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STATUT 

 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIPOTERAPEUTYCZNEGO  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

§ 1. Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, zwane dalej Towarzystwem, 

jest zarejestrowaną organizacją samorządną i samodzielną, posiadającą 

osobowość prawną. 

§ 2.  Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Kraków. 

§ 3.  Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

Do realizacji celów statutowych Towarzystwo może zatrudniać 

pracowników. 

§ 5. Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z 

obowiązującymi  w tym zakresie przepisami. 

 

II. CELE TOWARZYSTWA 

 

§ 6. Towarzystwo zostało powołane i działa w celu: 

1. Popierania i upowszechniania hipoterapii jako  

1.1. metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i 

dorosłych, 

1.2. formy korzystnego oddziaływania psycho- i socjoterapeutycznego 

oraz pedagogicznego. 

2. Doskonalenia i unifikowania umiejętności hipoterapeutów. 

3. Zapewnienia swoim członkom dostępu do literatury fachowej i 

informacji o postępach rehabilitacji w kraju i za granicą. 

 

§ 7. Dla osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo: 

1. Zrzesza lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, instruktorów 

jazdy konnej, hodowców koni oraz wszystkich, którzy  widzą w rozwoju 

hipoterapii jedną z dróg pomocy dla osób dotkniętych chorobą. 

2. Walczy o prawa naszych niepełnosprawnych Bliźnich. Pomaga im w 

odnalezieniu radości życia. 

3. Powołuje zespoły specjalistyczne służące doradztwem i wydające opinie 

o podmiotach prowadzących działalność hipoterapeutyczną. 

4. Dąży do uznania hipoterapii za oficjalną metodę rehabilitacji 

specjalistycznej. 

5. W oparciu o współpracę z lekarzami różnych specjalności, 

rehabilitantami, psychologami, pedagogami oraz doświadczonymi 

jeźdźcami i hodowcami koni wypracowuje metodykę i program szkolenia 

kadr specjalistów hipoterapeutów. Prowadzi szkolenie zawodowe 

hipoterapeutów. 

6. Informuje o możliwościach i osiągnięciach hipoterapii środowisko 

medyczne m.in. poprzez prowadzenie szkoleń dla lekarzy. 

7. Prowadzi działalność popularyzatorską organizując seminaria, 

konferencje, szkoleniową prowadząc kursy, warsztaty doskonalące dla 

hipoterapeutów oraz wydawniczą. 

8. Udziela merytorycznej pomocy istniejącym i powstającym ośrodkom 

hipoterapeutycznym 

9. Opracowuje kryteria bezpieczeństwa i higieny zabiegów 

hipoterapeutycznych. 

10. Współpracuje z placówkami medycznymi, towarzystwami lekarskimi, 

ośrodkami rehabilitacyjnymi oraz pokrewnymi instytucjami i 

organizacjami krajowymi  i zagranicznymi. Przystępuje do organizacji 

oraz stowarzyszeń zagranicznych realizujących pokrewne Towarzystwu 

cele. 

11. Reaguje na wypaczenia idei hipoterapii oraz  odstępstwa od zasad sztuki 

hipoterapii. 

 

§ 8. Punkty 5-7 §7 mogą być prowadzone jako działalność odpłatna pożytku 

publicznego. 

 

§ 9. Towarzystwo zastrzega sobie prawo powoływania Oddziałów 

Terenowych. 

§ 10. Towarzystwo zastrzega sobie prawo prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 11. Członkowie Towarzystwa  dzielą się na: 

1. zwyczajnych 

2. wspierających 
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3. honorowych. 

§ 12. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być pełnoletni obywatele 

polscy pragnący dobrowolnie uczestniczyć w pracach Towarzystwa 

zgodnie z jego celami statutowymi. 

§ 13. Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne lub 

prawne oraz obcokrajowcy, którzy dla poparcia działalności  

Towarzystwa zadeklarowali stałą składkę. 

§ 14. Członkowie Towarzystwa przyjmowani są decyzją prezydium Zarządu 

Głównego na podstawie zgłoszonej pisemnie deklaracji przystąpienia do 

Towarzystwa i po dokonaniu wpłaty wpisowego i składki rocznej.  

§ 15 Członkowie honorowi: 

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w 

urzeczywistnianiu celów Towarzystwa. 

2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje na podstawie uchwały 

Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 

§ 16. Członkowie zwyczajni i honorowi będący członkami zwyczajnymi mają 

prawo: 

1. Korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów Towarzystwa. 

2. Zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i uwagi dotyczące programu i 

metod pracy. 

3. Współuczestniczyć w tworzeniu programu pracy Towarzystwa i jego 

realizacji. 

4. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa. 

§17. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi, którzy nie są 

członkami zwyczajnymi posiadają prawa wymienione w §16 za 

wyjątkiem prawa wyborczego. 

§ 18. Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do: 

1. Uczestniczenia w pracach, akcjach i imprezach Towarzystwa, w tym 

przede wszystkim w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa. 

2. Sumiennego wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w 

Towarzystwie. 

3. Prezentowania celów i programu Towarzystwa na zewnątrz. 

4. Terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań na 

rzecz Towarzystwa. 

5. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz 

Towarzystwa. 

§ 19. Członkostwo ustaje z chwilą: 

1. Dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie. 

2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny w przypadku nie 

wypełniania obowiązków statutowych, prowadzenia działalności 

przynoszącej dobremu imieniu Towarzystwa ujmę, lub zaleganiu z 

opłaceniem składek członkowskich przez okres 12 miesięcy. 

3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę 

dodatkową utraty praw publicznych. 

4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej. 

 

IV. WŁADZE TOWARZYSTWA 

 

§ 20. Władzami Towarzystwa są: 

1. Walne Zgromadzenie 

2. Zarząd Główny 

3. Komisja Rewizyjna 

4. Walne Zgromadzenie Oddziałów, Zarządy Oddziałów i ich Komisje 

Rewizyjne. 

 

§. 21. Kadencja władz trwa 4 lata. 

1. Członkowie władz nie mogą pełnić jednocześnie funkcji w Zarządzie i Komisji 

Rewizyjnej. 

2.Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości służbowej.     

3. Członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4.Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za 

pełnione funkcje, mogą jedynie otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów.  

 

WALNE ZGROMADZENIE 

 

§ 22. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie, które może 

być zwoływane w trybie zwyczajnym oraz w trybie nadzwyczajnym. 

1. Uchwałę o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmuje 

Zarząd Główny Towarzystwa co dwa lata. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny na wniosek 

Komisji Rewizyjnej, 1/3 ogólnej liczby członków lub swój, w terminie do 

8 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane. 
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3. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia członków Towarzystwa powiadamia Zarząd Główny, co 

najmniej na 30 dni przed terminem. 

4. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy 

członkowie zwyczajni Towarzystwa, z głosem doradczym natomiast 

osoby zaproszone (eksperci) oraz członkowie wspierający i honorowi nie 

będący członkami zwyczajnymi. 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w I terminie zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

Towarzystwa, natomiast  w II terminie bez względu na liczbę obecnych. 

§ 23. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. Podejmowanie decyzji o podstawowych sprawach organizacyjnych i 

programowych Towarzystwa. 

2. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Towarzystwa. 

3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji 

Rewizyjnej. 

4. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi 

Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

5. Podejmowanie uchwał opiniujących regulaminy pracy Zarządu 

Głównego i Komisji Rewizyjnej. 

6. Wybieranie w tajnym głosowaniu Zarządu Głównego i Komisji 

Rewizyjnej. Od tajności głosowania można odstąpić za zgodą wszystkich 

uprawnionych do głosowania. 

7. Wybieranie Prezesa Towarzystwa. 

 

ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA 

 

§ 24. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 7 do 15 osób, w tym Prezesa 

wybranego przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawicieli wybranych 

przez Walne Zgromadzenie Oddziału Terenowego zgodnie z §34 Statutu. 

1. Nowo wybrany Zarząd Główny na pierwszym posiedzeniu konstytuuje 

się wybierając ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza i 

skarbnika, którzy razem z prezesem tworzą prezydium zarządu. 

2. Zarząd Główny może dokooptować do swego składu nowych członków 

w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 członków 

pochodzących z wyboru. 

§ 25. Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

1. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa i reprezentowanie go na 

zewnątrz. 

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia. 

3. Rozstrzyganie wszystkich spraw niezastrzeżonych dla Walnego 

Zgromadzenia. 

4. Ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz innych 

opłat na rzecz Towarzystwa. 

5. Powoływanie Oddziałów Terenowych Towarzystwa, nadzorowanie, 

powoływanie zespołów, komisji i sekcji specjalistycznych, uchwalanie 

regulaminów i zakresów ich działania oraz rozwiązywanie Oddziałów 

Terenowych, którym jednakże przysługuje odwołanie od tej decyzji do 

Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 

6. Podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy członków. 

7. Podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

8. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych organizacji. 

 

§ 26. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż dwa razy w roku. 

§ 27. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego określa Regulamin 

uchwalony przez Zarząd Główny. 

§ 28. Zarząd Główny podejmuje uchwały w obecności prezesa lub wiceprezesa 

oraz co najmniej połowy członków w I terminie, natomiast w II terminie 

bez względu na liczbę obecnych. 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

§ 29. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności 

Towarzystwa w okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybranych przez 

Walne Zgromadzenie. 

2. Postanowienie § 24 ust.2 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 30. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Bieżące kontrolowanie zgodności działalności Towarzystwa z przepisami 

prawa, Statutem Towarzystwa oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia i 

Zarządu Głównego. 

2. Kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa, 

a w szczególności działalności finansowej, w tym zatwierdzanie rocznego 

sprawozdania finansowego. 
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3. Składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu, wraz z oceną 

działalności oraz wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującego 

Zarządu Głównego. 

4. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 31. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin 

uchwalony przez Komisję Rewizyjną. 

§ 32. Komisja Rewizyjna podejmują uchwały w obecności przewodniczącego 

oraz co najmniej połowy członków zwykłą większością głosów. 

 

ODDZIAŁY TERENOWE 

 

§ 33. Oddziały Terenowe powołuje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek 

co najmniej 15 członków pracujących w większości na danym terenie. 

§ 34. Walne Zgromadzenie Oddziału Terenowego Towarzystwa wybiera 

Zarząd Oddziału składający się z 5-7 osób, 3-osobową Komisję 

Rewizyjną, może również wybrać jednego przedstawiciela do Zarządu 

Głównego Towarzystwa z głosem stanowiącym. 

§ 35 Zarząd okręgowy kieruje bieżącą działalnością Oddziału i wykonuje 

uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału. 

§ 36. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem powołanym do kontroli pracy 

Oddziału. 

§ 37. Oddziały Terenowe mogą uzyskać osobowość prawną na mocy uchwały 

Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 

 

V. MAJĄTEK TOWARZYSTWA 

 

§ 38. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 

§ 39. Fundusze Towarzystwa pochodzą z opłat członkowskich oraz z dotacji, 

darowizn i zapisów,  odpłatnej działalności pożytku publicznego, a także 

działalności gospodarczej. 

§ 40. Całe przychody Towarzystwa przeznaczane są na realizację celów 

statutowych. 

§ 41. Zabrania się  

1. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków 

organów lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to 

następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

2. wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów 

lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych 

niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 

wynika z celu statutowego 

§ 42. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań 

majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub 

pracowników Towarzystwa oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 

organów, oraz pracownicy Towarzystwa 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 związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej 

„osobami bliskimi”, 

§ 43.  Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie, członkowie jego organów lub pracownicy Towarzystwa 

oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż stosunku do osób trzecich lub po 

cenach wyższych niż rynkowe. 

 44. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest 

Zarząd Główny Towarzystwa przed Walnym Zgromadzeniem. 

1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie 

osoby: prezes lub wiceprezes oraz skarbnik. 

2. Do ważności pism oraz dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub 

wiceprezesa. 

 

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA 

 

§ 45. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa podejmuje Walne 

Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa w I 

terminie a w II terminie bez względu na liczbę obecnych. 

§ 46. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa powołuje Walne Zgromadzenie 

większością 2/3 głosów członków Towarzystwa. 

§ 47. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu 

Towarzystwa: Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku 

Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną. 

 

 

 

Bydgoszcz, 26 października 2013 roku 


