i materialnie.
§16. Członkowie honorowi i wspierający są przyjmowani uchwałą zarządu.
§17. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
§18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
c) regularnego opłacania składek.
§19. Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§20. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
§21. Utrata członkostwa następuje na skutek:
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a) pisemnej rezygnacji złoŜonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka
§22. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w
terminie do 7 dni od daty doręczenia informacji o podjęciu stosownej uchwały. Odwołanie
składane jest na ręce Zarządu i zostanie rozpatrzone na najbliŜszym Walnym Zebraniu
Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§23. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja rewizyjna.
§24. Kadencja wszelkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§25. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykła
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§26. JeŜeli w pierwszym terminie zebrania nie ma wymaganego quorum do podejmowania
uchwał to w ciągu najbliŜszych dwóch tygodni wyznaczany jest drugi termin zebrania.
Zebranie w drugim wyznaczonym terminie jest władne do podejmowania uchwał bez
względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.
§27. Walne Zebraniu Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
§28. Walne Zebranie Członków moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne.
§29. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na cztery lata
przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§30. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne moŜe się odbyć w kaŜdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§31. Do kompetencji Walnego Zebrania naleŜą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie budŜetu,
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f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
i) podejmowanie uchwały o rozwiązanie Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
j) podejmowanie uchwał w kaŜdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeŜonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§32. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do
zarządu mogą być wybierani członkowie zwyczajni.
§33. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza. Prezesa,
wiceprezesa oraz sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.
§34. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na trzy
miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§35. Członkowie zarządu pełnią swoją funkcję społecznie.
§36. Do kompetencji Zarządu naleŜą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
c) sporządzanie planów pracy i budŜetu
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciąŜaniu majątku
Stowarzyszenia
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
i) przyjmowanie i skreślanie członków
j) sporządzanie okresowych sprawozdań i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu
Członków
k) decydowanie o sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
Stowarzyszenia.
§37. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
§38. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza. Przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza Komisja Rewizyjna wybiera spośród
swoich członków.
§39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
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.
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ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§40. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) dotacji i ofiarności publicznej,
c) darowizn, spadków i zapisów,
d) dochodów z prowadzonej przez Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi
przepisami działalności gospodarczej
e) dochodów z organizowanych przez Stowarzyszenie imprez, szkoleń, zawodów i
festynów
f) dochodów z majątku i urządzeń Stowarzyszenia
§41. Wszelkie środki pienięŜne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
§42. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§43. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciąŜania majątku podejmuje Zarząd.
§44. 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
§45. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków.
§46. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.
§47. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
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