
STATUT

Klubu Kota „X-Treme”
Tekst jednolity

Uchwalony dnia 3 lipca 2010 r.
(z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dnia 18 czerwca 2011 r. oraz zmian wprowadzonych dnia 25 maja 2014 r. oraz zmian

wprowadzonych 3 lipca 2010 r. oraz zmian wprowadzonych 17 czerwca 2017 r.)

Rozdział I
Nazwa; Obszar działania; Siedziba

§ 1

1. Stowarzyszenie  nosi  nazwę  Klub  Kota  „X-Treme”  (w  dalszej  treści  niniejszego  Statutu  będzie  zwane
„Klubem Kota” lub „Stowarzyszeniem”).

2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą: „X-Treme”.

3. Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną oraz trwałą organizacją miłośników kotów i hodowców kotów
rasowych działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1998
r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz.
873, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie  samodzielnie  określa  swoje  cele,  programy  działania  i  struktury  organizacyjne  oraz
uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działania.

§ 3

1. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w miejscowości Warszawa, gmina Warszawa.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawa.

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji, w tym stowarzyszeń,
o podobnym profilu działania.

§ 4

1. Stowarzyszenie  może  używać  odznak  organizacyjnych,  emblematów  i  pieczęci  zgodnie  z  właściwymi
przepisami.

2. Zarząd, w formie uchwały, określa treść i kształt odznak organizacyjnych, emblematów i pieczęci.

§ 5

1. Stowarzyszenie może organizować imprezy, samodzielne lub towarzyszące, mające na celu propagowanie
hodowli kotów rasowych lub ochronę zwierząt.

2. Stowarzyszenie może wydawać biuletyn informacyjny lub inne materiały organizacyjne.

3. Stowarzyszenie może prowadzić stronę (lub strony) internetowe Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7

1. Klub Kota działa na rzecz ogółu społeczności.

2. Celem Klubu Kota jest:

a) upowszechnianie wiedzy na temat kotów rasowych lub domowych,

b) zrzeszanie hodowców i miłośników kotów rasowych lub domowych,

c) podejmowanie działań  mających na celu wspieranie i koordynację działalności hodowli kotów rasowych
prowadzonych przez członków Stowarzyszenia,

d) podejmowanie działań mających na celu promocję hodowli kotów rasowych prowadzonych przez członków
Stowarzyszenia,

e) wspieranie  działań  podejmowanych  przez  hodowle  kotów  rasowych  prowadzone  przez  członków
Stowarzyszenia mających na celu dążenie do najwyższych światowych standardów hodowlanych,

f) podejmowanie działań mających na celu doskonalenie linii hodowlanych,

g) udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy hodowlanej pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

h) podejmowanie współpracy z krajowymi lub zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania,

i) podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,

j) podejmowanie współpracy z instytucjami naukowymi lub naukowo-badawczymi,

k) popularyzacja informacji na temat praw zwierząt.

§ 8

1. Klub Kota, realizując cele określone w § 7, opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Klubu
Kota. Jeżeli realizacja statutowych celów Klubu Kota będzie tego wymagała, Stowarzyszenie będzie mogło
zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

2. Klub Kota realizuje swoje cele poprzez:

a) reprezentowanie  interesów  członków  Klubu  Kota  przed  władzami  administracyjnymi,  organizacjami
społecznymi lub podmiotami gospodarczymi,

b) wspieranie członków Klubu Kota w ich pracy hodowlanej,

c) stwarzanie  dogodnych  warunków  do  rozwoju  lub  promocji  hodowli  kotów  rasowych,  w  szczególności
wspieranie przedsięwzięć mających na celu propagowanie hodowli kotów,

d) prowadzenie  ksiąg  rodowodowych  i  wydawanie  rodowodów,  na  zasadach  określonych  stosownym
regulaminem,

e) organizowanie spotkań  członków i  sympatyków Klubu Kota,  a  także kursów,  seminariów, odczytów w
zakresie hodowli kotów rasowych,

f) podejmowanie działań mających na celu zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat wszystkich ras
kotów i ich hodowli,

g) organizowanie pokazów lub wystaw krajowych lub międzynarodowych,

h) czuwanie nad przestrzeganiem etyki hodowlanej i członkowskiej,

i) współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie hodowli w kraju i za granicą,

j) współdziałanie  z  innymi  organizacjami  społecznymi,  a  także  z  właściwymi  organami  samorządu
terytorialnego oraz administracji rządowej, jak również z innymi pokrewnymi organizacjami za granicą.
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Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1. Członkowie Klubu Kota dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków założycieli,

d) członków honorowych.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawione praw publicznych, które:

b) złożyły pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia, przestrzeganiu
niniejszego Statutu oraz innych regulaminów Stowarzyszenia, jak również uchwał organów Stowarzyszenia
i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres
zameldowania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego,

c) uzyskały rekomendację 2 (dwóch) członków założycieli Stowarzyszenia i/lub członków Zarządu,

d) uiściły wpisowe oraz opłaciły składkę członkowską.

1. O  przyjęciu  w poczet  członków Stowarzyszenia  Zarząd  niezwłocznie  powiadamia  pisemnie  lub  pocztą
elektroniczną  zainteresowanego.  Na  prośbę  członka  Zarząd  przedstawia  członkowi  zaświadczenie  o
przynależności do Stowarzyszenia, z określonym upływem terminu ważności.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

a) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,

c) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,

d) uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach, pokazach i konferencjach,

e) korzystania z informacji i wiedzy będących w posiadaniu Stowarzyszenia,

f) używania nazwy, odznak organizacyjnych i emblematów Stowarzyszenia na zasadach określonych przez
Zarząd,

g) zgłaszania  postulatów  i  wniosków  wobec  organów  Stowarzyszenia  w  sprawach  związanych  z  jego
działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

h) pomocy organów Stowarzyszenia w zakresie ich statutowych zadań,

i) korzystania z majątku rzeczowego Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,

j) otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia.

2. Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:

a) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, innych regulaminów Stowarzyszenia oraz uchwał organów
Stowarzyszenia,

b) regularne opłacanie składek członkowskich,

c) aktywny udział w działalności Stowarzyszenia,
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d) pomoc innym członkom Stowarzyszenia w zakresie działalności statutowej,

e) przyczynianie się do rozwoju Stowarzyszenia swoją postawą i działaniami.

§ 12

1. Zawieszenie w prawach członka następuje w przypadku:

a) zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,

b) postępowania  sprzecznego z niniejszym Statutem, innymi regulaminami Stowarzyszenia oraz uchwałami
organów Stowarzyszenia.

2. O zawieszeniu oraz o okresie zawieszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, z tym zastrzeżeniem, że
okres zawieszenia nie może być dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy. W uchwale o zawieszeniu Zarząd wskazuje
czynności jakie muszą  zostać  przedsięwzięte przez członka w celu usunięcia naruszeń  Statutu, innych
regulaminów Stowarzyszenia oraz uchwał organów Stowarzyszenia. Przed podjęciem uchwały Zarząd może
zezwolić członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały
Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie lub pocztą elektroniczną zainteresowanego.

3. Zakończenie okresu zawieszenia następuje po upływie okresu zawieszenia, pod warunkiem:

a) opłacenia przez członka zaległych i bieżących składek członkowskich,

b) wykonania wszelkich czynności wskazanych przez Zarząd w uchwale o zawieszeniu.

4. Zakończenie okresu zawieszenia stwierdza Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd
może umożliwić członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści
uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie lub pocztą elektroniczną zainteresowanego.

5. W przypadku niewykonania przez  członka obowiązków określonych w § 12 ust.  3 pkt.  (a)-(b)  Zarząd
podejmuje uchwałę o wykluczenia członka, z tym zastrzeżeniem, że na wniosek zawieszonego członka
Zarząd może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu zawieszenia, o ile łączny okres zawieszenia nie będzie
dłuższy niż okres wskazany w § 12 ust. 2. Przepis § 12 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy,

b) postępowania  rażąco  sprzecznego  z  niniejszym  Statutem,  innymi  regulaminami  Stowarzyszenia  oraz
uchwałami organów Stowarzyszenia,

c) postępowania,  które  dyskwalifikuje  daną  osobę  jako  członka  Stowarzyszenia  lub  godzi  w  dobre  imię
Stowarzyszenia,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

7. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przepis § 12 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

8. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo
utraty praw publicznych,

c) likwidacji członka będącego osobą prawną.

9. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w § 12 ust. 6 stwierdza Zarząd w formie uchwały. Przepis
§ 12 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

10. Od uchwał Zarządu, o których mowa w § 12 ust. 2, 4, 5, 7 i 9 zainteresowanemu przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie
należy  wnieść  w  terminie  14  (czternastu)  dni  od  otrzymania  pisemnej  informacji  o  decyzji  Zarządu.
Uchwała Walnego Zebrania Członków podejmowana jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 13
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1. Członkami  wspierającymi  Stowarzyszenia  mogą  być  osoby  fizyczne  lub  prawne  deklarujące  pomoc
materialną  na  rzecz  Stowarzyszenia,  po  złożeniu  deklaracji  zawierającej  oświadczenie  o  zakresie
deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia oraz następujące dane:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zameldowania,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON, dołączając także aktualny (nie starszy niż 3
(trzy) miesiące) odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. Członkowie  wspierający  Stowarzyszenia  opłacają  składkę  członkowską  w  zadeklarowanej  przez  siebie
wysokości, nie niższej niż składka członkowska określona w odpowiednim regulaminie.

3. Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenie następuje zgodnie z procedurą  określoną w
§ 10 ust. 2 i 3.

4. Skreślenie z listy członków wspierających Stowarzyszenia następuje zgodnie z § 12.

5. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo:

a) uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków,

b) zgłaszania  postulatów  i  wniosków  wobec  organów  Stowarzyszenia  w  sprawach  związanych  z  jego
działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

c) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.

6. Do obowiązków członków wspierających Stowarzyszenia należą:

a) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, innych regulaminów Stowarzyszenia oraz uchwał organów
Stowarzyszenia,

b) regularne opłacanie składek,

c) udzielanie Stowarzyszeniu pomocy w realizacji jego statutowych zadań.

§ 14

1. Członkami  założycielami  Stowarzyszenia  są  osoby  fizyczne,  które  uchwaliły  niniejszy  Statut  i  wybrały
Komitet Założycielski.

2. Członkowie założyciele Stowarzyszenia posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
a ponadto posiadają uprawnienia określone w § 10 ust. 1 pkt (b).

3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia nie są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

§ 15

4. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, którym godność tę nada Walne Zebranie
Członków, za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

5. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez
niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

6. Członkowie  honorowi  Stowarzyszenia  niebędący  członkami  zwyczajnymi  Stowarzyszenia  posiadają
wszystkie  prawa  członków  zwyczajnych  Stowarzyszenia,  z  wyjątkiem  czynnego  i  biernego  prawa
wyborczego.

7. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16

1. Organami Klubu Kota są:
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a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą być powołani wyłącznie spośród członków zwyczajnych
lub członków założycieli.

3. Kadencja członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu oraz
członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu oraz
członka Komisji Rewizyjnej powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu albo Komisji Rewizyjnej
wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji
Rewizyjnej.

4. Mandat  członków  Zarządu  oraz  członków  Komisji  Rewizyjnej  wygasa  z  dniem  odbycia  Zwyczajnego
Sprawozdawczo-Wyborczego  Zebrania  Członków  zatwierdzającego  sprawozdanie  Zarządu  oraz  Komisji
Rewizyjnej za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej.

5. Mandat członka Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo
odwołania ze składu Zarządu albo Komisji Rewizyjnej.

6. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio
przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

7. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna są zobowiązane do składania pisemnych sprawozdań ze swej działalności
na każdym Walnym Zebraniu Członków.

8. W przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu albo Komisji Rewizyjnej, Zarząd albo
Komisja Rewizyjna dokonują kooptacji do swojego składu nowych osób, w pierwszej kolejności spośród
osób,  które  w  wyborach  do  danego  organu  uzyskały  kolejną  największą  liczbę  głosów.  Liczba
dokooptowanych  członków danego organu nie  może przekroczyć  2/5 ogólnej  liczby  członków Zarządu
pochodzących z wyboru albo 1/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.

9. W przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu albo Komisji Rewizyjnej więcej niż 2/5
członków Zarządu albo 1/3 członków Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje w terminie 1 (jednego) miesiąca
od  zaistnienia  tej  sytuacji  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  celem  przeprowadzenia  wyborów
uzupełniających, które musi się odbyć w terminie 3 (trzech) miesięcy od podjęcia stosownej uchwały przez
Zarząd.

§ 17

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 2, § 24 ust. 4, § 27 ust. 2, § 27 ust. 4, § 35 oraz § 36 ust. 1,
uchwały organów Klubu Kota zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 4 oraz § 27 ust. 4, tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Klubu Kota, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności,
jak  również  w  sprawach osobowych.  Poza tym należy  zarządzić  tajne  głosowanie  na  żądanie  choćby
jednego z członków Klubu Kota obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zebraniu Członków.

§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może być sprawozdawczo-wyborcze albo sprawozdawcze.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:

a) raz na 5 (pięć) lat – Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków,

b) raz na rok - Zwyczajne Sprawozdawcze Zebranie Członków.

5. Zwyczajne Zebranie Członków powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku
kalendarzowego.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
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a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  musi  się  odbyć  w  terminie  3  (trzech)  miesięcy  od  podjęcia
stosownej uchwały przez Zarząd albo złożenia wniosku.

8. Komisja rewizyjna oraz 1/3 ogółu członków Klubu Kota mają prawo zwołania Walnego Zebrania Członków,
jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminach określonych w niniejszym Statucie.

9. Walne  Zebranie  Członków  zwołuje  się  za  pomocą  listów  poleconych  lub  przesyłek  nadanych  pocztą
kurierską, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zamiast
listu  poleconego  lub  przesyłki  nadanej  pocztą  kurierską,  zawiadomienie  może  być  wysłane  członkowi
pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie
powinno być wysłane.

10. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz szczegółowy
porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany niniejszego Statutu należy wskazać istotne elementy
treści  proponowanych zmian.  W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć  uchwały,
chyba że wszyscy uprawnieni członkowie Stowarzyszenia są obecni na Walnym Zebraniu Członków, a nikt z
obecnych  nie  zgłosił  sprzeciwu  dotyczącego  powzięcia  uchwały.  Wniosek  o  zwołanie  Nadzwyczajnego
Zebrania  Członków oraz wnioski  o charakterze porządkowym mogą  być  uchwalone, mimo że nie były
umieszczone w porządku obrad.

11. Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym terminie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Klubu Kota. Walne Zebranie Członków zwołane
w drugim terminie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków
Klubu Kota.

12. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym terminie nie jest ważne i zdolne do
podejmowania uchwał ze względu na brak kworum, Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie
odbywa się w tym samym dniu 30 (trzydzieści) minut po pierwszym terminie.

13. Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje 1 (jeden) głos.

14. Członkowie  mogą  uczestniczyć  w  Walnym  Zebraniu  Członków  oraz  wykonywać  prawo  głosu  przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone
do księgi  protokołów.  Członek Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  i  pracownik  Stowarzyszenia  nie mogą  być
pełnomocnikami na Walnym Zebraniu Członków.

15. Członek nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy
powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Stowarzyszenia z jakiegokolwiek tytułu, w
tym udzielenia absolutorium oraz zwolnienia z zobowiązania wobec Stowarzyszenia.

16. Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  powinny  być  wpisane  do  księgi  protokołów  i  podpisane  przez
obecnych lub co najmniej  przez  przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i  osobę  sporządzającą
protokół. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zebrania Członków i jego zdolność
do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone
sprzeciwy.  Do  protokołu  należy  dołączyć  listę  obecności  z  podpisami  uczestników  Walnego  Zebrania
Członków. Dowody zwołania Walnego Zebrania Członków Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
Członkowie mogą  przeglądać  księgę  protokołów, a także żądać  wydania poświadczonych przez Zarząd
odpisów uchwał.

17. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zebrania Członków, jeżeli wszyscy
członkowie Klubu Kota są reprezentowani, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia
Walnego Zebrania Członków lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 19

1. Walne  Zebranie  Członków  podejmuje  uchwały  w  sprawach  niezastrzeżonych  do  kompetencji  innych
organów Stowarzyszenia.

2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,

b) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,

c) powoływanie i odwoływanie członków Sądu Koleżeńskiego,
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d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,

e) udzielanie absolutorium dla Zarządu albo poszczególnych jego członków,

f) nadawanie godności członka honorowego,

g) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian niniejszego Statutu lub rozwiązania Klubu Kota,

h) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

3. W  przypadku  nieudzielenia  absolutorium  Zarządowi  albo  poszczególnym  członkom  Zarządu,  Walne
Zebranie Członków odwołuje cały Zarząd lub poszczególnych jego członków i dokonuje nowych wyborów
całego Zarządu albo poszczególnych jego członków.

§ 20

1. Zarząd składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zebranie Członków:

a) Prezesa Stowarzyszenia,

b) Zastępcy Prezesa Stowarzyszenia,

c) Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych,

d) Wiceprezesa Zarządu ds. organizacyjnych,

e) Wiceprezesa Zarządu ds. hodowlanych.

2. Członkowie Zarządu mogą być odwołani uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 21

Do  kompetencji Zarządu  należy  prowadzenie  spraw  Stowarzyszenia  oraz  jego  reprezentowanie,  a  w
szczególności:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

b) uchwalanie  wewnętrznych  regulaminów,  w  tym  regulaminów  działania  poszczególnych  organów
Stowarzyszenia,

c) uchwalanie programów, planów działalności oraz preliminarza budżetowego,

d) powoływanie  i  odwoływanie  członków  doraźnych  komisji  oraz  komitetów  organizacyjnych  imprez
organizowanych przez Stowarzyszenie,

e) przyjmowanie  oraz  skreślanie  z  listy  członków  Stowarzyszenia,  jak  również  prowadzenie  ewidencji
członków Stowarzyszenia,

f) przyznawanie nagród i wyróżnień,

g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h) reprezentowanie  interesów  Stowarzyszenia  i  jego  członków  przed  innymi  organizacjami,  w  tym
organizacjami zrzeszającymi stowarzyszenia o podobnym profilu działalności,

i) ustalanie wysokości opłaty wpisowej oraz składek członkowskich, a także sposobu ich opłacania,

j) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu i Stowarzyszenia,

k) zatrudnianie pracowników.

§ 22

1. Prawo członków Zarządu do prowadzenia spraw Stowarzyszenia i jego reprezentowania dotyczy wszystkich
czynności sądowych i pozasądowych.

2. Członkowie Zarządu mają prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 

3. Każdy z członków Zarządu może prowadzić  bez uprzedniej  uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające
zakresu zwykłych czynności  Stowarzyszenia.  Jeżeli  jednak przed załatwieniem sprawy,  o  której  mowa
powyżej, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa
przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
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4. Powołanie  pełnomocnika wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.  Odwołać  pełnomocnictwo może
każdy członek Zarządu.

§ 23

1. W przypadku sprzeczności interesów Stowarzyszenia z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka,
krewnych i  powinowatych do drugiego stopnia  oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście,  członek
Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w
protokole.

2. W  umowie  między  Stowarzyszeniem  a  członkiem  Zarządu  oraz  w  sporze  z  nim  Stowarzyszenie
reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

3. Członek  Zarządu  nie  może  bez  zgody  Walnego  Zebrania  Członków  zajmować  się  interesami
konkurencyjnymi  ani  też  uczestniczyć  w  konkurencyjnej  osobie  prawnej  lub  organizacji  jako  członek
organu. 

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 3 (trzy) miesiące.

2. Uchwały  Zarządu  mogą  być  powzięte,  jeżeli  wszyscy  członkowie  zostali  prawidłowo  zawiadomieni  o
posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3/5
liczby członków Zarządu. 

3. Uchwały  Zarządu  są  protokołowane.  Protokoły  powinny  zawierać  porządek  obrad,  nazwiska  i  imiona
obecnych  członków Zarządu,  liczbę  głosów  oddanych  na  poszczególne  uchwały  oraz  zdania  odrębne.
Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się
na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym są przedstawiane do podpisu wszystkim
członkom  Zarządu  przez  Prezesa  Zarządu,  jego  Zastępcę  albo  członka  Zarządu  wyznaczonego  przez
Prezesa Zarządu i stają się wiążące po podpisaniu ich przez większość członków Zarządu, w tym przez
Prezesa Zarządu. Postanowienia § 24 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków powoływanych przez Walne Zebranie Członków.

3. Członkowie Komisji  Rewizyjnej  wybierają  spośród siebie  Przewodniczącego, Zastępcę  Przewodniczącego
oraz Sekretarza.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani uchwałą Walnego Zebrania Członków.

5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem innych organów Stowarzyszenia.

§ 26

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Stowarzyszenia, w tym kontroli działalności finansowej
oraz kontroli  wykonywania uchwał  Walnego Zebrania Członków,  oraz przedkładanie Walnemu Zebraniu
Członków sprawozdań z takich kontroli,

b) wydawanie  zaleceń  pokontrolnych  w  przypadku  stwierdzenia  uchybień  w  działalności  Stowarzyszenia,
określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) przedstawianie pisemnych sprawozdań ze swej działalności na Walnemu Zebraniu Członków,

d) ocena  sprawozdań  Zarządu  i  przedstawianie  jej  wyników  Walnemu  Zebraniu  Członków,  wraz  z
rekomendacją  dotyczącą  udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi albo poszczególnym jego
członkom,

e) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli
mogą one spowodować nieprawidłowości w działalności Klubu,

f) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem
o  zwołanie  posiedzenia  Zarządu  w  przypadkach  stwierdzenia  niezgodnych  z  prawem,  statutem  lub
istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.
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2. Komisja  Rewizyjna  przeprowadza  co  najmniej  1  (jeden)  raz  w roku kontrolę  całokształtu  działalności
Stowarzyszenia,  a w szczególności kontrolę  działalności  finansowej oraz kontrolę  wykonywania uchwał
Walnego Zebrania Członków. Przedmiotem kontroli nie mogą być orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji  Rewizyjnej ma prawo
brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 27

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co 6 (sześć) miesięcy.

2. Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  mogą  być  powzięte,  jeżeli  wszyscy  członkowie  zostali  prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać  porządek obrad, nazwiska i
imiona obecnych  członków Komisji  Rewizyjnej,  liczbę  głosów oddanych na poszczególne  uchwały  oraz
zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Komisji Rewizyjnej.

4. Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  mogą  być  podjęte  w  trybie  pisemnym  lub  przy  wykorzystaniu  środka
porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym są przedstawiane
do  podpisu  wszystkim  członkom  Komisji  Rewizyjnej  przez  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  albo
członka Komisji Rewizyjnej wyznaczonego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i stają się wiążące
po podpisaniu ich przez większość członków Komisji Rewizyjnej, w tym przez Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej. Postanowienia § 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział V
Organy sądowe Stowarzyszenia

§ 28

1. Organem sądowym Stowarzyszenia jest Sąd Koleżeński.

2. Sąd Koleżeński składa się z 3 (trzech) członków powoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród
członków zwyczajnych lub członków założycieli.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i
Sekretarza.

4. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

5. Kadencja członków Sądu Koleżeńskiego trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Sądu Koleżeńskiego powoływani są
na  okres  wspólnej  kadencji.  Mandat  członka  Sądu  Koleżeńskiego  powołanego  przed  upływem  danej
kadencji Sądu Koleżeńskiego wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Sądu
Koleżeńskiego.

6. Mandat członków Sądu Koleżeńskiego wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zebrania  Członków zatwierdzającego  sprawozdanie  Sądu Koleżeńskiego  za  ostatni  pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji członka Sądu Koleżeńskiego.

7. Mandat członka Sądu Koleżeńskiego wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu
Sądu Koleżeńskiego.

8. Do  złożenia  rezygnacji  przez  członka  Sądu  Koleżeńskiego  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  o
wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

9. Sąd Koleżeński jest zobowiązany do składania pisemnych sprawozdań  ze swej działalności na każdym
Walnym Zebraniu Członków.

10. W przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Sądu Koleżeńskiego, Sąd Koleżeński dokonuje
kooptacji  do swojego składu nowych osób, w pierwszej kolejności  spośród osób, które w wyborach do
danego  organu  uzyskały  kolejną  największą  liczbę  głosów.  Liczba  dokooptowanych  członków  Sądu
Koleżeńskiego nie może przekroczyć 2/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

11. W przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Sądu Koleżeńskiego więcej niż 1/3 członków
Sądu  Koleżeńskiego,  Zarząd  zwołuje  w  terminie  1  (jednego)  miesiąca  od  zaistnienia  tej  sytuacji
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi się
odbyć w terminie 3 (trzech) miesięcy od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.

§ 29
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Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) rozpatrywanie kwestii spornych pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie kwestii spornych pomiędzy członkami Stowarzyszenia a Zarządem.

§ 30

1. Rozpoznawanie  i  rozstrzyganie  sporów  poddanych  kompetencji  Sądu  Koleżeńskiego  należy  do  1-
osobowych  zespołów  orzekających.  Skład  zespołów  orzekających  jest  określany  każdorazowo  przez
Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

2. Postępowanie przez Sądem Koleżeńskim jest wszczynane na pisemny wniosek zainteresowanego.

3. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie w terminie 2 (dwóch) miesięcy od złożenia wniosku, po zapoznaniu się z
całością materiału dowodowego i uprzednim wysłuchaniu wszystkich stron postępowania.

4. Strona może wnieść w terminie 30 (trzydziestu) dni od doręczenia jej orzeczenia z uzasadnieniem wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy w zmienionym i poszerzonym, 3-osobowym składzie orzekającym. 

5. Orzeczenie poszerzonego składu jest ostateczne.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia; Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 31

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe (nieruchomości, ruchomości
oraz prawa), które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi w szczególności z:

a) składek członkowskich i wpisowego,

b) darowizn, spadków i zapisów,

c) dotacji i subwencji,

d) środków otrzymanych od sponsorów i członków wspierających,

e) dochodów z majątku Stowarzyszenia i działalności statutowej,

f) dochodów z działalności gospodarczej.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie  wpłacają  składki  wraz  ze  złożeniem  pisemnej  deklaracji  zawierającej  oświadczenie  o
przystąpieniu do Stowarzyszenia.

§ 32

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

2. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

3. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b) nabycie, zbycie lub obciążenie ruchomości o wartości przekraczającej 30.000 PLN,

c) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

d) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

e) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 (trzy) lata,

f) zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 30.000 PLN,

g) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
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§ 33

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność  gospodarczą  w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji
jego celów statutowych.

2. O  podjęciu  i  zakończeniu  prowadzenia  działalności  gospodarczej  oraz  o  jej  zakresie  decyduje  Walne
Zebranie Członków.

3. Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić po wpisaniu Stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 34

1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia dotyczących bieżących spraw organizacyjnych, 
korespondencji z urzędami i spraw związanych z zaciąganiem zobowiązań do wysokości 1.000,00 zł (tysiąc 
złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

2. 2. Do składania wszelkich pozostałych oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia oraz podpisywania umów 
związanych z zaciąganiem zobowiązań powyżej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) wymagane jest współdziałanie 
Prezesa Zarządu z Zastępcą Prezesa Zarządu albo z Wiceprezesem Zarządu ds. finansowych albo 
Wiceprezesem Zarządu ds. organizacyjnych.

3. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego 
członka Zarządu.

4. Zarząd może ustanowić pełnomocników do określonych czynności prawnych.

5. Pełnomocnicy mogą działać samodzielnie w granicach udzielonego im umocowania chyba, że w 
pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej.

Rozdział VII
Zmiana Statutu; Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35

Zmiana  niniejszego  Statutu  wymaga  uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  podjętej  większością  2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku, gdy w drugim
terminie zwołanego Walnego Zgormadzenia Członków nie zjawiła się wymagana liczba członków (połowa
uprawnionych do głosowania), Walne może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego statusu większością 3/4
głosów członków zgromadzonych na Walnym Zebraniu. Walne może również alterantywnie podjąć uchwałę
o  przeprowadzeniu  głosowania  wśród  członków  w  formie  elektronicznej  lub  korzystając  z  innych
dostępnych  w  danej  sytuacji  sposobów  przeprowadzania  głosowania,  które  gwarantują  poprawność  i
transparentność  przebiegu  danego  głosowania.  W  takim  przypadku  musi  zostać  spełniony  warunek
przystąpienia do głosowania przez minimum połowę członków uprawnionych do głosowania, a wniosek
musi zostać poparty przez 2/3 głosujących.

§ 36

1. Stowarzyszenie  może  być  rozwiązane  na  podstawie  uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  powziętej
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych
likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania
Członków.

strona 12 z 12


