REGULAMIN CZŁONKOWSKI
FEDERACJI KAWALERII OCHOTNICZEJ
przyjęty uchwałą Zjazdu w dniu: 22 października 2017 r.

Federacja Kawalerii Ochotniczej Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Federacja) jest związkiem
stowarzyszeń, została powołana na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach,
Statutu Federacji i uchwał władz.
W oparciu o postanowienia Statutu Federacji i obowiązujące przepisy prawa ustanawia się niniejszy
Regulamin treści następującej:
§ 1.
Wymogiem ustawowym dla podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do Federacji jest
posiadanie osobowości prawnej. Zgodnie z treścią § 8 ust.2 Statutu Federacja może przyjąć w poczet
członków:
- stowarzyszenia posiadające osobowość prawną,
- fundacje nie prowadzące działalności zarobkowej.
§ 2.
Przyjęcia w poczet członków ( zwyczajnych i wspierających ) Federacji dokonuje jej Zarząd w formie
uchwały na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez zainteresowaną organizację ( § 8 ust.4 i 5
Statutu ).
§ 3.
Do wniosku wymaga się załączenia dokumentów jak poniżej:
1. Poświadczony przez sąd właściwy ze względu na siedzibę organizacji odpis Statutu
(oryginał).
2. Aktualny odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (oryginał).
3. Uchwała o przystąpieniu organizacji do związku stowarzyszeń Federacja Kawalerii
Ochotniczej’- Zarządu lub Walnego Zebrania, w zależności od statutu.
4. Pisemna rekomendacja co najmniej dwóch członków zwyczajnych Federacji.
5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do reprezentacji.
6. Deklarację członkowską zgodnie z wzorem ustanowionym przez Zarząd „Federacji”,
zawierającą oświadczenie zobowiązujące organizację przystępującą do „Federacji” do
przestrzegania jej Statutu oraz innych przyjętych przez Zarząd ustaleń w zakresie
prawidłowego jej funkcjonowania zgodnie z treścią Statutu i uchwał.
7. Pełnomocnictwa w przypadku ich ustanowienia.
8. Okresowe sprawozdanie z działalności tj. roczne lub z ostatnich sześciu miesięcy. W
przypadku krótszego okresu działalności albo nowo zarejestrowanej organizacji wymaga się
złożenia załączników wskazanych w ust.1-6 niniejszego paragrafu.
§ 4.
1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Zarząd rozpoznaje nie później niż w terminie do 60
dni od jego złożenia.
2. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów
wskazanych w § 4 niniejszego Regulaminu lub innych uzupełnień, wniosek będzie
rozpatrzony w ciągu 30 dni od uzupełnienia braków przez wnioskodawcę.

§ 5.
Zarząd Federacji może w uzasadnionych przypadkach wezwać wnioskodawcę do uzasadnienia w
formie ustnej lub pisemnej popierającego kandydaturę organizacji o przyjęcie w poczet członków.
§ 6.
1. Zarząd może odmówić przyjęcia organizacji w poczet członków Federacji. Odmowa przyjęcia
(dalej: decyzja) winna być sporządzona wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej i przesłana
pismem poleconym nie później niż w ciągu 14 dni od powzięcia decyzji o odmowie.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia, zainteresowanej organizacji
przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów. Odwołanie może być rozpatrzone na
Zwyczajnym Zjeździe Delegatów lub Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów. Odwołanie
powinno być złożone w formie pisemnej za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni od daty
doręczenia decyzji.
3. Zarząd przesyła nie później niż w terminie 30 dni do członków zwyczajnych Federacji odpis
odwołania wraz ze wskazaniem terminu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów oraz sprawy dla
której został zwołany, chyba że w terminie wskazanym powyżej przypada termin
Zwyczajnego Zjazdu Delegatów.
4. Zjazd Delegatów rozpatruje odwołanie od decyzji Zarządu nie później niż w ciągu 14 dni od
daty odbytego zebrania Zjazdu Delegatów zwołanego zgodnie z § 15 Statutu Federacji i
podejmuje ostateczną decyzję w przedmiocie przyjęcia organizacji w poczet członków.
§ 7.
Kandydat nabywa status członka Federacji z chwilą:
1. Podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków przez Zarząd zgodnie z treścią § 8 ust. 4
Statutu i § 4 niniejszego Regulaminu.
2. Podjęcia uchwały przez Zjazd Delegatów zgodnie z § 8 ust. 5 Statutu oraz § 4 niniejszego
Regulaminu.
§ 8.
Możliwe jest przyjęcie w poczet członków Federacji kolejnego stowarzyszenia, którego barwy i
tradycje są już reprezentowane przez członka uprzednio przyjętego. Proces ten musi nastąpić po
uzgodnieniach z członkiem, którego starszeństwo w szeregach Federacji jest udokumentowane.
§ 9.
1. W przypadku gdy członek nie posiada co najmniej 6 zweryfikowanych członków, wówczas
Zarząd Federacji podejmuje uchwałę o zawieszeniu praw członka zwyczajnego na okres 6
miesięcy.
2. W przypadku gdy po upływie 6 miesięcy stowarzyszenie w dalszym ciągu nie posiada co
najmniej 6 zweryfikowanych członków, wówczas Zarząd podejmuje uchwałę o usunięciu
członka zwyczajnego z Federacji.
§ 10.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

