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STATUT 

POLSKIEGO KLUBU KAWALERYJSKIEGO  

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

§ 1. 

 

Polski Klub Kawaleryjski (zwany dalej Klubem) jest patriotycznym, dobrowolnym, 

niepolitycznym, samorz ądnym i trwałym stowarzyszeniem nie zarobkowym osób fizycz-

nych, których celem jest kultywowanie i kontynuowan ie tradycji kawalerii i jazdy polskiej, 

między innymi poprzez utworzenie ochotniczej jednostki  konnej, formowanej oraz wysta-

wianej na czas wa żnych uroczysto ści państwowych i wojskowych, pod nazw ą „Honorowy 

Szwadron Kawalerii RP”. Barw ą szwadronu jest biało amarantowy proporczyk ze sreb rną 

żyłką po środku.  

Obok powy ższego zasadniczym celem działalno ści Klubu jest wspieranie resortu 

obrony narodowej w zakresie szkolenia oraz przygoto wywania młodzie ży przedpoborowej 

i poborowej do słu żby wojskowej, ze szczególnym uwzgl ędnieniem Szwadronu Kawalerii 

Wojska Polskiego.  

Polski Klub Kawaleryjski d ążyć będzie równie ż do utworzenia, na bazie istniej ącego 

obecnie pododdziału konnego Sił Zbrojnych RP, pełno etatowego szwadronu reprezentacyj-

nego Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 2. 

 

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz środowiska Polaków za 

granicą, z zachowaniem miejscowych praw o stowarzyszeniach. Siedzibą Klubu jest miasto Po-

znań. 

 

§ 3. 

 

Reprezentowanie Klubu poza granicami RP odbywać się może na zaproszenie zagranicz-

nych instytucji, organizacji, klubów etc. o profilu kawaleryjskim. 

 

§ 4. 

 

Klub reprezentują na zewnątrz i działają w jego imieniu - Prezes, Wiceprezes, a w określo-

nych wypadkach członkowie Zarządu na polecenie Prezesa. 
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§ 5. 

 

  Klub posiada osobowość prawną. 
 

§ 6. 

   
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, nie mniej jednak do prowa-

dzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników. 

 

 

§ 7. 

 

Klub może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Klubu 

służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy 

jego członków. Zakres działalności gospodarczej Klubu zostanie określony przez Zarząd Klubu. 

Działalność gospodarcza Klubu oparta będzie o przepisy prawne obowiązujące w RP.  

 

§ 8. 

 

 Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub 

podobnym profilu działania. 

 

 

§ 9. 

 

 Klub może używać mundurów, odznak, znaków, pieczęci i legitymacji określonych w prze-

pisach szczegółowych Klubu, respektując obowiązujący system prawny RP.  

 

 

§10. 
 
 Działalność partii politycznych w ramach Klubu jest zabroniona. Członkowie Klubu nie mają 

prawa posługiwać się jego nazwą i symboliką oraz działać na ich rzecz, tak indywidualnie jak  

i zbiorowo. 
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ROZDZIAŁ II  

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA  

 
§ 11. 

 

Celem Klubu jest w szczególności: 
 

1. Realizacja postanowień zawartych w paragrafie § 1. niniejszego statutu; 

2. Pozyskanie stałej siedziby Klubu w pełni odpowiadającej potrzebom stowarzyszenia oraz 

wszelkich koniecznych składników materialnych i wyposażenia niezbędnego dla realizacji 

treści zawartych w § 1. statutu; 

3. Krzewienie wartości patriotycznych i proobronnych wśród członków stowarzyszenia oraz 

w społeczeństwie, zwłaszcza we ścisłej współpracy z organizacjami żołnierzy rezerwy Sił 

Zbrojnych RP; 

4. Współdziałanie z resortem obrony narodowej w zakresie przygotowania młodzieży do służ-

by wojskowej oraz przygotowaniu rezerw w ramach Narodowych Sił Rezerwy; 

5. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej oraz obronnej osób skupionych w Klubie oraz z 

nim współpracujących; 

6. Organizacja, współdziałanie, reprezentacja, udział w uroczystościach z okazji świąt naro-

dowych i wojskowych, a także innych uroczystościach i przedsięwzięciach o charakterze 

patriotycznym, kawaleryjskim; 

7. Organizacja obchodów rocznic świąt przedwojennych pułków broni jezdnych zwłaszcza 

tych, których tradycje kultywuje Klub; 

8. Organizowanie rajdów oraz przedsięwzięć patriotyczno - obronnych, mających na celu 

upamiętnienie miejsc związanych z tradycją i walkami kawalerii polskiej; 

9. Partycypacja lub udział w przedsięwzięciach za granicą na zaproszenie jednostek, instytu-

cji, organizacji, towarzystw o charakterze kawaleryjskim; 

10. Organizacja różnego rodzaju szkoleń oraz kursów jeździeckich i kawaleryjskich; 

11. Organizacja zawodów jeździeckich i kawaleryjskich, zwłaszcza zawodów typu Militari; 

12. Organizacja turystyki konnej przyjaznej środowisku. 

 

§ 12. 

 

Realizacja celów Klubu: 

 

1. Dobór kandydatów na członków Klubu w celu wykształcenia z nich predysponowanej grupy 

ochotników do pełnienia funkcji w Honorowym Szwadronie Kawalerii RP; 

2. Pozyskiwanie, selekcja i przygotowywanie młodzieży przedpoborowej oraz poborowej do 

służby wojskowej zwłaszcza w Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego; 
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3. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelskich, a także podnoszenie poziomu 

wiedzy i praktycznych umiejętności jeździeckich i kawaleryjskich członków Klubu na kur-

sach i obozach szkoleniowych;  

4. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność i osiąganie celów statutowych; 

5. Tworzenie warunków zapewniających funkcjonowanie Klubu; 

6. Kształtowanie silnych więzi koleżeńskich zarówno pomiędzy członkami Klubu jak i pomię-

dzy członkami Klubu a weteranami broni jezdnych II Rzeczypospolitej, oraz jednostek ka-

waleryjskich i kawalerii pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Polskiego Państwa 

Podziemnego z lat 1939 - 1945; 

7. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi resortu Obrony Narodowej, w tym Szwadro-

nem Kawalerii Wojska Polskiego oraz innymi jednostkami, głównie z brygadami kawalerii 

pancernej, powietrznej i innymi jednostkami, które przejęły tradycje pułków broni jezdnych 

II Rzeczypospolitej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Polskiego Państwa Podziemne-

go z lat 1939 – 1945, w celu promowania i krzewienia tradycji kawaleryjskich we współcze-

snym Wojsku Polskim oraz społeczeństwie polskim. 

 
 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWI ĄZKI 

 

§ 13. 

 

pkt.1. Członkowie Klubu dzielą się na: 

     1/ Członków Zwyczajnych ; 

     2/ Członków Wspieraj ących ; 

     3/ Członków Honorowych ; 

4/ Członków Zbiorowych. 

pkt.2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu. 

 

§ 14. 

 

Członkiem zwyczajnym jest osoba deklarująca swój osobisty i bezpośredni udział w pra-

cach Klubu. 

 

§ 15. 

 

pkt. 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynno-

ści prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba prawna zainteresowana statu-

tową działalnością Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczo-

wą. Osoba prawna działa w klubie poprzez swojego przedstawiciela.  
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pkt. 2. Członkiem zbiorowym może być podmiot organizacyjny zainteresowany statutową działal-

nością Klubu i deklarujący bezpośredni udział w pracach stowarzyszenia. Podmiot posiadający 

status członka zbiorowego funkcjonuje w ramach stowarzyszenia na zasadach jednostek tereno-

wych stowarzyszenia – Oddziałów Terenowych lub Kół, w zależności od posiadanej liczby człon-

ków zwyczajnych i działa w oparciu o zapisy Rozdziału V – tego, niniejszego Statutu. 

 

§ 16. 

 

pkt.1. Członków zwyczajnych, zbiorowych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarzą-

du Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji. 

pkt.2. Członkowie zwyczajni, z wyjątkiem członków założycieli muszą przejść roczny okres kandy-

dacki w charakterze kandydata na członka i w tym okresie wykazać swoją przydatność dla 

Klubu, a po tym okresie uzyskać poparcie dwóch członków wprowadzających Klubu, którzy 

przedstawią kandydaturę swojego protegowanego Zarządowi Klubu celem przyjęcia go w 

poczet członków. 

pkt.3. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata podjęta zostanie zwykłą większością głosów 

na posiedzeniu Zarządu Klubu, zwołanym w tym celu. 

pkt.4. Zarząd Klubu może w stosunku do znanych członkom Klubu osób fizycznych, z którymi ze-

tknęli się oni w trakcie wspólnej organizacji przedsięwzięć kawaleryjskich i jeździeckich za-

stosować nadzwyczajną procedurę przyjęcie tychże osób bez spełniania okoliczności wska-

zanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu, jednakże musi się to odbyć na zasadzie głosowania 

tajnego Zarządu kwalifikowaną większością 2/3 głosów. W wypadku, gdy kandydat nie uzy-

ska wymaganej większości 2/3 głosów, wówczas może zostać przyjęty tylko na zasadach 

ogólnych tj. zawartych w pkt.2 § 16. 

pkt.5. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyny. 

 

§ 17. 

 

pkt.1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład 

w rozwój idei Klubu. 

pkt.2. Szczególną formą wyróżnienia jest nadanie osobie fizycznej tytułu Honorowego Prezesa 

PKK, lub wręczenie, innej zasłużonej dla organizacji osobie fizycznej lub prawnej, Honoro-

wego Ryngrafu PKK. 

pkt.3. Przyjęcie w poczet członków jako członka honorowego osoby fizycznej lub prawnej, uhono-

rowanie  

w szczególny sposób poprzez nadanie godności Honorowego Prezesa PKK, jedynie osobie 

fizycznej spoza stowarzyszenia, następuje w trakcie Walnego Zebrania Członków (Delega-

tów), na wniosek Zarządu. 

pkt.3. Nadanie i wręczenie Honorowego Ryngrafu PKK zasłużonej osobie fizycznej lub prawnej 

następuje na wniosek Zarządu. 
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§ 18. 
 

pkt.1. Członek zwyczajny ma prawo: 

a) wybierać i być wybranym do władz Klubu; 

b) uczestniczyć w zebraniach, odczytach , konferencjach, sympozjach itp. przedsięwzięciach 

organizowanych przez władze Klubu (w tym rajdach, zawodach i szkoleniach jeździec-

kich); 

c) przedkładać postulaty i wnioski wobec władz statutowych Klubu; 

d) zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Klubu w sprawach członkowskich; 

e) być wybranym przez zarząd Klubu do reprezentowania Klubu w trakcie wystąpień oficjal-

nych lub być zaproszonym do brania udziału w podobnych zamierzeniach organizowa-

nych przez instytucje, organizacje lub inne osoby prawne; 

f) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu za zgodą Zarządu Klubu; 

g) podczas wystąpień oficjalnych używać sorty mundurowe określone w Regulaminie Mundu-

rowym Klubu; 

h) nosić na mundurze odznaki i oznaki określone w Regulaminie Mundurowym Klubu, przy 

pełnym poszanowaniu i w zgodzie z obowiązującymi w RP uregulowaniami prawnymi. 

 
pkt.2. Właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą , która tę 

decyzję wydała. 

  
§ 19. 

 

Członek wspierający posiada prawa określone w § 18 z wyjątkiem pkt.1 ppkt a/, e/, f/. 

 

§ 20. 

 

Członek Honorowy Klubu, osoba fizyczna uhonorowana godnością Honorowego Prezesa 

PKK, mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach i spotkaniach członków Klubu. 

 

§ 21. 

 

Członek zwyczajny i zbiorowy zobowiązany jest do: 

1. Aktywnego uczestnictwa w pracach Klubu oraz propagowania jego celów i programu, a 

także dbania o dobre imię stowarzyszenia; 

2. Przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu; 

3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie. W drodze 

uchwały Zarządu członka zwyczajnego można, w szczególnych okolicznościach, zwolnić 

od płacenia składki lub składek członkowskich. 
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§ 22. 

 

Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 

świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Klubu. 

 

§ 23. 

 

Członkostwo Klubu ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu; 

2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego 

osobą prawną; 

3. Skreślenia z listy członków z powodu zalegania w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, z 

opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń; 

4. Wykluczenia z Klubu na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Honorowego, w przypad-

ku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na 

szkodę Klubu; 

5. Wykluczenia Honorowego Klubu orzeczeniem Sądu Honorowego na skutek orzeczenia ka-

ry za czyn hańbiący prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego; 

6. Pozbawienia statusu Członka Honorowego lub godności Honorowego Prezesa PKK w wy-

niku uchwały władz, która tę godność nadała. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ  

  

§ 24. 

 

pkt.1. Władzami naczelnymi Klubu są: 

a / Walne Zebranie Członków ; 

b / Zarząd Klubu ; 

c / Komisja Rewizyjna ; 

d / Sąd Honorowy . 

pkt.2. W przypadku gdy liczba członków Klubu przekroczy 500 osób, Walne Zebranie Członków 

zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji 1 delegat na 10 członków 

zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasów nowych wyborów. 

pkt.3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd. 
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§ 25. 

 

pkt.1. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się zwykłą większością 

głosów, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do glosowania. 

pkt.2. Uchwały władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem sytuacji wy-

mienionych w § 16 pkt. 5, § 33 pkt.2, § 45 pkt.1 niniejszego statutu. 

pkt.3. Kooptacja władz Klubu następuje w przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka 

władz Klubu. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 

liczby 1/3 członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym wypadku zbiera się nadzwy-

czajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) w terminie nie późniejszym niż 90 dni od 

momentu zdekompletowania składu władzy Klubu w celu ponownego wyboru władzy Klubu, 

która została zdekompletowana. W tym okresie zdekompletowana władza Klubu może po-

dejmować tylko czynności zwykłego zarządu. 

  

Walne Zebranie Członków 

 

§ 26. 

 

pkt.1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest najwyższą władzą Klubu. 

pkt.2. W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) biorą udział:  

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci), członkowie zbiorowi oraz człon-

kowie honorowi; 

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście. 

pkt.3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia 

członków (delegatów), co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. 

 

§ 27. 

 

pkt.1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

pkt.2. Walne Zebranie Członków (Delegatów) obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu 

obrad. 

pkt.3. Obradami Walnego Zebrania Członków (Delegatów) kieruje Prezydium w składzie: prze-

wodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarza. 

pkt.4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Człon-

ków (Delegatów) i powołanych na nim komisji. 
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§ 28. 

 

pkt.1. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków (Delegatów) zwołane zostaje przez Zarząd:  

 a) z własnej inicjatywy; 

 b) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 

 c) na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych (delega-

tów). 

pkt.2. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 90 dni od 

dnia otrzymania żądania lub wniosku, o których mowa w ppkt. b i ppkt. c pkt.1 niniejszego 

paragrafu. 

 

§ 29. 

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) zapadają większością głosów, bez 

względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do glosowania. 

 

§ 30. 

  
    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) należy: 

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i 

Sądu Honorowego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub odmowy 

udzielania absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

2. Uchwalanie zmian statutu; 

3. Wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honoro-

wego; 

4. Uchwalanie głównych kierunków działania Klubu; 

5. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Klubu; 

6. Ustalanie wysokości składek członkowskich; 

7. Nadawanie i pozbawianie statusu Członka Honorowego Klubu, godności Honorowego Pre-

zesa PKK, na wniosek Zarządu; 

8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku. 
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Zarząd 
  

§ 31. 

 

Zarząd Klubu kieruje całokształtem działalności Klubu, a za swoją pracę i działania odpo-

wiada przed Walnym Zebraniem Członków (Delegatów). 

 
§ 32. 

 

pkt.1. Zarząd składa się z 5 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego 

grona Prezesa Klubu, Wiceprezesa Klubu, Sekretarza i Skarbnika Klubu oraz jednego człon-

ka Zarządu Klubu. 

pkt.2. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej jednak niż jeden raz na 

kwartał. 

pkt.3. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Klubu, funkcję tę 

obejmuje na ten okres Wiceprezes Klubu. 

pkt.4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu uprawniony jest Prezes Klubu jednoosobowo 

lub dwóch członków Zarządu. 

  

§ 33. 
 

pkt.1. Do zakresu działania Zarządu należy: 
 

a) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów); 

b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków (Delegatów); 

c) określanie szczegółowych kierunków działania Klubu; 

d) uchwalanie okresowych programów prac Klubu oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z 

działalności; 

e) uchwalanie budżetu Klubu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych; 

f) reprezentowanie Klubu na zewnątrz; 

g) określanie wysokości opłat wpisowych; 

h) zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym Klubu; 

i) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nierucho-

mego  Klubu; 

j) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi do statutu; 

k) podejmowanie uchwał o przynależności Klubu do krajowych i międzynarodowych organiza-

cji, oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji i do wzięcia udziału w przedsię-

wzięciach przez nie organizowanych; 

l) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi in-

nych organizacji; 

ł)  organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w imieniu Klubu; 
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m) zgłaszanie wniosków o nadanie statusu Członka Honorowego, godności Honorowego Pre-

zesa PKK oraz Honorowego Ryngrafu PKK; 

n) występowanie z wnioskami do Sądu Honorowego o wykluczenie Członka Zwyczajnego 

pełniącego funkcje we władzach Klubu; 

o) składanie Walnemu Zebraniu Członków (Delegatów) sprawozdań ze swej działalności; 

p) uchwalanie zasad zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników etatowych;  

q) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia, tworzenie innych 

jednostek oraz określanie zasad i terytorium ich działania; 

r) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów Oddziałów Terenowych; 

s) uchylanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału Terenowego i Zarządu Oddziału 

Terenowego, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu albo 

innych przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia; 

t) wyrażanie zgody na uzyskanie osobowości prawnej przez oddziały; 

u) zwoływanie w uzasadnionych przypadkach Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Oddziału Terenowego; 

v) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do właściwości innych 

władz Klubu. 

 
pkt.2. Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w ppkt.g i ppkt.h pkt.1 § 32 przysługuje prawo 

do odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały 

Zarządu - za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Ze-

braniu Członków. 

 
§ 34. 

 
pkt.1. Do rozpatrzenia, uregulowania lub opracowania poszczególnych problemów ekonomicznych 

lub ekonomiczno-organizacyjnych i przedłożenia wniosków Zarząd może powoływać zespo-

ły pomocnicze - komisje problemowe, określając ich skład, zadania i termin zakończenia ich 

prac. 

 
pkt.2. W celu usprawnienia funkcjonowania Klubu, skoncentrowania sił i środków, w tym material-

nych, dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, a także z myślą o treningu i wyszko-

leniu członków PKK, oraz kontynuowania tradycji poszczególnych jednostek kawalerii pol-

skiej, na wniosek członków Klubu lub kandydatów na członków PKK, Zarząd może na tere-

nie kraju powoływać Oddziały Terenowe, składające się z członków Klubu, zamieszkałych w 

określonym mieście lub regionie – terenie działania. Zasady powoływania, funkcjonowania, 

skład i strukturę władz organizacyjnych Oddziałów Terenowych określa rozdział V Statutu. 

Prezesi - Komendanci Oddziałów Terenowych mają prawo udziału, z głosem doradczym, w 

posiedzeniach Zarządu Klubu. Zarząd Oddziału Terenowego, nie posiadającego osobowo-

ści prawnej, może prowadzić działalność gospodarczą, jedynie na podstawie pełnomocnic-

twa udzielonego przez Zarząd Klubu. 
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Komisja Rewizyjna 

 

§ 35. 

 

Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działal-
nością. 
  

§ 36. 
 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, którzy na pierwszym posiedze-

niu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

  

§ 37. 

 

pkt.1. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu, z wyjątkiem Sądu 

Honorowego; 

b) zwołanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów), w razie nie zwołania go przez Zarząd 

w terminie lub trybie ustalonym w statucie; 

c) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń 

wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przy-

padku winno się odbyć nie później niż w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku (żą-

dania);  

d) uchwalenie własnego regulaminu działania; 

e) składanie Walnemu Zebraniu Członków (Delegatów) sprawozdań z własnej działalności 

oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym 

Klubu. 

pkt.2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu złożenia ustnych lub 

pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
 

§ 38. 

 

pkt.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym w posiedzeniach 

Zarządu Klubu.  

pkt.2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu. 

 

Sąd Honorowy 

 

§ 39. 

 

pkt.1. Sąd Honorowy jest władzą Klubu powołaną do: 

a) rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną w odniesieniu do 

osób pełniących funkcje we władzach Klubu oraz rozpatrywanie spraw wniesionych przez 

Zarząd lub Komisję Rewizyjną w stosunku do członków zwyczajnych Klubu; 

b) uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady swojego działania; 
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c) orzekanie w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz  

Klubu. 

pkt.2. Czynności Sądu Koleżeńskiego Honorowy określone w ppkt.a pkt.1 § 38 kończą się pisem-

nym orzeczeniem. 

pkt.3. Pisemne orzeczenie, o którym mowa w pkt.2 § 38 Sąd Koleżeński Honorowy zobowiązany 

jest wysłać listem poleconym osobom, których to orzeczenie dotyczy w terminie 7 dni od 

dnia orzeczenia. 

 
§ 40. 

 

pkt.1. Sąd Koleżeński Honorowy składa się z trzech stałych sędziów wybieranych na Walnym Ze-

braniu spośród członków zwyczajnych Klubu oraz dwóch sędziów wspierających dobiera-

nych przez sędziów stałych Sądu Koleżeńskiego Honorowego spośród członków zwyczaj-

nych   Klubu.  

pkt.2. Na pierwszym posiedzeniu stali sędziowie Klubu wybierają ze swojego grona przewodniczą-

cego i zastępcę. Funkcję sekretarza może sprawować sędzia wspierający. 

pkt.3. Kadencja sędziów wspierających trwa do dnia 10 stycznia roku następnego, to jest do 

momentu, kiedy to stali sędziowie Sądu Koleżeńskiego Honorowego wybiorą na swoim 

posiedzeniu nowych sędziów wspierających. 

pkt.4.Członkowie Sądu Koleżeńskiego Honorowego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach   

Klubu. 

pkt.5. Przewodniczący Sądu Honorowego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu 

Klubu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym. 

 

§ 41. 

 

pkt.1. Sąd Koleżeński Honorowy jest niezawisły w orzekaniu, a jego orzeczenia są ostateczne. 

pkt.2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim Honorowym toczy się na zasadzie równości stron, 

z zapewnieniem stronom prawa do obrony. 

pkt.3. Członek Klubu nie może być ukarany po upływie roku, od momentu uzyskania wiedzy przez 

Zarząd  Klubu, o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Klubu. 

Zapisy tego punktu nie dotyczą zalegania z opłatami za składki członkowskie.  

  

§ 42. 

  

Sąd Honorowy składa sprawozdanie ze swej bieżącej działalności na każdym najbliższym 

Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) Klubu. 

  
§ 43. 

 

Sąd Honorowy może wymierzać następujące kary: 

1. Upomnienia,  

2. Nagany, 

3. Zawieszenia w prawach członka na okres od 6 do 24 miesięcy, 

4. Wykluczenia z Klubu. 
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 ROZDZIAŁ V  

JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA – ODDZIAŁY TERENO WE I ICH WŁADZE  

 
Zasady ogólne - Oddział 

 
§ 44. 

 

Zgodnie z § 34. pkt. 2. niniejszego statutu Zarząd Stowarzyszenia - Klubu może powoływać 

jednostki terenowe stowarzyszenia – Oddziały Terenowe (OT), obejmujące zasięgiem działania 

jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać 

osobowość prawną. 

 

§ 45. 

 

pkt.1.  Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały Terenowe (OT). 

pkt.2.  Oddziały Terenowe, zwane dalej oddziałami, są powoływane i rozwiązywane na mocy 

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia „Polski Klub Kawaleryjski”, na wniosek zainteresowanych 

lub z inicjatywy własnej. 

pkt.3.  Oddział tworzy, co najmniej 6 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub bę-

dących już jego członkami zwyczajnymi albo kandydatami. Powołując oddział, Zarząd Klu-

bu określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę. 

pkt.4.  Oddziały Terenowe formuje się z członków lub kandydatów na członków Stowarzyszenia z 

głównym zadaniem kultywowania, w określonym regionie – terenie działania, tradycji po-

szczególnych jednostek kawalerii polskiej. Ponadto w celu skoncentrowania sił i środków, 

w tym materialnych, dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia „Polski Klub Kawale-

ryjski”, a także z myślą o treningu i wyszkoleniu członków PKK, skupionych w pododdzia-

łach konnych poszczególnych OT, od sekcji do plutonu włącznie. 

pkt.5.  Oddział Terenowy ma prawo do kultywowania tradycji oraz reprezentowania barw po-

szczególnych, historycznych jednostek kawalerii, jednakże po wcześniejszym uzyskaniu pi-

semnej zgody organizacji żyjących weteranów lub członków rodzin żołnierzy tejże jednostki, 

a także dowódcy współczesnej jednostki wojskowej, jeżeli taka istnieje i kultywuje oraz kon-

tynuuje tradycję historycznej jednostki kawalerii. W wypadku aprobaty, wymienionych wyżej 

podmiotów, albo pojedynczych weteranów historycznych jednostek kawalerii, ale tylko w 

sytuacji braku istnienia organizacji lub Koła Pułkowego, barwy i znaki rozpoznawcze, kon-

kretnej jednostki kawalerii mogą być przejęte, przez członków Oddziałów Terenowych i re-

prezentowane na mundurach organizacyjnych stowarzyszenia „Polski Klub Kawaleryjski”. 

W wypadku obiektywnego braku możliwości uzyskania stosownej zgody, członkowie Od-

działów Terenowych, barwy historycznej jednostki kawalerii mogą reprezentować na mun-

durach organizacyjnych, zgodnie z Regulaminem Mundurowym PKK, po uprzedniej apro-

bacie Zarządu PKK i po zaciągnięciu opinii środowisk weteranów kawalerii skupionych w 

Klubie lub z nim współpracujących. 

 



 16

pkt.6.  Każdy Oddział Terenowy skupia członków PKK, którzy kultywują, w zależności od uwarun-

kowań regionalnych, tradycje jednego lub więcej oddziałów bądź związków taktycznych 

broni jezdnych II RP. Wszystkie razem OT stanowią kadrę i skład osobowy Honorowego 

Szwadronu Kawalerii RP, formowanego w porozumieniu z resortem obrony, na podstawie 

zawartej umowy o współpracy, pomiędzy Polskim Klubem Kawaleryjskim, a Ministerstwem 

Obrony Narodowej, w dniu 14 stycznia 2000 r. w Warszawie. 

 

§ 46. 

 

pkt.1. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu w przypadku:  

a) Łamania oraz nie przestrzegania przez Prezesa - Komendanta Oddziału lub członków 

OT przepisów prawnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej; 

b)  Łamania oraz nie przestrzegania przez Prezesa - Komendanta Oddziału lub członków 

OT postanowień Statutu PKK, oraz władz statutowych Stowarzyszenia „Polski Klub Ka-

waleryjski”; 

c) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego 

członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 12 mie-

sięcy, bądź; 

d) złożenia przez Zarząd Oddziału Terenowego wniosku o rozwiązanie Oddziału.  

pkt.2.  Wniosek o rozwiązanie Oddziału Terenowego składa do Zarządu Stowarzyszenia „Polski 

Klub Kawaleryjski” Prezes - Komendant Oddziału, lub członkowie Zarządu PKK, bądź inni 

członkowie Klubu, jeżeli podadzą uzasadnione powody i wiarygodne dowody konieczności 

rozpatrzenia i podjęcia takiej decyzji. 

pkt.3.  O rozwiązaniu Oddziału Terenowego decyduje Zarząd Stowarzyszenia, w czasie głosowa-

nia tajnego, zwykłą większością głosów. 

pkt.4.   O decyzji rozwiązania oddziału informuje się pisemnie władze Oddziału Terenowego,  

w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni. 

pkt.5. Od decyzji o rozwiązaniu oddziału przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia „Polski Klub Kawaleryjski, złożone w formie pisemnej, w ciągu dwóch tygo-

dni od otrzymania decyzji Zarządu PKK. 

pkt.6.  Komisja Rewizyjna PKK ma obowiązek rozpatrzenia odwołania od decyzji o rozwiązaniu 

Oddziału Terenowego w ciągu 30 dni, informując o rozpatrzeniu odwołania pisemnie Ko-

mendanta Oddziału Terenowego, lub inną uprawnioną osobę z władz oddziału, albo będą-

cą reprezentantem oddziału. 

pkt.7.  W wypadku uchylenia decyzji Zarządu PKK, przez Komisję Rewizyjną, Zarząd PKK może 

rozważać o kolejnej decyzji rozwiązania Oddziału Terenowego, po upływie 6 miesięcy od 

daty otrzymania decyzji Komisji Rewizyjnej lub podczas najbliższego Walnego Zebrania 

członków Stowarzyszenia. 
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Struktura i władze Oddziałów Terenowych 

 

§ 47. 

 

Władzami Oddziału Terenowego są:  

a) Walne Zebranie Członków Oddziału; 

b) Zarząd Oddziału Terenowego; 

c) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

 

§ 48. 

 

pkt.1.  Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa trzy lata,a 

ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych 

członków Walnego Zebrania Członków Oddziału. 

pkt.2.  Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż 

przez dwie kadencje. 

pkt.3.  Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwy-

kłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 

członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. 

pkt.4.  Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględ-

ną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 

członków (kworum), chyba, statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu 

Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.  

pkt.5.  W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia 

w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kan-

dydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków 

władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.  

 

Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego 

 

§ 49. 

 

pkt.1.  Walne Zebranie Członków Oddziału - zwane dalej Zebraniem, jest najwyższą władzą  

Oddziału. Zwołuje je Zarząd Oddziału. 

pkt.2.  W Zebraniu biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, należący do Oddziału, 

b) z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający, członkowie ustępujących 

władz oraz zaproszeni goście. 

pkt.3.  Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad. 
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pkt.4.  O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania, Zarząd Oddziału powiadamia delegatów co 

najmniej 14 dni przed terminem Zebrania. Do informacji dołącza wszystkie projekty uchwał 

oraz sprawozdania z działalności ustępujących władz. 

 

§ 50. 

 

pkt.1.  Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

pkt.2.  Zebraniem zwyczajnym jest zebranie sprawozdawczo-wyborcze, zwoływane co 4 lata. 

pkt.3.  Zebranie nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla którego zostało zwołane. 

pkt.4.  Obradami Zebrania kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodni-

czącego oraz sekretarz. 

pkt.5.  Do prezydium nie może być wybrany członek ustępujących władz. 

 

§ 51. 

 

pkt.1.  Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału: 

a) z inicjatywy własnej; 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Klubu lub Oddziałowej Komisji Rewizyjnej albo Zarządu 

Klubu; 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków lub delegatów. 

pkt.2.  Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie nie później niż w ciągu 

trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Przepis § 52 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

pkt.3.  Jeżeli Zarząd Oddziału nie zwoła Nadzwyczajnego Zebrania w terminie, Zebranie takie 

mogą zwołać organy wym. w ust. 1 pkt 2. 

 

§ 52. 

 

Do kompetencji Zebrania należy: 

 

a) wytyczanie głównych kierunków oraz programu działania Oddziału na okres kadencji; 

b) wybór i odwołanie prezesa – Komendanta Oddziału, władz Oddziału lub poszczególnych 

członków tych władz; 

c) uchwalanie regulaminu Zarządu Oddziału i innych regulaminów; 

d) rozpatrywanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Od-

działu; 

e) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady; 

f) wnioskowanie do Zarządu Klubu o nadanie Oddziałowi osobowości prawnej. 
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Zarząd Oddziału Terenowego 

 

§ 53. 

 

Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą między Zebraniami. Kieruje działalnością Oddziału. 

Za swą pracę odpowiada przed Zebraniem. 

 

§ 54. 

 

pkt.1.  W skład Zarządu wchodzą: Prezes – Komendant Oddziału i od 3 do 5 członków, wybrani 

na Zebraniu. 

pkt.2.  Pracami Zarządu kieruje Prezes – Komendant Oddziału. 

pkt.3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: wiceprezesa – Zastępcę Ko-

mendanta Oddziału, sekretarza i skarbnika. 

pkt.4.  Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

pkt.5.  W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa – Komendanta Od-

działu, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes – Zastępca Komendanta Oddziału, a 

jeśli i on nie może wykonywać swych obowiązków – członek Zarządu wyznaczony przez 

Zarząd Oddziału. 

pkt.6.  W czasie między posiedzeniami Zarządu, pracami Oddziału kieruje prezes – Komendant 

Oddziału. 

pkt.7.  Oddział jest reprezentowany na zewnątrz przez prezesa – Komendanta Oddziału lub upo-

ważnione przez niego osoby. 

 

§ 55. 

 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 

pkt.1.  kierowanie bieżącą działalnością Oddziału, realizacja celów i programu Stowarzyszenia 

oraz uchwał Zebrania i władz naczelnych Stowarzyszenia; 

pkt.2.  przyjmowanie okresowych programów oraz określanie szczegółowych kierunków działania 

Oddziału; 

pkt.3.  wykonywanie zaleceń władz naczelnych oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej; 

pkt.4.  przyjmowanie i realizacja budżetu Oddziału oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finan-

sowych jego wykonania; 

pkt.5.  powoływanie, rozwiązywanie Kół i innych jednostek oraz określanie regulaminów ich funk-

cjonowania; 

pkt.6.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Kół; 

pkt.7.  uchylanie uchwał Kół, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami Sta-

tutu albo innymi przepisami wewnętrznymi Stowarzyszenia; 
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pkt.8. powoływanie w razie potrzeby komisji członkowskiej oraz określenie zasad jej funkcjonowa-

nia; 

pkt.9. zatrudnianie pracowników oraz prowadzenie działalności gospodarczej, na podstawie upo-

ważnienia Zarządu Klubu. 

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna 

 

§ 56. 

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli Zarządu 

Oddziału i Kół. 

 

§ 57. 

 

pkt.1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu 

wybierają: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

pkt.2.  W sprawowaniu kontroli Oddziałowa Komisja Rewizyjna nie podlega innym władzom Od-

działu.  

pkt.3.  Oddziałowa Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Oddziału pisem-

nych lub ustnych wyjaśnień dotyczących przeprowadzanych kontroli. 

pkt.4. Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek ko-

misji mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Oddziału. O ter-

minie posiedzeń prezes powiadamia przewodniczącego komisji. 

 

§ 58. 

 

Do kompetencji Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy: 

pkt.1.  prowadzenie bieżącej kontroli finansowej Zarządu Oddziału; 

pkt.2.  analiza budżetu, rocznych sprawozdań finansowych Zarządu Oddziału oraz realizacji 

uchwał Zebrania; 

pkt.3.  przedstawianie Zarządowi Oddziału protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami; 

pkt.4.  zwoływanie Zebrania w przypadku, gdy po upływie kadencji zaniecha tego Zarząd Oddzia-

łu; 

pkt.5.  występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania; 

pkt.6.  przedłożenie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania komisji z okresu kaden-

cji, z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału. 
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Inne jednostki - Koło 

 

§ 59. 

 

pkt.1.  Najmniejszą jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło. 

pkt.2.  Koło liczy minimum 3 członków.  

pkt.3.  Koło powoływane jest przez Zarząd Klubu lub Oddziału Terenowego na wniosek zaintere-

sowanych. 

pkt.4.  Kołem kieruje prezes Koła, wybierany przez wszystkich członków Koła. 

pkt.5.  Działalność Koła określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu lub Oddziału. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 
§ 60. 

 

pkt.1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

pkt.2. Źródłami powstania majątku Klubu są: 

a) opłaty wpisowe i składki członkowskie; 

b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytko-

waniu Klubu; 

c) dotacje i inne środki przekazane na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy 

administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz podmioty gospodarcze; 

d) darowizny, zapisy i spadki; 

e) wpływy z działalności statutowej; 

f) dochody z ofiarności publicznej; 

g) dochody z działalności gospodarczej. 

pkt.3. Uzyskane środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu. Wpłaty 

gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane 

na konto. 

pkt.4. Składki członkowskie powinny być wpłacany do końca pierwszego kwartału. 

pkt.5. Nowo przyjęci członkowie Klubu wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu 

14 dni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka. 

pkt.6. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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§ 61. 

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w § 7 Statutu. 

2. Przedmiotem działalności może być w szczególności: 

a) działalność związana ze sportem, pozostała (92.62.Z); 

b) działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.72.Z); 

c) działalność organizatorów turystyki (63.30.A); 

d) działalność turystyczna pozostała (63.30.D); 

e) działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.34.Z); 

f) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfiko-

wane (80.42.B); 

g) działalność usługowa związana z leśnictwem, działalność usługową związaną z ochroną la-

su, włączając przeciwpożarową (02.02.Z); 

h) działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności 

weterynaryjnej (01.42.Z); 

i) pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z); 

j) działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.05.Z); 

k) pozostałe placówki gastronomiczne (55.30.B). 

3. Stowarzyszenie może tworzyć fundusze celowe i rezerwowe oraz fundacje. 

4. Zarządy Klubu może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących. Dochód 

z nich może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych. 

5. Zarząd Oddziału, nie posiadającego osobowości prawnej, może prowadzić działalność gospo-

darczą, jedynie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny. 

6. Gospodarkę finansową Stowarzyszenie prowadzi na zasadach określonych w odrębnych prze-

pisach, na podstawie budżetu uchwalanego przez Zarząd Klubu na każdy rok kalendarzowy. 

 

§ 62. 

 

Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają 

w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, po-

krewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli; 

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swych członków, członków organów lub pra-

cowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 

szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowni-

ków oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
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wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia albo podmiotu, o któ-

rym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie; 

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich; 

5) prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odnie-

sieniu do tego samego przedmiotu działalności. 

 

§ 63. 

 

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków mająt-

kowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: 

a) w Zarządzie Klubu - prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu Klubu oraz 

skarbnika; 

b) w Zarządzie Oddziału Terenowego – Komendanta Oddziału Terenowego lub upoważnio-

nego przez niego członka Zarządu Oddziału oraz skarbnika. 

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach z zakresu prawa pracy uprawniony jest prezes. 

3. Ustępujące władze wykonują swe uprawnienia do czasu wpisania nowych władz do Krajowego 

Rejestru Sądowego, stosując się do decyzji nowo wybranego Zarządu. 

 

§ 64. 

 

W sprawach związanych z rozwiązaniem i likwidacją Stowarzyszenia w zakresie majątku 

mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw: prawo o stowarzyszeniach oraz o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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ROZDZIAŁ VII 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU  

  
§ 65. 

 

pkt.1.  Zmiana statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów. 

pkt. 2.  Uchwała o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) wymaga kwali-

fikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnio-

nych do głosowania. 

pkt.3.  Dokonanie zmian statutu oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem obrad Walnego 

Zebrania Członków (Delegatów) wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w 

porządku obrad Walnego Zebrania Członków (Delegatów). Do zawiadomienia określonego 

w paragrafie 28 pkt. 2. należy załączyć projekty stosownych uchwał. 

pkt.4.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków (Delegatów) określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu. 

pkt.5.  W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu nie uregulowanych w statucie, mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku “Prawo o stowarzyszeniach”  

Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).  

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 66. 

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postano-

wienia Sądu Rejestrowego. 

 

 

 

 

 

Zmianę statutu wraz z poprawkami dokonano w Poznaniu, w d niu 21 marca 2010 r., Uchwał ą 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Klu b Kawaleryjski. 

Zmiany zatwierdził S ąd Rejonowy Pozna ń – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS w Poznaniu, w dniu 12 stycznia 2011 r. 


