STATUT

Związku Stowarzyszeń
Federacja Kawalerii Ochotniczej Rzeczpospolitej Polskiej
uchwalony dn. 21 października 2017 r. w Warszawie
przez Walne Zebranie Delegatów
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§1

1.
Federacja Kawalerii Ochotniczej Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej Federacją, jest związkiem stowarzyszeń.
2.
Federacja jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym związkiem
stowarzyszeń o celach niezarobkowych.
3.
Federację powołuje się na czas nieokreślony.
§2

1.
Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą
władz miasto stołeczne Warszawa.
2.
Federacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3

Federacja posiada osobowość prawną.
§4

Federacja może używać sztandaru, pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.
§5

1.
Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków stowarzyszeń
w niej zrzeszonych.
2.
Do prowadzenia swoich spraw Federacja może zatrudniać pracowników.
§6

1.
Federacja jest organizacją o celach niezarobkowych, a wszelkie uzyskane w
trakcie działalności dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych.
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2.
Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczy
wyłącznie na realizację celów statutowych.
Rozdział II
Cele i kierunki działania
§7

1.
Celem Federacji jest realizacja zadań w zakresie upowszechniania tradycji kawalerii polskiej, kultury fizycznej i sportu, krzewienie obronności, zasad i idei patriotycznych oraz koordynacja działań wszystkich członków Federacji.
2.
Federacja realizuje swoje cele współpracując z władzami państwowymi i samorządowymi oraz jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z dziedziny
obronności, kultury fizycznej i sportu poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:
a)
organizowaniu wspólnych działań członków Federacji oraz instytucji i organizacji prowadzących podobną działalność;
b)
uczestnictwie w propagowaniu obronności oraz popularyzacji tradycji i sportów
kawaleryjskich;
c)
współorganizowaniu systemu współzawodnictwa sportowego na szczeblu centralnym oraz opracowywaniu wytycznych i koordynowaniu współzawodnictwa na niższych szczeblach;
d)
prowadzeniu szkoleń, doskonaleniu kadr osobowych, w szczególności za pośrednictwem Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej (zwanym dalej CWKO);
e)
wspieraniu i pomocy w funkcjonowaniu stowarzyszeń zajmujących się kultywowaniem tradycji kawaleryjskich;
f)
tworzeniu warunków dla rozwoju bazy sportowej i szkoleniowej;
g)
pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów statutowych;
h)
prowadzeniu działalności wydawniczej;
i)
podejmowaniu innych działań niezbędnych dla realizacji celów statutowych;
j)
udziale w działalności organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym
lub podobnym profilu.
3.
Federacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego polegającą
na:
a)
prowadzeniu szkoleń w zakresie nauki jazdy konnej oraz sportów konnych;
b)
prowadzeniu nauki fechtunku i strzelectwa;
c)
organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży,
d)
organizowaniu szkoleń i kursów;
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e)
organizowaniu festynów, pokazów i widowisk historycznych oraz innych przedsięwzięć o charakterze masowym;
f)
opracowywaniu i wydawaniu publikacji.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8

1.
Członkowie Federacji dzielą się na:
a)
zwyczajnych,
b)
wspierających,
c)
honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być stowarzyszenia posiadające osobowość
prawną oraz fundacje, z wyłączeniem fundacji mających cele zarobkowe.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym osoby
prawne nie mające siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Członków zwyczajnych Federacji może przyjąć Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych Federacji.
5. Członków wspierających Federacji może przyjąć Zarząd na podstawie ich pisemnej
deklaracji.
6. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wnioski w sprawie członkostwa na najbliższym
posiedzeniu.
7. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków przez Zarząd, kandydat może
odwołać się do Walnego Zebrania Delegatów.
8. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów zgodnie z § 13
pkt f.
§9

1.
Członkowie zwyczajni Federacji maja prawo do:
a)
uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Delegatów Federacji
za pośrednictwem swoich delegatów;
b)
oceny działalności, zgłaszania postulatów i wniosków do władz Federacji;
c)
korzystania z wszelkiej pomocy i opieki Federacji zgodnie ze statutem.
2.
Członkowie honorowi i wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt a niniejszego paragrafu. Członkowie
honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
3.
Członkowie zwyczajni Federacji zobowiązani są do:
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a)
przestrzegania statutu, zarządzeń, regulaminów oraz innych przepisów wewnętrznych Federacji;
b)
działania zgodnie z uchwałami i wytycznymi władz Federacji;
c)
aktywnego udziału w realizacji zadań statutowych Federacji;
d)
regularnego opłacania składek członkowskich.
4.
Członkowie wspierający Federacji zobowiązani są do regularnego opłacania
składek członkowskich.
§ 10

Członkostwo w Federacji ustaje w przypadku:
a)
złożenia przez członka Federacji pisemnej deklaracji o rezygnacji;
b)
wykluczenia członka Federacji przez Walne Zebranie Delegatów za działalność
niezgodną ze statutem lub uchwałą władz Federacji, a w szczególności za zaleganie z
opłatą składek członkowskich przez okres ponad jednego roku;
c)
likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym lub wspierającym
Federacji;
d)
śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym.
Rozdział IV
Władze Federacji
§ 11

1.
Władzami Federacji są:
a)
Walne Zebranie Delegatów,
b)
Zarząd,
c)
Komisja Rewizyjna,
d)
Sąd Honorowy.
2.
Do władz Federacji mogą kandydować jedynie członkowie stowarzyszeń członkowskich, władz i zarejestrowani wolontariusze fundacji członkowskich.
3.
Kadencja władz, o których mowa w pkt 1 lit. b, c, d trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym.
4.
Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Delegatów wymagana jest obecność co
najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na ilość
delegatów.
5.
Jeżeli szczegółowe postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują inaczej,
uchwały wszystkich władz Federacji podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy równej ilości głosów
decyduje głos Przewodniczącego zebrania, który jest wybierany spośród delegatów.
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Walne Zebranie Delegatów
§ 12

1.
Walne Zebranie Delegatów jest najwyższa władzą Federacji.
2.
Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.
Każdy członek zwyczajny Federacji jest uprawniony do delegowania na Walne
Zebranie Delegatów co najmniej jednego delegata.
4.
Każde stowarzyszenie członkowskie jest uprawnione do delegowania dodatkowo na Walne Zebranie Delegatów delegatów w liczbie odpowiadającej ilości zweryfikowanych członków stowarzyszenia, zweryfikowanych wolontariuszy fundacji będącej
jej członkiem, przy czym na każdych sześciu zweryfikowanych członków stowarzyszenia lub wolontariuszy fundacji przypada jeden delegat. Weryfikacji dokonuje Zarząd w
oparciu o regulamin weryfikacji wyszkolenia kawaleryjskiego uchwalony przez Walne
Zebranie Delegatów.
5.
Wyboru delegatów dokonują Walne Zebrania stowarzyszeń członkowskich lub
inne organy członków Federacji zgodnie z postanowieniami ich statutów.
6.
Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów:
a)
sprawozdawczo-wyborcze – odbywa się co cztery lata;
b)
sprawozdawcze – odbywa się raz w roku.
7.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się na zasadach określonych
w § 15.
§ 13

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy w szczególności:
a)
uchwalanie kierunków działania i założeń programowych Federacji;
b)
rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c)
wybór Prezesa, Wiceprezesa-Komendanta CWKO, członków Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Honorowego;
d)
uchwalanie zmian statutu;
e)
rozpatrywanie odwołań;
f)
podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego Federacji osobom szczególnie zasłużonym; tryb nadawania tytułu członka honorowego określa regulamin uchwalony przez Zarząd;
g)
podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Federacji i przeznaczenia jej
majątku;
h)
podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd;
i)
dokonywanie okresowej oceny działalności Zarządu i akceptowanie programu
działania na najbliższy rok;
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j)
k)
l)

uchwalanie wysokości składek członkowskich;
uchwalanie regulaminów;
podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczania.
§ 14

1.
W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:
a)
z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych;
b)
z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
2.
O terminie, ilości delegatów, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd powiadamia wszystkich członków poprzez publikację na stronie WWW
Federacji oraz drogą elektroniczną na wskazane przez członków adresy poczty elektronicznej, w terminie 30 dni przed odbyciem zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów
lub w terminie 14 dni przed odbyciem nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.
§ 15

1.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy.
2.
Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ⅓ liczby członków zwyczajnych.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd w terminie do 40 dni od
daty złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany.
4. W przypadku braku realizacji przez Zarząd zobowiązania, o którym mowa w § 15
ust. 2, uprawniona do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów staje się
również Komisja Rewizyjna.
Zarząd
§ 16

W okresach między Walnymi Zebraniami Delegatów władzę Federacji stanowi Zarząd.
§ 17

1.
Zarząd składa się z 5 - 15 członków, w tym Prezesa i WiceprezesaKomendanta CWKO.
2.
Wyboru Prezesa oraz Wiceprezesa-Komendanta CWKO dokonuje Walne Zebranie Delegatów w odrębnych głosowaniach.
3.
Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 5 - 7 osób, w tym 1 - 3
Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Prezes, Wiceprezes-Komendant CWKO, Skarbnik i Sekretarz z urzędu wchodzą w skład Prezydium.
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4.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Prezes.
5.
Posiedzeniom Zarządu i Prezydium przewodniczy Prezes, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprezesów. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na
kwartał. Posiedzenia Prezydium odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące.
6.
Do kompetencji Zarządu należy:
a)
reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu;
b)
kierowanie bieżącą działalnością Federacji;
c)
zatwierdzanie corocznych planów działalności organizacyjnej, szkoleniowej,
finansowej oraz sprawozdań w tym zakresie;
d)
realizacja uchwał i wniosków ustalonych przez Walne Zebranie Delegatów;
e)
zarządzanie majątkiem Federacji;
f)
uchwalanie regulaminów i planów pracy Zarządu i Prezydium;
g)
coroczna ocena wyników szkolenia i współzawodnictwa sportowego członków
Federacji;
h)
dokonywanie w razie potrzeby uzupełniających wyborów do Prezydium Zarządu;
i)
powoływanie komisji i zespołów problemowych oraz ustalanie dla nich regulaminów działania;
j)
weryfikacja członków stowarzyszeń w oparciu o regulamin weryfikacji wyszkolenia kawaleryjskiego.
7.
Osoby wchodzące w skład Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
Komisja Rewizyjna
§ 18

1.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.
2.
Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która:
a)
nie jest członkiem Zarządu;
b)
nie pozostaje z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa,
lub podległości z tytułu zatrudnienia;
c)
nie była karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
3.
Komisja Rewizyjna działa według opracowanego przez siebie i uchwalonego
regulaminu oraz programu działania.
4.
Komisja Rewizyjna jest powołana do kontrolowania całokształtu działalności
Federacji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
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5.
Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Delegatów sprawozdanie ze
swojej działalności oraz ma wyłączne prawo zgłoszenia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
6.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
§ 19

1.
W przypadku ustąpienia członków Komisji Rewizyjnej ma ona prawo kooptacji.
2.
Liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć ⅓ ilości
członków pochodzących z wyboru.
3.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo być związany z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub podległości służbowej z żadnym
członkiem Zarządu.
Rozdział V
Nagrody i kary
§ 20

1.
Za aktywną działalność oraz szczególne zasługi Zarząd Federacji ma prawo wyróżniania i nagradzania.
2.
Zarząd Federacji może ustanowić własne nagrody i wyróżnienia wprowadzając
tryb i regulamin ich przyznawania.
§ 21

1.
Brak dyscypliny, niegodne postępowanie oraz nieprzestrzeganie postanowień
statutu i uchwał władz Federacji mogą być podstawą do nałożenia kar dyscyplinarnych
na członków Federacji.
2.
Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa Regulamin
Dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
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Rozdział VI
Sąd Honorowy
§ 22

Sąd Honorowy jest organem Federacji rozstrzygającym spory pomiędzy jej członkami,
spory pomiędzy kawalerzystami ochotnikami zrzeszonymi w oddziałach wchodzących
w skład Federacji oraz sprawy związane z niehonorowymi zachowaniami kawalerzystów ochotników.
§ 23

1.
W skład Sądu Honorowego wchodzi od 3 do 5 sędziów wybieranych na okres
czteroletniej kadencji przez Walne Zebranie Delegatów.
2.
Sędzią Sądu Honorowego może być wyłącznie osoba o nieposzlakowanej opinii
i dająca gwarancję bezstronnego rozpoznawania spraw skierowanych do Sądu Honorowego.
3.
Sąd Honorowy ze swojego składu wybiera przewodniczącego, który przewodniczy pracom i obradom sądu oraz wskazuje każdorazowo miejsce posiedzeń sądu.
§ 24

1.
Postępowanie przed Sądem Honorowym wszczyna się z urzędu, na wniosek
Zarządu, zainteresowanego członka Federacji lub kawalerzysty ochotnika.
2.
Sąd Honorowy orzeka na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Delegatów.
3.
Od orzeczenia wydanego przez Sąd Honorowy nie przysługuje odwołanie.
Rozdział VII
Majątek, fundusze i działalność gospodarcza
§ 25

1.
Majątek Federacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, działalności, dochodów z majątku Federacji oraz ofiarności publicznej.
2.
Majątek mogą stanowić dochody z odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej Federacji oraz z własnej działalności gospodarczej w przypadku jej podjęcia przez
Federację.
3.
Federacja z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować: darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
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4.
Federacja może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
5.
Federacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.
Środki pieniężne powinny być przechowywane na rachunkach bankowych Federacji.
§ 26

1.
Federacja gospodaruje majątkiem i funduszami zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.
2.
Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem
Federacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy Federacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związanymi z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej w tym paragrafie „bliskimi”.
3.
Zabronione jest przekazywanie majątku Federacji na rzecz pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazywanie miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
4.
Zabronione jest przekazywanie majątku Federacji na rzecz członków organów
lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich,
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z konieczności celu statutowego.
5.
Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których zatrudnieni
są albo wykonują pracę na podstawie innego stosunku prawnego, w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
bliscy, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie Federacji
§ 27

1.
Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Federacji podejmuje Walne
Zebranie Delegatów większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby delegatów.
2.
Uchwała o rozwiązaniu Federacji określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek.
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3.
Po zakończeniu działalności likwidator występuje do sądu o skreślenie Federacji
z rejestru.
Rozdział IX
Reprezentacja
§ 28

Oświadczenia woli w zakresie finansowym i majątkowym w imieniu Federacji składa
Prezes lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Warszawa 21 października 2017r.
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