Uchwała nr …………
Walnego Zjazdu Sprawozdawczego
Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego
Z dnia 26.06.2018r.

Na podstawie § 32 pkt. 3 Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego uchwala się następujące zmiany w
Statucie Polskiego Związku Jeździeckiego z dnia 30 lipca 2016r.:
§1
§ 32 pkt.1 Statutu otrzymuje nową następującą treść:
„1) corocznie rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonego przez zarząd sprawozdania z
działalności Związku oraz rocznego sprawozdania finansowego, po jego zbadaniu przez
biegłego rewidenta.”
§2
§ 35 ust. 4 Statutu otrzymuje nową następującą treść:
„4. Członek Zarządu nie może:
1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata
na walne zebranie członków albo delegatów Związku zwołane dla wyboru władz Związku;
2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego
zadań statutowych;
3) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z
realizacją przez Związek jego zadań statutowych akcji lub udziałów;
4) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą
związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych;
5) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
6) łączyć tej funkcji z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej w ramach stosunku pracy albo na podstawie umowy cywilnoprawnej;
7) łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie
szkoleniowym kadry narodowej w tym samym sporcie;
8) być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz
Związku usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub
rzeczowego;
9) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm. 7) , dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
polegającą na świadczeniu na rzecz Związku usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług
sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
10) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny, dla osoby:
a) posiadającej w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały,
b) będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego,
c)
będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym podmiocie
prowadzącym działalność gospodarczą

- jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na świadczeniu na rzecz
Związku usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub
rzeczowego;
11) być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów
bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1575), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;
12) być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym
większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.”
§3
1.

W § 41 ust. 3 dodaje się punkt 6 o następującej treści:

„6) które były pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa
państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie od dnia 22 lipca
1944 r. do dnia 31 lipca 1990r.”
2.

W § 41 skreśla się ust. 4.
§4

§ 59 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje nową następującą treść:
„1) przypisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2017r. o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz przepisy
antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej.”

