
 

STATUT 
Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 . 

1. Związek Sportowy nosi nazwę Dolnośląski Związek Jeździecki, zwany dalej DZJ i jest związkiem 

stowarzyszeń uprawiających jeździectwo. 
2. DZJ działa na podstawie prawa i niniejszego Statutu. 

3. Terenem działania DZJ jest obszar województwa Dolnośląskiego. 
4. Siedzibą władz DZJ jest miasto Wrocław. 

 
§ 2 . 

DZJ podlega rejestracji i posiada osobowość prawną. 

 
§ 3 . 

DZJ jest członkiem Polskiego Związku Jeździeckiego (skrócie PZJ) oraz może być członkiem innych 
stowarzyszeń krajowych i zagranicznych działających na rzecz kultury fizycznej (jeździectwa). 

 

§ 4 . 
DZJ używa własnych odznak, symboli pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

DZJ używa również odznak i symboli PZJ. 
 

§ 5 . 

DZJ opiera swoją działalność na : 
1) pracy społecznej ogółu jego członków, 

2) pracy Zarządu, 
3) pracy etatowych pracowników. 

 
 

Rozdział II  
Cele i formy działania DZJ 

 
§ 6 . 

Celem działania DZJ jest rozwój i popularyzacja sportu konnego, rekreacji i turystyki konnej. 
 

§ 7 . 
DZJ i jego organy realizują cel, o którym mowa w § 6 stosując różne formy działania, 

a w szczególności: 

1) zrzesza stowarzyszenia uprawiające jeździectwo, 
2) organizuje zawody i inne imprezy jeździecki na terenie swojej działalności z własnej inicjatywy 

oraz na polecenie PZJ, 
3) opracowuje i realizuje kalendarz imprez oraz preliminarz finansowy, 

4) organizuje szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów sędziów, 

5) prowadzi ewidencję zawodników, kadry trenersko-instruktorskiej, sędziów działaczy oraz 
sprawozdawczość organizowanych przez DZJ zawodów jeździeckich, 

6) kontroluje działalność stowarzyszeń będących członkami DZJ zakresie wynikającym z 
przynależności do Związku, a w szczególności: 

a) w zakresie realizacji programów szkoleniowych, 

b) przestrzegania przez nich postanowień statutu i regulaminu DZJ, PZJ oraz powszechnie 
przyjętych zasad uprawiania sportu, 

7) sprawuje opiekę nad członkami DZJ, 



8) udziela opinii w sprawach przydziału środków finansowych i etatów szkoleniowych dla członków 

DZJ, 

9) wydaje opinie w sprawach budowy urządzeń sportowych i zapotrzebowania na sprzęt sportowy dla 
jeździectwa na terenie swojego działania, 

10) rozstrzyga spory między członkami DZJ, 
11) współpracuje z instytucjami, które mogą przyczynić się do realizacji zadań statutowych DZJ, w 

tym bezpieczeństwa uprawiania sportu konnego, rekreacji i turystyki konnej oraz właściwego 

traktowania koni, 
12) inicjuje i podejmuje z zachowaniem obowiązujących przepisów inną działalność zmierzającą do 

realizacji swoich celów i zadań, w tym również może prowadzić działalność gospodarczą. 
 

 

Rozdział III  
Członkowie DZJ, ich prawa i obowiązki 

 
§ 8 . 

Członkowie DZJ dzielą się na : 

1) zwyczajnych, 
2) wspierających, 

3) honorowych. 
 

§ 9 . 

1. Członkami zwyczajnymi DZJ mogą być stowarzyszenia sportowe uprawiające sporty konne, 
posiadające osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenia sportowe, które uchwaliły statut i założyły DZJ stają się członkami zwyczajnymi. 
3. Tytuł członka honorowego przyznaje Walne Zebranie. Członkowie honorowi DZJ mają prawo 

uczestniczenia w Walnym Zebraniu Związku z głosem doradczym. 

 
§ 1 0 . 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne uznające i popierające cele DZJ. 
Przyjęcie w poczet członków DZJ następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia (pisemnej deklaracji) 

zainteresowanego stowarzyszenia, uiszczenia wpisowego i uchwały Zarządu DZJ. 

 
§ 1 1 . 

Członkowie zwyczajni DZJ mają prawo do uczestniczenia przez swych przedstawicieli w Walnych 
Zebraniach, biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz, a ponadto : 

1) zaspokajania potrzeb w korzystaniu ze sprzętu i obiektów sportowych pozostających w gestii DZJ, 
2) otrzymania pomocy organizacyjnej, szkoleniowej i metodycznej od innych członków DZJ, jego 

władz i jednostek organizacyjnych, 

3) ochrony przez DZJ i jego organy interesów praw związanych z działalnością członków DZJ, 
4) korzystania z pomocy, środków i usług DZJ i jego organów w zakresie wynikającym ze statutu i 

uchwał organów DZJ, 
5) przedkładania władzom DZJ wniosków, postulatów i inicjatyw, oraz oceny w zakresie działalności 

DZJ, 

6) udziału w zawodach organizowanych przez DZJ i PZJ. 
 

§ 1 2 . 
Obowiązkiem członków zwyczajnych DZJ jest: 

1) przestrzeganie statutu i uchwał władz Związku, 
2) branie czynnego udziału w pracach Związku, zwłaszcza na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu 

sportowego jeździectwa, 

3) świadczenie w miarę posiadanych możliwości pomocy organizacyjnej, szkoleniowej i metodycznej 
w pierwszej kolejności członkom Związku, 

4) dostarczanie władzom Związku informacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowej działalności 
Związku, 

5) udział w pracach Walnego Zebrania i powołanych przez Walne Zebranie (oraz Zarząd) zespołów 

roboczych i ekspertów, 



6) udział w finansowaniu działalności DZJ i PZJ według zasad uchwalonych przez Walne Zebranie w 

porozumieniu z członkami DZJ, 

7) płacenie składek. 
 

§ 1 3 . 
Członkowie wspierający mają prawo do : 

1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach z głosem doradczym, 

2) korzystania z pomocy i przywilejów wynikających ze statutu i działalności DZJ. 
 

§ 1 4 . 
Do obowiązków członków wspierających należą obowiązki wymienione w § 13 niniejszego statutu z 

wyjątkiem pkt. 7 oraz wywiązanie się w wyznaczonym terminie z zadeklarowanych świadczeń. 
 

§ 1 5 . 

Członkostwo ustaje w przypadku : 
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu z trzymiesięcznym 

wyprzedzeniem, 
2) rozwiązania DZJ lub stowarzyszenia będącego członkiem DZJ, podjętego na podstawie 

odrębnych przepisów prawa, 

3) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu DZJ w razie istotnego naruszenia postanowień 
niniejszego statutu, w tym także niepłacenia składek w terminie wyznaczonym przez Zarząd. 

 
§ 1 6 . 

1. Członek DZJ może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku 
naruszenia postanowień niniejszego statutu. 

2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu stowarzyszenia 

uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału systemie rozgrywek sportowych. 
 

§ 1 7. 
Od decyzji Zarządu DZJ o wykluczeniu przysługuje zainteresowanej stronie prawo odwołania się za 

pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania uchwały. 

 
 

Rozdział IV 
Władze DZJ 

 
§ 1 8 . 

Władzami DZJ są: 

1) Walne Zebranie, 

2) Zarząd, 
3) Prezydium Zarządu, 

4) Komisja Rewizyjna, 
Kadencja wszystkich organów DZJ trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje się głosowaniu tajnym lub 

jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania. 

 
§ 1 9 . 

1. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu tych organów. W przypadku równej 

ilości głosów przeważa głos przewodniczącego właściwego organu. 
2. Jeżeli właściwy organ nie postanowi inaczej, uchwały władz DZJ zapadają w głosowaniu 

jawnym. 

3. Zarząd DZJ może podejmować przewidziane statutem uchwały zwykłą większością głosów 
obecnych na zebraniu, jeśli przedmiotem uchwały ma być zagadnienie podane w zawiadomieniu 

o zebraniu. 
 

§ 2 0 . 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą DZJ - może być Sprawozdawczo - Wyborcze, Zwyczajne, 



Nadzwyczajne. 

 

§ 2 1 . 
W Walnym Zebraniu biorą udział wybrani przedstawiciele członków DZJ w liczbie określonej przez 

Zarząd na podstawie ustalonych kryteriów. Zasady i tryb wyboru przedstawicieli na Walne Zebranie 
określają samodzielnie członkowie stowarzyszeń, które są członkami DZJ. Każdy przedstawiciel ma 

prawo do jednego głosu, z ograniczeniami wynikającymi członkostwa wspierającego. 

 
§ 2 2 . 

1. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata, a Walne 
Zebranie Sprawozdawcze - w połowie kadencji. 

2. Zarząd (Prezydium Zarządu) powiadamia pisemnie każdego przedstawiciela 14-dniowym 
wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku Zebrania. 

3. Prezydium Zarządu (Zarząd) z własnej inicjatywy, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 

wniosek co najmniej 2/3 członków Związku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie wnioskowane przez Komisję Rewizyjną lub członków 

stowarzyszenia winno odbyć się w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku. 
5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winno być złożone na piśmie z podaniem 

celu jego zwołania. 

 
§ 2 3 . 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy : 
1) uchwalanie zasadniczych kierunków działania DZJ, 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, 
3) ocena działalności Zarządu, 

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

5) wybór prezesa Związku, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
6) rozstrzyganie wniosków dotyczących majątku DZJ, 

7) rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd, 
8) dokonywanie zmian statutu i podejmowanie decyzji o likwidacji Związku, 

9) uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz innych opłat, 

10) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach wykluczenia, 
11) wybór delegatów na Walne Zebranie PZJ, 

12) podejmowanie uchwał o przystąpieniu DZJ do innych organizacji w charakterze członka, 
13) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie objętych kompetencją innych władz Związku. 

 

§ 2 4 . 
Uchwały Walnego Zebrania DZJ zobowiązujące członka do wykonania określonych zadań wymagają 

zgody jego przedstawicieli. 
 

§ 2 5 . 
W obradach Walnego Zebrania mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby nie będące 

przedstawicielami, zaproszone przez Zarząd (Prezydium Zarządu). Walne Zebranie może w razie 

potrzeby powoływać zespoły robocze lub ekspertów. 
 

§ 2 6 . 
1. Zarząd organizuje działalność Związku, kieruje nią i reprezentuje Związek na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 9 członków, w tym Prezesa, 2 Wiceprezesów i Sekretarza. 

 
§ 2 7 . 

1. Prezesa Związku wybiera Walne Zebranie w oddzielnym głosowaniu, po czym dokonuje się 
wyboru pozostałych członków Zarządu. 

2. Na wniosek Prezesa członkowie Zarządu wybierają ze swego grona : Wiceprezesa do spraw 
Organizacyjnych, Wiceprezesa do spraw Sportu i Sekretarza. 

 

§ 2 8 . 
Prezes, Wiceprezesi i Sekretarz stanowią Prezydium Zarządu Związku. 

 



§ 2 9 . 

1. Ukonstytuowanie się całego Zarządu winno nastąpić na pierwszym posiedzeniu po Walnym 

Zebraniu. 
2. W razie zmniejszania się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu 

może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków tego organu. Liczba 
nowo powołanych w ten sposób członków Zarządu nie może jednak przekraczać 1/3 pierwotnie 

ustalonego jego składu. 

3. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru 
nowego Prezesa, wyłącznie spośród członków Zarządu, który popełni tę funkcję do czasu 

najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego. 
4. Zebranie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał, a Prezydium Zarządu nie rzadziej 

niż raz na miesiąc. 
 

§ 3 0 . 

Do kompetencji Zarządu należy : 
1) kierowanie działalnością DZJ zgodnie z uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania oraz 

organów DZJ, 
2) reprezentowanie DZJ na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 

3) uchwalanie planów działania oraz sporządzanie kalendarza imprez sportowych, 

4) zarządzanie majątkiem DZJ, 
5) sporządzanie sprawozdań rocznych, podział środków finansowych, 

6) zwoływanie Walnych Zebrań, 
7) powoływanie wydziałów, komisji stałych, organizowanie systemu rozgrywek oraz uchwalanie ich 

regulaminów, 
8) rozpatrywanie spraw spornych powstałych między członkami Związku, 

9) nakładanie kar na podstawie obowiązujących przepisów, 

10) wnioskowanie w sprawach nagród i odznaczeń, 
11) przyjmowanie i zwalnianie pracowników etatowych DZJ, 

12) przyjmowanie, wykluczanie, zawieszanie w prawach członków DZJ, 
13) podejmowanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz DZJ. 

 

§ 3 1 . 
Do kompetencji Prezydium Zarządu należą funkcje wymienione w § 31 pkt. 1,2,4,5,6,10,11. 

 
§ 3 2 . 

1. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród przedstawicieli nie będących 

członkami Zarządu. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego 

zastępcę. 
3. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w roku. 

 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą 

1) sprawowanie wszechstronnej kontroli działalności statutowej i gospodarczej DZJ, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontrolnych oraz Ŝądanie stosownych 
wyjaśnień, 

3) przedstawienie sprawozdań Walnemu Zebraniu i wnioskowanie o udzielenie absolutorium 
Zarządowi. 

 

§ 3 3 . 
1. Zarząd (Prezydium Zarządu) ma prawo występowania do PZJ oraz innych władz sportowych  

z wnioskami o nadanie odznaczeń związkowych, państwowych, resortowych dla zawodników, 
trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy społecznych jeździectwa. 

2. Rodzaje nagród określają odpowiednie regulaminy bądź przepisy. 
3. Zarząd ma prawo nakładania kar na członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, 

sędziów i działaczy społecznych jeździectwa. 

4. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak też rodzaj kar określają przepisy dyscyplinarne PZJ. 
 

 



§ 3 4 . 

1. W ramach DZJ działa Kolegium Sędziów wybrane przez Walne Zebranie wszystkich czynnych 

sędziów jeździectwa. Kolegium Sędziów składa się z 5 osób i wybiera spośród siebie 
przewodniczącego Kolegium Sędziów. 

2. Regulamin działania Kolegium Sędziów opracowuje Walne Zebranie Sędziów w oparciu o 
stosowny regulamin PZJ. 

 

 

Rozdział V 
Majątek DZJ 

 
§ 3 5 . 

Majątek DZJ stanowią nieruchomości, ruchomości i finanse. 
Na fundusze DZJ składają się : 

1) wpisowe, 

2) składki członkowskie, 
3) dotacje, 

4) darowizny, 
5) inne wpływy z działalności statutowej, 

6) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej. 
 

§ 3 6 . 

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie 
przynajmniej 2 osób (prezesa lub vice prezesa i upoważnionego członka Zarządu). 

 
 

Rozdział VI 
Zmiana statutu i likwidacja DZJ 

 
§ 3 7 . 

Zmiana statutu i likwidacja DZJ nastąpić może na skutek uchwały Walnego Zebrania podjętej 
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli. 

 
§ 3 8 . 

W razie podjęcia uchwały o likwidacji Związku, Zarząd wybiera 3 osobową komisję 

likwidacyjną, która przeprowadza likwidację majątku DZJ z uwzględnieniem zobowiązań 
na nim ciążących.  

 


