
Regulamin stowarzyszenia zwykłego 
 Klubu Hodowców Gołębi Pocztowych Podlasie 

z siedzibą w Szepietowie 
 

ROZDZIAŁ  I  

§1 

  
Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Hodowców Gołębi Pocztowych Podlasie w skrócie KHGP 
Podlasie, a w niniejszym regulaminie  określane będzie jako KLUB . 

  
§2 

  
Terenem działania KHGP Podlasie jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego władz 
Jest Szepietowo. 

   

§3 

 Klub używa własnej pieczęci podłużnej i okragłej. 

  

 

ROZDZIAŁ  II  

 CELE I FORMY DZIAŁANIA  

  
§1 

  

1. Zrzeszenie wszystkich osób interesujących się hodowlą gołębi pocztowych. 
2. Szerzenia wśród hodowców wiedzy o życiu ptaków . 
3. Racjonalny rozwój hodowli polskiego gołębia pocztowego. 
4. Stworzenie swoim członkom godziwych warunków wypoczynku. 
5. Propagowanie zasad etyki hodowlanej 

  



§2 

  
Cele swoje KLUB realizuje przez : 

1. Ustalenie i koordynowanie pracy hodowlanej poszczególnych członków przez : 

                    a/ głównych wytycznych celów hodowlanych 
                    b/ inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form oddziaływania na  
                        racjonalny rozwój  hodowli np. poprzez wystawy, odczyty, seminaria, 
                        szkolenia , dyskusje . 

2. Propagowanie zasad etyki hodowlanej . 
3. Organizowanie lotów . 

 

ROZDZIAŁ   III  

 CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWI ĄZKI  

  
§1 

1. Członkiem  Klubu może być osoba fizyczna . 

  
§2 

1. Członkiem Klubu może być obywatel polski jeżeli : 

                         a/ wniesie pisemną deklarację do Zarządu Klubu, 
                         b/ uiści przewidywane regulaminem  wpisowe, 
                         c/ zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu, 
                         d/ hoduje gołębie i bierze udział w lotach organizowanych 
                             przez  KLUB. 

  
§3 

1. Członek KLUBU ma prawo  : 

                         a/ wybierać i być wybieranym do władz Klubu przy zastosowaniu 
                             Rozdz. III  §5, 
                         b/ uczestniczyć w zebraniach KLUBU, 
                         c/ korzystać z porad i pomocy  w zagadnieniach związanych z hodowlą 
                             gołębi . 
  



2. Członek KLUBU ma obowiązek : 

                          a/ hodować gołębie i brać udział w lotach organizowanych przez Klub, 
                          b/ brać czynny udział w pracach Klubu , 
                          c/ dbać o dobre imię Klubu i współdziałać w dążeniu do osiągnięcia 
                              wytkniętego celu statutowego. 

3. Regularnie płacić składki i inne świadczenia obowiązujące w Klubie . 

  
§4 

  
Członkostwo   wygasa poprzez  :  

1. Dobrowolne wystąpienie , 
2. Nie zapłacenie składki członkowskiej w danym roku lotowym , 
3. Wykonanie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego postanawiającego               
           wykluczenie z Klubu , 
4. Śmierć członka , 
5. Rozwiązanie Klubu . 

§5 

  

Członkowie wybierani do władz klubowych muszą posiadać co najmniej 2 letni nieprzerwany 
staż . 

§6 

  
Członkowie dobrowolnie występujący  lub skreśleni mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do 
Klubu po opłaceniu opłaty wpisowej .  

§7 

  
Za naruszenie Statutu , regulaminów i uchwał stosuje się następujące kary : 

1.      Upomnienie 

2.      Nagana 

3.      Pozbawienie prawa  lotowego  na okres od 6 miesięcy do 2 lat 

4.      Wykluczenie . 

  



ROZDZIAŁ   IV  

  

STRUKTURA ORGANIZACYJNA  

  

§1 

  

Władzami Klubu  są  : 

1. Walne zebranie członków . 
2. Zarząd  Klubu 
3. Komisja Rewizyjna Klubu 
4. Sąd  Koleżeński  Klubu 

  

§2 

  

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes . 

§3 

  

Zarząd Klubu , Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński wybiera się w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów , przy udziale co najmniej połowy członków . Organy Klubu 
wymienione w  §1  podejmują decyzję zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 
połowy członków , o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej . 

§4 

  

1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata . 
2. W razie niemożności pełnienia funkcji przez któregoś z członków Zarządu , 
uzupełnienie składu osobowego następuje kolejnym zastępcą wybranym przez Walne Zebranie. 

 

 



ROZDZIAŁ    V  

  

§1 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie . 
2. Udział w Walnym Zebraniu biorą wszyscy członkowie Klubu . 

   

§2 

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należą : 

1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu , Sądu Koleżeńskiego i  Komisji    

Rewizyjnej . 

2. Określenie kierunków działania Klubu. 
3. Decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu . 
4. Wybieranie władz Klubu : 

       Zarząd / 5  członków  i 2 zastępców / 

       Komisja  Rewizyjna /3 członków , 1 zastępca / 

       Sąd Koleżeński       / 3 członków , 1 zastępca / 

5.  Uchwalenie ramowego budżetu . 

  

§3 

  

1. Termin zebrania i porządek obrad Walnego Zebrania Klubu ustala Zarząd . 
2. Walne Zebranie Klubu odbywa się w miesiącu lutym lub marcu . 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VI  

  

ZARZĄD KLUBU  

  

§1 

Zarząd Klubu wybierany jest w wyborach jawnych w następującym składzie : 

1. Prezes 
2. V-ce Prezes  ds. finansowych  
3. V-ce Prezes  ds. gospodarczych 
4. V-ce Prezes  ds. lotowych 
5. Sekretarz 
6. Członek zarządu 
7. Członek zarządu 

§2 

  

Do zakresu działania Zarządu Klubu należą : 

1. Podejmowanie w imieniu Klubu czynności prawnych. 
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu . 
3. Zawieszanie członków o ile ich działalność jest sprzeczna ze statutem i regulaminami i                     

kierowanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego. 
4. Uchwalenie Budżetu rocznego w miesiącu marcu. 
5. Gospodarowanie majątkiem Klubu. 
6. Uchwalenie planu lotów i podawanie ich do wiadomości  członków. 
7. Opracowanie sprawozdań i projektu budżetu na Walne Zebranie. 

 

ROZDZIAŁ VII  

KOMISJA REWIZYJNA KLUBU  

                                                                         

1. Komisja Rewizyjna Klubu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza . 
2. Zadaniem jej jest nadzór nad prawidłowym realizowaniem uchwał i zaleceń przyjętych 

na Walnym Zebraniu Klubu , jak też poprawnym prowadzeniem rozliczeń finansowych 
. 

  



ROZDZIAŁ VIII  

  

SĄD KOLE ŻEŃSKI  

  

1. Sąd Koleżeński Klubu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. 
2. Działanie Sądu Koleżeńskiego opera się na regulaminie Sądu Koleżeńskiego Klubu 
uchwalonym na Walnym Zebraniu Klubu . 

  

ROZDZIAŁ IX  

FUNDUSZE  KLUBU  

  

§1 

Dla realizacji zadań statutowych Klub posiada fundusze , które składają się : 

                       a/ z wpisowego , składki członkowskiej oraz składki ruchomej, 

                       b/ z dobrowolnych  opłat  o celowym przeznaczeniu , 

                       c/ wysokość opłat wymienionych w punkcie „a”  ustala Walne Zebranie na  

                           wniosek Zarządu KLUBU . 

  

§2 

Sposób ewidencjonowania wszystkich zobowiązań nie może być sprzeczny z ogólnie 
obowiązującymi przepisami . 

§3 

1.   Za   aktywa i pasywa działalności Klubu odpowiedzialny jest Zarząd Klubu . W 
szczególności odpowiada za niedobory , straty powstałe w wyniku niegospodarności lub 
niedbałości i zobowiązany jest do ich solidarnego pokrycia . 

2.   Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Klubu składają   trzy osoby : 

       Prezes Klubu  oraz dwóch członków Zarządu /upoważnionych przez pozostałych  

       członów  Zarządu / . 



 

ROZDZIAŁ X  

  

ZMIANA STATUTU I ROZWI ĄZANIE KLUBU  

  

§1 

   

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Klubu Członków powziętej większością 
co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej ¾ członków KLUBU . 

  

§2 

 Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie decyzji o jego rozwiązaniu i jest 
podejmowana na podstawie uchwały Członków Założycieli  
 
 

 
Podstawa prawna; Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. 
U z 31 lipca 2001r Nr 79, poz. 855) 
 
 


