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Statut 

Poznańskiego Klubu Kotów Rasowych „AmoFeles” 

 

(tekst jednolity z dnia 12 listopada 2021 roku) 

 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Poznański Klub Kotów Rasowych „AmoFeles” (w dalszej części 

Statutu zwane jest Stowarzyszeniem). 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest  

Poznań. 

3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

§ 2 

 

1. Poznański Klub Kotów Rasowych „AmoFeles” jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym              

w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada osobowość prawną i działa na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i jest apolityczną, niezależną 

organizacją, zrzeszającą osoby fizyczne i osoby prawne, które organizują i wspierają hodowlę 

kotów rasowych oraz miłośników kotów w Polsce i poza jej granicami. 

3. Stowarzyszenie używa znaku graficznego i pieczęci według wzorów ustalonych przez 

Stowarzyszenie zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wzór w/w znaku graficznego określa 

załącznik nr.1 do Statutu. 

4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swoich spraw może zatrudniać pracowników.  

 

                                                                                  § 3 

 

1. Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Federacji Felinologicznej „Felis Polonia”  wpisanej do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000245270. 

2. Stowarzyszenie może przystępować do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji 

społecznych.  
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3. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych                              

i międzynarodowych, których cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia. 

4. Członków Stowarzyszenia obowiązują przepisy i decyzje organizacji międzynarodowych, do 

których należy Stowarzyszenie, o ile nie pozostają w sprzeczności z prawem polskim.  

 

§ 4 

 

1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

2. Rokiem obrachunkowym dla Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 

                                                

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

                                                                               § 5 

 

1. Stowarzyszenie działa zgodnie z obowiązującym prawem oraz: 

a. niniejszym Statutem, 

b. uchwałami władz Stowarzyszenia, 

c. przepisami i decyzjami organizacji krajowych i międzynarodowych, do których należy, w ramach 

obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa. 

 

                                                                                § 6 

 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

a. wspieranie hodowli kotów rasowych w oparciu o standardy ras organizacji międzynarodowej 

FIFe dla osiągnięcia najwyższego poziomu pod względem rasowym i estetycznym, 

b. wspieranie i koordynacja działań swoich członków,  

c. rozwijanie świadomości dotyczącej praw zwierząt,  

d. działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

2. Cele Stowarzyszenia  będą  realizowane poprzez:  

a. organizowanie pokazów ,wystaw krajowych i międzynarodowych oraz spotkań hodowców 

kotów, 

b. współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie hodowli w kraju i zagranicą, 

c. współdziałanie z innymi, pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą, 

d. organizowanie instruktażów, kursów, odczytów, seminariów, szkoleń w zakresie hodowli kotów 

rasowych oraz prowadzenie wydawnictwa mającego na celu upowszechnianie i pogłębianie 

wiedzy o hodowli kotów, 
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e. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia przed władzami administracyjnymi, 

organizacjami społecznymi oraz jednostkami gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

przed władzami organizacji międzynarodowych, do których Stowarzyszenie należy,  

f. czuwanie nad przestrzeganiem etyki hodowlanej i członkowskiej, 

g. pośrednictwo i pomoc w pozyskiwaniu rodowodów, potwierdzeń nostryfikacji, transferów, 

dyplomów uzyskania tytułu oraz innych dokumentów, współpracując z Biurem Rodowodowym 

Felis Polonia. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 7 

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

a. zwyczajnych,  

b. wspierających,  

c. honorowych.  

 

§ 8 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:  

a. obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie 

pozbawiony praw publicznych,  

b. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z 

prawem udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z 

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia 

c. małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu 

na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa 

wyborczego do władz stowarzyszenia,  

d. cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z 

przepisami obowiązującymi obywateli polskich,  

e. cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej 

deklaracji zainteresowanego w drodze uchwały Zarządu. Uchwałę w przedmiocie przyjęcia 

członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie nie dłuższym niż trzy 

miesiące od dnia wpływu do Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej.  

3. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo odmówić przyjęcia w poczet członków zainteresowanego, 

który nie spełnia warunków opisanych w niniejszym Statucie lub jego postawa albo obiektywnie 
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uzasadnione okoliczności lub wiarygodne informacje dotyczące wcześniejszej hodowli zwierząt 

lub członkostwa w Stowarzyszeniach, których cele były zbliżone do celów niniejszego 

Stowarzyszenia, uzasadniają przypuszczenie, iż zainteresowany będzie działał w sposób 

sprzeczny z celami statutowymi Stowarzyszenia.  

4. Odmowa przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały 

Zarządu.  

5. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się w terminie dwóch tygodni do Walnego 

Zebrania Członków. Walne Zebranie rozpatrzy odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu. 

Do tego czasu uchwała Zarządu pozostaje w mocy. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym 

przedmiocie jest ostateczna.  

6. Osoba zamierzająca przystąpić do Stowarzyszenia wnosi opłatę wpisową na konto 

Stowarzyszenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uchwały o przyjęciu w skład 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

 

§ 9 

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna deklarująca 

Stowarzyszeniu pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację 

przystąpienia w charakterze członka wspierającego. W deklaracji winna zostać wskazana forma 

wsparcia, do której członek wspierający się zobowiązuje.  

2. Uchwałę w przedmiocie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w 

terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wpływu do Stowarzyszenia deklaracji 

członkowskiej.  

3. Do członka wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy § 8 Statutu.  

4. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany zgodnie z obowiązującymi go 

zasadami reprezentacji lub przez pełnomocnika powołanego zgodnie z zasadami reprezentacji 

osoby prawnej.  

5. Członkowie Wspierający nie mają obowiązku płacenia składek. 

6. Członkowie Wspierający mają prawo do: 

a. udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach Stowarzyszenia, w tym w Walnym 

Zebraniu, 

b. uczestniczenia w spotkaniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia, 

c. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia. 

7. Członkowie Wspierający zobowiązani są do: 

a. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

b. wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej, 

c. dbałości o dobre imię Stowarzyszenia oraz o wzrost jego roli i znaczenia. 
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                                                                                 § 10 

 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów 

Stowarzyszenia, której taką godność nada Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. Osoba 

fizyczna zostaje członkiem honorowym, jeśli wyrazi na to zgodę. 

2. Członkowie Honorowi nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich. 

3. Członkowie Honorowi  mają prawo do uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych 

działaniach wynikających z realizacji celów statutowych oraz zgłaszania opinii, wniosków i 

postulatów do władz Stowarzyszenia. 

4. Członkowie Honorowi zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz 

uchwał władz Stowarzyszenia, dbałości o dobre imię Stowarzyszenia oraz wzrost jego roli i 

znaczenia. 

5. Członkowie Honorowi stowarzyszenia posiadają pełne prawa członka zwyczajnego. 

 

 

                                                                                § 11 

 

1. Prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia to:  

a. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia, wyjątek stanowią sytuacje 

określone w § 8, 

b. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,  

c. uczestniczyć w szkoleniach, kursach i we wszystkich imprezach oraz wystawach 

organizowanych przez Stowarzyszenie, 

d. korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,  

e. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.  

f. przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia, dbać o 

dobre imię Stowarzyszenia oraz o wzrost jego roli i znaczenia, 

g. regularnie płacić składki członkowskie tj.: do 31 stycznia każdego roku, przy czym , jeśli członek 

zwyczajny występuje o zatwierdzenie dokumentacji hodowlanej przed 31 stycznia danego roku, 

składki musza zostać opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zatwierdzenie 

dokumentacji hodowlanej.  

 

                                                                                  § 12 

 

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku: 

a. złożenia Zarządowi Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa z 

własnoręcznym podpisem, dostarczonego w oryginale osobiście bądź przesyłką poleconą, po 

uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i wszelkich innych zobowiązań wobec 

Stowarzyszenia, 
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b. śmierci Członka, 

c. wykluczenia przez Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego. 

d. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania. 

e. w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu:  

1) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, zasad etyki i uchwał organów     

Stowarzyszenia, 

2) działania na szkodę Stowarzyszenia, 

3) zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 

przekraczający trzy miesiące, 

4) pozbawienia praw publicznych w drodze prawomocnego wyroku sądu, 

5) gdy zawieszenie członkostwa zwyczajnego trwa dłużej niż jeden rok. 

2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia, o której mowa w § 12 pkt. 1e jest przesyłana  

zainteresowanemu wraz z uzasadnieniem w terminie czternastu dni w formie pisemnej listem 

poleconym. Zarząd może doręczyć uchwałę wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, jednakże uznaje się ją za doręczoną jedynie w przypadku potwierdzenia jej 

otrzymania przez adresata.  

3. Od uchwały, o której mowa w § 12 pkt. 1e członkowi Stowarzyszenia przysługuje w ciągu 

trzydziestu dni od chwili jej doręczenia prawo odwołania się do Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu,  przy czym uchwała Walnego Zebrania jest w tym 

przedmiocie ostateczna. W przypadku gdy od podjęcia uchwały Zarządu do Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia jest mniej niż trzydzieści dni i osoba zainteresowana nie odwoła się do 

Walnego Zebrania Stowarzyszenia następującego bezpośrednio po podjęciu przedmiotowej 

uchwały Zarządu, prawo odwołania przysługuje do kolejnego Walnego Zebrania przy 

zachowaniu wskazanego wyżej terminu trzydziestu dni.  

4. Zarząd Stowarzyszenia może na wniosek członka zwyczajnego lub z własnej inicjatywy, bądź 

na wniosek Sądu Koleżeńskiego, z ważnych przyczyn zawiesić go w prawach i obowiązkach 

członka zwyczajnego, podejmując w tym zakresie odpowiednią uchwałę wraz z uzasadnieniem. 

5. Od uchwały, o której mowa w § 12 pkt 4. przysługuje w ciągu trzydziestu dni od chwili jej 

doręczenia prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia za pośrednictwem 

Zarządu,  przy czym uchwała Walnego Zebrania jest w tym przedmiocie ostateczna. W 

przypadku gdy od podjęcia uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Stowarzyszenia jest mniej 

niż trzydzieści dni i osoba zainteresowana nie odwoła się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia 

następującego bezpośrednio po podjęciu przedmiotowej uchwały Zarządu, prawo odwołania 

przysługuje do kolejnego Walnego Zebrania przy zachowaniu wskazanego wyżej terminu 

trzydziestu dni.  

6. Zawieszenie członka zwyczajnego ustaje z chwilą podjęcia przez Zarząd bądź Walne Zebranie 

stosownej uchwały na wniosek zainteresowanych stron. 

 

Rozdział IV 
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Władze Stowarzyszenia i zasady ich funkcjonowania 

 

 

                                                                                 § 13 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie – działające jako organ uchwałodawczy i kontrolny Stowarzyszenia, 

b. Zarząd – działający jako organ wykonawczy Stowarzyszenia,  

c. Komisja Rewizyjna – działająca jako organ kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, 

d. Sąd Koleżeński. 

 

§ 14 

[ Walne Zebranie] 

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.  

2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, a odbywa się przynajmniej raz w roku 

(posiedzenie zwyczajne), nie później niż do końca drugiego kwartału, chyba że przepisy 

obowiązującego prawa stanowią inaczej. 

3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek 

Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia.  

4. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie do dwóch 

miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku nie podjęcia uchwały o zwołaniu 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w tym terminie, Zebranie to zwołuje Komisja Rewizyjna.  

5. Zarząd Stowarzyszenia informuje o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania 

wszystkich członków przez ogłoszenie na stronie internetowej, w siedzibie Stowarzyszenia oraz 

przez rozesłanie agendy do wszystkich członków klubu, którzy podali adres mailowy, informacji 

o zebraniu nie później niż na czternaście dni przed jego terminem.  

6. Obrady Walnego Zebrania oraz głosowania nad uchwałami są jawne. Zgromadzeni mogą 

podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym.  

7. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością 

głosów bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu osób uprawnionych do 

głosowania.  

8. Prawomocność obrad Walnego Zebrania ma miejsce: 

a. w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

uprawnionych do głosowania 

b. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później od pierwszego 

terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania 

9. W latach, w których kończy się kadencja władz walne zebranie jest zebraniem sprawozdawczo 

- wyborczym. 
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10. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni.  

11. W głosowaniach mogą uczestniczyć członkowie obecni na Walnym Zebraniu. Głosowanie 

poprzez pełnomocnika na Walnym Zebraniu możliwe jest jedynie na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez nieobecnego członka  w formie notarialnej bądź poprzez umocowanego do 

oddania głosu pełnomocnictwem adwokata bądź radcę  prawnego.  

12. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi. 

13. Do uprawnień Walnego Zebrania w szczególności należy:  

a. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian,  

b. uchwalanie kierunków i priorytetów działania Stowarzyszenia, 

c. wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,  

d. przyjmowanie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego z 

działalności Stowarzyszenia, 

e. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

f. uchwalanie regulaminu płatności oraz wysokości składek członkowskich, 

g. uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu,  

h. pozbawianie członkostwa honorowego,  

i. podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu oraz Sądu 

Koleżeńskiego,  

j. decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych,  zagranicznych i 

Międzynarodowych,  

k. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczaniu jego majątku, 

l. wybieranie delegata/delegatów i doradcy/doradców na Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji 

Felinologicznej FELIS POLONIA 

14. Walne Zebranie może podjęć uchwałę o przyznaniu Członkom Zarządu wynagrodzenia za 

sprawowane przez nich funkcje. Przyznanie Zarządowi wynagrodzenia nie wymaga zmiany 

Statutu Stowarzyszenia.  

 

                                                                                § 15 

[Komisja Rewizyjna] 

 

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia i składa się 

z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie 

może podjąć uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym.  

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej, przy czym każdorazowo w obecności 

przewodniczącego. W przypadku równości głosów decydujący jest głos przewodniczącego. 

3. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego 

Zebrania.  
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4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego, a o swoim wyborze powiadamia Walne Zebranie oraz Zarząd.  

5. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków 

Komisji Rewizyjnej.  

6. W przypadku rezygnacji, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, wymierzenia przez sąd 

środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych albo śmierci członka w trakcie trwania 

kadencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, 

jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać jednego z członków 

pochodzącego z wyboru. Po przekroczeniu tej liczby uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w 

trakcie trwania ich kadencji wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.  

7. Kooptacja polega na tym, że pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród 

członków Stowarzyszenia osobę do sprawowania funkcji członka Komisji Rewizyjnej na czas do 

najbliższego Walnego Zebrania. Na najbliższym Walnym Zebraniu powinien być 

przeprowadzony wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej.  

8. Zmian w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie jej kadencji, o ile nie jest dokonana w trybie ust. 

6 i 7 powyżej, dokonuje na najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie.  

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu oraz Walnego 

Zebrania z głosem doradczym.  

10. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach Stowarzyszenia. 

11. Komisja rewizyjna może uchwalić swój własny regulamin, o którego treści informuje Walne 

Zebranie i Zarząd. 

12. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:  

a. kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego 

Zebrania, przeprowadzana co najmniej raz w roku,  

b. opiniowanie budżetu Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego,  

c. opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,  

d. opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,  

e. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

 

§ 16 

[Zarząd] 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, 

reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem. 

2. Zarząd składa się z czterech osób, wybranych przez Walne Zebranie spośród członków 

zwyczajnych, których kandydatury zostały zgłoszone zarządowi do siedmiu dni przed 

planowanym Walnym Zebraniem.   

3. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może podjąć 

uchwałę o wyborze Zarządu w głosowaniu jawnym. 
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4. Lista kandydatów powinna zawierać imiona i nazwiska oraz zgodę pisemną kandydata, które 

należy przesłać na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia. 

5. Od kandydatów do zarządu wymagany jest co najmniej pięcioletni staż hodowlany oraz 

doświadczenie z zakresu uczestnictwa w wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. 

6. Zarząd ma obowiązek ukonstytuować się na Walnym Zebraniu, według następujących funkcji: 

prezes, wiceprezes ds. hodowlanych, wiceprezes ds. finansowych oraz wiceprezes ds. 

kontaktów  z mediami. W przypadku braku porozumienia funkcję Prezesa Zarządu obejmuje 

osoba, która otrzymała największą liczbę głosów, a następnie decyduje o obsadzeniu stanowisk 

wiceprezesów osobami, które zostały wybrane w skład Zarządu. 

7. Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich 

członków Zarządu.  

8. Walne Zebranie może odwołać Członka Zarządu w każdym czasie, a w szczególności w 

przypadku nieudzielenia jemu albo Zarządowi absolutorium. W takim przypadku Walne 

Zebranie zobowiązane jest przeprowadzić wybory uzupełniające. 

9. W przypadku rezygnacji, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, wymierzenia przez sąd 

środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych albo śmierci członka w trakcie trwania 

kadencji Zarządu Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba 

członków dokooptowanych może dotyczyć tylko dwóch Członków  Zarządu. Po przekroczeniu 

tej liczby uzupełnienie składu Zarządu w trakcie trwania ich kadencji wymaga przeprowadzenia 

wyborów uzupełniających.  

10. Kooptacja opisana w ust. 9 polega na tym, że pozostali członkowie Zarządu wybierają spośród 

członków Stowarzyszenia osoby do sprawowania funkcji Członka Zarządu na czas do 

najbliższego Walnego Zebrania Członków. Na najbliższym Walnym Zebraniu powinien być 

przeprowadzony wybór nowego członka Zarządu. 

11. Do obowiązków Zarządu należy:  

a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze 

Statutem i uchwałami Walnego Zebrania, 

b. działanie na rzecz rozwoju Stowarzyszenia, organizowanie szkoleń, kursów i odczytów, 

c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami 

o podobnym charakterze, 

d. składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu, 

e. opracowywanie budżetu Stowarzyszenia i sprawozdań budżetowych, 

f. zwoływanie, przygotowanie i obsługa Walnych Zebrań,  

g. prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Stowarzyszenia, 

h. powoływanie komisji specjalistycznych np. hodowlanej, dyscyplinarnej, 

i. opracowywanie regulaminów i procedur stosowanych w Stowarzyszeniu, 

j. przyjmowanie nowych Członków Wspierających, 

k. zatrudnianie pracowników, 
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l. wnioskowanie kandydatów na delegata/delegatów i doradcę/doradców na Walne Zgromadzenie 

Polskiej Federacji Felinologicznej FELIS POLONIA, 

12. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w 

przypadku równowagi głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu. 

13. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów, w tym dotyczących praw i obowiązków 

majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy trzech członków Zarządu. 

14. Zarząd może uchwalić swój własny regulamin funkcjonowania, o którego treści poinformuje 

Walne Zebranie i Komisję Rewizyjną. Regulamin nie może pozostawać w sprzeczności z 

treścią Statutu i obowiązujących przepisów. 

15. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Zarządu. 

16. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji w innych organach Stowarzyszenia. 

17. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku i zwoływane są przez 

Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu albo Komisję Rewizyjną. 

18. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji 

Rewizyjnej i zaproszeni goście. 

19. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.  

20. Każde posiedzenie Zarządu jest protokołowane i jego integralną część stanowią podejmowane 

uchwały. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. 

 

§ 17 

[Sąd Koleżeński] 

 

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie na wspólną 

trzyletnią kadencję w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o wyborze 

Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu jawnym.  

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. W przypadku braku porozumienia funkcję 

Przewodniczącego obejmuje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów, a następnie 

decyduje o obsadzeniu stanowisk osobami, które zostały wybrane w skład Zarządu. 

3. W przypadku rezygnacji, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, wymierzenia przez sąd 

środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych albo śmierci członka w trakcie trwania 

kadencji Sądu Koleżeńskiego  Stowarzyszenia, Sądowi Koleżeńskiemu przysługuje prawo 

kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać jednego z 

członków pochodzącego z wyboru. Po przekroczeniu tej liczby uzupełnienie składu Sądu 

Koleżeńskiego w trakcie trwania ich kadencji wymaga przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających.  

4. Kooptacja polega na tym, że pozostali członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród 

członków Stowarzyszenia osobę do sprawowania funkcji członka Sądu Koleżeńskiego na czas 
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do najbliższego Walnego Zebrania. Na najbliższym Walnym Zebraniu powinien być 

przeprowadzony wybór nowego członka Sądu Koleżeńskiego.  

5. Zmian w składzie Sadu Koleżeńskiego w trakcie jej kadencji, o ile nie jest dokonana w trybie 

ust. 3 i 4 powyżej, dokonuje na najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie.  

6. Uchwały Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej dwóch członków, przy czym każdorazowo w obecności 

Przewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący przysługuje 

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego.  

7. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych organach Stowarzyszenia.  

8. Członkom Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w 

posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

9. Sąd Koleżeński może uchwalić swój własny Regulamin, o którego treści informuje Walne 

Zebranie i Komisję Rewizyjną. 

10. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:  

a. rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień 

Statutu,  

b. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów między członkami a władzami Stowarzyszenia oraz 

pomiędzy członkami a wnioskodawcą, 

c. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu, 

d. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze 

statutem.  
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11. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z   

zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania.  

12. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:  

a. upomnienia,  

b. nagany, 

13. Członek, na którego nałożono karę wskazaną w punkcie 1, ma prawo odwołać się w terminie w 

terminie dwóch tygodni od daty doręczenia uchwały Sądu Koleżeńskiego o nałożeniu kary do 

Walnego Zebrania.  

14. Walne Zebranie rozpatrzy odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu. Do tego czasu 

uchwała Sądu Koleżeńskiego pozostaje w mocy. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym 

przedmiocie jest ostateczna.  

15. Członek, na którego nałożono prawomocnie karę wskazaną w punkcie 1, nie może kandydować 

do władz Stowarzyszenia przez okres jednego roku od dnia nałożenia kary.  

16. Sąd Koleżeński może wnioskować do Zarządu o podjęcie uchwały w przedmiocie zawieszenia 

lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 18 

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

a. ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia, 

b. inne prawa majątkowe, 

c. środki pieniężne. 

2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego celów statutowych, 

3. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a. składki członkowskie, 

b. dochody z majątku Stowarzyszenia 

c. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 

d. wpływy z działalności statutowej, 

e. inne wpływy. 

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

5. Dochód uzyskany z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony 

do podziału między członków Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ V 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
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§19 

 

1. Zmiany Statutu uchwala, na wniosek Zarządu lub 1/5 członków zwyczajnych Walne Zebranie, 

większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu członków uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwałę w sprawie likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje, na 

zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych Walne 

Zebranie, większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków uprawnionych do 

głosowania.    

3. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia zostanie 

przeznaczony na cel określony Statutem lub w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe i przejściowe 

 

§ 38 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności ustawy  Prawo o Stowarzyszeniach.  

2. Załączniki do Statutu stanowią integralną część jego postanowień. 

3. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – wzór znaku graficznego Poznańskiego Klubu Kotów Rasowych „AmoFeles”. 


