Regulamin
Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Kóz Anglonubijskich
Rozdział I.
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Hodowców Kóz Anglonubijskich, może
używać nazw skróconych: Anglonubijska.pl oraz Nubian/PL i zwane jest dalej
"Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Nederlandse Organisatie de Geitenfokkerij (Holenderską
Organizacją Hodowców Kóz) z siedzibą w Hoogeind 14, 4143 LX Leerdam w Holandii, zwaną
dalej NOG, w zakresie organizacji wystaw, oceny kóz oraz wydawania dokumentacji
(holenderskiej) rodowodowej.
4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 120), oraz postanowienia niniejszego
Regulaminu.
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Stowarzyszenia jest
Odechowiec 135, 26-640 Skaryszew woj. Mazowieckie.
6. Adres do korespondencji: Odechowiec 135, 26-640 Skaryszew woj. Mazowieckie.

Rozdział II.
Cel i środki działania

1.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) Rozpowszechnianie, propagowanie, popularyzowanie hodowli kóz.
b) Zrzeszanie hodowców i miłośników kóz.
c) Pomoc hodowcom w uzyskiwaniu wpisów do ksiąg hodowlanych krajowych
i zagranicznych, oceny wartości użytkowej zwierząt oraz selekcji materiału
zarodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
d) Pomoc hodowcom w eksporcie i imporcie zwierząt oraz materiału biologicznego, jak
np. nasienia, embrionów, itp.
e) Oparte na podstawach naukowych jak i własnych doświadczeniach podnoszenie
poziomu hodowli kóz.

f) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi na rzecz
hodowli kóz, z organizacjami hodowlanymi, produkcyjnymi, placówkami
naukowymi, administracją państwową a w szczególności ze służbą weterynaryjną.
g) Prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu hodowli kóz.
h) Organizowanie szkoleń i doradztwa oraz umożliwianie wymiany doświadczeń z
innymi hodowcami kóz na świecie.
i) Organizowanie konkursów, wystaw oraz innych przedsięwzięć związanych z
hodowlą kóz.
j) Doradztwo produkcyjne, ekonomiczne, reklama oraz promocja wyrobów własnych i
obcych, m.in. mleka, produktów z mleka oraz mięsa koziego, a także nowych
technologii hodowlanych i rolniczych.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizowanie i prowadzenie szkoleń i prezentacji.
b) Wymianę doświadczeń hodowlanych pomiędzy osobami zrzeszonymi.
c) Umożliwiane osobom zrzeszonym uczestnictwo w konkursach i wystawach
krajowych jak i międzynarodowych.
d) Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.
e) Pomoc osobom zrzeszonym w kontaktach z organizacjami krajowymi
i międzynarodowymi prowadzącymi księgi i rejestry hodowlane kóz.
f) Współpracę z organizacjami samorządu terytorialnego.
g) Czuwanie nad zachowaniem zasad racjonalnej hodowli i należytej etyki wśród
hodowców.
h) Działalność publicystyczną i wydawniczą.
i) Udzielanie hodowcom wszechstronnej pomocy fachowej, w tym pomoc w
dobieraniu i uzupełnianiu odpowiedniego materiału zarodowego.
Rozdział III.
Władze Stowarzyszenia
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które stanowią
wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 50
osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli
(delegatów).
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
O miejscu i terminie Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej
na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zwołać w szczególnie uzasadnionych
przypadkach przez :
a)Zarząd.
b) Komisja Rewizyjna.
c) Siedmiu członków Stowarzyszenia.
3. W razie konieczności przeprowadzenia głosowania poza Walnym Zebraniem dopuszcza się
użycie głosowania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych w szczególności w
formie wiadomości e-mailowych wysyłanych na adres: zarząd@anglonubijska.pl

4. Zarząd kieruje i podejmuje wszelkie decyzje związane z działalnością stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu.

Rozdział IV.
Przepływ informacji

1. Informacje związane z prowadzoną działalnością stowarzyszenia będą publikowane na
stronie www.anglonubijska.pl lub przesyłane na adres mailowy podany w momencie
wypełniania deklaracji przez członka stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie kontaktuje się z członkami stowarzyszenia za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych w szczególności w formie wiadomości e-mailowych.

Rozdział V.
Członkostwo

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej
oraz cudzoziemiec, również niemający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
który zaakceptuje zasady zawarte w Statucie, cele i program Stowarzyszenia oraz:
a) Wypełni i podpisze deklarację członkowską.
b) Opłaci składkę członkowską.
c) Posiada hodowlę kóz lub został upoważniony przez hodowcę kóz do jego
reprezentowania w Stowarzyszeniu.
2.Członek zwyczajny ma prawo do:
a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
b) Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
c) Zaskarżania na Walnym Zebraniu Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu
z listy członków.
d) Reprezentowania Stowarzyszenia z upoważnienia Zarządu
e) Zwrócenia się do władz Stowarzyszenia z prośbą o zajęcie stanowiska w sytuacji konfliktu z
innym hodowcą lub organizacją.
f) Otrzymania dokumentacji rodowodowej dla urodzonych w siedzibie członka kóz, których
rodzice wpisani są do ksiąg stadnych rasy. Wniosek o wydanie rodowodu należy przesłać na
adres: rodowody@anglonubujska.pl. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej
stowarzyszenia: www.anglonubijska.pl
3) Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
b) Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
c) Sumiennego wykonywania zadań powierzonych przez władze Stowarzyszenia.
d) Popierania hodowli kóz przez czynny udział w szkoleniach i imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie.
e) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
f) Regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.

g) Przynajmniej raz na 2 lata do uczestnictwa w wydarzeniu ( zebraniu/wystawie/ocenie
zwierząt ) organizowanym przez Stowarzyszenie.
h) Wykonania badań swoich kóz na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
i) Przesyłania informacji o upadkach kóz wpisanych do ksiąg hodowlanych na adres:
rodowody@anglonubujska.pl.
j) Bezzwłocznego zgłaszania o wszelkich nieprawidłowościach związanych z działalnością
stowarzyszenia lub jego członka.
4) Władze Stowarzyszenia mogą powoływać członków wspierających i honorowych.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie
pisemnej deklaracji.
Członków honorowych powołuje się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

5) Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
Nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca marca danego roku
z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Stowarzyszenia uzna zwłokę za usprawiedliwioną.
Wykluczenia na skutek działania na szkodę Stowarzyszenia i wbrew jego Statutowi oraz
regulaminom.
Wykluczenia z powodu działania na szkodę innych członków Stowarzyszenia.
Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę
dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę
Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały organu Stowarzyszenia, który
członkostwo nadał.
Rozdział VI.
Zasady przyjmowania nowych członków

1. Wypełnioną deklaracje członkowską zamieszczoną na stronie anglonubijska.pl wraz z
załącznikami należy przesłać listownie na adres: Odechowiec 135, 26-640 Skaryszew lub
mailem na adres kontakt@anglonubijska.pl
2. Należy uiścić wpisowe w wysokości 200,- oraz roczną składkę członkowską w wysokości
300,3. Dane niezbędne do wykonania przelewu zostaną przekazane mailem wraz z potwierdzeniem
przyjęcia do stowarzyszenia, oraz udostępnione na stronie anglonubijska.pl w zakładce
„informacje”.
4. Skarbnik po zatwierdzeniu przez prezesa nowych deklaracji otrzyma listę osób
zobowiązanych do uiszczenia opłaty. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia
zobowiązana jest do zapłaty składki w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji. W przypadku
braku płatności w/w terminie wniosek o przyjęcie do stowarzyszenia ulega odrzuceniu. 5
Każdy członek może dobrowolnie przesłać prezentację o swojej hodowli do umieszczenia na
stronie internetowej www.anglonubijska.pl na adres: kontakt@anglonubijska.pl

Rozdział VII.

Składki i opłaty
1) Każdy członek Polskiego Stowarzyszenia hodowców Kóz Anglonubijskich zobowiązany
jest do uiszczenia rocznej składki członkowskiej w wysokości 300,00 zł . Składki
członkowskie powinny być wpłacane do końca listopada za kolejny rok (statut
Rozdział V, art. 39, p. 2.). Członkowie zobowiązani są do wpłacania składek na konto
Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Kóz Anglonubijskich. Numer konta zostanie
przesłany każdemu członkowi w momencie przyjęcia do Stowarzyszenia w wiadomości
mailowej, na wskazany adres.
2) Skarbnik zobowiązany jest raz w tygodniu poinformować zarząd drogą mailową o
otrzymanych wpłatach na poczet wpisowego, składek członkowskich oraz ewentualnych
wypłatach na adres zarzad@anglonubijska.pl
3) W przypadku braku płatności o której mowa w rozdziale VII pkt 1, Stowarzyszenie wyśle
drogą e-mailową wezwanie do zapłaty ze wskazaniem kwoty oraz ostatecznego terminu
płatności. Nie dokonanie w/w opłat w terminie skutkować będzie z usunięciem członka ze
stowarzyszenia, zawieszeniem wydawania dokumentacji rodowodowej, usunięciem
informacji ze strony www.anglonubijska.pl oraz zaniechaniem wszelkich form promocji.
4) Na wniosek (wraz z uzasadnieniem) strony zainteresowanej istnieje możliwość odroczenia
płatności składki członkowskiej. Adres do korespondencji. kontakt@anglonubijska.pl lub
adres Odechowiec 135,26-640 Skaryszew. Decyzje dotyczącej akceptacji lub odrzuceniu
wniosku podejmuje zarząd.
5) Członkowie którzy ponieśli koszty związane bezpośrednio z działalnością Stowarzyszenia
lub na jego rzecz po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd, mogą wystąpić z pisemnym
wnioskiem oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności o zwrot poniesionych
kosztów na adres zarząd@anglonubijska.pl
6) Zarząd może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat wpisowego i składki członkowskiej.
7) Wpisowe i składki w całości przeznaczone są na działalność stowarzyszenia oraz wystaw
organizowanych przez Stowarzyszenie.

Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

