
                                             REGULAMIN 

                      KLUBU HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH 

 

                                               Rozdział I 

                         Nazwa, terytorialny zasięg działania, cele i środki 

                                                     § 1 

1. Stowarzyszenie „ Klub Hodowców Gołębi Rasowych” zwane dalej 
Klubem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 
stowarzyszeniach ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) w formie 
stowarzyszenia zwykłego.  

2. Klub zrzesza w swych szeregach hodowców i miłośników gołębi 
rasowych. 

3. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej. 
 
                                            § 2 

1. Siedzibą Klubu jest miasto Borek Wielkopolski. 
2. Zmiana siedziby Klubu powinna uwzględniać miejsce zamieszkania 

Przewodniczącego Klubu oraz zostać zgłoszona do organów 
nadzorujących działalność stowarzyszeń właściwych dla 
dotychczasowej i nowej siedziby Klubu. 

3. Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
                                            § 3 

1. Klub może korzystać z pieczęci, odznak, logotypów klubu i obrączek 
rodowych gołębi. 

2. Klub korzysta ze znaku graficznego ( logotypu) Klubu za zgodą jego 
twórcy – członka Klubu, który stanowi załącznik do niniejszego 
Regulaminu. 

3. Klub swą działalność opiera na pracy społecznej jego członków. 
4. Działalność Klubu jest finansowana z dobrowolnych składek jego 

członków na wniosek Zarządu Klubu. 
                                            § 4 

Celem Klubu jest: 

1) Zrzeszanie hodowców gołębi rasowych. 
2) Rozpowszechnianie zamiłowania do hodowli gołębi rasowych. 
3) Zachowanie prawidłowego rozwoju hodowli gołębi rasowych według 

obowiązujących wzorców dla poszczególnych ras. 
4) Doskonalenie, promowanie hodowli wg. wzorca. 



5) Analiza stanu hodowli.                                         
                                         § 5 

Środkami działania Klubu są: 

1. Spotkania członków, 
2. Odczyty, szkolenia oraz wzajemna wymiana doświadczeń hodowlanych 

w kraju i za granicą, 
3. Wewnętrzna działalność informacyjna ( biuletyny, katalogi, wzorce ras). 
4. Rozpowszechnianie wśród członków materiałów o charakterze 

informacyjnym, instruktażowym, szkoleniowym itp. 
5. Uczestniczenie w rekomendowanych przez Zarząd lub Zebranie 

Członków wystawach oraz pokazach. 
6. Organizowanie wystaw i pokazów. 
7. Publikacja artykułów i współpraca z mediami w celu popularyzacji 

działalności Klubu i zagadnień w sferze jego zainteresowań. 
 
                                          Rozdział II 
                   Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 
                                              § 6 

1. Członkiem Klubu może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie kraju. 
2. Członków Klubu przyjmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego po 

przedłożeniu wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej oraz 
zaakceptowaniu Regulaminu. 
                                             § 7 

1. Każdy członek Klubu ma prawo uczestniczyć w pracach Klubu oraz 
kształtować plany jego działania w formach określonych przez 
Regulamin. 

2. Członek Klubu posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu. 
                                            § 8 

Utrata praw członkowskich następuje przez: 

1. Dobrowolne wystąpienie członka zgłoszone na piśmie. 
2. Śmierć członka. 
3. Utratę zdolności prawnych. 
4. Wykluczenie z Klubu podjęte bezwzględną większością głosów Walnego 

Zebrania Członków, w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu.   
                            
                                    Rozdział III 
      Struktura wewnętrzna. Organizacja działalności. 
 
 
 



 
                                          § 9 

Władzami Klubu są: 

1. Zebranie Członków. 
2. Zarząd Klubu, który składa się z trzech osób, na czele z 

Przewodniczącym Klubu, jako jedynie upoważnionym do reprezentacji 
Klubu w zakresie określonym ustawą o stowarzyszeniach.  Zarząd Klubu 
ani jego członkowie nie są organami Klubu, nie są upoważnieni do 
reprezentacji Klubu ( z zastrzeżeniem ustawowego prawa 
Przewodniczącego), zaciągania zobowiązań kontroli lub nadzoru Klubu. 
 
                                            § 10 

1. Zebranie Członków jest władzą Klubu we wszelkich sprawach 
dotyczących działalności Klubu. 

2. Zebranie członków podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
członków ( w pierwszym terminie rozpatrywania danej sprawy) lub bez 
względu na liczbę obecnych ( w drugim terminie, który może nastąpić po 
30 minutach). 

3. Zebrania Członków zwoływane są w miarę potrzeb przez Zarząd lub na 
wniosek trzech członków Klubu. 

4. Zebrania Członków, na których następuje wybór, odwołanie lub 
pokwitowanie Zarządu określane są jako Walne Zebrania Członków. 

5. Walne Zebrania Członków zwoływane są przez Zarząd w trybie 
zwyczajnym raz na cztery lata lub w trybie nadzwyczajnym na wniosek 
1/3 członków Klubu ( w terminie 30 dni od dnia pisemnego 
powiadomienia Zarządu z przedłożeniem podpisanej listy 
wnioskodawców, porządkiem obrad i projektami uchwał) 
        
                                            § 11 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. Przyjmowanie programu działania oraz w razie potrzeby regulaminów, w 
szczególności regulaminu przebiegu Walnego Zebrania Członków lub 
regulaminu rozwiązywania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami. 

2. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Klubu. 
3. Wybór Zarządu z Przewodniczącym. 
4. Udzielanie absolutorium ( pokwitowania) Zarządowi. 

 
                                           § 12 



1. Zarząd Klubu z wyznaczonym Przewodniczącym wybierany jest na 
Zebraniu Członków na okres czterech lat w głosowaniu jawnym ( lub 
tajnym na wniosek członka Klubu). 

2. Zarząd wyznacza spośród swoich członków sekretarza i zastępcę 
Przewodniczącego. 

3. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków w 
miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 wybranego składu 
Zarządu ( z wyjątkiem Przewodniczącego, który powinien zostać 
wybrany). 

4. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 
dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczącego, którego głos w 
przypadku równej liczby głosów jest decydujący. 
 
                                            § 13 

1. Do kompetencji Zarządu z zastrzeżeniem ustawowego prawa 
reprezentacji Przewodniczącego, należy: 
a. Organizacja spotkań w szczególności zwoływanie i organizacja 

Zebrań Członków w tym Walnych Zebrań Członków, 
b. Realizacja uchwał Zebrań Członków, 
c. Ustalanie planów działalności Klubu, 
d. Prowadzenie bieżących spraw Klubu, 
e. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz w zakresie udzielonego 

pełnomocnictwa przez członków klubu na Zebraniach Członków z 
zastrzeżeniem ustawowych praw Przewodniczącego, 

2. Posiedzenia Zarządu Klubu zwoływane są w miarę potrzeby nie rzadziej 
jednak niż raz na kwartał. 

3. Zaciąganie zobowiązań Klubu wymaga udzielenia pełnomocnictwa 
członków Klubu, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 
Zobowiązanie obciąża członków Klubu, którzy udzielili pełnomocnictwa. 
 
                                           § 14 

1. Ewentualne spory pomiędzy członkami są rozwiązywane poprzez 
negocjacje ich zastępców wyznaczonych spośród członków Klubu. 
Zadaniem zastępców jest pokojowe rozwiązanie konfliktu zaistniałego 
pomiędzy członkami. 

2. W przypadku gdy negocjacje zastępców nie przyniosły skutku, poddają 
oni spór pod rozstrzygnięcie Zebrania Członków na zasadach 
określonych w § 10 p. 2. 
 
                                  Rozdział IV 
          Zmiana regulaminu, rozwiązanie Klubu i inne 
 



1. Zmiana Regulaminu Klubu lub jego rozwiązanie wymagają uchwały 
Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy 
obecności co najmniej ½ liczby ogółu członków. 

2. Klub finansuje bieżącą działalność ze składek członkowskich. 

 

 
                                                                       


