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Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia
2001 r. o wyÊcigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Polskiemu Klubowi WyÊcigów Konnych nada-
je si´ statut stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi WyÊcigów Konnych.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 sierpnia 2001 r. (poz. 1103)

§ 1. Polski Klub WyÊcigów Konnych, zwany dalej
„Klubem”, dzia∏a na podstawie ustawy z dnia 18 stycz-
nia 2001 r. o wyÊcigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86),
zwanej dalej „ustawà”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Klubem kieruje Prezes Klubu przy pomocy
g∏ównego ksi´gowego i kierowników komórek organi-
zacyjnych Klubu.

2. Prezes Klubu mo˝e upowa˝niç osoby, o których
mowa w ust. 1, a tak˝e innych pracowników Klubu do
prowadzenia w jego imieniu spraw w ustalonym przez
niego zakresie.

§ 3. W sk∏ad Klubu wchodzà nast´pujàce komórki
organizacyjne:

1) Wydzia∏ Hodowli i Oceny Koni,

2) Wydzia∏ Kontroli Wewn´trznej,

3) Wydzia∏ Zezwoleƒ i Licencji,

4) Wydzia∏ Finansów i Ksi´gowoÊci,

5) Wydzia∏ Kadr, Administracji i Informacji,

6) Redakcja Ksiàg Stadnych.

§ 4. 1. Rada Klubu, zwana dalej „Radà”, wybiera
przewodniczàcego Rady i dwóch zast´pców przewod-
niczàcego Rady w g∏osowaniu tajnym.

2. Szczegó∏owy tryb pracy Rady okreÊla regulamin
uchwalony przez Rad´ w uzgodnieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw rolnictwa.

§ 5. 1. Kontrol´ wewn´trznà Klubu wykonuje wy-
dzia∏, o którym mowa w § 3 pkt 2, podleg∏y bezpoÊred-
nio Prezesowi Klubu.

2. Kontrola wewn´trzna jest prowadzona w ramach
rocznych i kwartalnych planów kontroli oraz na polece-
nie Prezesa Klubu.

3. Prezes Klubu udziela na piÊmie imiennego upo-
wa˝nienia do przeprowadzenia kontroli wewn´trznej.

4. Kontrola wewn´trzna polega na:

1) badaniu czynnoÊci w toku ich wykonywania, w ce-
lu oceny prawid∏owoÊci ich realizacji, w szczegól-

noÊci z punktu widzenia legalnoÊci i gospodarno-
Êci,

2) badaniu stanu faktycznego i dokumentów odzwier-
ciedlajàcych czynnoÊci ju˝ dokonane.

5. O wynikach kontroli wewn´trznej kontrolujàcy
zawiadamia Prezesa Klubu. W razie ujawnienia w toku
kontroli okolicznoÊci wskazujàcych na pope∏nienie
przest´pstwa lub wykroczenia, Prezes Klubu nie-
zw∏ocznie zawiadamia na piÊmie organ powo∏any do
Êcigania przest´pstw oraz ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa.

§ 6. 1. Klub tworzy nast´pujàce fundusze:

1) fundusz statutowy,

2) obowiàzkowe fundusze przewidziane odr´bnymi
przepisami.

2. Fundusz statutowy tworzy si´ z:

1) równowartoÊci powierzonych sk∏adników majàtku
Skarbu Paƒstwa, o którym mowa w art. 12 ustawy,
stanowiàcego wyposa˝enie Klubu w dniu rozpo-
cz´cia przez niego dzia∏alnoÊci,

2) zysku netto.

3. Fundusz statutowy zmniejsza si´ o straty bilan-
sowe.

§ 7. 1. Klub prowadzi rachunkowoÊç zgodnie z prze-
pisami o rachunkowoÊci, z uwzgl´dnieniem przepisów
o finansach publicznych.

2. Klub prowadzi samodzielnà gospodark´ finanso-
wà w ramach wp∏ywów pochodzàcych z realizacji do-
chodów, o których mowa w art. 13 ustawy.

3. Ârodki finansowe, o których mowa w ust. 2, Klub
przeznacza na finansowanie zadaƒ okreÊlonych w usta-
wie i na pokrycie kosztów zwiàzanych z funkcjonowa-
niem Klubu.

4. Roczny plan finansowy ustala Prezes Klubu
w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rol-
nictwa.

5. Roczne sprawozdanie finansowe Klubu zatwier-
dza minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa.
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